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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ديـدار جوانـان و دانشجويان قـم 
با رهبر فرزانه انقالب اسالمي 

دستیار ارشد رئیس جمهور:
 حادثه 11 سپتامبر بهانه اي براي تسلط 
بر خاورميانه بود

مديركل تعاون روستايي چهارمحال و بختياري 
گفت: تا پايان امسال تعداد تعاوني  زنان روستايي 

در اين استان به 15 واحد افزايش مي يابد. 
»ولي اله احمدي« در گفتگو با فارس در شهركرد، 
اظهار داشت: تعاوني هاي زنان روستايي به منظور 
توسعه فرهنگ گروهي و تعاوني، ارتقاي سطح 
و  اجتماعي  عدالت  توسعه  روستائيان،  اقتصاد 
افزايش آگاهي بانوان در نقاط محروم روستايي در 

حال تأسيس است. 
روستايي  زنان  تعاوني  نخستين  افتتاح  از  وي 
شهرستان كيار خبر داد و گفت: اين تعاوني با بيش 
از 80 عضو در روستاي دستگرد امامزاده تأسيس 
تاكنون  كرد:  خاطرنشان  احمدي  شد.  افتتاح  و 
سرمايه اي  با  روستايي  زنان  تعاوني  شركت   14 
افزون بر 500 ميليون ريال و 4 هزار و 200 عضو 
در استان در زمينه هاي كشاورزي، توليدي، توزيع 
مديركل  مي كنند.  فعاليت  اعتباري  واحدهاي  و 
تعاون روستايي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 
تعداد تعاوني هاي زنان روستايي در استان امسال 
به 15 تعاوني مي رسد، افزود: بر همين اساس اميد 
است با نظارت، حمايت، هدايت سازمان تعاون 
در  بهره وري  افزايش  شاهد  دولت  و  روستايي 
كشاورزي  بخش  توسعه اي  اهداف  و  روستاها 
باشيم. وي با اشاره به نقش زنان و جايگاه زنان در 
تعاوني ها گفت: امروزه زنان كه نيمي از جمعيت 
كشور را تشكيل مي دهند توان بالقوه اي دارند كه 
اين  روستايي  تعاوني هاي  تشكيل  قالب  در  اگر 
توان انجام شود موجب توسعه و رشد كشور در 
زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
خواهند شد. احمدي هدف از تشكيل تعاوني ها 
را ايجاد زمينه كار و كسب و در آمــد براي زنان 
دانست و افزود: زمان آن فرا رسيده كه دولت ها 
از ابزارنگري نسبت به تعاوني ها گذر كنند و اين 
خواهان  و  مردمي  نهادي  عنوان  به  را  تشكل ها 
مشاركت هرچه بيشتر زنان در امور اجتماعي به 

رسميت بشناسند.

ــينعلی  به گزارش فارس، حس
شمعانيان در نشست مشترک 
ــورای حفـــاظت كيفــی  ش
ــای  ــده رود و كارگروه ه زاين
زيست محيطی استان اصفهان 
با اشاره به سهم 74/7 درصدی 

حمل و نقل در آاليندگی استان اصفهان بيان داشت: با راه اندازی...
شهرستان/ صفحه4

ــكن انقالب  مديركل بنياد مس
ــان از  ــتان اصفه ــالمی اس اس
ــزار واحد  ــش ه ــاخت ش س
ــرای محرومان و  ــكونی ب مس
خانواده های نيازمند اين استان 
ــيداصغر مستولی  خبر داد. س

زاده در گفتگو با ايرنا در كاشان افزود: اعتبار الزم برای ساخت... 
سراسري / صفحه2

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان:
 اعتبار 30 ميليارد ريالي دولت 

براي نوسازي ناوگان حمـل و نقـل

احداث شش هزار واحد مسكوني براي 
محرومان استان اصفهان
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تاپايان امسال در چهارمحال و بختیاری؛
تعاوني  زنان روستايي 

به 15 واحد می رسد

رئیس پلیس آگاهی اصفهان اعالم كرد:

اجرای طرح مقابله 
با حامالن سالح سرد در استان 

صفحه 2

ــتين همايش ساخت و  نخس
ــازی  ــن و مقاوم س ــاز ايم س
ــت بحران به همت  در مديري
ــی  مهندس ــام  نظ ــازمان  س
ساختمان اصفهان و با همكاری 
ــاد  ــان، بني ــتانداری اصفه اس

مسكن، سازمان مسكن و شهرسازی، اداره كل صنايع و سازمان...
صفحه آخر/ صفحه8

به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 
برگزار شد

نخستين همايش ساخت و ساز
 ايمن و مقاوم سازی در مديريت بحران
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ايران

مشاور و دستيار ارشد رئيس جمهوری، 
ــه ای برای  ــپتامبر را بهان ــه 11 س حادث
ــت تا بر منطقه خاورميانه  استكبار دانس
ــت،   كه از اهميت خاصی برخوردار اس
ــزارش ايرنا،  ــه گ ــد. ب ــلط پيدا كن  تس
ــاالر پيامبر  ــمی در ت ــی ثمره هاش مجتب
ــگاه اصفهان در جمع  اعظم)ص( دانش
ــا عنوان  ــخنرانی ب ــجويان، در س دانش
ــان از ايران امروز«  گفت:   »مطالبات جه
ــپتامبر يک واقعيت  ــه اصل 11 س اگرچ
است كه اتفاق افتاد،  اما وقايع پس از آن 
ــپتامبر مهم تر   صدها برابر از خود 11 س

بود. 
ــتان و پس از  ــغال افغانس وی گفت:  اش
ــم،  ــراق به بهانه مبارزه با تروريس آن ع
از جمله وقايعی بود كه صدها هزار نفر 
ــدند،  زيرساخت های  ــته ش در آنها كش
ــت و ويرانی و  ــورها از بين رف اين كش
توليد مواد مخدر در افغانستان نيز بيشتر 
ــش كه چرا  ــد. وی با طرح اين پرس ش
ــغال  ــتكبار و متحدان آن پس از اش اس
ــغال  ــدند،  گفت:  اش ــراق ماندگار ش ع
ــت  ــتان بهانه ای به دس عراق و افغانس
آنان می داد تا درخاورميانه كه به واسطه 
سوق الجيشی بودن و منابع عظيم ثروت 
ــان با اهميت بود،  بمانند  و انرژی برايش
ــران را كه خطری جدی برای منافع  و اي
ــمار می رفت، تحت نظارت  آنان به ش
ــند. ثمره هاشمی بيان  ــته باش  خود داش
ــپتامبر و وقايع  ــه 11 س ــت:  حادث داش
ــمتی از نظم نوين و كهنه  پس از آن قس
ــت. وی در بخش  ــتكبار اس جهانی اس
ــخنانش، دليل استقبال از رئيس  ديگر س

جمهوری اسالمی در لبنان را ايستادگی 
ــران، مقابل رژيم  ــالمی اي جمهوری اس
ــتی و استكبار دانست. مشاور  صهيونيس
ــد رئيس جمهوری ادامه  و دستيار ارش
ــود غربی ها،  ــنجی خ ــق نظرس داد: طب
ــورهای منطقه با  رژيم صهيونيستی  كش
ــرای اعتماد  ــی ب ــن دليل ــد و اي مخالفن
ــمی بيان  ــت. ثمره هاش  آنها به ايران اس
داشت: طرح مسأله هولوكاست از سوی 
رئيس جمهوری نيز مشروعيت و اعتبار 
رژيم پوشالی صهيونيستی را از بين برد. 
ــريح دليل مخالفت استكبار و  وی به تش
ــتی با جمهوری اسالمی  رژيم صهيونيس
ايران پرداخت و گفت:  آنها در سه دهه 
گذشته نظام اسالمی ايران را مانعی برای 
رسيدن به هدف های شومشان در منطقه 
ــت با آن  ــده و به مخالف ــه دي خاورميان
پرداختند و در سال های اخير بر شدت 
 آن افزودند. دستيار ارشد رئيس جمهوری 
ــه عليه ما  ــن حربه ای ك ــزود:  آخري اف
ــته ای  ــأله هس ــه اند،  مس ــه كار گرفت ب
ــأله نيز موجب شكسته  است و اين مس
ــازوكارهای آنان در نظم نوين  شدن س
ــد. وی گفت:  شورای امنيت  جهانی ش
ــت،   ــه گروكش نظم نوين جهانی اس ك
ــاس،  نزد  با صدور قطعنامه های بی اس

مردم دنيا بی اعتبار شده است. 
ــمی افزود: امروزه ملت ها نه  ثمره هاش
ــه از وضعيت  ــا در منطقه خاورميان تنه
ــه ملت های  ــود ناراضی اند، بلك موج
ــتكباری و غربی نيز نظم  كشورهای اس
ــتكبار جهانی را قبول  ــن و كهنه اس نوي
ــاره كمک های مادی  ــد. وی درب ندارن
ــورها  ــالمی به ديگر كش جمهوری اس
ــلمانان  ــت:  غربی ها مقابل مس ــز گف ني
ــد دارند و  ــه واح ــف آرايی و جبه ص
ــه واحد  ــل آنان جبه ــز بايد مقاب ــا ني م
ــيم، در غير اين صورت در  ــته باش داش
ــم گرفت،  ــرار خواهي ــع ضعف ق موض
ــا مصوبه  ــی كمک ها ب ــن رو برخ  از اي
ــز در قالب اجرای  ــی ني مجلس و بخش
ــورها صورت ــا در بعضی كش  پروژه ه

 می گيرد. 

ــتاندار تهران اراضی تصرف  به دستور اس
ــد.  ــده غيرقانونی دولت پس گرفته ش ش
اوايل هفته مرتضی تمدن )استاندار تهران( 
ــركت در مراسم توديع و معارفه  جهت ش
ــدار دماوند به اين منطقه رفت. پس  فرمان
ــم و بازديد سرزده استاندار  از اتمام مراس
ــير بازگشت،  وی درباره چگونگی  در مس
ساخت و ساز يک زمين بزرگ در حاشيه 
ــئوال هايی كرد كه  جاده تهران - آبعلی س
بررسی ها نشان داد اين زمين به صورت 
غيرقانونی از سوی متجاوزان به بيت المال 
ــده و 3500 متر از اين اراضی  تصرف ش
ــروش انواع  ــه محل ف ــی و ب حصار كش
ــده و متصرفان قصد  ــوب تبديل گردي چ
ــد بقيه اراضی مجاور اين زمين را نيز  دارن
مورد تملک غيرقانونی قرار دهند. استاندار 
تهران به سرعت پس از اطالع از اين اقدام 

خالف قانون، پيگيری ها را آغاز و ضمن 
ــرای ناحيه 26، نيروی  هماهنگی با دادس
ــس و صدور  ــهرداری پردي انتظامی و ش
ــی و پيگيرد  ــرف از اراض حكم رفع تص
ــتور تخريب بناهای  قانونی متخلفان، دس
ــرد. اقدام های  ــده را صادر ك احداث ش
ــتانداری تهران، دادگستری،  هماهنگ اس
نيروی انتظامی، شهرداری پرديس و ساير 
مسئوالن محلی از ساعت 10 شب آغاز و 
ــاعت 3 بامداد عمليات تخريب و رفع  س
تصرف به اتمام رسيد و زمين طی صورت 
جلسه ای به سازمان عمران پرديس تحويل 
ــات تخريب،  ــه هنگام عملي ــد. ب  داده ش
زمين خواران و عوامل آنها اقدام به فحاشی 
و ايجاد درگيری فيزيكی با مأموران كردند 
ــئوالن مربوطه با قاطعيت حكم را  اما مس

اجرايی كردند.

ــانی و تحول  ــع انس ــر مناب ــركل دفت مدي
ــتانداری تهران، با اعالم تشكيل  اداری اس
كميته های تخصصی تحول اداری در تمام 
ــتان های استان تهران، تشكيل اين  شهرس
ــاز ايجاد تحول های  كميته ها را زمينه س
ــانی  بنيادين در نظام اداری و خدمات رس
به مردم و شهروندان شهرستان های استان 
دانست. رياحی گفت: تشكيل كميته های 
ــتان ها،  تخصصی تحول اداری در شهرس
اقدامی بی سابقه در سطح استانداری های 
كشور به شمار می آيد. وی مسئوليت اين 
ــت  ــا را برعهده فرمانداران دانس كميته ه

ــكيل  ــدف از تش ــرد: ه ــان ك و خاطرنش
كميته های تخصصی شهرستانی، اجرای 
ــد برنامه های  ــه، بهينه و هدفمن يكپارچ
ــا قانون  ــام اداری مطابق ب ــول در نظ تح
ــوری است. رياحی  مديريت خدمات كش
تصريح كرد: كميته های تخصصی تحول 
ــی از كميته های زير مجموعه  اداری، يك
كارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری 
ــت و نظارت و تصويب  استان تهران اس
نهايی طرح های ارائه شده از كميته های 
ــن كارگروه در  ــتانی نيز برعهده اي شهرس

استانداری تهران خواهد بود.

مديركل آمار و اطالعات استانداری تهران 
ــماری  ــی طرح سرش ــرای آزمايش از اج
ــكن از 8 آبان ماه به  عمومی نفوس و مس
مدت 20 روز در شهر تهران خبر داد. اكبر 
بديعی گفت: در هر منطقه شهر تهران 200 
خانوار مورد مراجعه مأموران سرشماری 
ــاره به  ــرار خواهند گرفت. بديعی با اش ق
ــماری عمومی  ــرای طرح كامل سرش اج
 نفوس و مسكن در سال 1390 در كشور، 
افزود: با توجه به حجم بسيار وسيع عمليات 

و فعاليت های الزم، اين طرح از هم اكنون 
ــی اجرا می شود. وی  به صورت آزمايش
ــماری ملبس  تصريح كرد: مأموران سرش
ــايی  ــماری و كارت شناس به جليقه سرش
آمارگيری هستند. مديركل آمار و اطالعات 
استانداری تهران تصريح كرد: نتيجه اجرای 
ــد در اجرای  ــی می توان اين طرح آزمايش
بهتر و دقيق تر سرشماری كه به صورت 
ــال آينده انجام می شود  ــری در س سراس

كمک مؤثری باشد. 

الدن سلطانی
زاده  ــين  حس ــرهنگ  س
ــگاران  خبرن ــع  جم  در 
ــتان  اس ــس  پلي ــت:  گف
 اصفهان از يكم آبان ماه تا 
ــا حامالن  ــالع ثانوی ب اط
ــرد،  س ــالح های  س
ــارف به  ــای نامتع چاقوه
ــابقه دار  ويژه مجرمان س
ــرادی كه پيش از اين  و اف
ــابقه ارتكاب خشونت  س
پرخاشگرانه  رفتارهای  و 
ــورد جدی  ــتند برخ داش

می كند.
ــه  ــزود: در 7 ماه اف وی 
گذشته طبق بررسی ها در 

مورد جرم های خيابانی، 55 درصد 
قتل های استان با سالح های سرد 
ــورت  ــارف ص ــای نامتع و چاقوه

گرفته است.
ــتان اصفهان  رئيس پليس آگاهی اس
ــد از  ــرد: در 90 درص ــح ك تصري
ــل، مرتكبان نيتی  اين 55 درصد قت
ــتند،  ــه قتل نداش ــرای ارتكاب ب ب
ــتانه تحمل پايين،  اما به واسطه آس
ــای  ناماليمت ه و  ــا  ناهنجاری ه
ــورت تكانه ای و  ــه ص رفتاری، ب
ــطه دسترسی به  غيرمترقبه و به واس
جنايت  مرتكب  ــرد  س سالح های 
ــرهنگ حسين زاده ضمن  شدند. س
اشاره به وقوع سه فقره قتل با سالح 
ــرد در 10 روز گذشته در استان  س
ــن قتل ها،  ــان كرد: در اي خاطرنش
قاتالن از سالح سرد استفاده كردند 
ــی برای ارتكاب به جرم  و نيت قبل
ــتند به طوری كه اكنون در هر  نداش
سه فقره مجرمان به شدت پشيمان 

هستند.
وی گفت: هر چند كه پليس موفق 
ــره قتل ظرف  ــه فق ــده در هر س ش
ــاعت قاتالن  ــدت كمتر از 48 س م
ــتگير كند، ولی  ــايی و دس را شناس
ــث آزردگی  ــوء جنايت باع آثار س
ــده است. بنابراين نيروی  همگان ش

ــورت با  ــتان ضمن مش انتظامی اس
دانشگاه و متوليان امور اجتماعی به 
ــيدند كه حمل سالح  اين نتيجه رس
سرد يكی از پرخطرترين موردهايی 
ــبب گسترش خشونت  است كه س
ــود. بنابراين طرح  در جامعه می ش
ــرد به  ــالح س ــه با حامالن س مقابل
ــن در  ويژه مرتكبين جرم های خش
پليس آگاهی تهيه و تنظيم شد و در 

سراسر استان اجرا می شود.
ــين زاده به  ــرهنگ حس در ادامه س
ــتگيری يک متهم فراری به نام  دس
نصير )26 ساله( كه سه سال متواری 
بود، اشاره كرد و افزود: در راستای 
اجرای طرح مقابله با حامالن سالح 
سرد، هنگامی كه واحدهای گشتی 
ــخصی  با لباس ش ــی آگاهی  پليس
ــغول  ــری 12 مش ــوزه كالنت در ح
ــان  ــرل مجرم ــی و كنت ــره زن  چه
ــه  ــابقه دار بودند؛ فردی را كه س س
سال گذشته با ابراز خشونت و نزاع 
ــه كارگيری چاقوی  و درگيری و ب
ــتان  ــارف اقدام به قطع انگش نامتع
دست شخصی كرده و متواری شده 
ــس از تعقيب  ــايی و پ بود را شناس
ــی، وی را  ــری طوالن ــک درگي و ي
ــتگير كردند.  ــش دس در مخفيگاه
 رئيس پليس آگاهی استان همچنين 
گفت: اين متهم ضمن ابراز خشونت 

ــای  ــا چاقوه ــی ب ــدرت نماي و ق
ــه و توزيع مواد  ــه تهي ــارف ب نامتع
ــه، ترياک،  مخدر مثل كراک، شيش
هروئين و مشروب های الكلی هم 
ــرده و اهالی محل  ــادرت می ك مب
ــدت از حضور نامبرده كه  هم به ش
ــن و پرخاشگر است  شخصی خش
ــرهنگ  ــی نمودند.س ــراز ناراحت اب
ــن متهم در  ــين زاده افزود: اي حس
ــت موقت به  حال حاضر در بازداش
سر می برد و مجازات سنگينی هم 
ــت. در ادامه، قاتل  در انتظارش اس
يكی از سه فقره قتلی كه در 10 روز 
ــته توسط سالح سرد رخ داده  گذش
ــس پليس آگاهی  ــود؛ به دفتر رئي ب
ــد تا خبرنگاران از  ــتان آورده ش اس
ــكاب به جرم را  زبان وی دليل ارت
 بپرسند.محمد 29 ساله اينگونه پاسخ 
داد: من كاسب بودم اما مدتی است 
كه معتاد به مواد مخدر هستم و البته 
ــتم  يک ماه اول به ترياک اعتياد داش
ــه و كراک  ــمت شيش اما بعد به س
ــدم. بر اثر همين اعتياد از  كشيده ش

همسرم جدا شدم. 
ــان  زب از  ــل  قت ــه  صحن ــح   توضي
ــد: در يک باغ يا به عبارتی در  محم
ــتانم  ــاورزی، با دوس يک زمين كش
ــودم كه  ــيدن مواد ب ــال كش  در ح
ــه نزد ما آمد  محمد- خ )مقتول( ب

ــزار تومان كه  و مبلغ 120 ه
ــه از من  ــت فروش شيش باب
طلب داشت را خواستار شد. 
به او گفتم قبول دارم كه اين 
ــو بدهكارم ولی  مبلغ را به ت
االن توان پرداختش را ندارم 
ــم.  ــت می كن ــد پرداخ و بع
ــول نكرد و درگير  اما وی قب
شديم. دوستان فقط مرا عقب 
ــه درگيری  ــيدند تا ب می كش
ــه او كاری  ــه دهند و ب خاتم
ــتند. او ابتدا به پيشانی  نداش
ــه زد و من  ــتم دو ضرب دوس
ــدم و با  ــی ش ــی عصبان خيل
ــتم  چاقويی كه به همراه داش
ــش زدم.  ــه ای به گردن ضرب
سپس يكی از افراد با موتور او را از 
صحنه خارج كرد و بعد از پيمودن 
ــير رها كرد.  ــافتی او را در مس مس
ــن فكر نمی كردم كه ضربه آنقدر  م
ــد فوت كند،  ــد كه محم كاری باش
بنابراين به كالنتری مراجعه كردم تا 
به خاطر درگيری كه بين ما دو نفر 
ــكايت  رخ داده بود از محمد- خ ش
كنم تا آن زمان نمی دانستم كه وی 
فوت شده است، ولی بعد فهميدم. 
سپس افسر پرونده به خانه خواهرم 
آمد و مرا دستگير كرد. اكنون خيلی 
پشيمانم از اينكه چرا چاقو همراهم 
بود البته مصرف مواد مخدر كنترلم 
ــن گرفته بود اما اگر چاقو به  را از م
همراه نداشتم قتلی اتفاق نمی افتاد.

ــی در پايان اين  ــس پليس آگاه رئي
ــار ما از مردم  ــه افزود: انتظ مصاحب
ــت كه افراد خشن  و نهادها اين اس
را به آرامش دعوت كنند. از طرفی 
ــس العمل مردم در مقابل حمل  عك
ــدی و  ــرد بايد ج ــالح های س س
ــد از سويی همه بايد  بازدارنده باش
ــونت  ــرادی كه ابراز خش بدانند اف
قدرتمندی  ــان های  انس ــد  می كنن
ــدرت  ــر ق ــه اگ ــرا ك ــتند، چ نيس
ــم خود را كنترل   داشته باشند خش

می كردند. 

ــت  ــر و برك ــر خي ــفر پ ــتمين روز از س در هش
ــم، جوانان و  ــالمي به ق رهبر فرزانه انقالب اس

دانشجويان با ولي امر مسلمين ديدار كردند.
ــيفته رهبر  ــتاق و ش به گزارش ايرنا، جوانان مش
معظم انقالب اسالمي از ساعت ها قبل از ديدار، 
ــرم مطهر  ــام خميني ح ــتان ام ــراف شبس در اط
ــه )س( تجمع كرده و  ــرت فاطمه معصوم حض

براي اين ديدار لحظه شماري مي كردند. 
ــوق آنان به حدي بود كه بسياري از  ــور و ش ش
ــدار را يكي از  ــجويان، اين دي ــان و دانش جوان

بهترين لحظه های زندگي خود مي دانستند. 

ــت كه بسياري از جوانان  گزارش ايرنا حاكي اس
ــاني بندهاي لبيک يا خامنه اي، با  ــتن پيش با بس
حضور درصف هاي طوالني خود را آماده كرده 
ــان تجديد  ــر با رهبر و مقتدايش ــا يک بار ديگ ت

ميثاق كنند. 
ــه شنبه گذشته  ــالمي س رهبر فرزانه انقالب اس
ــردم قم وارد اين  ــتقبال خيل عظيم م درميان اس
ــهر شدند و تاكنون ديدارهايي با خانواده هاي  ش
ــهدا، ايثارگران، جانبازان، طالب و روحانيون،  ش
ــيجيان و طالب  ــين، بس ــاي جامعه مدرس اعض

خارجي داشته اند.

ــنواره بين المللی  در چهارمين جش
ــرم افزار  ــال، ن ــانه های ديجيت رس
ــه«  ــانه ای »روايت حماس چند رس
ــزار مبلغ  ــوان بهترين نرم اف به عن
ــهادت  ــگ ايثار، ش ــروج فرهن و م
ــد و  ــاب ش ــدس انتخ ــاع مق و دف
ــم  ــب كرد. مراس ــه اول را كس رتب
ــنواره  جش ــن  چهارمي ــه  اختتامي
ــال 22 مهر 89  ــانه های ديجيت رس
 در مصالی امام خمينی )ره( برگزار 

شد. 
ــد علی رامين  ــم محم در اين مراس
ــانی  معاون مطبوعاتی و اطالع رس
ــاد اسالمی،  وزارت فرهنگ و ارش
ــدی فداكار معاون اداری  محمد مه
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزي و مال
ــالم مير تاج  ــالمی، حجت االس اس
الدينی معاون امور مجلس رياست 
جمهور و عيسی زارع پور رياست 
ــاوری اطالعات  ــعه فن ــز توس مرك
وزارت  ــال  ديجيت ــانه های  رس و 
ــالمی، جمعی  فرهنگ و ارشاد اس
ــركت كنندگان و  ــئوالن و ش از مس
ــانه های ديجيتال  فعاالن حوزه رس

كشور حضور داشتند.

ــزار »روايت  ــن، نرم اف ــن آيي در اي
حماسه« مفتخر به كسب بهترين اثر 
مبلغ و مروج فرهنگ ايثار، شهادت 
ــرم افزار  ــد و ن ــاع مقدس ش و دف
ــقای معرفت« به عنوان اثر قابل  »س
ــه  نرم افزارهای  تقدير در مجموع
ــنامه ای و  ــه ای، دانش فرهنگ نام
ــی گرديد. ــارف معرف ــره المع  داي
نرم افزار روايت حماسه كه جهت 
ــار و  ــاد، ايث ــگ جه ــج فرهن تروي
ــوی مركز تحقيقات  ــهادت از س ش
ــه اصفهان  ــوزه علمي ــه ای ح رايان
ــامل 7 بخش اصلی  توليد شده، ش
از جمله كتابخانه است كه مشتمل 
ــاب و مقاله با  ــر متن 72 حلد كت ب
محوريت هشت سال دفاع مقدس 

می باشد. 
ــی بيش از  ــزار با معرف ــن نرم اف اي
ــاب و مقاله در اين زمينه،  3297 كت
ــوب  ــنامه گزيده محس ــک دانش ي

می گردد.
ــه برتری های  ــزار ك ــرم اف ــن ن اي
ــرم افزارهای  ــاير ن ــژه ای بر س وي
ــابه با موضوع جهاد و حماسه  مش
ــخ گويی شبهات  دارد، قادر به پاس

ــاع مقدس  ــون در زمينه دف گوناگ
ــی  مختلف ــای  موضوع ه و  ــوده  ب
ــری روحانيت، آزادگان،  چون رهب
جوانان، جهاد و... را در قالب بيش 
ــس و بيش از  ــه عك از 1200 قطع
ــيده  300 دقيقه فيلم به تصوير كش

است.
ــت: چهره جهاد، ايثار  قابل ذكر اس
و شهادت در آموزه های دينی اعم 
ــجاديه،  ــرآن كريم، صحيفه س  از ق
نهج البالغه و روايت های اهل بيت 
ــالم( در بخش »جهاد و  )عليهم الس

دفاع در آموزه های دينی« اين 
نرم افزار به خوبی نمايان است.

ــاير بخش های نرم افزار در يک  س
ــت سال  فضای هنری، كارنامه هش
دفاع مقدس را با شرح عمليات ها 
ــای منطقه های  ــه و جغرافي و نقش
ــی می نمايد، بخش  عملياتی معرف
آواها 313 قطعه از گلچين وصيت 
ــا و  ــخنرانی، خاطره ه ــهدا، س ش
ــدگار را دربرگرفته و  صداهای مان
ــر دفاع مقدس در اين  ادبيات و هن
ــعرهای  ــتان ها و ش نرم افزار داس
گوناگون را در اختيار كاربران قرار 

می دهد.
حوزه علميه اصفهان توليد نرم افزار 
دانشنامه حضرت ابوالفضل )ع( را 
ــقای معرفت« به انجام  با عنوان »س
رسانيد. در اين نرم افزار، شخصيت 
حضرت عباس )ع( در بخش های 
ــری از فضای  ــون با بهره گي گوناگ
ــری، در قالب های متن، صوت  هن

و تصوير معرفی می گردد.
ــناخت  ــنامه با ارائه ش در اين دانش
ــخصيت  ــل، ابعاد ش ــه ای كام نام
ــل )ع( در قالب  ــرت ابوالفض حض
ــی  ــد موضوع بازشناس بيش از ص
شده است و كتابخانه اين نرم افزار 
ــون حضرت  ــن 42 كتاب پيرام مت
ــار كاربران  ــاس )ع( را در اختي عب

قرار می دهد.
ــا پيرامون  ــک زيب ــرح گرافي 50 ط
ــاس )ع( و فيلمی از  ــرت عب حض
ــرداب مطهر در قالب نگارخانه  س
ــده  ــرم افزار گنجانيده ش در اين ن
ــت و 40 داستان گويا از زندگی  اس
ــان همراه با كرامات،  پربركت ايش
تحت عنوان حكايت برای استفاده 

عموم فراهم شده است.

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمی 
استان اصفهان از ساخت شش هزار 
ــرای محرومان  ــكونی ب ــد مس واح
ــتان  و خانواده های نيازمند اين اس
خبر داد. سيداصغر مستولی زاده در 
گفتگو با ايرنا در كاشان افزود: اعتبار 
ــن واحدها با  ــاخت اي الزم برای س
همياری انجمن خيران مسكن ساز، 

ــی از آن نيز با  منابع داخلی و بخش
پرداخت تسهيالت تأمين می شود. 

وی اظهار داشت: با هدف محروميت 
ــاس برنامه زمان بندی  زدايی براس
ــده، اين واحدها در مدت 18 ماه  ش

ساخته خواهد شد. 
ــكن انقالب  ــاد مس ــر كل بني مدي
ــادآور  ي ــتان اصفهان  ــالمی اس  اس

شد: با تشكيل انجمن خيران مسكن 
ــته، كار ساخت  ــاز در سال گذش س
120 واحد مسكونی برای محرومان 
در اين استان شروع شد كه هم اكنون 
ــفتكاری آنها نيز به اتمام  مرحله س
ــيده است. وی منابع مالی تأمين  رس
طرح های روستايی سال گذشته از 
محل اختصاص شش درصد درآمد 

شهرداری ها برای عمران روستاها را 
210 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: 
ــاص ندادن  ــال به دليل اختص امس
بودجه از محل درآمد شهرداری ها، 
ــتايی  اجرای طرح های روس برای 
ــتانی و ملی،  از محل اعتبارهای اس
ــال اعتبار در نظر  يكصد ميليارد ري

گرفته شده است.

دستیار ارشد رئیس جمهور:
 حادثه 11 سپتامبر بهانه اي براي تسلط 

بر خاورميانه بود

اقدام شبانه استاندار تهران براي 
پس گرفتن اراضي تصرف شده 

غيرقانوني

تشكيل كميته هاي تخصصي تحول اداري 
در شهرستان هاي استان تهران

اجرای آزمايشی طرح سرشماری عمومی 
نفوس و مسكن در تهران

جهان نما نصف النهار
سفیر سودان در سازمان ملل هشدار داد:

برگزاری همه پرسی بدون ايجاد 
توافق، به جنگ منجر می شود 

ــفير سودان در سازمان ملل هشدار داد كه هرگونه برگزاری همه پرسی  س
ــدون توافق طرفين انجام  ــه »ابيی« در صورتی كه ب ــتقالل منطق برای اس

شود، به معنای بازگشت جنگ است. 
ــع اهلل الحاج علی  ــه، »دف ــه گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانس ب
عثمان«، سفير سودان در سازمان ملل تأكيد كرد: به طور مشخص هرگونه 
تالش برای برگزاری همه پرسی پيش از انجام توافقی ميان ابيی و دولت 

خارطوم، به معنای بازگشت جنگ به سودان است. 
ــای منطقه ابيی و  ــتار مذاكره با مقام ه ــودان خواس وی افزود: دولت س
ــودان پيش از برگزاری همه پرسی است. وی همچنين تصريح  جنوب س
كرد كه دولت سودان هرگز به صورت داوطلبانه گزينه جنگ را انتخاب 

نخواهد كرد. 
ــاس توافقنامه نيواشا كه در سال 2005 به امضا رسيد و به دو دهه  بر اس
ــال  ــی جنوب در ژانويه س ــودان پايان داد، همه پرس جنگ داخلی در س
ــی برای  ــود و مردم منطقه ابيی نيز در يک همه پرس ــزار می ش 2011 برگ

ماندن با شمال يا جنوب تصميم گيری می كنند.

منابع عراقی فاش كردند:

 رشـوه به ويكـی ليكس 
برای تخريب مالكی

منابع آگاه عراقی فاش كردند كه دستگاه های اطالعاتی عربی و منطقه ای 
به سايت ويكی ليكس برای تخريب وجهه نخست وزير عراق در آستانه 

تشكيل دولت، رشوه داده اند. 
ــتمداران  ــل عراق، سياس ــل از خبرگزاری النخي ــر به نق ــه گزارش مه ب
ــی از منابع مطمئن  ــاختند كه اطالعات ــه نگاران عراقی فاش س و روزنام
ــتگاه های اطالعاتی كشورهای  ــان می دهد دس دريافت كرده اند كه نش

عربی و منطقه ای به پايگاه »ويكی ليكس« پول داده اند. 
ــت عراق  ــكيل دول ــه روند تش ــد: درحالی ك ــد كردن ــع تأكي ــن مناب اي
ــپری می كند، اين دستگاه ها برای تخريب  مرحله های پايانی خود را س
ــور( به ويكی ليكس رشوه  ــت وزير اين كش  وجهه نوری المالكی )نخس

داده اند. 
ــود برای  ــع مذكور تصريح كردند: توطئه هايی كه عليه مالكی می ش مناب

همه عراقی ها و ملت های صلح دوست روشن است. 
طرف های خارجی همگام با برخی گروه های سياسی داخلی در راستای 
ــند. منابع تأكيد كردند: اين اسناد برای به شكست  تخريب وی می كوش
كشاندن طرح ملی كه مالكی آن را بنيان گذاری كرده منتشر و سناريويی 
ــی و دينی و شيوخ  ــت. شخصيت های سياس ــده اس از پيش طراحی ش
ــت قضايی عليه پايگاه اينترنتی كه اين  ــتار اقامه دادخواس عشاير خواس
اسناد را منتشر كرده است شدند و اين پايگاه را صهيونيستی خواندند كه 
با كمک برخی كشورهای عربی اداره می شود. يادآور می شود كه پايگاه 
ويكی ليكس به تازگی اسنادی منتشركرد كه »نوری المالكی« را متهم به 

فرماندهی مستقيم جوخه های مرگ در عراق كرده است.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان اعالم كرد:
اجرای طرح مقابله با حامالن سالح سرد در استان 

 ديـدار جوانـان و دانشجويان قـم 
با رهبر فرزانه انقالب اسالمي 

نرم افزار »روایت حماسه«  بهترین نرم افزار دفاع مقدس

احداث شش هزار واحد مسكوني براي محرومان استان اصفهان

ادامه مسابقه تسلیحاتی چه خبر از پایتخت

عربستان سعودی بيش از 
200 دستگاه تانک از اسپانيا 

خريداری می كند 
ــپانيايی خبر داد: عربستان سعودی به زودی 200 تا 270  يک روزنامه اس
ــپانيا خريداری می كند. به نوشته روزنامه  ــتگاه تانک »لئوپارد« از اس دس
ــلطان« معاون وزير دفاع عربستان،  ال پائيس به همين منظور »خالد بن س

اوايل ماه نوامبر به اسپانيا سفر خواهد كرد.
ــليحات را برای جلوگيری از نفوذ  ــتان اين تس  اين روزنامه افزود:  عربس
ــبه نظاميان يمن به خاک خود خريداری می كند. اسپانيا از ماه مارس  ش
ــال 2008 ميالدی كه »خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو« برای دومين  س
بار قدرت را در اين كشور به دست گرفت، تاكنون دچار بحران اقتصادی 
ــت و هر روز نيز دامنه آن گسترده تر  ــديد با نرخ 21 درصد شده اس ش
ــكل های مالی  ــن رو انعقاد قرارداد مذكور برای حل مش ــود.از اي می ش
ــور دارای اهميت است. انجام اين معامله برای اسپانيا بسيار مهم  اين كش
ــت، زيرا بزرگترين صادرات در تاريخ صنعت نظامی اسپانيا محسوب   اس
ــال  ــود. اين روزنامه تصريح كرد: انجام اين معامله، حدود 10 س می ش
ــياری از  ــپانيا تضمين خواهد كرد و بس ــش برای اس ــن بخ كار را در اي

شركت های اسپانيايی نيز از آن بهره مند خواهند شد. 
ــامل  ــده و ش ــه ميليارد يورو تخمين زده ش ارزش اين معامله بيش از س
هزينه های آموزش پرسنل سعودی و نگهداری اين تانک ها نيز خواهد 
ــی و نظامی نيز اعالم  ــكا در امور سياس ــاون وزير خارجه امري ــود. مع ب

كرد كه قرارداد 60 ميليارد 
ــليحات  تس فروش  دالری 
ــتان نهايی  امريكا به عربس

شده است. 
ــرارداد  ــن ق اي ــاس  بر اس
ــابقه، تسليحات طی  بی س
ــل  ــال تحوي ــا 40 س 15 ت
ــد و  ــتان خواهد ش عربس
ــت جنگنده  ــامل 84 ج ش
ــد بالگرد  اف 15، 70 فرون
ــی، 72 فروند بالگرد  آپاچ
جنگی »بلک هاوک« و 36 

بالگرد سبک »ليتل برد« خواهد بود. 
حمايت های تسليحاتی غرب به ويژه امريكا از دولت عربستان سعودی 
ــت اما كارشناسان نظامی می گويند  ــه دهه گذشته ادامه داشته اس طی س
ــليحات مدرن نيست بلكه نيروی  كه عامل تعيين كننده در جنگ ها، تس

انسانی توانمند است كه سرنوشت جنگ را رقم خواهد زد. 
ــده صدام حسين، حاكم سرنگون شده عراق، در جريان  ارتش ضعيف ش
ــد بخش بزرگی از  جنگ اول خليج فارس در كمتر از چند روز موفق ش
ــغال خود درآورد و اگر كمک های متفقين نبود  خاک عربستان را به اش
ــايد تمام خاک 2/2 ميليون كيلومتری اين كشور در كمتر از چند هفته  ش

اشغال می شد. 
ــت  ــار داش ــی در اختي ــز تجهيزات ــان ني ــان زم ــتان هم ــش عربس ارت
ــار ــا را در اختي آنه ــوری  ــچ كش ــم هي ــر بگويي بهت ــا  ي ــر  ــه كمت  ك

ــروش اين حجم از  ــان نظامی غرب می گويند كه ف ــت. كارشناس  نداش
ــليحات به كاهش نگرانی امنيتی عربستان سعودی كمک می كند اما  تس
ــه نگرانی های دولت  ــن قرارداد ها بيش از آنك ــت كه اي واقعيت آن اس
رياض را بر طرف نمايد چرخ صنايع نظامی غرب را روغن كاری خواهد 
ــتان سعودی دستاوردی در پی نخواهد   كرد و برای دولت و مردم عربس

داشت. 
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عرض  تبريک  صمیمانه  رجايی  شهید  جشنواره  در  نمونه  كارشناس  عنوان  به  را  شما   انتخاب 
می نمايم و از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را خواستارم.

خدمت  برگزيدگان  جمع  در  را  شما  انتخاب  اصفهان  استان  كشاورزی  بانک  شعب  مديريت 
سیزدهمین جشنواره شهید رجايی و برگزيدگان ويژه استاندار صمیمانه تبريک عرض می نمايم 

و از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را خواستارم.

سردبير روزنامه زاينده رود

سردبير روزنامه زاينده رود

 
فرانک فراهانی

ــش اسالمی   آنچه امروزه به عنوان پوش
شناخته می شود در هر كشوری، با توجه 
به آنچه از سنت های كهن آن جامعه بر 
جای مانده است شكل متفاوتی دارد.  

ــش اسالمی  آنچه امروزه به عنوان پوش
شناخته می شود در هر كشوری، با توجه 
به آنچه از سنت های كهن آن جامعه بر 
ــكل متفاوتی دارد.  جای مانده است ش
اگر به پوشش های اسالمی كه در ميان 
ــورهای مختلف دارد  برخی اقوام و كش
ــد  ــی بيندازيم متوجه خواهيم ش نگاه
ــيار  ــش ها قدمتی بس كه اين نوع پوش
ــدری عميق تر  ــد. اگر ق ــی دارن طوالن
ــاس نگاه كنيم  ــش و لب به موضوع پوش
ــش و  ــد كه پوش ــم ش ــه خواهي متوج
ــكونتگاهی  لباس در كنار خوراک و س
ــم ترين و  ــه مه ــی ازجمل ــرای زندگ  ب
ضروری ترين نيازهای انسان ها هستند 
ــان همواره با آن در ارتباط بوده  كه انس

است.
 با نگاه به تنوع و گوناگونی پوشش های 
ــورهای مسلمان به اين  اسالمی در كش
ــه آنها يک  ــيم كه در هم نتيجه می رس
ــود دارد كه همان  ــترک وج ويژگی مش
ــت.  ــالم اس پايبندی به قوانين دين اس
تفاوت بين لباس های اسالمی زنان در 
كشورهای مختلف ناشی از سنت های 
ــه آنها را  ــت ك ــم بر آن جامعه اس حاك
ــازد. البته در  ــر متمايز می س از يكديگ
ــای  ــاهد تحول ه ــر ش ــال های اخي س

عظيمی در اين عرصه بوده ايم. 
ــياری از  ــال ها بس ــه در اين س ــرا ك چ
ــام در زمينه  ــهور و صاحبن طراحان مش
ــالش بوده اند  ــد لباس در ت طراحی م
ــتن  ــه نمايش گذاش ــا طراحی و ب ــا ب ت
ــيار زيبايی  ــف و بس ــای مختل لباس ه
ــم بر جوامع  ــاس قوانين حاك كه بر اس
اسالمی تهيه می شوند در سبک زندگی 
زنان مسلمان تغييرهای قابل توجهی را 

به وجود آورند. 
تلفیق روش های سنتی و مدرن 

ــدرن  ــنتی و م ــای س ــق روش ه تلفي
ــت تنوع و گوناگونی  ــده اس موجب ش
ــورهای  ــالمی در كش ــش های اس پوش
ــش يابد و  ــش از پيش افزاي مختلف بي
بنابراين بسياری از محدوديت ها مانند 

 انتخاب رنگ لباس از ميان برداشته شده 
ــت. در اغلب كشورهای اسالمی در  اس
پوشش زنان مسلمان تنوع رنگی بسيار 
زيبايی به چشم می خورد. همچنين در 
ــگ به عنوان  ــورها نيز رن برخی از كش

ــده  يک قانون پذيرفته ش
ــت. در الجزاير رنگ  اس
ــت و  ــفيد حجاب اس س
ــی با رنگ سياه  اگر كس
ــود  در جمعی حاضر ش
مورد توجه قرار می گيرد 
ــن می توان گفت  بنابراي
ــالمی  ــش اس كه در پوش
ــاس  ــش براس رنگ پوش
معيارهای فرهنگی تعيين 
ــن كه  ــا اي ــود و ب می ش
ــع زنان  ــتر جوام در بيش
شبيه  ــی  پوشش مسلمان 
ــه عنوان يک  به هم را ب
ــمی اسالمی  پوشش رس
پذيرفته اند رنگ لباس و 
كيفی  ويژگی های  ديگر 

ــش های  موجب تنوع و گوناگونی پوش
اسالمی می شود. 

مانتو پوششی مشترک
ــگاه  ــه در نمايش ــاس هايی ك ــام لب تم
ــته  ــه نمايش گذاش ــاس مالزی ب مد لب
ــالمی و احترام  می شوند با موازين اس
ــنت های  ــبت به حفظ ارزش و س نس
ــی مطابقت دارند  ــی هر جامعه و ملت مل
ــورهای اسالمی  آنچه در ميان همه كش

مشترک است اين است كه در همه اين 
ــلمانان لباسی شبيه به مانتو  كشورها مس
ــر می كنند تا  ــری يا مقنعه به س و روس
ــته باشند و تنها تفاوت آنها  حجاب داش
ــت.  در نوع طراحی اين نوع لباس هاس
را  ــالمی  اس پوشش  اگر 
مختلف  ــورهای  كش در 
ــه قرار دهيم  مورد مقايس
بدون ترديد در می يابيم 
كه پوشش زنان مسلمان 
ــر رنگ و  ــزی از نظ مال
ــتری  ــدل از تنوع بيش م
برخوردار است. نخستين 
مد  المللی  بين  جشنواره 
ــالمی نيز سال 2008  اس
مالزی  ميالدی در كشور 
ــس از  ــد و پ ــزار ش برگ
آميز  موفقيت  نتيجه های 
برگزاری اين جشنواره در 
سال های بعد نيز دومين 
ــنواره مد  و سومين جش
ــالمی در همان كشور  اس

برگزار شد. 
ــری های جديد عرضه  چادرها و روس
ــاس  ــد كه براس ــط اين برن ــده توس ش
ــالمی طراحی شده اند در  معيارهای اس
ــياری از كشورهای مسلمان نشين و  بس
به ويژه كشورهای اسالمی حوزه خليج 

فارس مورد توجه قرار گرفته است.
ــن، عراق،  ــورهايی مانند چي ــه كش البت
ــه  ــی از جمل ــودان و برونئ ــوريه، س س

ــا  آنه در  ــه  ك ــتند  هس ــورهايی  كش
ــالمی زنان كمتر تحت  پوشش های اس
ــرار گرفته  ــوالت دنيای مد ق ــر تح تأثي
ــور ها زنان  ــت و در اغلب اين كش اس
ــی را انتخاب می كنند  ــلمان پوشش مس
ــن و ديرينه دارد  ــيار كه ــه قدمتی بس ك
ــه ردپايی از تحول  و بنابراين هيچ گون
ــوع و گوناگونی  ــد دنيای مد و تن جدي
ــده نخواهد  ــش ها دي  در اين نوع پوش

شد. 
روسری، نماد زنان مسلمان چین 

ــن قدمتی  ــالم در چي ــه دين اس اگرچ
ــه با ديگر  ــاله دارد اما در مقايس 100 س
كشورها، فرهنگ و آداب سنن چينی ها 
در اين سال ها تغيير اندكی داشته است. 
ــری زنان  ــر چيز ديگ ــه بيش از ه آنچ
ــلمان چينی را از ديگر زنان مسلمان  مس
متمايز می سازد روسری های رنگارنگ 

و زيبايی است كه آنها بر سر دارند. 
ــاد يک زن  ــری نم ــور روس در اين كش
ــت و اغلب زنان مسلمان  ــلمان اس مس
ــن  ــری هايی به رنگ روش چينی روس
ــازار فروش  ــد و ب ــاب می كنن را انتخ
ــيار پررونق  ــری در اين كشور بس روس
ــه پيش به  ــد ده ــه تا چن ــت اگرچ اس
ــتفاده  ــد كه اس هيچوجه تصور نمی ش
ــگ و زيبا در  ــری هايی رنگارن از روس
ميان زنان مسلمان چين تا اين حد مورد 
ــتقبال قرار گيرد، اما در حال حاضر  اس
هر زن مسلمان حداقل 200 تا 300 نوع 
ــری مختلف دارد و جالب اين كه  روس
ــالمند چينی هم در اين زمينه پا  زنان س
به پای جوانان پيش می روند و پوشيدن 
روسری های رنگی را ترجيح می دهند. 
ــوان گفت كه در  به عبارت ديگر می ت
سال های اخير روسری كه نماد فرهنگ 
ــرای زنان  ــت به نمادی ب ــالمی اس اس

مسلمان چين تبديل شده است. 
ــور همچنان پوشيدن  اگرچه در اين كش
ــاده در ميان زنان  پيراهن های بلند و س
ــی از  ــت و بخش ــوم اس ــلمان مرس مس
ــنت كهن آنها محسوب می شود، اما  س
ــی كه برای سر انتخاب می كنند  پوشش
ــش ها تحت  ــش از ديگر انواع پوش بي
ــن موضوع  ــه و همي ــرار گرفت ــر ق تأثي
ــبب شده است كه سبک زندگی زنان  س
ــلمان چينی قدری از سادگی فاصله   مس

گيرد. 

در نیمه اول ماه صورت گرفت:
 افزایش چهار درصدی 
کشته های تصادفات 

ــازمان پزشكی قانونی  ــكی و آزمايشگاهی س معاون پزش
ــور، گفت: در نيمه اول امسال، 12 هزار و 812 نفر در  كش
حوادث رانندگی كشته شده اند كه اين تعداد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 4/3 درصد افزايش داشته است.
ــل از اداره كل روابط عمومی و امور  به گزارش ايرنا به نق
بين الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، عبدالرزاق برزگر 
ــته های ناشی از حوادث  ــترين افزايش در كش افزود: بيش
ــش ماه اول امسال در ماه فروردين با 10/2  رانندگی در ش

درصد و شهريور با 8/9 درصد گزارش شده است. 
معاون سازمان پزشكی تصريح كرد: 61/6 درصد كشته های 
تصادفات مربوط به جاده های برون شهری، 27/8 درصد 
ــد در جاده های  ــهری و 10 درص ــای درون ش در جاده ه
روستايی بوده و محل تصادف 0/7 درصد موارد نيز نامعلوم 
گزارش شده است. معاون پزشكی و آزمايشگاهی سازمان 
ــی های گروه آمار اين  ــكی قانونی توضيح داد: بررس پزش
ــت كه 78/5 درصد از كشته های  ــازمان نشانگر اين اس س
ــی از تصادفات مرد و 21/5 درصد زن بوده اند. عالوه  ناش
ــته  ــادف 42/5 درصد از كش ــان وقوع تص ــر اين در زم ب
شدگان حوادث رانندگی راننده وسيله نقليه، 21/4 درصد 
ــيله نقليه ــين يا ترک وس  عابر پياده و 34/7 درصد سرنش

 بوده اند.
ــيم بندی سنی كشته های ناشی از حوادث   برزگر به تقس
ــته های  ــزود: 8/1 درصد كش ــرد و اف ــاره ك رانندگی اش
ــال،30  ــال و كمتر، 5/5 درصد 17-11 س تصادفات 10 س
ــال و 27  ــال، 29/4 درصد 49-30 س ــد 29-18 س درص
ــته اند. وی در خصوص نحوه  ــال به باال داش درصد 50 س
وقوع تصادفات رانندگی، گفت: 48/9 درصد از افراد متوفی 
بر اثر برخورد دو وسيله نقليه، 21/4 درصد در اثر برخورد 
ــيله نقليه به عابر و 21/4 درصد بر اثر واژگونی وسيله  وس

نقليه جان خود را از دست دادند. 
ــازمان پزشكی قانونی،  ــكی و آزمايشگاهی س معاون پزش
ــتفاده 35/6 درصد از افراد  ــح كرد: خودرو مورد اس تصري
ــواری، 26/9 درصد موتورسيكلت، 6/8 درصد  متوفی س
ــت و تريلی و 1/7  ــت بار، 4/6 درصد كاميون، كاميون وان
درصد اتوبوس و مينی بوس بوده است. همچنين خودرو 
درگير با خودرو و يا عابر پياده متوفی در 32/5درصد موارد 
ــواری، 18/5 درصد كاميون،كاميونت و تريلی،  خودرو س
ــيكلت و 3/4  ــد وانت بار، 8/5 درصد موتورس 8/2 درص

درصد اتوبوس و مينی بوس بوده است. 
ــر« را عمده ترين علت  وي تأكيد كرد: برزگر »ضربه به س
ــن رعايت نكات  ــرگ در تصادفات عنوان كرد همچني م
ايمنی، همچون بستن كمربند ايمنی و استفاده از كاله جهت 
راكبين موتور سيكلت می تواند تا حد زيادی از اين قبيل 

مرگ ها جلوگيری كند. 

رئيس انجمن سرطان ايران با انتقاد از 
نحوه برخورد بيمه ها با بيماری سرطان 
ــكاری الزم را در  ــت: بيمه  ها هم گف
ــبت  زمينه درمان انجام نمی دهند و نس
ــگيری و  ــه پرداخت هزينه های پيش ب
ــورهای پيشرفته  غربالگری كه در كش
ــت اعتقادی  ــيوه ای مرسوم اس دنيا ش

ندارند.
ــر عبداله فضعلی زاده  به گزارش، دكت
ــاالنه  ــی همايش س ــتانه برپاي در آس
ــزود: نگرش  ــرطان ايران اف انجمن س
ــه جای  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمي س
ــه به امر  ــالمت محور بودن« توج »س

درمان است.
ــی در درمان  ــت: حت ــار داش وی اظه

بيمه ها  ــش  پوش هم 
ــت و با  ــی اس ناكاف
ــر گرفتن اين  در نظ
ــگيری  پيش كه  نكته 
مقدم بر درمان است 
ــار  انتظ ــا  بيمه ه از 
عملكرد مطلوب تری 
می رود. فضعلی زاده 
اينكه  ــه  ب ــاره  اش با 
برابر  چندين  بيمه ها 
و  ــگيری  پيش هزينه 
برای  را  ــری  غربالگ
درمان می پردازند اما 

ــتند غربالگری و پيشگيری  حاضر نيس
ــش قرار دهند،  بيماران را تحت پوش
ــان يک بيمار  ــد: هزينه درم يادآور ش
ــال به  ــه ابت ــل اولي ــرطانی در مراح س
ــر از هزينه درمان وی در  بيماری كمت
ــت. وی  ــرفته بيماری اس مراحل پيش
ــگيری  گفت: بيمه ها بايد در زمينه پيش
و غربالگری سرمايه گذاری كنند تا هم 
ــالمت جامعه افزايش يابد و  سطح س

هم زيان بيمه ها كمتر شود.
رئيس انجمن سرطان ايران با انتقاد از 
ــت يک بام و دو هوا در بيمه ها  سياس
ــه برخی  ــی ك ــرد: در حال ــح ك تصري
ــای  ــه كل هزينه ه ــه های بيم مؤسس
ــش خود را  ــراد زير پوش ــی اف درمان
ــرطانی تقبل  ــاط با بيماران س در ارتب

ــای تأمين اجتماعی و  می كنند، بيمه ه
ــات درمانی، هزينه های بيمه يک  خدم
كارگر يا كارمند را كه سهم بيمه خود 
را برابر ميزان تعيين شده نيز می پردازد، 

بسيار كمتر پوشش بيمه ای می دهد.
ــن تبعيض  ــتار خاتمه يافت وی خواس
بيمه ها در كشور شد و گفت: عملكرد 
ــا را در درمان بيماران  ناكارآمد بيمه ه
خيريه  ــه های  مؤسس برخی  سرطانی 
ــد، جبران كنند كه اين اقدام  می خواهن
ــور اتالف  ــی در كش ــيوه كنون ــه ش ب

سرمايه است.
ــيم  ــی زاده با غلط خواندن تقس فضعل
ــرطانی تصريح  ــاران س ــول بين بيم پ
ــت  ــراد خير می بايس ــک اف ــرد: كم ك
صرف تأسيس مركز 
پيشگيری، غربالگری 
ــرطان  س ــان  درم و 

شود.
وی گفت: هم اينک 
زيادی  ــر  خي ــراد  اف
ــتند  هس ــور  كش در 
به  دارند  ــل  تماي كه 
ــرطانی  س ــاران  بيم
كمک كنند، اما وجوه 
پرداختی از سوی اين 
درمان  ــرف  افراد ص
ــرطانی  س ــاران  بيم

می شود نه اقدام های زيربنايی.
رئيس ششمين همايش انجمن سرطان 
ايران با اشاره به اينكه چنين اقدام های 
ــت  ــرمايه اس مقطعی، دور ريختن س
ــد: كمک های مردمی برای  يادآور ش
ــت،  ــرطانی می بايس درمان بيماران س

كاناليزه شود. 
ــراد  اف ــای  كمک ه ــی،  عبارت ــه  ب
ــی  مكان در  ــد  باي ــوكار   نيك
ــه آن مركز  ــود ك ــرمايه گذاری ش س
ــگيری،  ــدام زير بنايی در زمينه پيش اق

غربالگری و درمان را دنبال كند.
ــرطان ايران،  به گفته رئيس انجمن س
ــش انجمن  ــمين هماي ــرد شش رويك
سرطان ايران توجه به نقش بيمه ها در 

درمان بيماران سرطانی است. 

دث
حوا

رو در رو آژیر پوشش های اسالمی در دنیای ُمد 

ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد
نماينده دفتر كنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد گفت: ايران جزو كشورهای پيشرو در كنترل 
ــگيری مصرف مواد مخدر جهان است و در  و پيش

خط مقدم قرار دارد.
ــل متحد  ــبت روز مل ــه مناس ــزارش مهر، ب ــه گ ب
ــا مواد مخدر  ــران در زمينه مبارزه ب تالش های اي
ــت و  ــرل اعتياد مثال زدنی و قابل تقدير اس و كنت
بسياری از كشورهای جهان می توانند از شيوه های 

اين كشور به عنوان الگو استفاده كنند. 
ــور  ــه داد: اگر چه توليد مواد مخدر در كش وی ادام
ــال جاری كاهشی نسبت به سال  افغانستان طی س
ــود مواد مخدر  ــا اين به منزله كمب ــته دارد ام گذش
ــت زيرا به نظر می رسد اين كشور مواد مخدر  نيس
ــال آينده را نيز در انبارهای خود ذخيره كرده  دو س
است. وی افزود: ايران كشوری است كه نشان داده 
است روش های خوبی برای درمان معتادان داشته 
ــگيری و كنترل  و برنامه های خوبی هم برای پيش

مواد مخدر در كشور دارد. 
دلئو به كمک های اروپا به ايران در زمينه مبارزه با 
ــاره كرد و گفت: نمايندگان سازمان  مواد مخدر اش
ــتركی با مسئوالن وزارت خارجی  ملل نشست مش
ــازمان با  ــعه همكاری های اين س ــه منظور توس ب
 HIV ــالمی در زمينه كنترل بيماری جمهوری اس
ــا برنامه  ــام خواهد داد ت ــواد مخدر انج ــدز و م اي
ــود. وی در  ــن زمينه تنظيم ش ــاله ای در اي چهارس

مورد بيماری HIV ايدز در ايران و راه های كنترل 
اين بيماری در كشور نيز گفت:  ايران پيشرفت های 
ــمگيری در كنترل اين بيماری از طريق تزريق  چش
ــته به گونه ای  ــه ويژه در ميان زندانيان معتاد داش ب
ــم 1/4 كاهش  ــدی آن به رق ــار 3/8 درص ــه آم  ك

گرديده است. 
ــوری برنامه  ــده كش ــگ كنن ــرداد درودی هماهن ف
مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز نيز در اين 
نشست گفت:  الگوی انتقال بيماری HIV ايدز در 
ايران از طريق تزريق به انتقال از طريق تماس های 

ــی و رفتارهای پرخطر در حال حركت است  جنس
ــت كه براساس آمارهای ثبت شده  اين در حالی اس
ــتر ميزان انتقال از طريق تزريق است  همچنان بيش
ــامل  ــه حدود 70 درصد انتقال با اين روش را ش ك
ــود. درودی اضافه كرد: خوشبختانه وزارت  می ش
ــتراتژی خوبی برای  ــه و اس ــت ايران برنام بهداش
پيشگيری و كنترل اين بيماری دارد و همانطور كه 
ــت مشترک وزير بهداشت ايران و نماينده  در نشس
ــد، اين می تواند آمار انتقال  سازمان ملل مطرح ش
ــق تزريق و تولد كودكان مبتال به ايدز را به  از طري

صفر برساند. 
ــناس سازمان ملل متحد همچنين به تأثير  اين كارش
آموزش در مبارزه با بيماری ايدز پرداخت و گفت:  
ــوزش برای مبارزه با ايدز بايد در دو بعد محتوا  آم
و رسانه برنامه ريزی شود و برای اين برنامه ريزی 
ــنجی شده و پس از  قبل از هر چيز بايد مخاطب س
شناخت مخاطب، متناسب با آنان محتوای آموزش 

و رسانه تعيين شود. 
ــه ايران از  ــه به اينك ــرد:  با توج ــه ك درودی اضاف
ــا بيماری ايدز  ــی برای مقابله ب ظرفيت های خوب
ــاخت های الزم را نيز  ــت و زيرس ــوردار اس برخ
ــت، اميدواريم هرچه  در اين زمينه فراهم كرده اس
ــه بهتر و جدی تر  ــر كار آموزش برای مقابل زودت
ــی ( را  ــوم )انتقال از طريق تماس جنس با موج س

آغاز كند.

رئیس انجمن سرطان ايران:
بيمه ها برای درمان سرطان همكاری 

نمی كنند

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ از كشف 20هزار سي دي و 8000 
بطري مشروبات الكلي طي عملياتي در پايتخت خبر داد. 

سرهنگ عليرضا محرابي گفت: طرح برخورد با سي دي فروشان و توزيع 
ــروبات الكلي در جهت طرح ارتقاي اجتماعي در دستور كار  كنندگان مش

پليس قرار گرفت. 
ــای اطالعاتي كارگاه تكثير و  ــوران پليس امنيت با اقدام ه ــزود: مأم وي اف
ــهرک هاي  ــي دي هاي غيرمجاز و غيرفرهنگي را در يكي از ش توزيع س
ــايي و طي عملياتي بيش از 20 هزار سي دي غيرمجاز  اطراف تهران شناس
ــتگير  ــف و ضبط كردند و 11 نفر نيز در اين ارتباط دس  را در اين انبار كش

شدند. 

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ درباره انهدام باند توزيع مشروبات 
ــي نيز گفت: مأموران پليس امنيت اخالقي با دريافت اطالعاتي درباره  الكل
ــروبات الكلي از يكي از مرزهاي غربي كشور،  ورود محموله بزرگي از مش
ــاز كردند. وي  ــايي توزيع كنندگان آن آغ ــای خود را براي شناس ــدام ه اق
ــروبات الكلي را  ــتند 8000 بطري مش گفت: به اين ترتيب مأموران توانس
ــروبات الكلي  ــف و ضبط و 4 نفر از قاچاقچيان و توزيع كنندگان مش كش

را دستگير كنند. 
ــان اين كه قاچاقچيان قصد  ــس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با بي رئي
ــروبات را در سطح تهران به فروش برسانند، گفت: تمامي  داشتند اين مش

افراد دستگيرشده به مقامات قضايي معرفي شدند.

دستگيری 11 نفر به اتهام توزيع سی دی های غيراخالقی

جامعه

آنچه در میان همه 
کشورهای اسالمی 

مشترک است این است 
که در همه این کشورها 

مسلمانان لباسی شبیه به 
مانتو و روسری یا مقنعه 
به سر می کنند تا حجاب 

داشته باشند و تنها 
تفاوت آنها در نوع طراحی 

این نوع لباس هاست. 

مديريت شعب بانک كشاورزي استان اصفهان

سركار خانم باقرصاد
مسئول مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

عرض  تبريک  صمیمانه  رجايی  شهید  جشنواره  برگزيده  عنوان  به  را  حضرتعالی   انتخاب 
می نمايیم و از خداوند متعال توفیق شما و كلیه همكاران را مسئلت داريم.

روزنامه زاينده رود

مديريت محترم پست بانک اصفهان

مديرعامل محترم شرکت نیروکلهر اصفهان
انتخاب شرکت نیروکلهر به عنوان واحد نمونه تولیدی برتر 

استان اصفهان را تبریک می گوئیم.

مديريت دانشگاه امين فوالدشهر

ثبت نام در طرح پزشک خانواده آغاز شد

ساكنان محترم شهرهای بروجن، فارسان، فرخ شهر، لردگان و هفشجان از اول تا دهم 
 آبان ماه 89 به مراكز بهداشتی، درمانی و پايگاه های بهداشت شهر خود 

مراجعه فرمايند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ــرهنگ محمدرضا صفوی اظهار داشت: برخی  به گزارش فارس، س
از آمار نشان از سهم 10 درصدی استان اصفهان در تردد خودروها 
ــخصی افراد ساكن  دارد كه اين ميزان تنها مربوط به خودروهای ش
ــافران به اين  اصفهان و صرف نظر از تردد خودروهای مربوط به مس

استان بوده است. 
ــردد خودروهای  ــار مربوط به ت ــی كه آم ــه داد: در صورت وی ادام
ــافران و خود مردم استان را در نظر بگيريم سهم استان اصفهان  مس
ــد. رئيس پليس  ــوری بيش از 10 درصد خواهد ش ــاس كش در مقي
ــان افزود:  ــتان اصفه ــی فرماندهی انتظامی اس ــی و رانندگ راهنماي
ــا افزايش  ــان در تردد خودروه ــتان اصفه ــهم اس ــل افزايش س دلي
ــگری آن  ــت قابليت های گردش ــتان به عل ــه اين اس ــافرت ها ب  مس

بوده است. 

ــتان  ــتور كار در اس ــی از اقدام های در دس ــان اينكه يك ــا بي وی ب
ــاز معاينه  ــع آوری مراكز غيرمج ــوی اين بخش جم ــان از س اصفه
ــد از مراكز  ــرد: بيش از 40 درص ــت، تصريح ك ــی خودروها اس فن
ــتانداردهای راهنمايی  ــتان اصفهان اس ــاز معاينه فنی در اس غيرمج
ــت  ــا را رعاي ــی خودروه ــات فن ــام معاين ــرای انج ــی ب  و رانندگ

نمی كنند. 
ــه كاهش  ــه دولت مايل ب ــی ك ــت: در صورت ــار داش ــوی اظه صف
ــت محيطی در كالنشهرها از جمله اصفهان است  آلودگی های زيس
ــاس آن داشتن برگه معاينه فنی  بايد تمهيداتی را اتخاذ كند تا بر اس

برای خودروها اجباری شود. 
ــی مجوزی برای تردد  ــتن برگه معاينه فن وی ادامه داد: صرف داش
ــت و به منظور كاهش آلودگی  ــهر نيس ــخصی در ش خودروهای ش
ــفرهای غيرضرور با وسايل  ــتان اصفهان بايد از حجم س هوای اس
ــی و رانندگی  ــود. رئيس پليس راهنماي ــته ش ــخصی كاس نقليه ش
فرماندهی استان اصفهان اضافه كرد: استفاده هر چه بيشتر از وسايل 
ــخصی  ــه تنها برای افرادی كه خودروی ش ــل و نقل عمومی ن حم
ــازی  ــرای دارندگان اين خودروها نيز بايد فرهنگ س  ندارند بلكه ب

شود.

در چهارمحال و بختیاري؛
 11 هزار نفر، زمين مسكن مهر 

دريافت كردند
بهرام عزيزی در گفتگو با فارس با بيان اينكه در اين استان 23 هزار نفر 
ــتند، اظهار داشت: اين تعداد متقاضی مسكن  متقاضی مسكن مهر هس
مهر در استان در قالب 412 تعاونی ساماندهی و به منظور اخذ زمين به 
مسكن و شهرسازی معرفی شده اند. وی افزود: برهمين اساس تاكنون 
ــده اند كه از اين تعداد تنها 427 نفر  11 هزار نفر موفق به اخذ زمين ش
ــتان بوده اجرای  ــتقر در اس كه معادل پنج درصد تعداد تعاونی های مس
طرح شان پيشرفت فيزيكی نداشته است كه در صورت هرگونه تخلف 
به شدت با آنها برخورد خواهد شد. عزيزی گفت: تعاونی هايی كه موفق 
به دريافت زمين شده اند با عضويت در سامانه جامع نظارت بر مسكن 
مهر فعاليت ها و عملكرد خود را به صورت منظم و مستمر ثبت می كنند 
ــورت الكترونيک بر عملكرد آنها  ــا از اين طريق امكان نظارت به ص ت
فراهم شود. مدير كل تعاون چهارمحال و بختياری روند ساخت مسكن 
مهر و پيشرفت آن را مطلوب ارزيابی كرد و گفت:  اگرچه كمبودهايی 
ــت. وی  ــود دارد اما روند كلی اجرای اين طرح رضايت بخش اس وج
ــالمی عنوان كرد و گفت: بخش تعاون،  تعاون را از بركات انقالب اس
ــعه در كشور است. عزيزی ادامه داد: در حال  نويدبخش عدالت و توس
حاضر بيش از 4 هزار و 459 تعاونی در استان با عضويت بيش از 285 
ــت. وی با بيان اينكه يک هزار و 300 تعاونی  هزار و 294 نفر فعال اس
آموزشگاهی در استان تشكيل شده است، افزود: اين تعاونی ها 44 هزار 
عضو دارند و با هدف آشنايی دانش آموزان با كار و تصميم گيری گروهی 
ــاركتی تشكيل شده اند. مديركل تعاون  و وارد كردن آنها در مباحث مش
چهارمحال و بختياری به تعاونی های سهام عدالت در استان اشاره كرد 
و گفت: در استان 728 هزار نفر مشمول دريافت سهام عدالت شده اند 
ــهام عدالت ثبت نام  ــداد 664 هزار نفر در تعاونی های س ــه از اين تع  ك

 كرده اند.

با صرف 200 میلیون ريال اعتبار؛
اليروبی مسيل خروجی فارسان

ــالمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به  محمدصادق اس
ــكل احتمالی نظير  ــروع فصل بارندگی و برای جلوگيری از مش ش
ــان با اعتباری افزون بر  ــهر فارس آب گرفتگی معابر و خيابان های ش
ــيل خروجی بلوار امام شهر فارسان به سمت  200 ميليون ريال مس

رودخانه خشكه زرد اليروبی شد. 
ــدی ميدان جمهوری  ــرفت فيزيكی 90 درص ــه از پيش وی در ادام
ــالمی اين شهر خبر داد و گفت: پروژه عمرانی يكی از مهم ترين  اس
ــت كه پس از چهار ماه تالش كاركنان شهرداری  ــهر اس ميادين ش
 فارسان و با اعتبار 900 ميليون ريال به پيشرفت فيزيكی90 درصدی 

رسيد. 
اسالمی تهيه طرح پسماند زباله را مهم ترين اقدام در راستای كاهش 
ــرد و گفت: جمع آوری  ــتان عنوان ك ــی زمين در اين شهرس آلودگ
ــهری،  ــرح تصفيه فاضالب ش ــهری، ط ــازی زباله های ش و جداس
ــه ای، تهيه طرح و  ــداث پارک های محل ــبز و اح ايجاد فضاهای س
ــی و نيمه  ــع آوری صنايع كارگاه ــن آوران و جم ــعه صنايع ف توس
ــبب كاهش آلودگی  ــاط خاص به س ــز آنها در نق ــم و متمرك مزاح
ــش آلودگی  ــتای كاه ــهرداری در راس ــر اقدام های اين ش  در ديگ

است. 
ــعه فضای سبز  ــان تأكيد كرد: بر همين اساس توس ــهردار فارس ش
ــهروندان  ــالمت روحی و روانی ش ــتای ارتقای س ــهری در راس ش

ضروری است. 
ــالمی آموزش شهروندان از طريق اطالعيه ها و بروشور را گامی  اس
ــازی فرهنگ شهرنشينی سالم دانست و  ــتای نهادينه س مؤثر در راس
ــهرداری با ارائه آموزش ها و آگاهی های  ــاس ش گفت: برهمين اس
ــاركت  ــد زباله های خانگی، مش ــرل و تولي ــوه كنت ــرای نح الزم ب
ــورت رايگان، تهيه  ــی به ص ــهروندان در ايجاد مكان های ورزش ش
ــی از جمله پارک ها،  ــب در مكان های عموم ــی و نص لوازم ورزش
ــت پيگيری  ــان را با جدي ــع درخت ــری از قط ــتان ها و جلوگي  بوس

می كند. 
ــه با شهرستان های  ــان در مقايس ــهرداری فارس وی تصريح كرد: ش
ــمگيری در زمينه رعايت پارامترهای  ــتان فعاليت های چش ديگر اس
ــده است كه اميد است  ــهری و پاكيزگی زيست محيطی انجام ش ش
ــتان های استان را با توجه به  در آينده بتوانيم يكی از بهترين شهرس

موقعيت جغرافيايی داشته  باشيم.

برخوار
همزمان با روز جهانی كودک مراسم جشنی با حضور رئيس اداره بهزيستی، 
كارشناسان و مديران مهدهای كودک ويژه 200 نفر از كودكان شهرستان 
برخوار در محل محوطه اداره بهزيستی اين شهرستان برگزار شد. نقاشی 
صورت، اجرای نمايش عروسكی، قصه گويی، شعر و سرود و برنامه های 

شاد برای كودكان را می توان بخشی از برنامه های اين مراسم دانست.

كاشان
همزمان با روز جهانی سالمند اداره بهزيستی شهرستان كاشان با همكاری 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی مراسم جشنی با حضور سالمندان 
اين شهرستان در محل سالن ورزشی شهيد شكرريز برگزار نمود. در اين 
مراسم پيرامون اهميت تكريم سالمندان و وضعيت بهداشتی آنان مطالبی 

عنوان گرديد.

آران وبيدگل 
ــنايی مديران و مربيان مهدهای كودک با دستورالعمل ها و  به منظور آش
قوانين قانون كار و بيمه جلسه ای با حضور نمايندگان اين ادارات و جمعی 
از مديران مهدهای كودک در محل نماز خانه اداره بهزيستی شهرستان آران 

و بيدگل برگزار شد. 

نائين
 طی جلسه ای با حضور مديران مهدهای كودک و رئيس ادره بهزيستی 

نائين مشكل ها و مسائل مهدهای كودک اين شهرستان بررسی شد.
ــه  ــنايی خانواده های بيماران اعصاب و روان  جلس  به منظور آش
ــی با حضور 30 نفر از اين عزيزان و خانواده آنها در كانون  آموزش

آسيه برگزارگرديد.

گشتی در اخبارروی میز

به گزارش فارس، حسينعلی شمعانيان در نشست مشترک شورای حفاظت كيفی 
ــت محيطی استان اصفهان با اشاره به سهم 74/7  زاينده رود و كارگروه های زيس
ــت: با راه اندازی 7  ــتان اصفهان بيان داش ــدی حمل و نقل در آاليندگی اس درص
ــتگاه پايش آلودگی از سال 78 تاكنون ساماندهی خوبی در خصوص كاهش  ايس

آاليندگی ها بخش حمل و نقل استان صورت گرفته است. 
ــتان به عنوان چهار راه ارتباطی و مركز  وی ادامه داد: اما با توجه به اينكه اين اس
ــبک و سنگين  ــايط نقليه س ــت، همواره با تردد تعداد زيادی وس ــور اس ثقل كش
ــت.  ــد برنامه های راهبردی و اصولی تر در اين زمينه اس ــت كه نيازمن روبه رو اس
ــوم  ــفر س ــت: در س ــتان اصفهان اظهار داش مديركل حمل و نقل و پايانه های اس
ــتان اصفهان حدود 3 ميليارد تومان اعتبار برای نوسازی  رياست جمهوری به اس
ــد. وی افزود: با تخصيص اين اعتبار  ــتان در نظر گرفته ش ناوگان حمل و نقل اس
خدمات قابل توجهی در اين راستا شامل به هنگام سازی شناسنامه راه های كشور، 
ــمند، حفظ و نگهداری سالمت  ــتيبانی نرم افزار كارت هوش نصب آموزش و پش
دستگاه های رايانه ای و تأسيس ايستگاه های معاينه فنی مكانيزه جهت خودروهای 
سنگين و نيمه سنگين انجام گرفته است. شمعانيان با اشاره به ممنوع شدن معاينه 
فنی خودروهای سنگين باری توسط شركت های حمل و نقل خصوصی تصريح 

كرد: اين طرح برای اتوبوس ها نيز از ابتدای سال 87 اجرا شده است. 
ــامل ميزان كدری  ــا بيان اينكه معاينه فنی خودروها مطابق با 10 فاكتور ش وی ب
ــمار، كاليبراسيون، سيستم مركزی خودرو، ميزان صدای خودرو،  دود، كيلومتر ش
ــت ظاهری بدنه و ميزان نبودن چرخ ها انجام می شود اضافه كرد: در صورت  تس
ــی از نقص های فنی خودروها  ــياری از تصادفات ناش رعايت همه اين موارد بس

رفع و ميزان آلودگی هوا نيز تا حد قابل توجهی كاهش می يابد.

مديركل بيمه خدمات درمانی چهارمحال و بختياری 
گفت: 612 هزار نفر در اين استان تحت پوشش بيمه 

خدمات درمانی هستند. 
از  ــور  داودپ ــمت اله  حش ــارس،  ف ــزارش  گ ــه    ب
ــازمان بيمه خدمات درمانی به عنوان بزرگ ترين  س
ــار  ــرد و اظه ــام ب ــور ن ــر در كش ــازمان بيمه گ س
ــور  ــر 29 ميليون نفر در كش ــت: در حال حاض  داش
ــرار  ق ــی  درمان ــات  خدم ــه  بيم ــش  پوش ــت   تح

دارند. 
ــرانه بيمه خدمات درمانی را بيش از 80 هزار  وی س
ــالم كرد و افزود: در حال حاضر از مجموع  ريال اع
ــتان بيش از 612 هزار  ــت 860 هزار نفری اس جمعي
نفر تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درمانی قرار 

دارند.  
مديركل بيمه خدمات درمانی چهارمحال و بختياری 
ــتائيان را از  ــرای طرح بيمه خدمات درمانی روس اج
ــازمان برشمرد و گفت:  جمله طرح های موفق اين س

ــده  ــاس از تعداد 612 هزار نفر بيمه ش ــن اس برهمي
ــاكنين روستاها  ــتان بيش از 470 هزار نفر آن س اس

هستند. 
داوودپور با اشاره به رويكرد عدالت محور دولت دهم 
در راستای خدمات رسانی به منطقه كم برخوردار و 
ــک خانواده و نظام  ــعه نيافته افزود: بحث پزش توس
ارجاع از جمله ابزارهای بيمه ای و مديريت سازمان 
ــور به روستائيان محسوب  بيمه خدمات درمانی كش

می شود. 
وی همچنين با اشاره به طرح نظام ارجاع روستائيان 
ــهرهای  ــتائيان و ش ــن طرح مختص روس گفت: اي
ــه در اين طرح  ــت ك ــر 20 هزار نفر جمعيت اس زي
ــهرهای 20 هزار نفری  ــتائيان و ساكنان ش تمام روس
 سراسر كشور را تحت پوشش خدمات بيمه ای قرار 

داده است. 
مديركل بيمه خدمات درمانی چهارمحال و بختياری 
ــتائيان سراسر استان در ظرف  با بيان اينكه تمام روس

ــاعت قادرند نسبت به تعويض و تمديد  مدت 24 س
ــتائيان  دفترچه های خود اقدام كنند، گفت: تمام روس
 ICT ــزی به دفاتر ــد با پرداخت مبلغ ناچي می توانن
ــاعت  ــدت 24 س ــود ظرف م ــكونت خ ــل س مح
ــای بيمه خود  ــه تمديد و تعويض دفترچه ه  اقدام ب

كنند. 
ــار به مراكز  ــزان هزينه پرداختی بيم ــور به مي داودپ
درمانی اشاره كرد و افزود: افرادی كه تحت پوشش 
ــرارداد بيمه خدمات درمانی قرار می گيرند چنانچه  ق
ــوند  ــتری بهره مند ش ــتان از خدمات بس در بيمارس
ــش داده  ــد اين هزينه را بيمه درمانی پوش 90 درص
ــط شخص بيمار هزينه   و 10 درصد باقی مانده توس

می شود. 
وی افزود: چنانچه فرد بيمار از خدمات سرپايی اعم 
ــی بهره گيرد 70 درصد  ــی يا غيرتخصص از تخصص
هزينه توسط بيمه و 30 درصد توسط شخص بيمار 

پرداخت می شود

شهرستان

رئیس پلیس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان:
سهم اصفهان از تردد خودروهاي 

كشور بيش از 10 درصد است

در استان اصفهان 
آغــاز طـرح پیشگیـــري

  از تنبلي چشم 

تا پايان فصل زراعي صورت مي گیرد؛
کشت محصول هــای زراعــي پـــاییزه
 در 13 هزار هكتار از مزارع اردل

با صرف 8 میلیارد ريال؛
 32 پروژه کشاورزي در کوهرنگ 

در دست اجراست

برگزاري مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره جشنواره 
فرهنگی، آموزشی و قرآني 

سازمان بهزیستي استان اصفهان
زاينده رود

همزمان باسراسر كشور طرح پيشگيری از تنبلی چشم با حضور مدير كل، 
ــگيری وجمعی از كارشناسان بهزيستی استان اصفهان در مهدكودک  معاون پيش
نگين شهرستان اصفهان به صورت نمادين آغاز شد.  در اين مراسم محمود محمد 
زاده، مديركل بهزيستی استان اصفهان با اشاره به اينكه پيشگيری مقدم بر درمان 
است، اظهار داشت: چنانچه از ابتال به برخی از بيماری ها پيشگيری نشود، قابل 
درمان نبوده و تبعات بعدی آن نيز قابل جبران نيست. وی افزود: تنبلی چشم يكی 
از علل نابينايی ضعيف و شديد است كه شايع ترين علت نابينايی يک چشم در 
افراد زير 20 سال و دومين علت كاهش بينايی در كودكان می باشد. محمد زاده 
ــاره به اينكه بيماری تنبلی چشم در دوران كودكی قابل پيشگيری و درمان  با اش
است، خاطر نشان ساخت: اين امر زمانی محقق می شود كه خانواده ها همكاری 
ــند. لذا ازمردم تقاضا داريم با مراجعه به اين  ــته باش الزم در اين خصوص را داش
مراكز كه در تمامی محالت و استان ها مستقر هستند، اقدام های پيشگيرانه را انجام 
دهند. مدير كل سازمان بهزيستی استان اصفهان در رابطه با اقدام های بهزيستی 
در خصوص اختالل های بينايی  گفت: با عنايت به پيش بينی های انجام شده در 
ــم تعداد پايگاه ها از 2251 به 2500 پايگاه و  خصوص اجرای برنامه تنبلی چش
دستگاه های غربالگری بينايی از 7 به 11 دستگاه افزايش يافته است. وی ادامه داد: 
تعداد كودكانی كه تحت اين معاينه قرار می گيرند به 130 هزار كودک می رسد كه 

در اين زمينه با  رشد 30 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستيم.

 كيامرث كريميان در گفتگو با فارس از اجرای عمليات كشت حفاظتی در 600 
ــت آرمانی در سطح 500 هكتار از اراضی كشاورزی منطقه ديناران  هكتار و كش
خبر داد و اظهار داشت: تاكنون اين پروژه ها 80 درصد پيشرفت فيزيكی داشته اند. 
وی حفظ و افزايش مواد آلی خاک، افزايش ذخيره رطوبت، كاهش تبخير آب را 
از مزايای اجرای اين پروژه ها برشمرد و ادامه داد: جلوگيری از فرسايش مواد آلی 
خاک، كاهش هزينه های كشت و كمتر شدن استهالک ماشين آالت از ديگر مزايای 

اجرای اين طرح ها است. 
ــتان خبر داد  ــت حبوبات و غالت پاييزه در اين شهرس كريميان در ادامه از كش
ــزار هكتار از زمين های زراعی اين  ــت: تا پايان فصل زراعی بيش از 13 ه و گف
شهرستان زير كشت محصول های زراعی پاييزه نظير گندم جو و حبوبات قرار 
می گيرد. مديرجهاد كشاورزی اردل ادامه داد:  اين در حالی ا ست كه از ابتدای آغاز 
فصل زراعی تاكنون بيش از 3 هزار هكتار از اراضی حبوبات و غالت كشت شده 
است. كريميان با اشاره به برنامه های اين مديريت در راستای افزايش توليد در واحد 
سطح و افزايش درآمد كشاورزان، تصريح كرد: اين مديريت طرح مديريت مزرعه 
ــامل بوجاری، استفاده از ارقام گواهی شده، تغذيه مناسب، خاک ورزی  را كه ش
حفاظتی، تهيه بستر كشت، مبارزه با علف های هرز، برداشت مكانيزه و برگزاری 
كالس های آموزشی است را در دستور كار خود قرار داده است. وی بيان داشت: 
همچنين اين طرح ها بهبود خواص فيزيكی، شيميايی و بيولوژيكی خاک و افزايش 

توليد در واحد سطح را به دنبال خواهد داشت.

مدير جهاد كشاورزی  كوهرنگ گفت: در سال جاری 32 پروژه كشاورزی در 
اين شهرستان با اعتباری افزون بر 8 ميليارد ريال در دست اجراست. مرتضی 
مرادی در گفتگو با فارس  اظهار داشت:  اين پروژه ها شامل تأمين آب اراضی، 
احداث كانال، دامپروری، توسعه باغات، زراعت، آموزش و ترويج كشاورزی 

و صنايع تبديلی هستند. 
وی در ادامه از كشت توت فرنگی در اين شهرستان برای نخستين بار خبر داد 
و گفت برای نخستين بار در شهرستان كوهرنگ 2 هزار متر مربع از اراضی 
كشاورزی زير كشت توت فرنگی قرار گرفت. مرادی بيان داشت: بر همين 
اساس پيش بينی می شود كه از اين اراضی چهار تن توت فرنگی برداشت شود 
و زمينه اشتغال برای يک نفر نيز به صور ت مستقيم فراهم شد. مديرجهاد 
كشاورزی شهرستان كوهرنگ تصريح كرد: كشت توت فرنگی در راستای 
ترويج كشت محصول های زود بازده با درآمد اقتصادی باال به صورت مزرعه 
ــت. وی استفاده از ارقام اصالح شده و سازگار با  الگويی صورت گرفته اس
ــت و گفت:  محيط را از اركان مهم توليد باالی محصول توت فرنگی دانس
استفاده از خاک مناسب برای كاشت توت فرنگی در فضای باز و غنی از مواد 
آلی با بافت متوسط متمايل به سبک لوم، لوم شنی يا شن لومی از ديگر اركان 
مؤثر در كشت موفق محصول توت فرنگی است. مرادی تأكيد كرد: توليد اين 
محصول به دليل باال بودن هزينه كارگری در خانواده های پر جمعيت به صرفه 

اقتصادی است. 

 زاينده رود
مراسم اختتاميه بيست و نهمين دوره مسابقات نابينايان و معلوالن جسمی 
ــالمند، خانه های كودک و  حركتی، كاركنان و خانواده كاركنان، فرهيختگان س
نوجوان و نونهاالن مهدهای كودک سراسر استان اصفهان با حضور رئيس دبير 
ــورای فرهنگی بهزيستی كشور، مدير كل و معاونان سازمان بهزيستی  خانه ش
استان اصفهان برگزار شد. در آيين بزرگداشت بيست و نهمين دوره مسابقات 
قرآنی پهلوان، رئيس دبير خانه شورای فرهنگی بهزيستی كشور با اشاره به اينكه 
بهزيستی استان اصفهان در جشنواره فرهنگی، آموزشی و قرآنی سهم بسزايی را 
ــت از مدير كل و همكاران پرتالش بهزيستی استان  به خود اختصاص داده اس
اصفهان تقدير و تشكر نمود. وی با اشاره به چند وجهی بودن قرآن از جمله نگاه 
كردن به قرآن، خواندن، تدبر و تفكر و از همه مهمتر عمل به قرآن گفت: كالم ا... 
مجيد دستوراتی  همچون غيبت نكردن، تهمت نزدن، پايمال نكردن حق يتيمان و 

دستگيری از مستمندان و ضعيفان را بارها تذكرداده است.
 رئيس دبير خانه شورای فرهنگی بهزيستی كشور درپايان اظهار داشت : در 4 
سال گذشته سازمان بهزيستی كشور رشد بسزايی در امور فرهنگی با محوريت 
ــت. در ادامه اين مراسم محمود محمد زاده، مدير كل سازمان  ــته اس قرآنی داش
بهزيستی استان اصفهان با اشاره به اينكه  قرآن معجزه است و در آسمانی بودن و 
خدايی بودن آن ترديد نيست، گفت: اميدواريم خداوند دشمنانی را كه با قرآن و 

اسالم معاندت می كنند هدايت نمايد.
 

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان:

 اعتبار 30 میلیارد ريالي دولت 
بــراي نوســازي ناوگان حمـل و نقـل

در چهارمحال و بختیاری

612 هزار نفر تحت پوشش خدمات بيمه درماني هستند

ــان گفت: طی  ــتان اصفه ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــه واحدهای  ــانی ب ــته گازرس ــال و نيم گذش دو س
ــده  ــتان اصفهان 6 برابر ش ــی و تجاری در اس  صنعت

است. 
ــت  ــارس از، مرتضی طغيانی در نشس ــه گزارش ف ب
ــده رود و  ــی زاين ــت كيف ــورای حفاظ ــترک ش مش
ــت:  ــتان اصفهان بيان داش ــت اس كارگروه های زيس
ــا از جمله  ــود برخی انتقاده ــان با وج ــتان اصفه اس
ــترين تعداد  ــوب می شود كه بيش ــتان هايی محس اس
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــای CNG را ب  جايگاه ه

است. 
وی ادامه داد: تعداد اين جايگاه ها در دو سال گذشته 
در استان اصفهان از 8 ايستگاه به 40 ايستگاه افزايش 
ــت. مديرعامل شركت گاز استان اصفهان با  يافته اس

بيان اينكه راه اندازی جايگاه های سوخت CNG در 
ــتان اصفهان مشكلی ندارد و  ديگر شهرستان های اس
ــهر اصفهان و آن هم به دليل كمبود  اين مسأله در ش
ــب  ــت: در صورتی كه زمين مناس ــت، گف زمين اس
ــكل  ــود، مش ــرمايه گذاران قرار داده ش در اختيار س
ــا برطرف  ــن جايگاه ه ــدازی اي ــهر در راه ان ــن ش  اي

می شود. 
ــوخت دو نيروگاه  وی ادامه داد: بخش عمده ای از س
ــته از مازوت به گاز تغيير  ــتان در سال های گذش اس
ــا مبنی بر آلوده بودن  ــت و برخی از بحث ه يافته اس
ــن دو نيروگاه  ــی از فعاليت اي ــان ناش ــوای اصفه ه
ــت: راه اندازی  ــت. طغيانی اظهار داش ــه نيس منصفان
ــتای تبديل  ــگاه اصفهان در راس ــش دوم پااليش بخ
ــوخت مازوت به ديگر فرآورده های كم ضرر نفتی  س

بوده است كه بخشی از آن در توليد آيزوماكس اتفاق 
خواهد افتاد. 

وی ادامه داد: به منظور رفع مشكل آلوده بودن هوای 
اصفهان كه سهم عمده آن ناشی از تردد خودروهای 
فرسوده و شخصی در اين استان است، بايد تمهيدات 
ــهری اصفهان انديشيده  الزم برای راه اندازی قطار ش
شود تا اين شهر از آالينده های زيست محيطی نجات 

يابد. 
ــان تصريح  ــتان اصفه ــركت گاز اس ــل ش مديرعام
ــان 15 ميليارد و 800  ــتان اصفه ــاالنه در اس كرد: س
ــود كه عمليات  ــون متر مكعب گاز توزيع می ش ميلي
ــانی به شهرها و روستاهای استان در  اجرايی گازرس
ــه با پيش از انقالب اسالمی چندين برابر شده   مقايس

است. 

دبير ستاد معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان گفت: در 
ــال گذشته تعداد ايستگاه های مكانيزه معاينه فنی  يک س
خودروهای استان اصفهان از 17 مورد به 48 مورد افزايش 

يافته است. 
به گزارش فارس، جمشيد جمشيديان بيان داشت: معاينه 
فنی خودروها كم هزينه ترين و كم  مصرف ترين راه برای 
مقابله با آاليندگی هوا در حوزه حمل و نقل و خودروهای 
شخصی است. وی ادامه داد: برای اجرای هر چه بهتر طرح 
معاينه فنی خودروها بايد اعتبارات ويژه ای اختصاص يابد 

ــود.  تا معاينه فنی خودروها به صورت رايگان اجرايی ش
ــتاد معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان با بيان  دبير س
اينكه سوختی كه برای خودروها در حال حاضر استفاده 
می شود كيفيت مطلوبی ندارد، تصريح كرد: اين مشكل 
ــوخت خودروهای سنگين بارزتر است به  به ويژه در س
گونه ای كه گوگرد به كار رفته در اين نوع سوخت بسيار 
باال برآورد می شود. وی اظهار داشت: تا پايان سال جاری 
بايد 48 جايگاه عرضه سوخت CNG در استان اصفهان 
راه اندازی می شد كه در حال حاضر تنها 18 واحد فعال در 

استان وجود دارد. 
ــرح معاينه فنی  ــرد: با اجرای ط ــيديان تصريح ك جمش
ــتان اصفهان ميزان آاليندگی هوای استان  خودروهای اس

پيش بينی  می شود كه تا 17 درصد كاهش يابد. 
وی ادامه داد: در سال 1387 هفت ايستگاه مكانيزه معاينه 
ــه اين اقدام ها  ــد كه در ادام ــتان راه اندازی ش فنی در اس
برای كاهش آاليندگی هوای اصفهان از سال 1388 تردد 
ــنگين بدون انجام معاينه فنی در جاده ها  خودروهای س

ممنوع شد. 

گازرساني به واحدهاي صنعتي اصفهان 6 برابر شده است

طي يک سال؛
افزایش ایستگاه هاي معاینه فني اصفهان به 48 مورد
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 زاينده رود
هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی، فعاليت خود را 
ــت و در ارديبهشت ماه سال 1390 به همت شهرک  آغاز نموده اس
ــی و تحقيقاتی اصفهان و با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و  علم

فن آوری و بنياد ملی نخبگان در سطح ملی برگزار می شود.
جشنواره شيخ بهايی در 6 دوره گذشته توانسته است دستاوردهای 
بی نظيری را در زمينه توليد ثروت از علم و كمک به تجاری شدن 
ــتای حمايت از نخبگان كسب نمايد. اين  طرح های علمی در راس
ــنواره كارآفرينی شيخ بهايی  ــنواره در سه دوره اول با نام جش جش
ــن آفرينی  ــنواره ف ــته به جش ــه دوره گذش ــزار گرديد و در س  برگ
ــود را تخصصی تر  ــام داد و عرصه فعاليت خ ــيخ بهايی تغيير ن ش

نمود. 
ــر وزارت علوم،  ــان كه زير نظ ــی و تحقيقاتی اصفه ــهرک علم ش
ــد و با هدف به وجود آوردن  ــات و فناوری فعاليت می نماي تحقيق
ــكل گرفته است؛ نهضت عظيمی را در  شركت های دانش بنيان ش
اين راه آغاز نموده و در همين راستا جشنواره شيخ بهايی را نيز بر 
ــوم و تبديل آن به فن آفرينی، كاريابی  ــای الزام تحقيقات در عل مبن
ــدن طرح ها  ــل طرح های علمی به تكنولوژی و تجاری ش و تبدي
ــش دوره درخشان اين جشنواره ملی برگزار  برگزار می نمايد كه ش
ــتاوردهای بزرگ، زمينه گسترش اين  ــت آمدن دس و ضمن به دس
ــنواره پديد آمده و جشنواره هفتم نيز پربارتر از دوره های قبل  جش
برگزار خواهد شد، شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان همچنين در 
ــير حركت خود، در كنار جشنواره و ديگر هدف ها و طرح ها  مس
به توسعه پارک های علمی و فناوری در استان اصفهان می پردازد.
ــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و  ــم مصلحی )رئيس ش دكتر قاس
ــت خبری  ــيخ بهايی( در نشس ــنواره ملی فن آفرينی ش رئيس جش
ــيخ بهايی در خصوص  برگزاری هفتمين همايش ملی فن آفرينی ش
ــت: از ده سال پيش و  ــنواره ابراز داش ــفه به وجود آمدن جش فلس
ــه وزارت علوم، تحقيقات  ــام وزارت خانه متولی علم ب ــا تغيير ن ب
ــار آن تبديل طرح های  ــر تحقيق و در كن ــاوری، ضرورت ام و فن
ــی و فن آفرينی بيش از  ــتغال زاي علمی و تحقيقاتی به فناوری، اش
ــن شد و جشنواره با همين هدف آغاز به كار كرد و برای  قبل روش
ــنواره به وجود آمد و  ــروع اين جش اولين بار كلمه فن آفرينی با ش
نهضت جشنواره های فن آفرينی در دانشگاه های كشور نيز به راه 
ــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان افزود: گستره ملی  افتاد. رئيس ش
جشنواره شيخ بهايی و اينكه از شهرهای دور و نزديک كشور و از 
ــه ايران، جشنواره همه ساله مورد استقبال قرار می گيرد  چهارگوش
ــاهد رشد كمی وكيفی طرح ها و افزايش شركت  و در هر دوره ش

كنندگان هستيم، از دستاوردهای خوب اين جشنواره است.
ــعه فناوری های صنعت ساز و تالش مضاعف در گسترش  توس

ارتباط های بین المللی
قاسم مصلحی كه خود عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
است ادامه داد: جشنواره در جهت اختصاصی شدن كارآفرينی يعنی 
ــغل از طريق فن آوری، بنيان نهاده  به مصداق فن آفرينی و ايجاد ش
شده است و هدف حمايت از طرح های علمی نخبگان را در جهت 
تجاری شدن و تبديل به تكنولوژی ثروت زا و اشتغال آفرينی علمی 
ــی و تحقيقاتی اصفهان تصريح  ــهرک علم دنبال می كند. رئيس ش

كرد: بنابر فرمايش مقام معظم رهبری )علم قدرت می آورد و توليد 
ــور، جهاد مقدس است( و برمبنای همين فرموده،  ثروت برای كش
يافته های علمی و فناوری جوانان ما بايد به ثروت ملی تبديل شود 
ــمت  ــده و به س ــای علمی از طرح روی كاغذ خارج ش و پروژه ه
ــاره به اينكه هديه رياست  ــريع پيش رود، وی با اش ــودآوری س س
جمهوری در سفر لبنان به همتای خود از دستاوردهای دوره چهارم 
ــيخ بهايی بود اضافه كرد: اين حركت های علمی در  ــنواره ش جش
مسير تحقق شعار شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان مبنی بر »توسعه 
فناوری های صنعت ساز و تالش مضاعف در گسترش ارتباط های 
ــور ما را  ــی«، بايد روز به روز افزايش يافته و فاصله كش ــن الملل بي
ــم مصلحی  ــورهای دنيا كم كند. دكتر قاس ــاير كش با فن آفرينان س
ــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و رئيس جشنواره ملی  )رئيس ش
ــنواره را در موردهای زير  ــيخ بهايی( هدف های جش  فن آفرينی ش

برشمرد:
 ترويج و توسعه فرهنگ فن آفرينی و توسعه خالقيت و نوآوری 

دركشور
 شناخت و تقدير از برترين های عرصه فن آفرينی

ــل و همكاری بين فعاالن عرصه های مختلف   ايجاد فضای تعام
فن آفرينی

ــنواره فقط كار صنعتی و يا تحقيقاتی  وی با بيان اين مطلب كه جش
ــنواره شيخ بهايی را واسطه ای ميان تحقيقات  انجام نمی دهد، جش
و صنعت در راه تجاری شدن علم و ايجاد تكنولوژی ثروت آفرين 
ــتغال آفرين از طريق فناوری و صنعت توصيف كرد و اركان  و اش
ــورای علمی، شورای اجرايی  ــنواره را در شورای راهبری، ش جش
ــاخت: تصويب اليحه  ــان س ــمرد. وی خاطرنش و كارگروه ها برش
ــهيالت و  ــش بنيان در قالب ارائه تس ــركت های دان حمايت از ش
ــای بالعوض و وام های بدون بهره در مجلس و به همت  كمک ه
ــور بوده است  ــرفت فن آفرينی كش دولت، از مبانی خوب در پيش
ــورای عالی تحقيقات و فناوری كشور، جهت ابالغ نهايی  كه به ش

سپرده شده است.
ــم مصلحی در پايان اظهار داشت: تركيب اعضای هيأت علمی  قاس
ــتادان دانشگاه، متوليان  ــنواره از مسئوالن دولتی، اس و اجرايی جش
ــات و فعاالن عرصه علوم فن آفرينی و كارآفرينی  صنعت و تحقيق
انتخاب شده است تا از تمام ظرفيت ها به طور كامل جهت داشتن 

جشنواره ای تمام عيار و ممتاز استفاده شود.
ــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و جشنواره ملی شیخ بهايی  ش

حرف اول را در فن آفرينی كشور می زند
دكتر سروش عليمرادی )دبير جشنواره ملی شيخ بهايی( در نشست 
ــی از بزرگ ترين  ــنواره فن آفرينی گفت: يك ــری هفتمين جش خب
ــی و تحقيقاتی و  ــهرک علم ــتن ش افتخارهای علمی اصفهان داش
ــنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی است كه باعث شده  برگزاری جش
هر كس بخواهد در كشور برای فن آفرينی كار كند به جشنواره ملی 
ــيخ بهايی بيايد و از آن طريق خود را به جايگاه برساند، چرا كه  ش

اصفهان در فن آفرينی كشور حرف اول را می زند. 
ــهرک های علمی و  ــاخت ش ــه س ــتاز عرص ــان را پيش وی اصفه
ــداد كرد و افزود: با  ــور قلم تحقيقاتی و پارک های فناوری در كش
ــر انتخاب منطقه ويژه فن آفرينی  ــه اخير هيأت دولت مبنی ب مصوب

ــن افتخار  ــب اي ــع اصفهان كانديد كس ــه طور قط ــات، ب  و تحقيق
خواهد بود.

ــی تفصيلی از عملكرد  ــيخ بهايی با ارائه گزارش ــنواره ش دبير جش
ــيخ بهايی، برگزاری هفتمين دوره  ــم فن آفرينی ش ــنواره شش جش
ــال 1390 را نويد داده و آن را  ــنواره در ارديبهشت ماه س اين جش
پرشورتر و بالنده تر از جشنواره های قبلی توصيف كرد كه فعاليت 

آن آغاز شده است.
ــيار دقيق و فنی  ــنواره را بس ــروش عليمرادی، داوری های جش س
ــنواره، ابتدا داوری اوليه و  ــت: در جش توصيف كرده و اظهار داش
سپس مصاحبه تلفنی انجام می شود و در هر بخش حدود 50 طرح 
به جشنواره راه پيدا می كنند و تيم اعزامی جشنواره به محل زندگی 
آنها رفته و پس از بازديد از طرح و فيلمبرداری از آثار و چگونگی 
كار، مصاحبه نهايی انجام می شود و در نهايت برای 20 طرح مجوز 
ــده و فضای الزم جهت شركت  ــركت در مرحله نهايی صادر ش ش
در جشنواره برای ايشان ايجاد می شود و در آخرين مرحله داوری 

ــابقه حضوری، نفرات برتر معرفی  و مس
می شوند. وی تصريح كرد: در نمايشگاه 
ــت كه برای طرح های  ــده اس ــعی ش س
ــی الزم جهت ورود به  ــده، بازارياب برگزي
ــود و با  بازار تكنولوژی و توليد فراهم ش
ــای مذاكره و همچنين اعطای  ايجاد ميزه
ــوض و وام های  ــهيالت بالع جوايز، تس
ــان در  ــدون بهره به برگزيدگان، راه ايش ب
ــير ايجاد فن آفرينی و توليد ثروت از  مس

طريق تجاری شدن طرح ها فراهم شود.
دبير جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی 
ــتقيم  ــغل مس تصريح كرد: ايجاد 373 ش
ــط جشنواره شيخ بهايی و جلوگيری  توس
از خروج 115 ميليارد ريال ارز از كشور، 
ــتاورد ديگری از جشنواره بوده است  دس
كه سبب به ميدان آمدن بخش خصوصی 
ــنواره و  ــذاری برای جش ــرمايه گ در س
اهداف آن و نيز اهدای جوايز شده است. 
ــد اين جشنواره را سبب حمايت  وی رش
وزارت علوم، شهرداری تهران، شهرداری 
ــان، بنيادهای  ــتانداری اصفه اصفهان، اس
فرهنگی علمی، سازمان يونسكو، وزارت 
صنايع و معادن، بنياد ملی نخبگان و اتاق 
ــنواره  ــع و معادن از جش ــی صناي بازرگان

دانست.
سروش عليمرادی دبير جشنواره ملی فن 
آفرينی شيخ بهايی، جشنواره هفتم را شامل 
ــابقه ای  ــابقه ای و غيرمس دو بخش مس
ــركت  ــابقه، ش ــت كه در بخش مس دانس
ــب و  كنندگان در دو بخش، طراحان كس
ــنواره حضور  ــن آفرينان در جش كار و ف
ــابقه ای  می يابند و در بخش های غيرمس

نيز جشنواره با نمايشگاه، سمينارهای آموزشی، بورس ايده و تاالر 
مذاكره صاحبان ايده و سرمايه گذاران همراه خواهد بود.

به منظور آشنايی با حاميان جشنواره هفتم فن آفرينی شيخ بهايی و 
ــرايط و ضوابط شركت، دست يابی به فرم ها و زمان شركت  نيز ش
ــی می توانيد به آدرس  ــيخ بهاي ــنواره ملی ش دادن طرح ها در جش
ــنواره ارتباط  ــنواره مراجعه كرده و يا با دبيرخانه جش ــايت جش س

برقرار كنيد.
دبیرخانه جشنواره:

ــهرک علمی و  ــی اصفهان- ش ــگاه صنعت ــان- بلوار دانش اصفه
تحقیقاتی اصفهان 

صندوق پستی: 84155-666
تلفن: 0311-3869452-3

نمابر: 3862335. 0311-3871750
info@shtf.ir :پست الكترونیک

www.shtf.ir :وب سايت

به همت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،

هفتمین جشنواره ملی فن آفرينی شیخ بهايی برگزار می شود

ابالغ دادخواست و وقت دادرسي
5/460 خانم ندا قرباني سينی فرزند احمد بنشاني اصفهان دادخواستي بخواسته 1. مطالبه 
ــكندري فرزند حيدرقلي  ــته بطرفيت آقاي رضا اس ــار- قرار تأمين خواس مهريه 2. اعس
ــه  ــماره كالس ــماره بايگاني 89-829 ح/ 21 و ش ــعبه ارجاع و بش ــم كه به اين ش تقدي
ــده و آدرس خوانده را مجهول المكان اعالم  ــت گردي 8909980352100808 ح/ 21 ثب
ــب دستور دادگاه و به تجويز ماده 73  ــت براساس دادخواست خواهان و حس نموده اس
قانون آيين دادرسي مدني يک نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و منتشر مي گردد و 
ــاعت 10 صبح جهت رسيدگي در  ــود كه براي روز 89/9/21 س از خوانده دعوت مي ش
ــان نيكبخت حاضر و در همين  ــعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان واقع در خياب ش
فرصت نيز جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد 
ــت در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقي و دادگاه غياباً تصميم  بديهي اس

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7449               سليماني- مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابطال

ــماره 1518-03- و ج مورخ 73/5/1 با موضوع تخصيص  6/428 از آنجا كه قرارداد ش
ــه خورت متعلق به  ــهرک صنعتی مورچ ــرداری از 6240 متراژ از اراضی ش ــق بهره ب ح
ــركت توليدی كاغذهای پيوسته دنا طی سند رهنی شماره 166372 مورخ 79/10/19  ش
تنظيمی در دفتر اسناد رسمی شماره چهار اصفهان در رهن بانک ملی حافظ تهران قرار 
گرفته و به علت عدم تأديه ديون منتج به صدور اجرائيه ثبتی به شماره 166372 گرديده 
ــهيالت بانكی مصوب  ــهيل اعطاء تس ــت لذا، با عنايت به تبصره 8 ماده 1 قانون تس اس
ــالمی و مفاد قرارداد فوق الذكر و درخواست بانک مرتهن  ــورای اس 86/4/5 مجلس ش
ــينی در قرارداد موصوف اعالم می دارد؛ بنابه تخلف متقاضی از مفاد  برای اعمال جانش
ــين حقوق و   ــت بانک ملی به عنوان جانش ــرارداد رهنی و عدم تأديه ديون و درخواس ق
ــی از آن به بانک منتقل  ــرارداد قرار گرفته و كليه حقوق قانونی و عرفی ناش ــدات ق تعه
ــور ابطال و از درجه اعتبار  ــركت مذك ــده به همين منظور دفترچه قرارداد به نام ش گردي
ساقط می گردد و جايگزين آن دفترچه المثنی به نام بانک صادر گرديده است. هر گونه 

سوءاستفاده از سند باطل شده موجب پيگرد قانونی خواهد شد.
قائدي- رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهركهای صنعتی اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

8/106 در خصوص پرونده كالسه 89-967 /22 خواهان جواد الماس دادخواستی مبنی 
ــی به  ــارات تأخير و تأديه و هزينه های دادرس بر مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال و خس
طرفيت افشين فدايی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 89/9/13 
ــب تقاضای  ــاعت 3:15 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس س
ــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در  خواهان مراتب در جرايد منتش
ــانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه  ــم كاش خيابان محتش
ــيدگی ابالغ  ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ثانی دادخواس

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10257                              شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصی

ــاحت  ــدانگ يكباب خانه مخروبه بمس ــماره: 5673 چون تحديد حدود شش 8/123 ش
585/50 مترمربع بشماره پالک 225 فرعی از 189- اصلی واقع در خالدآباد جزء بخش 

ــين در  ــده ثبتی بنام آقای جعفر جعفری فرزند حس ــی بادرود كه طبق پرون ــوزه ثبت 9 ح
ــل نيامده بنا  ــی ثبت، تحديد حدود بعم ــت عدم حضور متقاض ــت بعل جريان ثبت اس
ــرده تحديد حدود ملک  ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامب ــتور قس بدس
ــروع و انجام خواهد شد و  ــاعت 10 صبح در محل ش مرقوم در تاريخ 1389/09/01 س
ــدود به روز بعد موكول خواهد  ــورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد ح در ص
ــود كه در روز و  ــد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش ش
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1389/08/05
م الف/ 90                       طويلی- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده بادرود

 
تحديد حدود اختصاصی

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين محصور بمس ــماره: 5674 چون تحديد حدود شش 8/124 ش
ــع در خالدآباد جزء  ــی از 189- اصلی واق ــماره پالک 230 فرع ــع بش 513/30 مترمرب
ــين  بخش 9 حوزه ثبتی بادرود كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای جعفر جعفری فرزند حس
ــد حدود بعمل نيامده بنا  ــت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدي ــان ثبت اس در جري
ــرده تحديد حدود ملک  ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامب ــتور قس بدس
ــروع و انجام خواهد شد و  ــاعت 10 صبح در محل ش مرقوم در تاريخ 1389/09/01 س
ــدود به روز بعد موكول خواهد  ــورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد ح در ص
ــود كه در روز و  ــد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش ش
ــوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده  ــاعت مقرر در محل حاضر ش س
ــد.  ــی روز پذيرفته خواهد ش  20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا س

تاريخ انتشار: 1389/08/05
م الف/ 91                       طويلی- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده بادرود

 
تغییرات

ــركت فنی مهندسی كارگستر كامران سپاهان سهامی خاص  8/144 آگهی تغييرات در ش
ــماره 214 شناسه ملی 10260053219 برابر صورتجلسات مجمع عمومی  ثبت شده بش
عادی وهيأت مديره مورخ 89/5/22 تغييرات زير در شركت نامبرده به عمل آمده است 
ــمت اعضاء اصلی  ــد خردمند، مجيد بهراميان به س ــان محمدرضا كاملی ازان، مجي آقاي
هيئت مديره برای مدت دو سال و آقای احمد حسينيان و آقای موسی سالمی به ترتيب 
ــركت برای مدت يک سال انتخاب گرديدند.  ــمت بازرسان اصلی و علی البدل ش به س
ــماره ملی 6229702053،  ــت مديره از بين خود آقای محمدرضا كاملی ازان به ش - هيئ
كدپستی 8358147884 را به سمت رئيس هيئت مديره و آقای مجيد خردمند به شماره 
ــب رئيس و آقای مجيد  ــمت نائ ــتی 8351945931 را به س ملی 6229906988، كدپس
ــمت عضو و  ــتی 8358135867 را به س ــماره ملی 0035286091، كدپس بهراميان به ش
ــركت تعيين نمودند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضاء  مديرعامل ش
آقای محمدرضا كاملی ازان و آقای مجيد بهراميان و مهر شركت معتبر است ضمناً آقای 
ــری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. –  ــركت نامبرده مج مجيد بهراميان مديرعامل ش

روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شركت تعيين شده است. 
م الف/ 10322                                      نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

 
فقدان سند مالكیت

ــهاد محلي كه هويت و  ــا ارائه دو برگ استش ــاد ب ــر به اينكه خانم اكرم فرش 8/148 نظ

ــند مالكيت يک دانگ مشاع از  ــده مدعي مفقود شدن س ــهود رسماً گواهي ش امضاء ش
پالک 1/4376 شده كه پالک مذكور در صفحه 388 دفتر 119 به ميزان يک دانگ به نام 
ــند صادر شده و سپس نامبرده به موجب سند شماره 21856  صغري رحمتي ثبت و س
ــهرضا تمامت يک دانگ را به فضل اله اعمي انتقال داده كه  – 2536/12/28 دفتر دو ش
فضل اله اعمي هم بموجب سند شماره 120596 – 1386/9/19 دفتر چهار شهرضا يک 
ــند مالكيت  ــاد تقاضاي صدور س ــاد انتقال داده كه اينک اكرم فرش دانگ را به اكرم فرش
ــن نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت  ــي نموده لذا در اجراي ماده 120 آئي المثن
ــبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره  ــود كه هر كس نس آگهي مي ش
ــند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  ــده و يا مدعي وجود س اي نش
ــار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل  روز پس از انتش
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در 
ــند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را  صورت اعتراض اصل س
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
ــخه تنظيم و يک نسخه  معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس

آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
ابالغ اجرائیه

ــيله به شركت خدماتی  ــه 146/2555 ش 89. 8/152 بدينوس 8/152 ابالغ اجرائيه كالس
كيان نيروی چهل ستون به مديرعاملی امراله نادری دره شوری فرزند حاصل به شناسنامه 
شماره 1409 كه طبق گواهي عدم پرداخت و برگ تقاضا نامه به آدرس: شهرضا خيابان 
ــائي  ــور ابالغ در آدرس مذكور مورد شناس ــوده و طبق گزارش مأم ــال فرعی 22 ب وص
ــتانكار مجهول المكان مي باشد ابالغ مي گردد كه به استناد  ــده و طبق اعالم بس واقع نش
ــون و نهصد و  ــت و نه ميلي ــماره 083849-47/ه-89/6/15 به مبلغ بيس ــک های ش چ
ــصد و هفتاد ريال )29/907/670( و شماره به مبلغ 083842- 47/ه- هفت هزار و شش

ــماره 036125–45/ع– 89/7/25  89/7/20 پنجاه ميليون ريال )50/000/000( ريال و ش
ــعبه مركزی  ــپه ش ــغ يكصد و پنجاه ميليون ريال )150/000/000( ريال بانک س ــه مبل ب
ــای 0099000638- 89/7/25 و  ــماره ه ــهرضا و گواهينامه های عدم پرداخت به ش ش
ــت و بيست و نه  0099000639- 89/7/25 و 0099000526-89/7/25 كاًل مبلغ دويس
ــصد و هفتاد ريال )229/907/670( ريال به محمد  ميليون و نهصد و هفت هزار و شش
ــت بستانكار اجرائيه به  مهدی كاجی بدهكار كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس
ــتانكار و مبلغ يازده ميليون و چهارصد و نود  مبلغ )229/907/670( ريال بابت طلب بس
و پنج هزار و سيصد و هشتاد و چهار ريال )11/495/384( ريال نيم عشر اجرائي صادر 
ــه 146/2555 ش 89 تشكيل و در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا  و پرونده تحت كالس
ــناد رسمي مصوب  ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اس ــد، لذا به اس در جريان مي باش
سال 1387 مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ به شركت چاپ و منتشر 
ــوب و  ــده محس ــار آگهي اجرائيه ابالغ ش مي گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتش
 عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و غير از آگهي مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد 

شد. 
م الف/ 445                        مير محمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
ابالغ اجرائیه

8/153 ابالغ اجرائيه كالسه 28/2556 ر 89. 8/153 بدينوسيله به آقاي حسنعلي رضايي 
باغسرخي فرزند رضا به شناسنامه شماره 5 صادره ازشهرضا كه طبق گواهي عدم پرداخت 

ــتي 8614711111 و طبق  ــهرضا خيابان اميركبيركدپس ــرگ تقاضا نامه به آدرس: ش و ب
ــائي واقع نشده و طبق اعالم بستانكار  گزارش مأمور ابالغ در آدرس مذكور مورد شناس
مجهول المكان ميباشد ابالغ ميگردد كه به استناد چک شماره 54561100/827- 89/7/5 
ــماره 89/912015– 89/7/5  ــعبه شهرضا و گواهينامه عدم پرداخت به ش بانک ملت ش
ــه آقاي قدرت اله خاقان  ــارد و پانصد ميليون ريال )1/500/000/000( ريال ب ــک ميلي ي
ــتانكار اجرائيه  ــت بس ــاهرضا بدهكار كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس پور ش
ــون ريال )1/500/000/000( ريال بابت اصل طلب به  ــه مبلغ يک ميليارد و پانصد ميلي ب
ــر اجرائي صادر  ــتانكار و مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال )75/000/000( ريال نيم عش بس
ــعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا  ــكيل و در ش ــه 28/2556 ر 89 تش و پرونده تحت كالس
ــناد رسمي مصوب  ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اس ــد، لذا به اس در جريان مي باش
سال 1387 مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ به شركت چاپ و منتشر 
ــوب و  ــده محس ــار آگهي اجرائيه ابالغ ش مي گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتش
 عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و غير از اگهي مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد 

شد.
م الف/ 453                        مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

حصر وراثت
8/156 آقای سيف اله صالحی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 1240 به شرح دادخواست 
ــه 89-3290 ح 10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالس
توضيح داده كه شادروان صديقه نعلبكی تراش بشناسنامه 104 در تاريخ 88/7/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به اسامی زير: 
1- حسين صالحی اصفهانی ش ش 61 شوهر مرحومه 2- مجيد صالحی اصفهانی ش 
ش 1453 پسر مرحومه. 3- حميد صالحی اصفهانی ش ش 659 پسر مرحومه. 4- سيف 
ــر مرحومه. 5- مژگان صالحی اصفهانی ش ش  اله صالحی اصفهانی ش ش 1240 پس
ــر مرحومه. 6- فاطمه صالحی اصفهانی ش ش 1241 دختر مرحومه. اينک با  696 دخت
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
ــر آگهی ظرف سه ماه به  ــد از تاريخ نش اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش

شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 10379                     رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايی
ــورای حل  ــماره 66 تاريخ 89/1/29 حوزه 39 ش ــماره: 993 بموجب رأی ش 8/157 ش
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای سيد مجيد كسائی نام 
پدر: علی شغل: راننده، نشانی محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: محكوميت 
خوانده بپرداخت مبلغ 19/500/000 ريال )نوزده ميليون و پانصد هزار ريال( بابت سيزده 
ماه اجاره بها از تاريخ 87/8/25 از قرار ماهی يكصد و پنجاه هزار تومان در حق خواهان 
آقای محمد كرمی نام پدر: امراله شغل: آزاد نشانی محل اقامت: خوزستان- آبادان- ميدان 
ــی صدريان صادر و اعالم می نمايد. به استناد ماده 19 آئين نامه  طيب جنب لوازم فروش
ــعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه  ــوم توس اجرائی ماده 189 قانون برنامه س
مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 
و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت 
 پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد

 شد.
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ــالل خوردن، نوعی اختالل در چگونگی غذا  اخت
ــده  ــت كه از حالت طبيعی خارج ش خوردن اس
ــت. به فرض اگر فرد از خوردن غذای كافی  اس
ــدازه غذا می خورد  ــا بيش از ان ــاع می كند، ي امتن
ــهل  ــس از مصرف غذا اقدام به مصرف مس يا پ
ــتفراغ می كند و يا تركيبی  ــرده يا به عمد اس می ك
ــد، به اختالل  ــته باش از اختالل های فوق را داش

خوردن مبتال شده است. 
ــامل افكار و رفتارهای كنترل  اختالل خوردن، ش
ــای بيمارگونه غذا  ــه الگوه ــت ك ــده ای اس نش
ــان و مردانی كه به  ــاء می كنند. زن خوردن را الق
اين اختالل دچارند، تصور غير واقعی و تحريف 
ــه عنوان مثال اين  ــده ای از بدن خود دارند. ب ش
ــه بيش از حد چاق  ــه فكر می كنند ك افراد هميش

هستند.

اختالل های شايع خوردن:
ــط انجمن  در اين زمينه تاكنون دو اختالل، توس
روانپزشكی امريكا تعريف شده است. بی اشتهايی 

عصبی و پرخوری عصبی.
بی اشتهايی عصبی )آنوركسیا نوروزا(:

ــتهايی عصبی يک اختالل روانی است كه  بی اش
ــنگی عمدی و از دست دادن اشتها همراه  با گرس
است. افرادی كه بی اشتهايی عصبی دارند، فشار 
ــاس می كنند كه به شدت آنان را  روانی ای احس
ــور به كاهش وزن و دوری از چاقی می كند.  مجب
اين افراد تصور درستی از شكل واقعی بدن خود 
ــت  ندارند. حتی اگر اين افراد وزن زيادی از دس
بدهند، باز هم تصور می كنند كه بايد وزن بيشتری 
ــت افراد رفتارهای وسواسی  كم كنند. ممكن اس

داشته باشند و از مسهل نيز استفاده كنند. 
ــيار الغر و  ــس از مدتی، اين افراد، ظاهری بس پ
ــب توجه  ــكارا جل ــدا می كنند كه آش ــف پي نحي
ــتهايی عصبی در ميان بازيگران و  می كند. بی اش
ــيوع زيادی دارد. در بين اختالل های  مدل ها ش
روانی شناخته شده، بی اشتهايی عصبی باالترين 
ــزان مرگ و مير را دارد و نزديک به 10 درصد  مي

افراد مبتال به بی اشتهايی عصبی می ميرند.
پرخوری عصبی )بلميا نوروزا(: اين اختالل كمتر 
از بی اشتهايی عصبی جلب نظر می كند و ممكن 
ــود، اما می تواند به فرد  ــت تشخيص داده نش اس
ــيب وارد كند. افراد مبتال به پرخوری عصبی،  آس
بيش از اندازه غذا می خورند و اشتهايشان افزايش 
يافته است. همچنين افكار و رفتارهای نامتناسبی 

دارند كه از افزايش وزن دوری می كنند، اما برای 
اين كار به صورت افراطی از مسهل ها يا ورزش 
ــان زياد  ــتفاده می كنند تا وزنش بيش از اندازه اس
نشود. نشانه های اين اختالل كمتر از بی اشتهايی 
ــود و افراد مبتال می توانند  ــكار می ش عصبی آش

عالمت های خود را از ديگران پنهان كنند.
انواع ديگر: اختالل هايی نيز هستند كه نمی توان 
علت های آنها را با دو اختالل گفته شده مطابقت 
داد. در اين موردها، فرد برخی از نشانه های يک 
اختالل و برخی از نشانه های اختالل های ديگر 
را دارد. به عنوان مثال: ممكن است فرد پرخوری 
ــد و از روش های غير طبيعی برای  ــته باش داش
ــتفاده كند، اما شدت عالمت ها  ــتن وزن اس كاس
ــد كه به عنوان  و تناوب اين كارها به حدی نباش
پرخوری عصبی در نظر گرفته شود. ممكن است 
ــواد غذايی را بجود و بدون  فرد مقادير زيادی م

بلع غذا آنها را بيرون بريزد. 
ــاب  ــالل خوردن به حس ــا نيز اخت ــن مورده اي
می آيند. ممكن است فرد وزن طبيعی داشته باشد 
اما نشانه های بی اشتهايی عصبی را داشته باشد. 
به فرض فردی كه وزن طبيعی دارد اما به تازگی 
محدوديت های غذايی شديد و غير منطقی برای 
ــالل خوردن  ــت نيز اخت ــود در نظر گرفته اس  خ

دارد. 
ــت كه در  خوردن بيش از اندازه نيز اختاللی اس
ــعی در كاهش وزن داشته  آن فرد بدون اينكه س
ــد و نگران وزن خود باشد، به صورت كنترل  باش

نشده غذا می خورد.

ــراه از ابتال به بيماری  ــتفاده از تلفن های هم اس
ــد. نتيجه تحقيق های  آلزايمر جلوگيری می كنن
ــی امريكايی بر روی موش  ــه پژوهش يک مؤسس
ــاری آلزايمر مبتال  ــه طور ارثی به بيم هايی كه ب
 بودند، نشان می دهد كه تأثير دراز مدت پرتو های 
ــز اين حيوانات موجب  ــی بر مغ الكترو مغناطيس
ــدن  ــه و بازگردان ــايی های حافظ ــم نارس ترمي
ــده  ــه حالت طبيعی ش ــه آن ها ب ــروی حافظ  ني

است. 
ــگاه  ــگران دانش ــری ارندش« يكی از پژوهش »گ
ــا را به  ــتی اين پژوهش ه ــه سرپرس ــدا ك فلوري
ــت كه وی ابتدا به منظور  ــته گفته اس عهده داش
اثبات اثرهای زيانبار پرتو های الكترومغناطيسی 
ــن حافظه  ــزی و از ميان رفت ــلول های مغ بر س
ــان تحت تأثير اين گونه پرتوها دست به اين  انس

آزمايش ها زده است. 
ــگر در مقاله ای كه به همين مناسبت  اين پژوهش
منتشر كرده می نويسد: در جريان اين آزمايش ها 

ــوش هايی كه در مرحله های مختلف  بر روی م
ــته اند متوجه شده  ضايعات حافظه ای قرار داش
ــر تابش  ــه تنها در اث ــن ضايعات ن ــت كه اي اس
ــی يابند،  ــدت نم ــای الكترومغناطيس ش پرتو ه
ــد. ارندش گفته  ــه تدريج از ميان می رون بلكه ب
ــده  ــت كه در طول اين آزمايش ها متوجه ش اس
ــن موش ها در صورتی  ــت بر عكس، اي كه درس
ــن پرتو ها  ــت تأثير اي ــه تح ــنين اولي ــه در س ك
ــن بيماری ها مصون  ــد از ابتال به اي ــرار بگيرن ق
ــا را پس از ابتدا به بيماری  می مانند و اگر آن ه
ــرار بدهيم  ــن پرتو ها ق ــرض اي ــه در مع حافظ
ــا از ميان  ــن ضايعات در مغز آن ه ــه تدريج اي  ب

می رود.
 دكتر ارندش در گزارش مربوط به اين پژوهش ها 
ــت كه ميزان پرتو های مورد استفاده در  گفته اس
اين آزمايش ها برابر با ميزان پرتوهايی است كه 
يک تلفن همراه روزانه به مدت دو ساعت بين 6 
ــر انسان قرار گيرد. وی اضافه  تا 9 ماه دركنار س

ــدت، پرتو های  ــه در پايان اين م ــت ك كرده اس
ــج باعث از ميان بردن  ــی به تدري الكترومغناطيس
ــا اميلويد« در  ــوم به »بت ــی از پروتئين موس نوع
ــش آن در مغز،  ــه پيداي ــود ك ــان می ش مغز انس
ــده  ــناخته ش  عامل اصلی بروز بيماری آلزايمر ش

است. 
ــگر مذكور ادامه داده است كه تابش اين  پژوهش
ــم اين پروتئين بدخيم جلوگيری  پرتو ها از تراك
ــت كه اين دستاورد از  می كند و اضافه كرده اس
ــايش  آن جهت جذابيت دارد كه به گمان ما گش
ــی  ــازه ای در زمينه دانش عصب شناس حوزه ت
ــايی تأثيرهای  ــود يعنی شناس ــوب می ش محس
ــی بر روی  دراز مدت حوزه های الكترومغناطيس

حافظه انسان. 
ــتاورد مذكور موجب  به گفته اين پژوهشگر دس
ــتر جامعه پزشكی نسبت به امكان  اميدواری بيش
درمان بيماری آلزايمر، بدون استفاده از داروهای 

بالقوه زيان آور خواهد شد.

سالمت

آيا تغذيه می تواند باعث تقويت 
ــر جواب تان  ــود؟ اگ حافظه  ش
ــت حدس  ــت، درس مثبت اس
ــدد  ــای متع ــد! تحقيق ه زده اي
ــه تغذيه  ــت ك ــان داده  اس نش
ــب و  ــتفاده مناس صحيح و اس
ــبب  ــادل از خوراكی ها، س متع
ــه و دور ماندن  ــت حافظ تقوي
ــد آلزايمر  ــی مانن  از بيماری هاي

می شود. 
مصرف منظم بعضی خوراكی ها 
موجب افزايش قدرت يادگيری، 
ــالمت مغز می شود.  تمركز و س
می توانند  ــر  زي ــای  خوراكی ه

حافظه  را تقويت كنند:
ماهی های  ــرب:  ماهی های چ
چرب مثل ماهی آزاد، ساردين، 

ــر فراوانی از  ــاوی مقادي ــال مخالی ح ــن و خ ت
اسيدهای چرب امگا 3 هستند كه می توانند سبب 
افزايش بهره وری و سالم ماندن مغز شوند. حدود 
ــيدهای چربی كه در غشای مغز  40 درصد از اس
 DHA .ــوند ــود دارند، DHA ناميده می ش وج
ــت كه به وفور در روغن ماهی  يكی از موادی اس
موجود است. متخصصان اعتقاد دارند كه وجود 
اين ماده برای انتقال پيام های عصبی مختلف در 

مغز ضروری است. 
ــه حداقل 3  ــان داده اند افرادی ك تحقيق ها نش
ــتفاده می كنند،  بار در هفته از ماهی های چرب اس
ــيار باالتری نسبت به ساير افراد  DHA خون بس
ــر 39 درصد  ــان به آلزايم ــد و خطر ابتاليش دارن

كمتر از بقيه است.
ــبزی هايی با برگ سبز تیره: اسفناج، كاهو،  س
ــبزی هايی هستند  كلم بروكلی و كلم از جمله س
ــل ويتامين  ــيدان هايی مث ــار از آنتی اكس كه سرش
ــان  ــی هم ــند، يعن ــا می باش C و كاروتنوييده
ــالمت قلب  ــيدان هايی كه برای حفظ س آنتی اكس

بسيار مفيدند. 
ــيدان ها  ــی آنتی اكس ــه اصل ــور كلی وظيف ــه ط ب
ــت  ــای آزاد اس ــا راديكال ه ــارزه ب ــدن، مب در ب
ــلول ها  س ــه  ب ــاندن  آسيب رس ــث  باع ــه  ك
ــدن  ب در  ــرژی  ان ــيم  تقس در  ــالل  اخت  و 

می شوند. 
ــانی  ــم كه وظيفه سوخت رس ــلول های مغز ه س
ــيب  پذيرترين  ــدن را دارند، از جمله آس به كل ب
ــتند،  ــن تركيب زيانبار هس ــلول ها در برابر اي س
ــمی به مغز حمله  ــن وقتی كه اين مواد س بنابراي
می كنند، آنتی اكسيدان ها با آنها مبارزه كرده و از 

مغز محافظت می كنند. 

ــاس مطالعه هايی كه روی بيش از 13 هزار  بر اس
خانم در دانشكده پزشكی  هاروارد انجام گرفت، 
ــه حداقل  ــد خانم هايی ك ــگران پی بردن پژوهش
ــبز تيره  ــبزی های برگ س 4 وعده در روز از س
ــتفاده می كنند، نصف ديگران از زوال عقل و  اس

كاهش قدرت تمركز رنج می برند. 
همچنين پژوهشگران  هاروارد، اعالم كردند كه هر 
چه سبزی و ميوه ها رنگی تر باشند، آنتی اكسيدان 

بيشتری دارند.
ــاوی  ــل ح ــل: آووكادو و آجي  آووكادو و آجی
ــام ويتامين  ــر به ن ــيدان  مهم ديگ ــک آنتی اكس ي
ــانی كه  ــگران می گويند كس ــتند. پژوهش E هس
ــرف می كنند،  ــن E مص ــبی ويتامي ــدار مناس مق
ــه آلزايمر مبتال  ــايرين ب ــر از س ــد كمت  67 درص

می شوند. 
 E ــما بايد حداقل روزی 15 ميلی گرم ويتامين ش
ــانيد و اين ميزان در 55 گرم بادام  به بدن تان برس

يافت می شود.
ــه حاوی  ــخ )ك ــوی تل ــخ: كاكائ ــوی تل كاكائ
ــار از  ــد( سرش ــد كاكائو باش ــل 70 درص حداق
ــيدان های  ــر از آنتی اكس ــد، يكی ديگ فالوونويي
ــز  مغ ــوص  خص ــه  ب و  ــدن  ب ــرای  ب ــد   مفي

است. 
ــكالت  ــوردن 30 گرم ش ــد با خ ــما می تواني ش
ــش  ــان را افزاي ــدرت تمركزت ــخ در روز، ق تل
ــه می توانند  ــای ديگری هم ك ــد. خوراكی ه دهي
ــما  ــخ را در رژيم غذايی ش ــكالت تل ــای ش ج
ــای  ــاز و چ ــور، پي ــيب، انگ ــامل س ــد ش  بگيرن

هستند.
ــد كه بدانيد آمار  ــايد جالب باش  ادويه كاری: ش
ــيار  ــی در بين هندی ها و تايلندی ها بس فراموش
ــيد چرا؟ چون غذاهای شان  پايين است! می پرس

هميشه پُر از ادويه  كاری است. 
ــته اند به  ــان هنوز نتوانس محقق
درستی بفهمند كه چه واكنشی 
ــس از مصرف كاری  در مغز پ
ــه باعث كاهش  رخ می دهد ك
احتمال ابتال به آلزايمر می شود، 
اما به همه افراد توصيه می كنند 
ــودر كاری به  ــا افزودن پ كه ب
ــانس ابتال به  ــان، ش غذاهای ش
آلزايمر را در ميانسالی كاهش 

دهند.
ــدن  ــلول های ب ــام س آب: تم
ــبی  ــد مناس ــه رش ــرای اينك ب
ــه آب كافی  ــند، ب ــته باش داش
ــلول های مغز  ــاز دارند و س ني
ــتثنا  ــه مس ــن قضي ــم از اي  ه

نيستند. 
ــز از آب  ــوم از حجم مغ ــک  س ــت، ي در حقيق
ــيدن آب  ــن نوش ــت، بنابراي ــده اس ــكيل ش تش
ــرد مغز كمک  ــود عملك ــه بهب ــی در روز، ب  كاف

می كند. 
بر اساس مطالعه هايی هم كه در دانشگاه اوهايو 
ــت، محققان اعالم كرده اند كه  صورت گرفته اس
ــان  ــرادی كه آب كافی در بدن ش ــرد مغز اف كارك
ــزان الزم آب  ــه افرادی كه به مي ــبت ب دارند، نس
ــن گفته اند  ــت. آنها همچني ــند، بهتر اس نمی نوش
ــوان آب در روز  ــل 6 تا 8 لي ــيدن حداق كه نوش
ــت و اگر اين ميزان  برای تمام افراد ضروری اس
ــتر  تا 12 ليوان افزايش يابد، كارايی مغز هم بيش

می شود.
ــاد و بی رويه  ــرف زي ــور كه مص ــوه: همان ط قه
ــن مانند قهوه، باعث  ــيدنی های حاوی كافئي نوش
اختالل در عملكرد مغز می شود، مصرف مناسب 
ــدرت تمركز و  ــز می تواند ق ــان ني و به اندازه ش

كارايی مغز را باال ببرد. 
ــاس مطالعه هايی كه محققان فرانسوی در  بر اس
سال 2007 انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه 
خانم های باالی 65 سال سن كه 3 فنجان در روز 
ــظ كردن آدرس،  ــيدند، قادر به حف قهوه می نوش
شماره تلفن و لغت های بيشتری نسبت به آنهايی 

بودند كه قهوه نمی خوردند. 
ــا  ــن خانم ه ــالی اي ــانس ابت ــن ش ــا همچني آنه
ــايرين  ــر از س ــد كمت ــر را 30 درص ــه آلزايم  ب

دانسته اند. 
ــان در زمينه مصرف  ــداری هم كه محقق تنها هش
ــراد نبايد بيش از  ــت كه اف قهوه داده اند، اين اس
ــان( در روز قهوه ــی 3 فنج ــرم )يعن  400 ميلی گ

 بنوشند.

دوپینگ مغزی با 7 ماده غذايی

ــت  ــيه اس ــی: درخت ميخک بومی جزيره های اندونزی و اقيانوس كلیات گیاه شناس
ــتر نقاط دنيا به عنوان درخت زينتی  ــه علت زيبايی خاصی كه دارد امروزه در بيش و ب
ــير اين گياه در گلخانه و گرم خانه  ــود. البته در منطقه های سردس پرورش داده می ش
نگهداری می شود. در قديم االيام ميخک ادويه ای گران قيمت بوده كه تنها پادشاهان 
ــتفاده كنند. ميخک درختی است كوچک و مخروطی  ــتند از آن اس و ثروتمندان توانس
شكل كه برگ های آن هيچ وقت زرد نمی شود و در تمام طول سال سبز است. ارتفاع 
ــد. برگ های آن نوک تيز و بيضوی و دم برگ های آن  اين درخت تا 10 متر می رس

قرمز رنگ است. 
ــدن يعنی قبل از  ــیمیايی: غنچه های درخت ميخک را پس از باز ش تركیب های ش
ــک نمود.  ــود؛ بايد چيد و خش ــتری و ارغوانی آن تبديل به قرمز ش اينكه رنگ خاكس
ميخک دارای 16 درصد و ساقه های درخت در حدود 5 درصد و برگ های آن دارای 
ــمت ها به دست می آيد. اسانس  ــت كه از تقطير اين قس ــانس روغنی اس 2 درصد اس
ــک دارای اوژنول،  كاربو فيلين، الكل بنزيليک، بنزوات دو متيل، فورفوول و اتيلن  ميخ
است. اوژنول كه ماده اصلی ميخک می باشد آرام كننده و ضد عفونی كننده است و از 

آن در دندانپزشكی برای آرام كردن درد دندان استفاده می شود.  
خاصیت های دارويی: ميخک يعنی خشک شده غنچه درخت ميخک، از دو هزار سال 
پيش به عنوان ادويه به كار می رفته است. ميخک از نظر طب قديم ايران خيلی گرم و 
خشک بوده و دارای خاصيت های 

بسياری است.
ــدان درد و گوش  ــرای رفع دن  ب
ــانس ميخک و  درد يک قطره از اس
ــرا روی دندان بماليد و  يا روغن آن

يا در گوش بچكانيد.
ــز  ــده مغ ــت كنن ــک تقوي  ميخ
ــه حافظه  ــانی ك ــد و كس می باش
ــد از دم كرده  ــد باي ــف دارن ضعي

ميخک استفاده كنند.
ــرطان جلوگيری  ــک از س  ميخ
ــرطان  كرده و حتی درمان كننده س

می باشد.
 برای رفع سردرد مفيد است.

 برای رفع تنگی نفس مفيد است 
 كبد و كليه را تقويت می كند. 

 سكسكه را برطرف می كند 
 بدن را تقويت می كند. 

 برای ترميم قرنيه چشم و برطرف كردن لكه در چشم، می توان چند قطره از محلول 
آبی ميخک را در چشم بچكانيد.

 برای گردش خون و قلب مفيد است.
ــانس ميخک را با آب گرم و يا   برای درمان كمردرد، چای ميخک  و يا دو قطره اس

چايی مخلوط كرده و بنوشيد.
 استفاده از ميخک گرفتگی عضله را از بين می برد.

طرز استفاده: برای تهيه چايی يا دم كرده ميخک، مقدار 10 گرم ميخک را با يک ليتر 
آب جوش مخلوط كرده و به مدت 5 دقيقه دم كنيد.

ــت و بنابراين برای گرم مزاجان  ــد ميخک بسيار گرم اس ضررها: همانطور كه گفته ش
مناسب نيست و ممكن است باعث ناراحتی كليه و روده شود اينگونه افراد بايد ميخک 

را با صمغ عربی مخلوط كرده و بخورند.

ميخک
caryophillium  aromaticus:نام علمی

نسخه گیاهي

آیا در چگونگی غذا خوردنتان اختالل به وجود آمده است؟

از ابتال به بیماری آلزايمر پیشگیری می كنند

تأثير دراز مدت پرتو های الكترو مغناطيسی تلفن های همراه

ــه علت اصلی دارد. عده ای فقط برای فرو خوردن  عادت دندان قروچه س
تنش روانی اين كار را می كنند. 

ــی دردناک  ــه باعث گرفتگ ــی آرواره دارند ك ــل غيرطبيع ــی مفص برخ
ــراد، به طور معمول زنان بين 17  ــود. در بعضی اف ماهيچه های آنها می ش
ــاله، اختالل خفيف دستگاه عصبی مركزی آنها را وادار به دندان  تا 35 س

قروچه می كند. 
ــانی كه نيازمند دقت در كارشان هستند، مثل ساعت سازان و جراحان  كس
ــدگی تازه دندان كه درست  ــتند. پرش ــتعد دندان قروچه هس مغز، نيز مس
ــت نيز  ــا بلندتر از دندان های مجاور اس ــيند ي روی دندان مقابل نمی نش
ــايد روش ميزان كردن ناخودآگاه با  ــود، كه ش باعث دندان قروچه می ش

دندان های ديگر باشد. 
ــی آنقدر  ــد، ول ــدان ناراحت كننده نباش ــت چن ــه ممكن اس دندان قروچ
ــث آزردن آرواره ها  ــل باع ــود. حداق ــان ش ــه بايد درم ــت ك ــم هس  مه

می گردد. 
ــل آرواره در رود يا  ــت مفص ــر به دندان قروچه ادامه دهيد، ممكن اس اگ
ــانه، و زنگ زدن گوش ها  ــيب ببيند و باعث سردرد، درد گردن يا ش آس
ــطح جوندگی آنها  ــه باعث لق شدن دندان ها و فرسودن س ــود؛ هميش  ش

می گردد.
درمان دندان قروچه

ــتر موارد دندان قروچه نياز به درمان طبی دارد، بهتر است برای  چون بيش
ــک برويد. وقتی دهانتان را می بنديد، نبايد  معاينه دندان ها نزد دندان پزش

دندان ها به هم برخورد كنند. 
ــای باال و پائين فقط هنگام جويدن و بلعيدن چيزی با هم تماس  دندان ه

پيدا می كنند. 
ــد آيا دندان هايتان را به هم می زنيد يا نه.  ــول روز توجه كنيد و ببيني در ط
ــته كردن ماليم ماهيچه های آرواره كمتر  آرواره ها را ورزش دهيد. با خس

آنها را به  هم می فشاريد. 
ــی تكه های نان يا كاهو با دندان های هر طرف ماهيچه ها  با جويدن نوبت
ــه بار تكرار  ــته كنيد. اين كار را به مدت يک ماه روزی دو تا س را خس
ــته كردن روزانه آروار ه ها باعث استراحت شبانه آنها می شود.  كنيد. خس

آرامش داشته باشید
ــت، با انجام ورزش،  ــون دندان  قروچه عادت مقابله با تنش روانی اس چ

روش های آرامش بخشی، ماساژ و يوگا اعصاب خود را آرام كنيد. 
محافظ دندان بگذاريد 

ــا كاربرد دارد،  ــدان، كه در برخی ورزش ه ــبانه از محافظ دن ــتفاده ش اس
ــک می تواند  ــن دندان پزش ــود. همچني ــبانه می ش ــع دندان قروچه ش مان
ــول روز از دندان ها مراقبت  ــازد. در ط  محافظ خاصی برای دندانتان بس

كنيد. 
مفصل را تصحیح كنید

ــتن  ــک متخصص با كار گذاش ــديد دندان قروچه، دندان پزش در موارد ش
ــده را كه باعث  ــی مفصل جابه جا ش ــايل مخصوص يا عمل جراح وس
گرفتگی ماهيچه ها شده است به  جای خود برمی گرداند و ثابت می كند. 

روكش دندان بگذاريد
ــديد است كه دندان هايتان را می سايد، روی  اگر دندان قروچه به قدری ش

دندان ها را روكش بگذاريد. پرشدگی را تنظيم كنيد. 
اگر پرشدگی دندانتان بلندتر از حد عادی است، دندان پزشک می تواند آن 

را كمی كوتاه و به اندازه كند.

 »OraQuick« تست های بزاق
 می تواند ويروس ايدز را ظرف

20 دقيقه شناسايی كند
ــذا و دارو  ــازمان غ س
 )FDA( متحد  اياالت 
اولين آزمون بزاق برای 
ــروس  وي ــخيص   تش
اچ آی وی كه می تواند 
خون  آزمايش  جای  به 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس م
ــرد و در كمتر از 20  گي
ــه  آلوده بودن فرد  دقيق
ــان  ــروس را نش به وي
ــرده و  ــد ك ــد تأيي ده
آمريكايی  دندانپزشكان 

ــت های بزاقی استفاده می كنند كه می توانند ويروس ايدز  هم اكنون از تس
ــش بزاق دهان  ــگران آزماي ــايی كنند. پژوهش را ظرف چند دقيقه شناس
ــش خون می دانند  ــدز را روش مؤثری به جای آزماي ــخيص اي برای تش
ــعه مانند چين و هند استاندارد  ــورهای در حال توس كه می تواند در كش
ــتين كه اين آزمايش را در كلينيک دندانپزشكی  شود. دكتر كاتريس اوس
ــت، می گويد:  ــخيص ايدز انجام داده اس خود روی 100 بيمار برای تش
ــايی ويروس ايدز به شما  ــی شگفت انگيز است كه برای شناس اين روش
ــد برای برخی از بيماران  ــود. وی افزود: موضوع ايدز می توان ارائه می ش
ناراحت كننده باشد به همين خاطر ما تصميم گرفتيم با بيماران در اين باره 
ــک بيماری دندانی يا  ــت مثل ي ــل يک واقعيت عادی و معمولی درس مث
ــاده و ارزان قيمت است و ظرف  ــت بسيار س لثه ای صحبت كنيم.اين تس
ــكی كه از بيماران به دست می آيد،  ــود. نمونه پزش 20 دقيقه انجام می ش
ــان دهد كه نتيجه آزمايش مثبت يا منفی است.  تغيير رنگ می دهد تا نش
ــن آزمايش در چند  ــورک بودجه انجام اي ــهر نيوي در حال حاضر در ش
ــت. دقت آزمايش OraQuick در  ــتان و كلينيک ارائه شده اس بيمارس
ــتانی  ــر روی 450بيمار كه بر روی بيماران بيمارس ــک مطالعه بالينی ب ي
ــد. دقت آزمايش  ــد 100درصد تعيين ش ــترا در هند انجام ش در ماهارش
استاندارد خون 7/99درصد است. اداره نظارت بر مواد غذايی و دارويی 
ــال 2004 تأييد كرد، اما پس از آنكه نتيجه  آمريكا، اين آزمايش را در س
ــاردار در هند  ــت غلط در آمريكا و زنان ب ــانگر نتيجه مثب مطالعه ها نش
ــكا پای« از مركز  ــرار گرفت. همچنين »نيتي ــود دقت آن مورد ترديد ق ب
OraQuick  ــگاه مكگيل در كانادا می گويد كه آزمايش بهداشتی دانش
ــت. نمونه بزاق دهان بيمار گرفته شده و از نظر وجود  ــاده و سريع اس س
ــود. 66 درصد بيمارانی  ــروس اچ آی وی آزمايش می ش ــای وي پادتن ه
ــراز ناراحتی و درد می كردند. اين ميزان  ــه آزمايش خون انجام دادند اب ك
ــام دادند 8 درصد بود. اين  ــورد افرادی كه آزمايش بزاق دهان انج در م
آزمايش در منطقه های روستايی، آفريقا، چين، هند و روسيه قابل كاربرد 
است و می تواند به مهار ايدز در اين منطقه ها كمک كند. در حال حاضر 
نتيجه آزمايش نيازمند تجزيه و تحليل است. آزمايش ايدز در منطقه های 
ــاوره كافی در مورد ايدز با مشكل هايی همراه  دور افتاده بدون ارائه مش
است. بهای اين تست در آسيا حدود 10دالر اعالم شده است. اين تست 
برای استفاده در كره و سنگاپور تأييد شده است. در حدود 25 درصد از 
ــتند نمی دانند كه به اين  آمريكايی ها كه حامل ويروس اچ آی وی هس
ويروس آلوده و يا به ايدز مبتال شده اند، بر اساس برآوردهايی كه توسط 
مركزهای كنترل و پيشگيری بيماری )CDC( و با توجه به تأكيد سازمان 
ــرادی كه به ويروس  ــی )WHO(، در كل جهان رقم اف ــت جهان بهداش
ــتند و از آلودگی خود بی خبر هستند ممكن است تا  )HIV( آلوده هس

95 درصد افراد آلوده را شامل گردد.

مثل آينه

 افراد مسنی كه چای سبز می نوشند
كمتر دچار احساس پيری و افسردگی می شوند
چای سبز برای مقابله با افسردگی مفيد است. پژوهشگران ژاپنی در تحقيق های جديد 
ــبز  ــنی كه در روز يک يا چند فنجان چای س ــان داده اند كه مردان و زنان مس خود نش
می نوشند، كمتر دچار احساس پيری و افسردگی می شوند. اين محققان با مطالعه روی 
ــالمندانی كه روزانه دست  ــن تر دريافته اند؛ س ــال يا مس گروهی از زنان و مردان 70 س
ــند، 44 درصد كمتر از همساالن خود عالمت های  ــبز می نوش كم چهار فنجان چای س

افسردگی را نشان می دهند. 
ــبت  ــالمند به نس ــت كه در مطالعه های اوليه روی يک هزار و 58 س اين در حالی اس
سالم نيز معلوم شد كه مصرف چای سبز، باعث كاهش اضطراب ها و تنش های روانی 
می شود. از كل افرادی كه در اين تحقيق شركت كرده بودند حدود 34 درصد از مردان 
ــتند كه اين نشانه ها در 20 درصد  ــردگی داش ــانه هايی از افس و 39 درصد از زنان نش
ــای حاصل از اين پژوهش،  ــديد بود. با توجه به نتيجه ه ــردان و 24 درصد زنان ش م
ــگرانه و محافظتی حاصل از مصرف  ــخص پيش محققان تأكيد كردند كه تأثيرهای مش
چای سبز برای مقابله با افسردگی تحت تأثير شرايط فردی همچون وضعيت اقتصادی، 
ــيت، رژيم غذايی يا سابقه مشكل های پزشكی، مصرف داروهای ضد افسردگی،  جنس
ــی قرار نمی گيرد. از سوی ديگر، در اين تحقيق  مصرف دخانيات و فعاليت های ورزش
هيچ رابطه ای از تأثير مصرف چای سياه يا قهوه در كاهش نشانه های افسردگی مشاهده 
ــيد آمينه های تيانين وجود دارد كه  ــده است. به گفته پژوهشگران: در چای سبز اس نش

نقش يک آرام بخش را برای مغز ايفا می كند.
از آنجا كه انجام مطالعه و بررسی های بيشتر برای تأييد و اثبات خاصيت ضد افسردگی 
ــد كه بايد از مصرف  ــت، محققان توصيه می كنن ــبز الزامی و دارای اهميت اس چای س
بی رويه و بيش از حد اين نوشيدنی برای به حداقل رساندن افسردگی خودداری كرد.

 خطر ابتال به بيماری مزمن انسداد ريوی 
در كوتاه قدها بيشتر است

ــای مزمن  ــه بيماری ه ــه خطر ابتال ب ــالم كردند ك ــد اع ــی جدي ــگران در تحقيق  پژوهش
انسداد ريوی در افراد كوتاه قد بيشتر است. اين مطالعه كه روی بيش از يک ميليون فرد باالی 35 
سال انجام شده، نشان داد كه بيماران مبتال به بيماری مزمن انسداد ريوی به طور متوسط 1/12 
سانتی متر كوتاه تر از افراد عاری از اين بيماری هستند. بيماری  انسداد ريوی  مزمن  اصطالحی  
است  كه  برای  انسداد مزمن  مجاری  هوايی  ناشی  از آمفيزم ، برونشيت  مزمن ، آسم ، يا تركيبی  از 

اين  اختالل ها به  كار می رود. بيشتر، تركيب  شامل  برونشيت  و آمفيزم  است . 
بروز اين  بيماری  در حال  افزايش  است  و مردان  بيشتر از زنان  دچار اين  بيماری  می شوند تا همين  
اواخر، مردان  بيشتر از زنان  سيگار می كشيدند. محققان دانشگاه ناتينگهام گفتند: قامت كوتاه تر 
می تواند عالمت اين باشد كه اين بيماران از خانواده فقيرتری برخاسته اند. مطالعه های تاريخی 
نشان داده اند كه ميان قد افراد و خطر ابتال به بيماری مزمن انسداد ريوی ارتباط نيرومندی وجود 
دارد. محققان گفتند: افرادی كه در خانواده های فقير بزرگ شده اند احتمال بيشتری دارد كه 
در سال های اول زندگی خود تغذيه نامناسبی داشته باشند كه اين امر تأثير منفی بر رشد و نمو 

ريه می گذارد. 
عالوه بر اين افرادی كه سابقه خانوادگی فقيرتری دارند، احتمال اينكه مادران سيگاری داشته 
ــيگار باشند و خودشان سيگار بكشند بيشتر است. سيگار  ــند، در خانه در معرض دود س باش
ــيدن خود يک عامل عمده ابتال به بيماری مزمن انسداد ريوی است. پژوهشگران آسيب   كش
به  ريه ها به  علت  التهاب  و تحريک  نايژه ای  ناشی  از:  كمبود آنتی تريپسين  )يک  آمفيزم  ارثی (  
و شايد عفونت  ويروسی   و همچنين مواجهه  شغلی  با مواد تحريک كننده  )به فرض در مورد 

آتش نشانان ( و سيگار كشيدن  و نيز آلودگی  هوا را از علل بروز آن می دانند. 
ــاالنی  كه  والدين  آنها  ــيگار )به  خصوص  بزرگس ضمن اينكه  قرار گرفتن  در معرض  دود س
ــيدند(، بروز ذات الريه  ويروسی  در اوايل  زندگی   و سابقه  خانوادگی  آلرژی ، يا  سيگار می كش
ــيدن   و پيری   را عوامل  افزايش  دهنده  خطر اعالم  ــی  و ريوی ، سيگار كش  بيماری های  تنفس

كرده اند.

دندان قروچه نشانه چيست؟
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رقيب ذوب آهن 
به مصاف چوننام 
مي رود

محسن نصر: 
 كسب مدال قطعي 
است

جالل حسیني: 
بازی با مس
 يک طرفه بود

ــگاهی  ــای ليگ باش ــم رقابت ه ــت و پنج ــه بيس هفت
ــی )كی ليگ( امروز با ديدار چوننام دراگونز و  كره جنوب
سئونگنام ايلهوا آغاز می شود. در آغاز اين هفته از مسابقه ها 
ــه فينال ليگ  ــده ب ــئونگنام كه موفق ش و در اولين ديدار س
ــود در خانه  ــيا راه يابد و حريف ذوب آهن ش ــان آس قهرمان
ــم كه در 2 ديدار  ــه ميدان می رود. اين تي ــام دراگونز ب چونن
ــد، اميدوار  ــته طعم پيروزی را بچش اخير در ليگ كره نتوانس
ــت با برتری در اين ديدار خارج  از خانه، جايگاه خود را  اس
ــتحكام ــگ اس ــدی كی لي ــدول رده بن ــوم ج ــكان س  در م

بخشد. 
ــدار مهم اين هفته، تيم های اول و دوم جدول با  در ديگر دي

يكديگر پيكار خواهند كرد. 
ــود می برد در  ــگادا پرتغالی س ــئول كه از حضور نلو وين س
ــختی  ــين اين پيكارها روز س ــه جه جو يونايتد صدرنش خان
ــرايطی كه بتواند در خانه جه جو  ــئول در ش پيش رو دارد. س
ــين ليگ خواهد  ــدرت بگذرد، صدرنش ــد اين تيم پرق  از س

شد.

فعاليت  سال  هشت  در  اصفهانی  تيرانداز  نصر  محسن 
حرفه ای، 36 مقام كشوری و 10 عنوان بين المللی را در 
كارنامه خود به ثبت رسانده است. نصر سال پيش به همراه تيم 
سه نفره تپانچه ايران نخستين مدال آسيايی تاريخ اين رشته را 
كسب كرد. وی هم اكنون در آخرين اردوی آماده سازی اين تيم، 
برای حضور در رقابت های آسيايی گوانجو به سر می برد. نصر 
اظهار داشت: تمرين های آماده سازی به خوبی در حال برگزاری 
است. خوشبختانه با حمايت های وي ژه هاشمی )رئيس فدراسيون( 
بهترين تجهيزات و امكانات برای تيراندازان مهيا شده است. پيامد 
اين تالش ها به طور حتم مدال های رنگين در گوانجو خواهد 
بود. وی افزود: البته تيراندازان رشته تفنگ اين فرصت را داشته اند 
كه از حضور الزلو يكی از بهترين مربيان تيراندازی جهان استفاده 
كنند. الزلو سابقه 25 سال مربيگری دارد و يک سال است كه با 
ملی پوشان تفنگ تمرين می كند. والديمير سوچک هم در تپانچه 
زحمت زيادی كشيد اما اگر امكان حضور يک مربی سطح اول 
جهانی برای ما نيز فراهم می شد ممكن بود به اندازه تفنگ رشد 

می كرديم.

  مدافع ملی پوش سپاهان از بازی روز يكشنبه تيمش مقابل 
ــدت انتقاد می كند و  مس كرمان و داوری اين ديدار به ش
ــت كه جهانبازی2 پنالتی برای سپاهان نگرفته است.   معتقد اس
سيد جالل حسينی پيرامون اين بازی گفت: بازی خوبی از خود 
ــنبه يک بازی  ــتيم و به نظر من بازی روز يكش به نمايش گذاش
ــياری داشتيم كه  يک طرفه بود؛ در هر دو نيمه موقعيت های بس
ــدوارم در بازی های آينده  ــتفاده كنيم و امي ــتيم از آن اس نتوانس
ــيم. وی با بيان اينكه ضعف داوری در اين  خوش شانس تر باش
ــد، تصريح كرد: داور در اين بازی 2 پنالتی  بازی مشاهده می ش
ــت،  ــابقه عملكرد بهتری داش ــرای ما نگرفت و اگر داور مس ب
ــه نتيجه دلخواه  ــروزی را از آن خود كنيم و ب ــتيم پي می توانس
ــيم. وی در مورد نتيجه های تيمش در اين  ــواداران خود برس ه
ــت رفتن امتيازهای خانگی تصريح كرد:  فوتبال  فصل و از دس
ــت تيمی نتواند از موقعيت های خود  ــت و ممكن اس همين اس
ــف با انگيزه  ــتفاده كند. تيم های مختل ــيدن به گل اس برای رس
ــوند و 9 نفره مقابل سپاهان دفاع  ــياری مقابل ما ظاهر می ش بس

می كنند اما اميدوارم بتوانيم مقابل اين تيم ها به پيروزی برسيم. 

خبرها

مدير پروژه نقش جهان: 
من از شما مي شنوم!

خبر  تأييد  وجود  با   
ابتالی بيش از 21 نفر از 
كارگران پروژه نقش جهان به 
مدير  سالک،  پوستی  بيماری 
اين پروژه از چنين موضوعی 

اظهار بی اطالعی كرد! 
اظهار  با  معروفی  محمد 
بی اطالعی از ابتالی بيش از 
21 نفر از كارگران پروژه نقش 
چنين  تاكنون  گفت:  جهان 
 چيزی نشنيده ام و برای نخستين بار است كه اين خبـــر را از شمـــا 

می شنوم! 
در  پوستی،  بيماری  اين  به  كارگران  ابتالی  عدم  بر  تأكيد  با  وی 
پاسخ به اين سئوال كه اگر كسی در پروژه به اين بيماری مبتال شده 
مأمور  من  مگر  كرد:  تصريح  خير،  يا  شماست  با  مسئوليتش  باشد، 
 بهداشت هستم كه مسئوليت ابتالی كارگران به بيماری بر عهده من 

باشد؟! 
ما كه اينجا پشه  سالک پخش نمی كنيم! ما در حال انجام يک كار فنی 
هستيم و بی شک مسئوليت چنين اتفاقی اگر رخ داده باشد بر عهده 

مأموران بهداشت است.
مدير پروژه نقش جهان خاطرنشان كرد: من هم هفته ای چند روز را در 
محوطه كارگاهی نقش جهان سپری می كنم، پس چرا ما سالک نگرفتيم؟ 
معروفی اضافه كرد: به هيچوجه چنين چيزی وجود ندارد، چرا كه اگر 
 21 نفر از كارگران به بيماری سالک مبتال شده بودند من را در جريان قرار 

می دادند.

ورزش

هفته دوازدهم، هفته اصفهانی ها نبود

شکست مقدمه پیروزی است
پژمان سلطانی

فدراسيون فوتبال زمانی كه تيم های اصفهان با سرخابی های 
تهرانی بازی دارند؛ سعيد مظفری زاده را بهترين گزينه برای 
اين ديدارها انتخاب می كند كه از شانس خوب مظفری زاده 
تيم های تهرانی به پيروزی می رسند. فيناليست مسابقه های 
ــگاه های آسيا، در هفته دوازدهم به مصاف  فوتبال جام باش
ــپوليس در ورزشگاه آزادی رفت و با 2  تيم بحران زده پرس
گل مغلوب شاگردان علی دايی شد. برای قرمزپوشان تهرانی 
ــوری گلزنی كردند. ابراهيم زاده  هادی نوروزی و محمد ن
ــتاد كه در مسابقه  با همان تركيبی تيم خود را به زمين فرس
ــتم 4-1-4-1  با الهالل تيم خود را چينش كرده بود. سيس
معروف ابراهيم زاده به علت خستگی بازيكنان اين تيم در 
مقابل پرسپوليس جواب نداد. شاگردان علی دايی اين را به 
خوبی می دانستند كه حريف از نظر جسمانی كم می آورد 
ــده بود. ذوب آهن  به همين دليل انگيزه آن ها مضاعف ش
مثل بازی های گذشته روی زمين توپ را به طور مطلوب به 
چرخش در نياورد و بازی تركيبی در بازيكنانش ديده نمی شد 
و در دوئل های تک نفره در بيشتر دقايق ناموفق ظاهر شد و 
حتی سيد محمد حسينی و حسين ماهينی در سمت راست 
و چپ به علت بازی خوب غالمرضا رضايی و امير حسين 
فشنگچی برای قرمزپوشان تهرانی، كمتر نفوذ می كردند كه 
در يک صحنه رضايی از جناح چپ ذوب آهن پشت دفاع 
ــد و با يک پاس عرضی هادی نوروزی را  صاحب توپ ش
ــوپ كرد كه او دروازه ذوب آهن را در دقيقه 18  صاحب ت
ــبی نسبت  فرو ريخت. پس از اين گل، ذوبی ها برتری نس
به حريف خود داشتند كه سعيد مظفری زاده با سوت های 
زياد خود سرعت بازی را از شاگردان ابراهيم زاده گرفت و 
ــه بازيكنان ذوب آهن، تا حدودی  ــه كارت زرد ب با دادن س
آن ها را دست به عصا كرد ذوبی آهن نيز در دقيقه 40 بازی 
ــط فرشيد طالبی به گل تساوی برسد كه  می توانست توس
ضربه سر اين مدافع بلند قامت با بدشانسی به تيرک دروازه 

پرسپوليس برخورد كرد. پرسپوليس در اين ديدار با سيستم 
ــوروزی نوک پيكان خط حمله  ــازی كرد كه ن 1-3-2-4 ب
ــام داد و خط دفاعی اين  ــن تيم بود و بازی خوبی را انج اي
تيم در نبود شيث رضايی، روز خوبی را پشت سر گذاشت 
ــه بازيكنان تند و تيز ذوب آهن كمتر فضا داد با اخراج  و ب
علی احمدی در دقيقه 60 مسابقه روحيه بازيكنان ذوب آهن 
ــين  ــهاب گردان با مهار ضربه اميرحس به هم ريخت اما ش

ــنگچی، اميد را به جمع شاگردان ابراهيم  فش
ــته و ده نفره ذوبی ها  زاده آورد. اما تيم خس
ــت اما  توان باز كردن دروازه حريف را نداش
ــدند و در  در چند صحنه، خطرناک ظاهر ش
6 دقيقه به پايان بازی بازيكنان پرسپوليس در 
يک ضد حمله غالمرضا رضايی را در جناح 
چپ ذوب آهن صاحب توپ كردند كه او با 
ــوپ را از بين پاهای  يک حركت انفجاری ت
ــور داد و با يک پاس رو  محمد صلصالی عب
به عقب محمد نوری را صاحب توپ كرد و 
اين بازيكن دروازه ذوب آهن را برای دومين 
ــود و با اين گل آب سردی بر پيكره  بار گش
ــد هر چند  ــاگردان ابراهيم زاده ريخته ش ش
برای ذوبی ها شكست مقدمه پيروزی است 
ــان را بايد به فراموشی  و باخت به قرمزپوش

ــپرد و خود را برای قهرمانی جام باشگاه های آسيا آماده  س
ــيدن به قهرمانی در ليگ  كرد در ضمن ذوب آهن برای رس
برتر كه نبايد يک بازی را )فينال ليگ قهرمانان آسيا( فدای 
ــاگردان ابراهيم زاده در اين  مسابقه های ليگ برتر كند. ش
ديدار هر چند به خاطر ده نفره شدن از نظر بدنی كم آوردند 

ولی نبايد ناداوری در اين ديدار را نيز ناديده گرفت. 

ــابقه پيروزی و سپاهان، ذوب آهن  مظفری زاده كه در مس
ــال قبل جام حذفی كشور( 7 دقيقه  و راه آهن )فينال دو س
وقت اضافه اعالم كرد، در ديدار پرسپوليس و ذوب آهن در 
نيمه نخست فقط 2 دقيقه وقت تلف شده گرفت و در نيمه 
دوم كه 4 تعويض انجام شد، بازی يک اخراجی داشت، يک 
ــد و يک گل توسط پرسپوليسی ها  ضربه پنالتی نواخته ش
 زده شد، تنها 4 دقيقه زمان تلف شده اعالم كرد كه تعصب 
ــت. اگر  ــری را در برداش ــد رضا خلعتب محم
ــود جلو بود به طور  ــن از حريف خ ذوب آه
قطع مظفری زاده برای نيمه دوم اين بازی بيش 
ــه می گرفت. از ديگر  ــه وقت اضاف از 7 دقيق
حاشيه های اين ديدار، حضور 200 تماشاگر 
ــافت اصفهان – تهران را  اصفهانی بود كه مس
برای حمايت و تشويق ذوب آهن طی كردند 
و در طول بازی به شدت شاگردان ابراهيم زاده 
را مورد تشويق خود قرار دادند. در پايان بازی 
نيز 10 هزار تماشاگر عالقه مند به پرسپوليس، 
منصور ابراهيم زاده را به علت فيناليست كردن 
ذوب آهن در جام باشگاه های آسيا، به شدت 

تشويق كردند.
علی دايی: طلسم گل خوردن در دقیقه های 

پايانی را شكستیم
ــرد 2 بر صفر  ــپوليس پس از ب ــم فوتبال پرس ــرمربی تي س
ــبزجامگان اصفهانی اظهار داشت: قبل از هر چيز  مقابل س
ــن اصفهان را به ديدار نهايی جام  صعود مقتدرانه ذوب آه
باشگاه های آسيا به منصور ابراهيم زاده و بازيكنانش تبريک 
می گويم و اميدوارم روز بيست و دوم آبان با برتری مقابل 
سئونگنام كره جنوبی به مسابقه های جام باشگاه های جهان 

ــناخت كافی از  راه يابد. علی دايی پيرامون بازی گفت: با ش
تيم ذوب آهن به مصاف اين تيم رفتيم و بازيكنانم با انگيزه 
مضاعفی در اين ديدار ظاهر شدند و در طول مسابقه حاكم 
ــی فوتبال بازی كرد و  ــدان بودند پيروزی به معنای واقع مي
دوندگی و استفاده از كل عرض زمين در دستور كار بچه ها 

بود.
وی ادامه داد: پس از مدت ها يک بازی جذاب از تيم خود 
ــم گل خوردن در دقيقه های  ــحالم كه طلس ديدم و خوش
ــر من ضعف تاكتيكی نبوده كه  ــتيم و به نظ پايانی را شكس
ــی گل دريافت  ــی در دقيقه های پايان ــابقه های قبل در مس
ــای كادر فنی  ــه صحبت ه ــه بازيكنان ب ــم، بلك می كردي
ــی دايی در پايان از حمايت هواداران  توجه نمی كردند. عل
پرسپوليس تشكر كرد و توضيح داد: پنج هفته نتيجه خوبی 

كسب نكرديم اما تماشاگران ما حامی تيم بودند.
منصور ابراهیم زاده: اخطار به شهاب گردان اشتباه بود

ــم فوتبال ذوب آهن(  ــرمربی تي منصور ابراهيم زاده )س
ــابقه با پرسپوليس گفت: در ديدار با شاگردان  درباره مس
ــتر به خاطر  ــام نداديم و بيش ــازی خوبی را انج ــی ب داي
ــد. ولی با  ــتگی بازيكنان تيم، اين نتيجه حاصل ش خس
ــا اين بازيكنان  ــتم و ب ــن حال از بازيكنانم راضی هس اي
ــب كنيم. وی  می توانم جايگاه مطلوبی را در جدول كس
ــابقه بازيكنانم در دوئل های تک به  ادامه داد: در اين مس
ــی احمدی در دقيقه 60  ــک ناموفق بودند و اخراج عل ت
ــد كه ما نتوانيم تاكتيک های خود را آنچنان كه  باعث ش
ــم. ابراهيم زاده در مورد  ــم در زمين پياده كني می خواهي
ــرد: در آن  ــردان گرفت تأكيد ك ــهاب گ اخطاری كه ش
ــايد بود:  ــم اظهار نظر كنم كه آفس ــه من نمی توان صحن
ــت به  ــی در آن صحنه مظفری زاده می توانس ــا نه، ول  ي
شهاب گردان اخطار ندهد و به نظر من اخطار به گردان 
اشتباه بود. وی در پايان افزود: هدف ذوب آهن از همان 
ــت راه يافتن به جام باشگاه های جهان بود و  روز نخس

تالش خود را خواهيم كرد تا به هدف اصلی برسيم.

زاینده رود
ــتان اصفهان با هدف های از  هيأت جودو اس
پيش تعيين شده و برنامه ريزی های انجام گرفته، 
ــول تاريخ، جودو  ــت برای اولين بار در ط توانس
استان اصفهان را با توجه به شاخص های ارزيابی 
فدراسيون جودو جمهوری اسالمی ايران از جايگاه 
بيستم كشور در سال 81-80 به رتبه سوم در سال 
88 در بين كل هيأت های جودو 31 استان كشور 
ارتقا دهد كه در زير به برخی از فعاليت های انجام 

گرفته به اختصار اشاره می شود:
ــب مقام سوم تيمی در  ــب مدال طال و كس  كس

مسابقه های كاتا قهرمانی بزرگساالن كشور
ــال و 2 مدال نقره و 2 مدال  ــب دو مدال ط  كس
ــابقه های قهرمانی كشور )منطقه ای(  برنز در مس

رده جوانان و مقام دوم تيمی 
 كسب 3 مدال نقره و 2 مدال برنز در مسابقه های 
ــان )منطقه ای( و  ــور نوجوان ــودو قهرمانی كش ج

كسب مقام سومی تيمی 
ــومی در  ــز و مقام س ــدال برن ــک م ــب ي  كس
ــور نوجوانان  ــودو قهرمانی كش ــابقه های ج مس

بانوان
 كسب يک مدال طال و كسب يک مدال برنز در 

مسابقه های جودو قهرمانی جوانان كشور
 كسب مدال طالی مسابقه های جودو قهرمانی 
ــيا، برای اولين بار در طول  ــاالن غرب آس بزرگس

تاريخ هيأت جودو در كشور لبنان
ــيا،  ــب قهرمانی آس ــره و ناي ــدال نق ــب م  كس

ــتان در  ــار در طول تاريخ جودو اس ــرای اولين ب ب
ــابقه های قهرمانی جوانان آسيا در كشور لبنان  مس

)بيروت(
ــدال برنز در  ــال و 2 م ــدال ط ــک م ــب ي  كس
ــاد ايرانيان و  ــودو قهرمانی المپي ــابقه های ج مس

كسب مقام چهارمی تيمی در بين 31 تيم كشور
ــابقه های جودو  ــب يک مدال برنز در مس  كس

قهرمانی المپياد بانوان 
ــدال برنز در  ــال و يک م ــک مدال ط ــب ي  كس
ــابقه های جودو قهرمانی كشور بزرگساالن و  مس

كسب مقام چهارم تيمی در كشور
ــدال برنز در  ــال و يک م ــک مدال ط ــب ي  كس
مسابقه های جودو قهرمانی جوانان كل منطقه های 

كشور و مقام اول تيمی
 ميزبانی و برگزاری مسابقه های جودو قهرمانی 
ــط هيأت جودو استان  ــور توس ــاالن كش بزرگس
اصفهان در سالن 17 شهريور با شركت 31 استان

ــتاژ داوری جودو با حضور  ــزاری دوره اس  برگ
ــور،  ــاز و بين المللی كش ــه يک ممت داوران درج
ــيون جودو جهت  ــه داوران فدراس ــر كميت زيرنظ
ــی در  ــد داوری جهان ــای جدي ــرای قانون ه اج

اصفهان
 برگزاری اولين دوره استاژ قهرمانی بزرگساالن 
كشور با حضور كليه قهرمانان برتر استان ها و تيم 
ــان خارجی )كره ای( و مربيان  ملی، زير نظر مربي

تيم ملی 
ــزاری اولين دوره كالس داوری   ميزبانی و برگ

ــطح خانم ها و  ملی درجه 3 و درجه 2 كاتا در س
آقايان به مدت 4 روز 

ــياه دان يک   برگزاری 5 دوره آزمون كمربند س
ــطح بانوان و آقايان زير نظر كميته آزمون  و در س

استان و فدراسيون جودو
 برگزاری مسابقه های جودو قهرمانی و انتخابی 
در رده نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگساالن آقايان 

و بانوان
 برگزاری اردوهای آمادگی تيم ها در رده های 
ــرب آقايان و  ــنی، زير نظر مربيان مج مختلف س
ــابقه های قهرمانی  ــركت در مس ــوان جهت ش بان

كشور
ــا در رده های مختلف  ــدارک و اعزام تيم ه  ت
ــنی به مسابقه های جودو قهرمانی كشور آقايان  س

و بانوان 
 برگزاری مسابقه های ليگ جودو استان اصفهان 

در سطح بزرگساالن، با شركت 17 تيم در استان
 تقدير از قهرمانان مدال آور كشوری و آسيايی، 

به صورت نقدی از سوی هيأت جودو استان
 برگزاری جلسه های هماهنگی و تبادل نظر، با 
حضور رؤسای شهرستان ها، كميته ها و آقايان و 

بانوان در طول سال 
ــاع  ــوزی دف ــزاری دو دوره كالس بازآم  برگ

شخصی در سطح آقايان و بانوان
 برگزاری كالس آموزش كاتا در سطح مختلف 

در طول سال در محل خانه جودو
ــه  ــرايط ب ــان و داوران دارای ش ــزام مربي  اع
ــای داوری و مربيگری و آزمون  كالس های ارتق

دان در كشور
ــتان طی  ــزام قهرمانان جودو اس ــورد اع  40 م
ــای تيم ملی آقايان و  ــيون به اردوه دعوت فدراس

بانوان
ــه های اداره كل تربيت بدنی   شركت در جلس

فدراسيون جودو به صورت مستمر در طول سال
ــم راهپيمايی  ــودو در مراس ــركت هيأت ج  ش
بزرگداشت روز قدس، مراسم هفته دفاع مقدس و 
ــت دهه فجر و ديگر مراسم برنامه ريزی  بزرگداش
ــتفاده از خانه اختصاصی  ــی، جهت اس و هماهنگ

جودو و كالس مربيان و...
در  ــتان  اس ــودو  ــوتان ج پيشكس از  ــل  تجلي  
ــابقه های جودو قهرمانی بزرگ كل كشور در  مس

استان و...
ــال 89  ــان در س ــتان اصفه ــودو اس ــأت ج  و هي
ــا توجه  ــف كار مضاعف( ب ــال همت مضاع )س
ــده در چارچوب  ــای انجام ش ــه برنامه ريزی ه  ب
ــعی نموده در افزايش ارتقای  هدف گزاری ها، س

جودو استان اصفهان در رده های استانی، كشوری 
ــته و  ــای بلندی را برداش ــی گام ه ــی جهان و حت
ــمگيری در 6 ماه اول سال 89 را  نتيجه های چش
ــتا  ــت آورد كه در اين راس ــرای اولين بار به دس ب

می توان به موردهای زير اشاره نمود:
ــی )مجتبی  ــن از قهرمانان اصفهان ــزام دو ت  اع
ــابقه های  ــا روحانی( به مس ــيد رض باجالن و س
ــور مجارستان در  جودو قهرمانی جهان كاتا به كش
معيت تيم ملی جمهوری اسالمی ايران و كسب دو 
ــومی جهان برای اولين بار در  مدال برتر و مقام س

طول تاريخ جودو استان و كشور
 كسب مدال برتر و مقام سوم آسيا توسط محسن 
نجفی در مسابقه های جودو قهرمانی جوانان آسيا 

كه در كشور تايلند برگزار گرديد.
ــب دو مدال نقره توسط آقايان نيما فرهوده   كس
و عليرضا نصيری در مسابقه های جودو قهرمانی 

جوانان و نوجوانان كشور
ــابقه های كاتا  ــال در مس ــدال ط ــب دو م  كس
قهرمانی كشور، توسط مجتبی باجالن و سيد رضا 

روحانی
 كسب دو مدال برنز آقايان غالمعلی نيک اقبال 
ــب مقام نايب قهرمانی  و علی رضا جابری و كس
ــور برای اولين بار در طول تاريخ جودو  تيمی كش

استان
ــن نجفی به مسابقه های تورنمنت   اعزام محس
ــان برگزار  ــور آلم ــی جودو كه در كش ــن الملل بي

گرديد
ــط مصطفی آهن  ــدال طال توس ــب يک م  كس
ــط محمد جوانی  ــدال برنز توس ــروش و يک م ف
ــابقه های جودو قهرمانی بزرگساالن كشور  در مس

مشهد
ــزاری انتخابات رئيس  ــع و برگ ــكيل مجم  تش

هيأت جودو استان
ــيد رضا  ــركت مجتبی باجالن و س ــزام و ش  اع
ــابقه های بين المللی كاتا به كشور  روحانی به مس

ايتاليا
ــی جودو  ــی عضو تيم مل ــن نجف ــزام محس  اع
ــالمی ايران از اصفهان برای  جوانان جمهوری اس
اولين مرتبه در تاريخ جودو استان به مسابقه های 

جودو قهرمانی جوانان جهان به كشور مراكش
 برگزاری مسابقه های جودو قهرمانی و انتخابی 
ــاالن  در رده نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگس

آقايان و رده بزرگساالن بانوان
 برگزاری اردوی آمادگی زيرنظر مربيان مجرب 
ــورت جداگانه جهت  ــنی به ص جهت هر رده س

اعزام به مسابقه های قهرمانی كشور

ــب جودو در  ــزام تيم های منتخ ــدارک و اع  ت
ــابقه های قهرمانی  ــنی به مس رده های مختلف س

كشور )سنندج، تهران، مشهد(
 ميزبانی مسابقه های جودو و كوراش قهرمانی 
ــالمی ايران به مدت 5  كشور ارتش جمهوری اس

روز
 ميزبانی كالس داوری درجه 3 جودو و كوراش 
با همكاری هيأت جودو ارتش جمهوری اسالمی 

ايران
ــم استقبال و تجليل از قهرمانان   برگزاری مراس
ــيد رضا روحانی و  كاتا جهان مجتبی باجالن و س
ــيا محسن نجفی و مربيان محترم  نايب قهرمان آس
ــن عبدالهی  ــد و محس ــيد وحي ــردگان جمش نامب
ــور جمعی از  ــی، با حض ــت بدن در اداره كل تربي
ــكاران، معاونت محترم تربيت بدنی جناب  ورزش
ــپس در دفتر آقای دكتر  ــای مهندس غيور و س آق
ــرم تربيت بدنی و  ــيد خدابخش مديركل محت رش
ــال جهت اهدا به  ــكه ط در نظر گرفتن چندين س

نامبردگان از سوی مديركل تربيت بدنی.
ــركت هيأت جودو استان در راهپيمايی روز   ش
ــم هفته دفاع مقدس در گلزار شهدا،  قدس، مراس
ــهدا به  ــهدا، غبارروبی قبور ش ــور ش ــاران قب گلب

مناسبت روز و هفته تربيت بدنی.
ــركت در جلسات برگزار شده از سوی اداره   ش
ــودو جمهوری  ــيون ج كل تربيت بدنی و فدراس

اسالمی ايران و...
ــتراتژيک تربيت بدنی  ــه به هدف های اس با توج

ــم انداز با نام »اصفهان  استان اصفهان و سند چش
پايتخت ورزش ايران« هيأت جودو استان اصفهان 
ــيدن به  ــود در جهت رس ــد خ ــاختار جدي ــا س  ب
ــه ريزی های  ــا برنام ــر دارد ب ــا، در نظ هدف ه
ــام كنونی در جهت  ــام مند، عالوه بر حفظ مق نظ
ــتان اصفهان از تمام پتانسيل ها  ــبرد جودو اس پيش
ــتا برنامه  ــتفاده نمايد كه در اين راس در جودو اس
ــتان  ــتعدادها در اس ــايی اس ــت شناس ريزی جه
ــنهادها و  اصفهان، نخبه پروری، تدوين نظام پيش
ــتان و خانواده جودو  ــل بين هيأت جودو اس تعام
ــتان ها  ــد دوره ای از كالس ها و شهرس و بازدي
ــاط رو در رو، اعزام، برگزاری كالس های  و ارتب
آموزشی به صورت متمركز، شركت در ليگ های 
ــور، تشويق و ترغيب قهرمانان در شأن  جودو كش
ــاد انگيزه در قهرمانان انجام  و جايگاه خود و ايج
ــات بی دريغ مديركل  ــا دارد از زحم ــده كه ج ش
ــان آقای دكتر  ــتان اصفه ــرم تربيت بدنی اس محت
ــيون  ــت محترم فدراس ــيد خدابخش و رياس رش
جودو جمهوری اسالمی ايران آقای دكتر عليرضا 
ــتان آقای  ــعه ورزش اس امينی، معاونت اداره توس
ــرم در  ــكاران محت ــه هم ــور و كلي ــدس غي  مهن
ــتان و به خصوص خانواده محترم  تربيت بدنی اس
ــای  ــان، اعم از رؤس ــتان اصفه ــأت جودو اس هي
هيأت های شهرستان ها، رؤسای كميته ها، مربيان، 
ــكاران  ــان و ورزش ــوتان، قهرمان داوران، پيشكس
ــان و بانوان( كه موفقيت های مذكور مديون  )آقاي

تالش آنها می باشد، تشكر و قدردانی می نمايم.

ارتقای هیأت جودو استان اصفهان از جايگاه بیستم به جايگاه سوم هیأت های جودو کشور

اگر ذوب آهن از 
حریف خود جلو بود 
به طور قطع مظفری 
زاده برای نیمه دوم 
این بازی بیش از 7 
دقیقه وقت اضافه 

می گرفت
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 5 آبان 1389/ 19 ذالقعده1431/ شماره Wednesday 27  October 2010       380)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم )ص(:
مومن نیازمند سه چیز است: 
توفیقی از پروردگار، پند 
دهنده ای از درون خویش و 
پذیرش از نصیحت کنندگان.

به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان برگزار شد

نخستین همايش ساخت و ساز ايمن و مقاوم سازی در مديريت بحران
 زاينده رود

در  سازی  مقاوم  و  ايمن  ساز  و  ساخت  همايش  نخستين 
مديريت بحران به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 
و با همكاری استانداری اصفهان، بنياد مسكن، سازمان مسكن و 
شهرسازی، اداره كل صنايع و سازمان فنی و حرفه ای اصفهان 
در راستای آموزش مديريت بحران در ساختمان سازی و لزوم 
 ساخت و ساز ايمن و مقاوم سازی برای مهندسان ساختمان برگزار 

شد. 
اصفهان دارای فعال ترين مركز آموزش های ساختمان

در آغاز اين همايش زارع )مديركل فنی و حرفه ای استان اصفهان( 
به مقايسه آموزش فنی حرفه ای در اصفهان و ساير شهرها پرداخت 
و اصفهان را با 51 مركز از 580 مركز فنی حرفه ای كشور شاخص 

توصيف كرد. 
وی با اشاره به وجود بزرگترين مراكز فنی و حرفه ای كشور در 
ثابت، 32  فعال  اصفهان گفت: وجود 32 مركز سيار، 21 مركز 
پايگاه روستايی و 700 پايگاه آموزش در صنايع و بالغ بر 1880 
آموزشگاه خصوصی و وجود 470 رشته فعال در راستای آموزش 
فنی و حرفه ای استان اصفهان، اين استان را با ايجاد 25 رشته 
 جديد و آموزش 417 هزار نفر آزمون در كشور بی نظير ساخته 

است. 
افزود: مركز فعال آموزش های ساختمان فنی و حرفه ای  زارع 
اصفهان با آموزش يک ميليون ساعت برای كارگران ساختمانی، 
اقدام به صدور كارت برای 30 هزار نفر از ايشان نموده است كه از 
 كارفرمايان دعوت می شود برای كارهای ساختمانی تنها از اين كارگران 

گواهی دار استفاده كنند.
در  ساختمانی  نيروهای  آموزش  سال 85  از  كرد:  تصريح  زارع 
اصفهان آغاز و قرار است تا سال 92 كليه فعاالن اين عرصه كارت 

شناسايی و مدرک آموزش دريافت كنند.
مديركل فنی و حرفه ای استان اصفهان، ايجاد رشته های جديد 
پنجره های  ساخت  همچون  جديد  افزارهای  نرم  و  ساختمانی 
جديد UPVC و آموزش ساخت ساختمان های آماده و فوری 
كرد  توصيف  مركز  آموزشی  جديد  دستاوردهای  از  را  بتونی 
فعاالن  برای  مهارت  گواهی  داشتن  اگر  ساخت:  خاطرنشان  و 
 ساختمانی الزامی شود، شاهد حوادث كمتر و مديريت بحران بهتر 

خواهيم بود. 
وی بر لزوم آموزش ها و پيشگيری های قبل از بحران تأكيد كرد 

و در پايان از مديريت شهری اصفهان درخواست نمود ايستگاه 
 مترو جنب فنی و حرفه ای اصفهان را به نام »مهارت« نامگذاری 

كنند.
پیشگیری از بحران قبل از قرار گرفتن در چالش ها، ارزان 

ترين و مهم ترين بخش مديريت بحران
بحـــران  مديريت  مركز  )مديركل  فروش  شيشـه  منصــور 
استـــانداری اصفهان( در اين همايش ابـــراز داشــت: وظيفه 
و  است  مهندسان  دوش  بر  همواره  ايمن  سازهای  و  ساخت 
ايجاد حساسيت در عموم برای همراهی در پيشگيری از بحران 
و مديريت آن در شرايط دشوار اقليمی فعلی نيز از وظايف خطير 

ايشان است. 
كليه  در  بحران  مديريت  سند  تصويب  لزوم  بر  تأكيد  با  وی 
سيل  چون  هايی  بحران  كنترل  الزمه  را  آن  كشور،  استان های 
پاكستان و آتش سوزی های اخير در كشورهای مختلف جهان 
دانست و كنترل و رعايت ضوابط و قوانين و پيشگيری از بحران را 
 بسيار ارزان تر از كنترل های بعدی و مخارج بعد از بحران توصيف 

كرد.
 منصور شيشه فروش با سيری در مطالعه های زمين شناسی و 
لرزه نگاری در دوران اخير، به سند چشم انداز 1404 اشاره كرد 
و با مروری اجمالی بر بخشنامه های مختلف در خصوص زمين 
لرزه، مديريت بحران و قوانين طراحی ساختمان افزود: تجربه چهار 
زلزله اخير كه تلفات زيادی داشته است ما را بر لزوم ايمن سازی 
مدرسه ها، وجود طرح های هادی كارشناسی شده برای لرزش 
زمين، استفاده از نيروی كار مهندسی و توانمند، استفاده از مصالح 
 ساختمانی مرغوب، رعايت استانداردها در ساخت و ساز، آگاه 

می سازد. مديركل كنترل و مديريت بحران استانداری اصفهان ادامه 
داد: در جهت بهبود امور و ايجاد تلفات و هزينه های كمتر در 
بحران ها می بايست در موردهايی چون: استفاد از كيفيت ساخت 
و ساز و سيستم ارزيابی ساختمان، استفاده از نيروی كار مجرب و 
مهندسی، رواج تفكر مهندسی در ساخت و ساز، لزوم مطالعه های 
 لرزه نگاری، استفاده از تجربه زلزله های گذشتــه، آمــــوزش 
 اطالع رسانی و ارتقای كيفيت و استفاده از بيمه ساختمانی، اهتمام 

ورزيد.
منصور شيشه فروش، مسكن را پوسته دوم بدن انسان ناميد و تصريح 
كرد: مقاوم سازی دو هزار كالس درس در استان و كار كردن 
بر روی علوم مهندسی، تهيه جزوه های آموزشی برای قشرهای 
مختلف، تهيه خوراک های آموزشی مختلف در اداره های مربوطه 
و ايجاد انگيزه فراگير مديريت بحران، از عملكردهای استانداری 

اصفهان و مركز مديريت بحران استان بوده است.
فريب ايمن بودن اصفهان در مقابل زلزله را نخوريد

پروفسور فريبرز ناطق الهی، استاد نمونه كشور در مهندسی سازه، 
زلزله و مديريت بحران و مؤلف چند كتاب مهم در اين خصوص، 
چه  اگر  داشت:  ابراز  همايش  در  خود  تخصصی  سخنرانی  در 
مطالعه های زمين شناسی، اصفهان را سرزمين امن معرفی می كند 
ولی فريب امن بودن اصفهان در مقابل زلزله را نخوريد؛ چرا كه 
زلزله ها و حادثه های مهمی در تاريخ جهان نظير زلزله كره در 
همين سرزمين های ايمن رخ داده است. اين استاد نمونه كشور 
افزود: كشور از نظر كنترل سيستم های مديريت بحران، از علوم 
روز دنيا عقب تر است و در اين زمينه بايد فعاليت جدی انجام 

شود. 

و  كوچک  شهرهای  در  ايران  زلزله های  داد:  ادامه  الهی  ناطق 
روستاها رخ داده است و اگر در شهر بزرگ اتفاق بيفتد فاجعه ای 
هولناک خواهد بود. وی با بيان اين مطلب كه در سال های اخير 
تعريف های ريسک، بحران و آسيب پذيری تغيير كرده است؛ جامعه 
 مهندسان ساختمان را به تبيين روش های جديد و كارآمد روز در 
پايين  داشت:  اذعان  و  كرد  دعوت  مقاوم  سازی  ساختمان 
مديريت صحيح  و  مهندسی  به شرط  زلزله  آسيب های  آوردن 
بحران امكان پذير است و شناخت و مطالعه منطقه های آسيب 
پذير، تعيين ميزان آسيب پذيری و تجهيز منطقه های محلی به 
 زيرساخت های مديريت بحران در بهبود شرايط كمک خواهد  
كرد. فريبرز ناطق الهی تصريح كرد: شناخت شريان های حياتی،  
مطالعه های لرزه نگاری، تأسيسات و ساختمان ها، مسائل ترابری،  
تحليل شبكه های گريز و پناه، امداد و نجات و تهيه شناسنامه اماكن 
و ساختمان ها، از مسائل مهم در مديريت بحران است كه بايد در  
برنامه های 5 ساله برای هر شهری تعريف شده و زير ساخت های 
آن به وجود آيد. وی اضافه كرد: تا زمانی كه شبكه های محلی 
 برای خود امدادی ايجاد نشود نمی توان به كمک های دولتی و 
بين المللی اتكا كرد و بايد برنامه های فوری و عملياتی برای رسيدن 
به هدف ها به سرعت اجرا شود. استاد نمونه كشور در مديريت 
بحران، خاطرنشان ساخت: سنجش آسيب پذيری ساختمان ها، 
وجود مراكز اصلی و فرعی محلی و دولتی برای كنترل بحران و 
مرور بحث های آموزشی در اين خصوص چاره ساز است. وی در 
پايان بر لزوم شناسايی پرستارهای محلی، بازآموزشی برای مهندسان 

و آموزش همگانی مديريت بحران تأكيد كرد.
ساير برنامه های همايش ساخت و ساز ايمن و مقاوم سازی 

در مديريت بحران
عالوه بر سخنرانی استاد نمونه كشور و بيان طرح جامع مديريت 
بحران استان اصفهان، دكتر فرهاد بهنام فر پيرامون مطالعه های 
موردی آسيب پذيری ومديريت بحران، به ارائه نظرهای كارشناسی 
پرداخت. همچنين مديرعامل صنايع گيتی پسند به بحث پيرامون 
مديريت بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان پرداخت و در 
پايان مهندس عسگری )رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اصفهان( به جمع بندی بحث های همايش پرداخت و از برگزاری 
همايش های مشابه در ماه های آتی خبر داد. الزم به ذكر است: به 
شركت كنندگان در اين همايش گواهی نامه شركت در همايش 

علمی مديريت بحران اعطا  شد.

غرفه به غرفه با نمایشگاه جهاد خدمت رسانی

سیری در وظايف و دستاوردهای شهرداری اصفهان)قسمت هشتم( مهدی رفائی
دستاوردهای  شكوه  نمايشگاه،  رسانی  خدمت  جهاد 
شهرداری اصفهان است كه با شعار هشت سال دفاع 

مقدس هشت سال جهاد خدمت رسانی، نه تنها دوران طاليی هشت 
سال گذشته شهرداری اصفهان را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
می دهد، بلكه صد سال تاريخ شهرداری اصفهان را در قالب تصاوير، 
اسناد، ماكت ها و نماها و غرفه های زيبا و چشمگير به بازديدكنندگان 
سال  رسانی، صد  جهاد خدمت  نمايشگاه  راستی  به  می دهد،  ارائه 
شهرداری اصفهان را در چند ساعت بازديد همچون فيلمی از جلوی 
ديدگان شهروندان می گذراند، اگر چه دوران طاليی هشت سال گذشته 
و تصوير نزديک به سه هزار روز تالش طلوع تا طلوع كارگران و 
كارمندان و مديران شهری شهرداری اصفهان در قالب يک نمايشگاه نمی 
گنجد و به عرصه ای برای چندين نمايشگاه تخصصی نياز دارد، اما آنچه 
حاصل شده است يک تجربه اطالع رسانی بی نظير در تاريخ مديريت 
شهری كشور است كه شايسته مديريت شاخص شهرداری اصفهان و 
انجام پروژه های بی نظير در 8 سال اخير می باشد، هشت سالی كه چهره 
شهر اصفهان دگرگون شد و با حفظ هويت معماری، تاريخی و ايرانی- 
اسالمی، شهری پديد آمد با زيرساخت های يک كالنشهر و مطابق با 

الگوهای مدرن شهرنشينی امروز در جهان.
معرفی اصفهان به مناسبت های بین المللی، ملی و تاريخی

از اقدام های شايسته شهرداری اصفهان در راه خدمت به فرهنگ و 
تاريخ و هنر اصفهان؛ بزرگداشت اين شهر به مناسبت های مختلف بود، 
برنامه ای كه در طرح افق اصفهان نيز تعريف های شايسته ای در مورد 
شهر اصفهان به عنوان شهری پاكيزه، شهر مساجد و شهری با هويت 
ايرانی- اسالمی از آن شده بود و در سطح بين المللی معرفی اصفهان به 
عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسالم، از اقدام های به ياد ماندنی شهرداری 
اصفهان بود و پاسداری از حرمت اين پايتخت فرهنگی جهان اسالم نيز 
كاری دشوارتر و مورد تقديرتر است كه شهرداری اصفهان به خوبی از 

عهده آن برآمد.
تشكیل ستاد اصفهان پايتخت فرهنگی جهان اسالم

با نامگذاری اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسالم، شهرداری 
اصفهان با اقتدار تمام و پشتيبانی همه جانبه با تمام اركان و سازمان ها به 
ميدان آمد و در شناسايی و معرفی وجوه و جلوه های ارزشمند دينی، 
تاريخی، فرهنگی و هنری شهر در سطح ملی و بين المللی به ويژه به 
جهان اسالم، اهتمام كامل ورزيد. از اقدام های شايسته ستاد »اصفهان 

پايتخت فرهنگی جهان اسالم« می توان به موردهای زير اشاره كرد:

 تدوين و چاپ بيش از يک صد 
عنوان كتاب پيرامون اصفهان

دوره  نخستين  برگزاری   
مسابقه های بين المللی حفظ و 
قرائت قرآن دانشجويان مسلمان 

در اصفهان
 برگزاری نمايشگاه مصور تاريخ 

تكوين معماری شهری اصفهان
 احداث يادمان شهدای گمنام 

صفه
 سپاس از پدران معنوی شهر 
جماعات  ائمه  و  روحانيان  و 

مساجد.
 تجليل از چهره های ماندگار استان اصفهان در عرصه های مختلف 

علمی، فرهنگی، هنری و...
 برگزاری اولين اجالس رؤسای پليس كشورهای اسالمی

 برگزاری هفته فرهنگ اصفهان با برنامه های متعدد
 برگزاری جشنواره فيلم آئينه و آفتاب به صورت سراسری

 برگزاری اجالس ميراث فرهنگی جهان اسالم و نقش تمدن اسالمی 
در تمدن انسانی

 اجرای برنامه هنری طوالنی ترين پانتوميم جهان از تهران تا اصفهان
شهرداری اصفهان همچنين در سطح ملی با برگزاری برنامه های زياد، 
سعی در حفظ ميراث فرهنگی هنری و اسالمی اصفهان در عرصه های 
ملی داشته و به مناسبت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداری ها، مراسمی 
باشكوه و كشوری را در يكصدمين سال تأسيس بلديه در شهرداری 
اصفهان برگزار نمود و اقدام های شهرداری و مديريت شهری اصفهان 
را در سطح ملی به ويژه در ميان شهرداری های كشور به عنوان دومين 
شهر ايران كه در سال 1285 )ه.ش( دارای بلديه شد )و همواره در تاريخ 
دارای ساختار مدنی و بلديه بود( معرفی كرد و در همين راستا برنامه های 

ويژه ای نظير موردهای زير را برگزار نمود:
تأسيس  سالگرد  يكصدمين  بزرگداشت  علمی  همايش  برگزاری   

شهرداری
 مشاركت و حضور در نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های كشور، با 

هدف اعتالی مديريت شهری اصفهان
 شركت در مسابقه های جام يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداری ها

شورای  همايش  برگزاری   
اســـالمی شهرهـــای استان 

اصفهان
 آرشيو، حفظ و نمايش اسناد، 
مدارک و عكس های تاريخی 

شهر و شهرداری
بلديه  بخش  اندازی  راه   
نمايشگاه نصف جهان و نمايش 
نمايشگاه  در  عكس  و  اسناد 

جنب شهرداری 
 مراسم تجليل از زحمتكشان 
و  شهرداری  روبان  پاک  و 
همايش تجليل از پيشكسوتان 

شهرداری استان اصفهان
شهرداری اصفهان همچنين در سطح ملی و در راستای برنامه های 
برگزاری چندين  به  اقدام  ها،  تأسيس شهرداری  يكصدمين سالگرد 

همايش و جشنواره فرهنگی و هنری نظير موردهای زير نمود:
 برگزاری همايش شهروند الكترونيک و فرهنگ سازی جهت رسيدن 

به شهر الكترونيكی سالم
 جشنواره فيلم 60، به منظور بهره گيری از ظرفيت های فيلم های كوتاه 

در نهادينه سازی فرهنگ شهروندی
بين  اجتماعی  روابط  افزايش  و  بهبود  منظور  به  نيايش  همايش   

شهروندان
 جشنواره استانی انتخاب شهروندان نمونه

آوری  فن  كاربردهای  و  توسعه  فرهنگ سازی  برگزاری همايش   
اطالعات در شهرداری

همچنين شهرداری اصفهان در سطح شهری برای بازشناسی فرهنگ و 
تاريخ و هنر اصفهان و در راه اعتالی اين ارزش ها، اقدام به انتخاب 
روز سوم ارديبهشت سالگرد تولد شيخ بهايی به عنوان روز بزرگداشت 
اصفهان نمود و مراسم های مختلفی را در سال های اخير با برنامه هايی 
فرهنگی، تفريحی و هنری برگزار نموده است. همچنين با برگزاری 
همايش اصفهان و عصر صفوی و نكوداشت شيخ بهايی، در راه اعتالی 

فرهنگ و هنر و تاريخ اسالمی اصفهان اهتمام ورزيد.
اجرای طرح های عمرانی در رينگ دوم و رينگ حفاظتی شهر

راستی چگونه چهره خيابان های باريک اصفهان عوض شد و شاهد 

اين همه بزرگراه، پل ها و تقاطع ها در آن شديم. آيا 
هشت سال پيش كسی اين همه طرح های عمرانی و 
خيابان های چند الين را در باور خود می ديد، امروز 
به دستان توانمند مديران اليق شهری اصفهان، اين تغييرهای شگرف به 
وجود آمده است كه مبنای آن طراحی رينگ حفاظتی شهر و اتصال های 
رينگ های دوم و سوم و رينگ های اضافی به آن بود كه با ساماندهی 
و بازنگری به حمل و نقل و ترافيک مبادی ورودی شهر و ارتقای كمی 
و كيفی اتصاالت جاده ای حاصل شد و در اين پروژه مهم طرح های 
زير به عنوان برگ های فراموش نشدنی توسعه مواصالتی درون شهری 

بر جای ماند: 
 احداث تقاطع های غيرهمسطح سردار شهيد شاهمرادی، سردار شهيد 
قربانعلی عرب، عاشق اصفهانی، بزرگراه شهيد دستجردی، بلوار و تقاطع 
 غيرهمسطح باغ رضوان و بزرگراه دو طبقه امام خمينی )ره(، به عنوان 

مهم ترين محورهای مواصالتی شهری و برون شهری اصفهان 
 ساماندهی و طراحی تقاطع غيرهمسطح محور جنوب- غرب و ادامه 

توسعه خيابان آتشگاه 
 ساماندهی رينگ دوم ترافيكی شهر اصفهان، با احداث تقاطع های 

غيرهمسطح شهدای غزه، عسگريه و تونل سردار شهيد آقاخانی
و در اين راستا شهرداری اصفهان به عنوان رتبه برتر جشنواره ملی 
نوآوری و شكوفايی در كل كشور و به عنوان طراح برتر جشنواره 
نوآوری و شكوفايی، جهت اجرای تونل سردار شهيد آقاخانی در سال 

1387 انتخاب شد.
اجرای بیش از 90 درصد از رينگ سوم ترافیكی شهر اصفهان

رينگ سوم ترافيكی اصفهان به طول 46 كيلومتر و شامل مساحتی به 
طول 80 كيلومتر از مساحت 200 كيلومترمربعی شهر اصفهان می شود 
كه با احداث آن تسهيل تبادل سفر ميان ناحيه های پيرامون شهر و نيز 
ارتباط نواحی مركزی شهر ميسر گرديد و منجر به افزايش 20 درصدی 
 سرعت حركت در شهر و 2/89 درصد افزايش سرعت در مركز شهر 

گرديد.
در راستای اين طرح بزرگ مواصالتی و كمربند ترافيكی شهر، از سال 82 
تاكنون چندين پروژه مهم شامل: بزرگراه شهيد صياد شيرازی، تقاطع های 
غيرهمسطح مهرآباد، ركن الدوله، هشت بهشت، بزرگراه شهيد آقابابايی، 
تقاطع غيرهمسطح شهيد محسنيان، نيرو، مهندس معافی، مجموعه 
پل های دفاع مقدس، بزرگراه شهيد حبيب الهی و تقاطع غيرهمسطح 
كشاورز، بزرگراه شهيد ميثمی، تقاطع غيرهمسطح شهيد اقارب پرست، 
بزرگراه شهدای صفه و تقاطع غيرهمسطح شهيد دكتر مفتح و نيز بزرگراه 

ميرزا كوچک خان و ميدان سهروردی و تعريض پل وحيد، می باشد.


