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معاون سیاسی امنیتی استانداری:
اصفهان را بگذارید برای روزی که نفت 
تمام می شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حاشیه نشینی نیروهای توانمند پس از جنگ، 
بزرگ ترین اشتباه بود

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: اين استان 
توانست مطابق ارزيابي وزارت كشور در جذب 
اعتبارهای عمراني، رتبه سوم كشوري را از آن خود 

كند.
به گزارش ايرنا، »علي اصغر عنابستاني« در نشست 
شوراي برنامه ريزي چهارمحال و بختياري اظهار 
داشت: مبلغ 1422 ميليارد ريال اعتبار تا پايان مهر 
ماه سال جاري به طرح هاي عمراني اين استان 

اختصاص يافته است. 
اين  عمراني  هاي  پروژه  فيزيكي  پيشرفت  وي 
استان در شش ماهه اول سال جاري را 48 درصد 
اعالم كرد و افزود: با توجه به شروع فصل سرما، 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام استان، همت مضاعف 

مسئوالن دستگاه ها را مي طلبد. 
عنابستاني با انتقاد از عدم جذب اعتبار مورد نياز 
به  ندارد  لزومي  ها، گفت:  از دستگاه  بعضي  در 
آن  ولي  شود  داده  اختصاص  اعتبار  دستگاهي 
دستگاه نتواند اعتبار مورد نظر را در امور عمراني 

و طرح هاي خود هزينه كند. 
معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياری در 
اين نشست گفت: در ارزيابي دستگاه هاي نظارتي 
شركت  شهركرد،  پزشكي  علوم  دانشگاه  استان، 
مخابرات چهارمحال و بختياري و سازمان توسعه 
نوسازي و تجهيز مدارس استان، به ترتيب رتبه هاي 
اول تا سوم استاني را در پيشرفت فيزيكي طرح ها 

كسب كردند. 
»احمد ايرج پور« تصريح كرد: در ارزيابي شهرستاني 
اين ستاد در پيشرفت فيزيكي طرح هاي عمراني، 
شهرستان كيار با 59 درصد، اردل 55، كوهرنگ 44، 
لردگان 42، فارسان 41، شهركرد 35 و بروجن با 32 

درصد حائز رتبه شدند. 
 به گـــزارش ايـــرنا، در اين نشســت مسئــوالن 
دستگاه هاي اجرايي، گزارشي از روند پيشرفت 
فيزيكي طرح هاي در دست اجرا در حوزه اجرايي 

خود را بيان كردند. 

به گزارش فارس از شهركرد، 
ــتانی« در  ــر عنابس »علی اصغ
اين  اداری  ــورای  ــه ش جلس
برگزار  ــای  برنامه ه ــتان،  اس
ــارک دهه  ــام مب ــده در اي ش
كرامت را مثبت ارزيابی كرد 

و اظهار داشت: با همت مردم و مسئوالن، برنامه ها و ...
شهرستان/ صفحه4

ــبكه  ش ــئول  مس ــناس  كارش
از  ــان،  اصفه ــگاری  لرزه ن
ــگاری  ــز لرزه ن ــاح 5 مرك افتت
ــر داد.  ــتان اصفهان خب  در اس
»خشايار بلوچی« در گفتگو با 
فارس در اصفهان، با بيان اينكه 

در آينده ای نزديک 5 مركز لرزه نگاری در استان اصفهان به ... 
شهرستان/ صفحه4

استاندار چهارمحال و بختیاري:
تصمیم برای ایجاد ساالنه 28 هزار 

شغل در چهار محال و بختیاري

كارشناس شبكه لرزه نگاري اصفهان خبر داد:
افتتاح 5 مرکز لرزه نگاري جدید

در اصفهان
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توسط چهارمحال و بختیاري كسب شد؛ 
رتبه سوم کشوري در 
جذب اعتبارهای عمراني

در سفر استاندار به خمیني شهر مطرح شد؛

الحاق خميني شهر به اصفهان
صفحه 2

ــش نخبگان  ــتين هماي نخس
ــا و مراكز  ــاالن كانون ه و فع
ــتان  اس ــاجد  مس ــی  فرهنگ
ــا اولين  ــان، هم زمان ب اصفه
ــتاد  اس ــهادت  ش ــالگرد   س
نمونه  ــان،  حريرچي ــرداد  مه

شاخص رشد و نخبگی كه از مكتب مسجد رشد يافت...
صفحه آخر/ صفحه8

برگزاری نخستین همایش 
نخبگان و فعاالن مراکز فرهنگی 

مساجد استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی شماره 890/6010
شركت فراخواننده: شركت برق منطقه ای اصفهان

خازنی 20  بانكهای  تأمین  و  تهیه  و  طراحی  كیفی  ارزیابی  فراخوان:  موضوع 
كیلوولت در 18 پست انتقال و فوق توزیع 

تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: از 89/8/8 لغایت 89/8/19
محل دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شركت 

برق منطقه ای اصفهان – شركت مهندسین دانشمند تلفن: 6245661 – 0311
دبیرخانه شركت برق  خیابان چهارباغ باال –  محل تحویل پاكات: اصفهان – 

منطقه ای اصفهان 
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

89/9/6
نكات قابل توجه:

 پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از 
شركت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل 

خواهد آمد.
داده  اثر  ترتیب  اعالم شده  از زمان  بعد  واصله  و مدارک  به درخواستها    

نخواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در پرسشنامه های ارزیابی اولیه مندرج 

است.
برای  را  حقی  هیچگونه  شده  تكمیل  پرسشنامه  مدارک  ارائه  است  بدیهی 

متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.

م الف/ 10468
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده كنید.
 www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir 
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رضايی )دبير مجمع تشخيص مصلحت 
ــال های پس از جنگ اشاره  نظام( به س
ــتمداران پس از  كرد و گفت: اگر سياس
ــن همه نيروی  ــتند از اي جنگ می توانس
ــور به  ــهادت در اداره كش ــب ش داوطل
درستی استفاده كنند، امكان نداشت كه 
ــكل های امروز گريبان گير ما باشد،  مش
ــتباه آنها اين بود  بنابراين بزرگ ترين اش
ــيه  ــه اين نيروهای توانمند را به حاش ك

فرستاند. 
ــن رضايی، با  ــا، محس ــزارش ايلن به گ
ــهيد  ــردار جانباز ش ــور در منزل س حض
ــر از  ــن تقدي ــی، ضم ــين كربالي حس
ــهيد حسين كرباليی در  رشادت های ش
ــول آيت ا... جوادی  جنگ تحميلی از ق
ــرداران  ــت س آملی گفت: علت شكس
ــالم در طول تاريخ اين بود كه سپاه  اس
ــتند و اگر سپاه پاسداران  با ايمانی نداش
و بسيج وجود نداشت، سرنوشت جنگ 
ــران تغيير  ــرر  ملت اي ــالب به ض  و انق

می كرد. 
ــپاه در دوران دفاع مقدس  ــده س فرمان
ــهدای ما زياد  ــزود: آن قدر تعداد ش اف
ــود تعداد زيادی  ــت كه باعث می ش اس

ــزان  ــن عزي از اي
ــی  ــناخته باق ناش

بمانند. 
ــداد اين  ــر تع اگ
ــدک  ان ــهدا  ش
و  ــر  تقدي ــود  ب
از  ــت  بزرگداش
ــته  برجس ــا  آنه
ــد، بنابراين  می ش
اين  ــاد  زي تعداد 
وضعيتی  ــهدا  ش
است  ــاخته  س را 
كه جز در محضر 

الهی كسی برجستگی و مقام بزرگ آنها 
را نخواهد ديد. 

ــما كه  ــی ادامه داد: حتی من و ش رضاي
ــهدا بوديم،   در كنار اين رزمندگان و ش
ــاد وجودی  ــام ابع ــم به تم ــی تواني نم
ــت آنها  ــم و يافتن حقيق ــی ببري آنها پ

ــت كه اينان را با اطرافيان  نيازمند آن اس
ــخصيت های بزرگ و سرداران تاريخ  ش
مقايسه كنيم. آن وقت است كه می فهميم 

اينان انسان های بزرگی بوده اند. 
ــخيص مصلحت نظام با  دبير مجمع تش
ــاره به عمليات طريق القدس اضافه  اش
ــداد زيادی از  ــن در آن ايام تع ــرد: م ك
ــام بردم و  ــه خدمت ام ــان را ب فرمانده
ايشان فرمودند كه از ازل ثبت شده بود 
ــما در اين تاريخ به اسالم خدمت  كه ش
ــالم  ــما نبوديد اس خواهيد كرد و اگر ش
ــت می خورد و فرمودند ای كاش  شكس

من هم يک پاسدار بودم. 
ــت كنيم كه  ــزود: ما بايد دق ــی اف رضاي
ــخگوي  روزی بايد در محضر الهی پاس
ــيم و بايد در پاسداشت  اعمال خود باش
ــا  رزمندگان، كوش ــن  اي ــادت های  رش
ــيم تا خدای نكرده اجر زحمات و  باش

فداكاری های آنها ضايع نشود. 
ــهادت تأكيد  ــاره به نعمت ش وی با اش
ــت كه  ــهادت نعمت بزرگی اس كرد: ش
برای بندگان خاص خود قرار داده است 
ــختی ها به صورت  تا از مصيبت ها و س

آسان عبوركنند. 
ــپاه در  ــده س فرمان
دوران دفاع مقدس 
در پايان گفت: وای 
ــال ما كه اين  به ح
تحمل  را  ــی  زندگ
ــم، نه كاری  می كني
و  بكنيم  می توانيم 

نه راهی داريم. 
ــهيد رفت و  اين ش
رسيد.  آرزويش  به 
متعال  كاش خدای 
ــا را به اين انتظار  م

برساند. 
ــهيد  ــردار جانباز ش ــر س در ادامه همس
ــهيد، به  ــاره ش ــی درب ــين كربالي حس
ــان در بيست سال گذشته  استقامت ايش
ــی  در مقابل جراحات و زخم های ناش
ــيميايی ايشان، خاطره هايی را بيان  از ش

كرد.

ــزار و  ــان اينكه ه ــران با بي ــتاندار ته اس
ــراي اجراي قانون  ــازرس و ناظر ب 500 ب
 هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده است، 
گفت: متأسفانه طي روزهاي اخير برخي 
قيمت كاالها بي دليل افزايش يافته است كه 
با پيگيري ها طي روزهاي آينده اين روند 
سير نزولي خواهد داشت. مرتضي تمدن 
در گفتگو با فارس، با اشاره به اجراي قانون 
ــت: استان  هدفمندي يارانه ها، اظهار داش
تهران آمادگي كامل براي اجراي اين قانون 
را دارد و تاكنون بالغ بر سه ميليون و 200 
ــماره حساب خود را ثبت  هزار خانوار ش
كرده و خانوارها براي آخرين اصالحات 
تا پايان آذرماه فرصت دارند كه اطالعات 

خود را تكميل يا پر كنند. 
وي ادامه داد: در بخش تنظيم بازار، بيشترين 
وقت و انرژي صرف نظارت خواهد شد و 
800 بازرس در اين راستا آموزش ديده اند 
ــا بر عرضه و قيمت كاالها نظارت كنند.  ت
ــتاندار تهران با بيان اينكه بازرسان اين  اس
ــتان در مرحله اول اجرا از 800 نفر به  اس
ــش خواهد يافت،  ــزار و 500 نفر افزاي ه
ــه عده ای در فضاي  گفت: در صورتي ك
ــي  بازار به صورت كاذب به روند افزايش
ــتر از اين  قيمت دامن بزنند با نظارت بيش
ــود. تمدن تأكيد  ــدام جلوگيري می ش  اق
كرد: هيچ نوع كمبود كاال وجود ندارد و در 
حال حاضر به اندازه كافي كاالهاي مورد 
نياز موجود است و در صورتي كه احساس 

ــود بازار از اجراي قانون هدفمندسازي  ش
يارانه ها تحت تأثير قرار گرفته به سرعت 

بازار را تنظيم مي كنيم. 
به گفته تمدن، استانداري اجازه نخواهد داد 
ــار وارد شود و با اخالل گراني  به مردم فش
ــي و  ــت به گران فروش ــه در بازار دس ك
احتكار مي زنند به شدت برخورد خواهد 
ــخ به اين سئوال كه چه  ــد. وي در پاس ش
مجازات هايي براي متخلفان در نظر گرفته 
ــن باره  ــت: در اي ــد، بيان داش خواهد ش
مجازات هايي از تعطيلي، لغو پروانه كسب 
و كار تا جريمه های سنگيني كه مسئوالن 
دستگاه قضايي و تعزيرات حكومتي اعالم 
ــت.  ــده اس خواهند كرد، در نظر گرفته ش
وي با ابراز تأسف نسبت به افزايش قيمت 
 برخي كاالها طي چند روز گذشته تصريح 
كرد: اين افزايش قيمت بي دليل است و به 
جاي اينكه با خرده فروشان برخورد شود 
توليدكنندگان و عمده فروشان هدف قرار 
خواهند گرفت. تمدن با اشاره به برخورد و 
تذكر جدي به صنوف مختلف كه اجناس 
ــت:  ــران روانه بازار مي كنند، اظهار داش گ
ــتر بخش مواد غذايي،  در حال حاضر بيش
شوينده و لبنيات افزايش قيمت داشته كه 

طي روزهاي آينده كاهش خواهد يافت. 
ــتاندار تهران، كاالهايي كه طي  به گفته اس
ــدند در  ــاي اخير بي جهت گران ش روزه
روزهاي آينده سير نزولي قيمت خواهند 

داشت.

ــماعيلي گفت: همايش  محمدحسين اس
ــي و توجيهــي  ــک روزه تخصصــ ي
ــای كل و  ــت اداره ه ــئوالن حراس  مس

سازمان هاي استان تهران برگزار شد. 
اسماعيلي مهمترين هدف های برگزاري 
ــش را ارتقای دانش و آگاهي  اين هماي
حراست هاي سطح استان تهران نسبت 
به وظايفشان در قبال مسائلي چون فساد 
و سالمت اداري و اجراي طرح هدفمند 

كردن يارانه ها دانست.
ــه اينكه  ــا توجه ب ــح كرد: ب وي تصري
ــتان مجريان  ــاي اجرايي اس ــتگاه ه دس
ــا در  ــه ه ــازي ياران ــرح هدفمندس ط
ــتان تهران هستند، حراست هاي اين   اس

سازمان ها نيز براي اجراي موفقيت آميز 
طرح، وظايفي برعهده دارند كه در اين 
همايش به تشريح وظايف آنان پرداخته 
ــد.مديركل حراست استانداري تهران  ش
با ذكر اينكه طرح بزرگ هدفمند سازي 
ــدام های هماهنگ،  يارانه ها نيازمند اق
 منسجم، قانونمند و قاطع است، يادآور
شد: طرح بحث هايي چون روانشناسي 
ــاي آن  ــل و پيامده ــاد اداري، عوام فس
ــت از  ــت و حفاظ ــي حراس و چگونگ
ــري از هرگونه  ــا و جلوگي ــازمان ه س
ــتگاه هاي اجرايي،  ــكل در بدنه دس مش
ــدف های همايش  ــي از مهمترين ه  يك

بود. 

ــفر به  ــان در ادامه س ــتاندار اصفه اس
ــتان روز پنج شنبه  شهرستان های اس
ــاق جمعی از  ــه اتف ــته ب ــه گذش هفت
مسئوالن اجرايی مختلف استان، وارد 
شهرستان خمينی شهر شده و پس از 
ــيد محمد  ــد امام زاده س زيارت مرق
ــهدای  ــوم گلزار ش برای افتتاح فاز س
ــازم آن  ــهر ع ــيد محمد خمينی ش س

منطقه شدند.
ــده مردم  ــه نماين ــم ك ــن مراس  در اي
ــورای  ــس ش ــهر در مجل ــی ش خمين
ــئوالن  مس از  ــی  جمع و  ــالمی  اس
ــتند،  داش ــور  حض ــز  ني ــتان  شهرس
ــرا درآمد و  ــه اج ــژه ای ب ــه وي برنام
ــهيدان  ــت پاک ش ــر ترب ــران ب حاض

ــت: گلزار  ــه خواندند. گفتنی اس بزرگوار فاتح
ــهر دارای 6 فاز است كه بر  ــهدای خمينی ش ش
ــت از  ــاس زمان بندی به عمل آمده قرار اس اس
ــال 90 بهره برداری  ــام فازهای آن تا پايان س تم
ــهدای  ــد. عمليات تكميلی گلزار ش ــه عمل آي  ب
ــط بنياد شهيد شهرستان انجام  خمينی شهر توس
ــود كه اعتبار آن توسط شهرداری و اداره  می ش

اوقاف و بنياد شهيد تأمين شده است.
در ادامه رأي سفر، ذاكر اصفهانی و هيأت همراه 
ــع غذايی  ــرق و الكترونيک، صناي ــهرک ب از ش
ــهر، منطقه  ــل خمينی ش ــل و نق ــركت حم و ش
ــمه الدر و پروژه های در حال  گردشگری چش

ساخت مسكن مهر شهرستان بازديد كردند.
ــگری چشمه  ــت: منطقه گردش ــايان ذكر اس ش

ــفر رئيس  ــه اصلی س ــه 60 مصوب الدر از جمل
ــد كه با مساعدت شهرداری در   جمهور می باش
ــده  ــزايی انجام ش ــازی آن تالش به س بهينه س
ــتان  ــكن مهر شهرس ــت.همچنين پروژه مس اس
ــد  ــاخت می باش دارای 1288 واحد در حال س
ــرفت فيزيكی داشته و  كه تاكنون 32 درصد پيش
ــتان برای تكميل آن از استاندار  مسئوالن شهرس

طلب مساعدت كردند.
ــتان 96  ــه از بيمارس ــان در ادام ــتاندار اصفه اس
تختخوابی منظريه كه عمليات آن در سال 1372 
ــقف رها شده بود  در حد احداث ديواره ها و س
ــتان در  بازديد كرد. عمليات تكميل اين بيمارس
ــا بودجه ای در  ــت جمهوری ب ــفر اول رياس س
حدود 1/000/000/000 تأمين اعتبار شد و پس 
ــازی، مقرر گرديد كه  ــام مراحل مقاوم س از انج

ظرفيت آن به 360 تختخواب افزايش 
ــعه  يابد كه در حال حاضر بخش توس

آن در حال انجام می باشد.
بازديد از سالن چند منظوره فرهنگيان 
ــهر كه پروژه آن از سال 74  خمينی ش
ــول انجاميده و در زمينی  تاكنون به ط
به مساحت 3000 مترمربع و زيربنايی 
ــع در 3 طبقه  ــدود 2500 مترمرب در ح
ــای ديگر  ــده از برنامه ه ــداث ش اح

استاندار اصفهان در اين سفر بود.
ــا احداث  ــر اصفهانی ب ــن ذاك همچني
ــه  منظري ــه  منطق در  ــه ای   مدرس
ــتاندار  ــهر موافقت كرد. اس خمينی ش
ــالن 1200  ــس از افتتاح س اصفهان پ
ــهر، در  ــی انقالب خمينی ش مترمربع
مراسم كلنگ زنی سالن ورزشی مهرورزان اصغر 
آباد شركت كرد و از زيرگذر شهر كوشک، عمليات 
تعويض شبكه آبرسانی روستای ترانچی و سالن 
ــت احداث قلعه اميريه، شهرک  ورزشی در دس
ــهر درچه بازديد  ــه قرطمان و پل دوم ش  گلخان
ــترک اداری  ــورای مش ــكيل ش نمود. قبل از تش
 استان و شهرستان در محل فرمانداری شهرستان 
ــامانه پيامک  ــران و س ــاق بح ــهر ات ــی ش خمين
ــتاندار به بهره  ــتان توسط اس فرمانداری شهرس
ــنهاد  ــت: كه پيش ــايان ذكر اس برداری رسيد.ش
ــتان اصفهان در  ــهر به شهرس ــاق خمينی ش الح
ــورای اداری مشترک مطرح گرديد كه  جلسه ش
ــد اقدام های الزم در اين زمينه به عمل  مقرر ش

آيد.

مهدی رفائی

ــتانداری  اس امنيتی  ــی  معاون سياس
ــت روز  اصفهان، در آيين بزرگداش
صادرات در اصفهان گفت: اصفهان 
ــزرگ در نخبگی و  دارای ظرفيتی ب
نيروی دانشگاهی و علمی است كه 
با حضور 220 هزار دانشجو و صدها 
مركز علمی، همچنين ظرفيت برای 
ــت و از اين  پرش اقتصادی كافی اس
ــه طور كامل  ظرفيت نخبگی بايد ب
برای افزايش توان صادرات استفاده 

شود.
ــماعيلی با اشاره به  محمد مهدی اس
ــخن يكی از تاجران معروف دنيا  س
ــان را بگذاريد  مبنی بر اينكه »اصفه
ــود«  برای روزی كه نفت تمام می ش
اذعان داشت: بسياری از ظرفيت های 
ــان همچون صنعت  اقتصادی اصفه
توريسم و جهانگردی و گردشگری 
مغفول مانده است و با توجه به اينكه 
ــوده كننده  ــيار آل صنايع اصفهان بس
هستند، بايد صنايع پاكيزه تر با توجه 
به ظرفيت های بكر و دست نخورده 
ــتفاده قرار گيرد و  اصفهان مورد اس
ــی نيز هموازه بايد  صادرات غير نفت
ــعه در توليدات صنعتی   محور توس
ــماعيلی با اشاره به مشكل  باشد. اس
آب استان گفت: 157 هزار كشاورز 
حاشيه زاينده رود با مشكل معيشتی 
ــتند و آب موجود در  ــه رو هس رو ب
پشت سد زاينده رود به كمتر از 300 
مترمكعب رسيده است. وی با تأكيد 
بر مشكل هايی از اين دست تصريح 
ــوب تاريخی،  كرد: ظرفيت های خ
فرهنگی و گردشگری اصفهان برای 
ساختن اقتصادی پويا برای آن كافی 
ــه برنامه ريزی صحيح  بوده و تنها ب
ــاد و صنعت  ــات از اقتص ــرای نج ب
 آالينده به سوی صنايع پاک و سبز نياز 

است.

ــت،  ــورهای دوس صادرات به كش
ــات گمركـی  ــاف از مالیــ  معــ

می شود
ــازمان  ــی )معاون بازاريابی س توفيق
ــران( كه ميهمان  ــعه تجارت اي توس
ويژه آيين بزرگداشت روز صادرات 
ــوده، درد و دل های  ــان ب در اصفه
اهالی صادرات را قابل تأمل دانست 
ــازمان توسعه تجارت  و گفت: در س
ــدگان  ــادرات كنن ــكل های ص مش
ــود و سازمان آمادگی  بررسی می ش

ــاوره  و توانايی هرگونه كمک و مش
ــا دارد. وي افزود: به زودی  را به آنه
طی موافقت نامه هايی كه بين ايران 
ــورهای  ــی از كش ــوريه و برخ و س
ــده، صادرات به اين  دوست امضا ش
ــاف از ماليات گمركی  ــورها مع  كش

می شود. 
ــعه  ــازمان توس ــاون بازاريابی س مع
ــدگان را  ــران، صادركنن ــارت اي تج
ــه  صحن در  ــختكوش  س ــران  افس
ــد و تصريح  ــگ اقتصادی خوان  جن
ــال  ــادرات غير نفتی در س ــرد: ص ك
ــته 8 ميليارد دالر بوده و سهم  گذش
اصفهان در كشور تنها 1/6 درصد در 
كشور می باشد كه اين رقم بسيار كم 

و در شأن اصفهان نيست.
وی اظهار اميدواری كرد كه با توجه 

به رشد صادرات غير نفتی، اصفهان 
ــور  ــهم 3/2 درصدی در كش ــه س ب
ــد و به صادركنندگان نويد داد  برس
ــهام  جوايز صادراتی آنها از طريق س
و تخصيص دولتی پرداخت شود و 
ــورد جبران  ــال های قبل م معوقه س

قرار گيرد. 
ــدگان  ــان، صادركنن ــی در پاي توفيق
ــتر پايتخت  اصفهان را به تعامل بيش
ــی جهانی و حفظ كيفيت  و بازارياب
ــتفاده صحيح از  ــا همراه با اس كااله

ماركتينگ جهانی و فناوری اطالعات 
برای تبليغات دعوت كرد.

ـــتان  ــای اس ــه بخــش هـ همــ
صادركنندگان را یاری كنند.

ــازمان بازرگانی  ــاری )رئيس س انص
استان اصفهان( در آيين بزرگداشت 
روز ملی صادرات گفت: در شرايط 
ــادارت، همه  ــد و ص ــخت تولي س
بخش های استان بايد صادركنندگان 
ــار اصلی  ــرا كه ب ــاری كنند چ را ي
سودآوری اقتصادی بر دوش ايشان 
ــرد: برگزاری  ــد ك ــت. وی تأكي اس
ــل از صادركنندگان،  آيين های تجلي
ــت همه جانبه  ــراه با حماي بايد هم
و  ــاد  اقتص در  ــل  دخي ــای  اداره ه
بازرگانی باشد تا همواره برگزيدگان 
ــد،  ــتان در اوج بمانن ــادرات اس ص

ــزود: هدفمندی يارانه ها  انصاری اف
ــته صادراتی  ــه جديدی در بس تجرب
ــهم 400 ميليارد  ــور است كه س كش
ــی از هدفمندی برای صادرات  تومان
ــكل های اين  در قطع جوابگوی مش
بخش بوده و به صادركنندگان كمک 

خواهد كرد.
انصاری ايجاد بانک های تخصصی 
ــال نيک  ــادرات را به ف ــعه ص توس
ـــرفصل های  ــزود: س ــت و اف گرف
ــد  باي ــا  بانک ه ــن  اي ــی  خدمات
ــتهمال و تسهيالت  ــودگی، اس بخش
ــدگان رعايت  ــرای صادركنن  ويژه ب

شود.
ــای بانكی باید  ــرخ ارز و بهره ه ن

مدیریت شود
ــاق  ــس ات ــالميان )رئي ــود اس محم
ــتان  ــی و صنايع و معادن اس بازرگان
ــكر از زحمات  اصفهان( ضمن تش
ــته صادركنندگان  ــال گذش ــک س ي
ــرخ ارز و بهره های بانكی  ــت: ن گف
ــهيل در امور صادركنندگان  برای تس
ــود و پايين آمدن  ــد مديريت ش باي
ــی وتثبيت نرخ  نرخ بهره های بانك
ارز، كمک شايانی به بخش صادرات 
ــتگاه های  ــرد. وی از دس خواهد ك
ــی خواهش كرد  ــی و حكومت دولت
ــادی تركيه در عراق  تا از نفوذ اقتص
ــكنی ها ي  ــا كارش ــوريه كه ب و س
ــراه بوده،  ــه ايران هم اقتصادی علي
مقابله كنند تا ايران از عرصه بازرگانی 
ــور حذف  ــی در اين دو كش  خارج
ــالميان همچنين با ارائه  ــود. اس نش
ــاير كشورها،  توضيح از گمركات س
ــيار  معطلی در گمركات ايران را بس
طوالنی تر ارزيابی كرد و ابراز داشت 
كه بايد برای داشتن صادرات خوب 
معطلی در گمركات ايران به 15 دقيقه 
ــش يابد و برخی از مرحله های  كاه
 اداری و فرم های غيرضروری حذف 

شود.

ــده دور به معنای  ــگاه به آين وقتی ن
كمالی نه زمانی، مد نظر باشد آن وقت 
همه حوادث، اتفاق ها و طراحی های 
ــياطين می تواند در خدمت تحقق  ش
ــه و به فرصت  ــرار گرفت هدف ها ق
ــور تأكيد  ــود. رئيس جمه تبديل ش
ــم انداز آتی كشور موفق  كرد : چش
ــد، مگر با هماهنگ شدن  نخواهد ش
ساير نيروها،  ارزش ها و توانمندی ها 
در صحنه بين المللی، يعنی زمانی سند 
ــم انداز ما محقق می شود كه ما  چش
افقی را تعريف كنيم كه جهانی باشد. 
به گزارش ايلنا، محمود احمدی نژاد 
ــه همايش  ــروز در افتتاحي ــح ام صب
ــردی در  ــش مديريت راهب ــی نق مل
ــم انداز 20 ساله كشور،  تحقق چش
ــئوال  ــا طرح اين س ــخنانی ب طی س
ــام  انج ــه كاری  ــت چ ــه مديري ك
ــت: مديريت هم حركت  می دهد،گف
ــيدن به نقطه  می كند و هم برای رس

مطلوب حركت می دهد. 

ــر مديريتی می خواهد  وی گفت: اگ
ــه  ــد هم ــد، باي ــاد كن ــت ايج حرك
ــد  توانمندی ها و ويژگی ها را بشناس
ــد به روی  ــدف باي ــی ه و در طراح
نقطه مشترک آحاد افرادی كه تحت 
مديريت او هستند هدف گيری كند، 
ــد حركتی  زيرا چنانچه اينگونه نباش
ــی اگر حركتی  اتفاق نمی افتد و حت

ايجاد شود،كند خواهد بود. 
ــرد: مديريت  رئيس جمهور تأكيد ك
اول بايد همه تمايالت و انگيزه ها را 
ــد و نقاطی را هدف قرار دهد  بشناس
ــاس نياز  ــبت به آن احس كه همه نس
ــم انداز 20  ــند چش می كنند.  وی س
ساله كشور را عاملی برای همگرايی 
ــت و با طرح اين  ــم افزايی دانس و ه
ــئوال كه آيا سند چشم انداز نقطه  س
نهايی است، گفت: به اعتقاد من سند 

چشم انداز يک نقطه راهنما است. 
ــا تأكيد بر اينكه همه بايد خود  وی ب
ــت حاصل از  ــجام مأموري را در انس

سند چشم انداز شريک بدانند،گفت: 
نه تنها كسانی كه مسئوليت اقتصادی 
ــانی كه در  دارند بلكه همه حتی كس
بخش تعليم و تربيت هستند نيز بايد 
ــاس مسئول كنند.  در اين زمينه احس
ــژاد افزود: حال فرض كنيد  احمدی ن
ايران را به نقطه مطلوب برسانيم، اما 
ــط بين المللی اتفاقی  آيا اگر در محي
نيفتد ايران به آن نقطه خواهد رسيد؟ 
ــد زيرا ايران يک  ــک نمی رس بي ش
ــت، بنابراين  ــت مجرد نيس موجودي
اگر در مناسبات فرهنگی، اجتماعی و 
سياسی دنيا تغييری ايجاد نشود ايران 

نيز به نقطه مطلوب خود نمی رسد. 
وی تأكيد كرد: ما نمی توانيم يک نقطه 
ــرای ايران تعيين كنيم، زيرا  را فقط ب
ــيم و  ــن صورت به آن نمی رس در اي
رسيدن به آن نقطه مطلوب، مشروط 
ــت كه مناسبات جهانی نيز  به آن اس
متناسب با نقطه هدف تغيير كنند و به 
عبارت ديگر در خدمت اين تغيير و 

هدف ما قرار داشته باشند. 
رئيس جمهور كشورمان با بيان اينكه 
ــت كه افق های  ــی موفق تر اس مديري
ــری را در نظر بگيرد و امكانات  باالت
ــد،گفت: چشم انداز  را خوب بشناس
آتی كشور موفق نخواهد شد، مگر با 
هماهنگ شدن ساير نيروها،  ارزش ها 
و توانمندی ها در صحنه بين المللی، 
يعنی زمانی سند چشم انداز ما محقق 
می شود كه ما افقی را تعريف كنيم كه 

جهانی باشد. 
وی افزود: افقی را ارائه دهيم كه همه 
جوامع بشری احساس شريک بودن 

در آن داشته باشند. 
احمدی نژاد گفت: تحقق چشم اندار 
ــرو حركت ايران، حركت ايران  در گ
ــت  ــم در گرو حركت ديگران اس ه
ــران نيز زمانی محقق  و حركت ديگ
ــود كه ما افقی را تعريف كنيم  می ش
كه براساس آن همه احساس شريک 

بودن داشته باشند. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حاشیه نشینی نیروهای توانمند پس از 

جنگ، بزرگ ترین اشتباه بود

بازگشت قیمت تمام کاالهاي مصرفي 
به سطح عادي در روزهاي آینده

مدیركل حراست استانداري تهران: 
آشنایی مسئوالن حراست نسبت به 
وظایفشان در طرح هدفمندی یارانه ها

جهان نما نصف النهار
دولت فرانسه با ادامه اعتصاب ها 

به بن بست خواهد رسید 
ــوي با اشاره به هزينه نا آرامي هاي اخير در فرانسه  يک اقتصاددان فرانس
ــه در صورت ادامه اعتصاب ها به بن بست خواهد  گفت كه دولت فرانس

رسيد. 
ــز تحقيقات در زمينه  ــالن«، اقتصاددان مرك ــزارش فارس، »ماتيو پ به گ
ــه اعتصاب ها در  ــه گفت: در صورتي ك ــي فرانس ــاد و علوم سياس اقتص
ــيد، زيرا همواره  ــت خواهد رس ــه ادامه پيدا كند، دولت به بن بس فرانس
ــويي ديگر  ــدان و از س ــويي كارمن ــاب از س ــان يک اعتص ــد از پاي  بع
ــت رفته در دوران اعتصاب   مصرف كنندگان به دنبال جبران زمان از دس

هستند. 
وي افزود: اين عمل همواره براي دولت مشكل هايی را به همراه خواهد 
ــت، زيرا نمي تواند در مورد قيمت ها و آمارها به گونه اي دقيق و  داش

حساب شده عمل كند. 
ماتيو پالن معتقد است كه اين اعتصاب همچنين بر بخش هايي از اقتصاد 

به ويژه صنايع كوچک و غيره تأثير خواهد گذاشت. 
ــركت  ــيون عمومي كارگاه ها و ش »ژان اود دو منيل«، از اعضاي فدراس
ــه نيز گفت: اين وظيفه پليس است كه از مشاغل  هاي كوچک در فرانس

كوچک در زمان اعتصاب حمايت كند. 
ــورد اصالح قانون  ــاركوزي هنوز در م ــت كه دولت س اين در حالي اس
بازنشستگي از خود انعطاف نشان نداده است. به عقيده دولت ساركوزي 
ــه  ــگاه ها براي فرانس ــيدن پااليش ــت از كاركش ــن اعتصاب ها و دس  اي
ــور توان مقابله با آن  ــكل هايی را به وجود خواهد آورد كه اين كش مش

را نخواهد داشت. 
ــگاهي كه دست به اعتصاب زده بودند سه  در اين ميان از دوازده پااليش

پااليشگاه براي شروع به كار خود رأي گيري كردند.

فعالیت آتشفشان در اندونزي 
29 کشته و 40 هزار آواره 

برجاي گذاشته است 
ــان  ــون 29 نفر بر اثر فوران آتشفش ــزي اعالم كردند: تاكن ــام های اندون مق
ــده و بيش از 40 هزار نفر از خانه هاي خود آواره ــته ش  مراپي در جاوه كش

 شده اند.
ــای اندونزيايي  ــت، مقام ه ــزارش ايرنا به نقل از روزنامه جاكارتا پس ــه گ ب
همچنين اعالم كرده اند كه 22 هزار و 600 نفر در پناهگاهي در استان مركزي 
ــكان  ــه ها و چادر هاي موقت اس  جاوه و عده زيادي از مردم نيز در مدرس

يافته اند. 
ــي رنج مي برند و تعدادي  ــياري از مشكل تنفس اين گزارش مي افزايد: بس
ــتر داغ حاصل از فوران آتشفشان نيز در  ــي از خاكس ــيب ديدگان ناش از آس

بيمارستان ها در حال مداوا هستند. 
ــال 1373، 60 كشته و در سال  ــاني مراپي در س فوران هاي قبلي كوه آتشفش

1309بيش از هزار كشته بر جاي گذاشته است. 
كشور اندونزي در منطقه زلزله خيز اقيانوس آرام موسوم به حلقه آتشين قرار 

گرفته و در حال حاضر 129 آتشفشان فعال دارد. 

در سفر استاندار به خمیني شهر مطرح شد؛

الحاق خميني شهر به اصفهان

معاون سیاسی امنیتی استانداری در بیان ظرفیت های صادرات غیر نفتی اصفهان:
اصفهان را بگذارید برای روزی که نفت تمام می شود

رئیس جمهور در همایش نقش مدیریت راهبردي در تحقق چشم انداز 20 ساله؛ 
   با تعریف افقي جهاني ، چشم انداز کشور محقق مي شود

چه خبر از پایتخت
گشایش کنفرانس بین المللي 

گردشگري و بازار سفر اسالمي 
در مالزي  

ــگري  كنفرانس بين المللي گردش
ــالمي با حضور  ــفر اس و بازار س
ــتان  عربس ــران،  اي ــورهاي  كش
ــعودي، يمن، تركيه، ازبكستان،  س
ــد،  هن ــد،  تايلن ــن،  چي ــي،  برونئ
ــاي جنوبي در  ــنگاپور و آفريق س
ــه كار كرد. به  ــور آغاز ب كواالالمپ
ــزي، »جميل  ــزارش ايرنا از مال گ
خير بن بهارم« در سخناني در اين 
كنفرانس، با اشاره به آياتي از قرآن 

ــگفتي هاي خلقت، صنعت  ــير در زمين و ديدن ش مجيد و توصيه به س
گردشگري را يكي از بخش هاي مهم اقتصادي خواند كه در زمينه هاي 

مختلفي از جمله منابع ارزي، مشاغل و سود اثرگذار است.  
جميل خير بن بهارم اين كنفرانس را زمينه مناسبي براي برقراري همكاري 
ــركت هاي مرتبط در صنعت گردشگري و همچنين ارتباط آنها با  بين ش
ــت و از كشورهاي شركت كننده در كنفرانس خواست  گردشگران دانس
ــگري بپردازند و زمينه هاي  به تبادل تجربه های خود در صنعت گردش

همكاري در حوزه گردشگري اسالمي بين طرفين را توسعه دهند.  
ــز گفت كه بازار هدف ما  ــگري در مالزي ني وي در مورد صنعت گردش
ــن برنامه اقتصادي مالزي 441 ميليون  ــت و در نهمي منطقه خاورميانه اس
ــعه اين صنعت اختصاص داده شده است و در سال گذشته  دالر به توس
ــور ما را به عنوان مقصد انتخاب  نزديک 26 ميليون و 600 هزار نفر كش

كرده اند. 
ــركت هاي گردشگري ايراني  در اين كنفرانس بين المللي، تعدادي از ش
ــگري نيز حضور  ــراث فرهنگي و گردش ــازمان مي ــي از س  و نمايندگان

داشتند.
ــگاهي نيز درباره ظرفيت هاي گردشگري  ــاس اين گزارش، نمايش بر اس
ــه پذيراي  ــت ك ــده اس ــس برگزار  ش ــن كنفران ــيه اي ــالمي در حاش اس
ــگري  ــدگان از مردم عادي و فعاالن در صنايع مرتبط با گردش بازديدكنن

است. 

نیروي دریایي اتحادیه اروپا اعالم كرد: 
ناکامی دزدان دریایي در ربودن 

کشتي فرانسوي
ــروي دريايي اتحاديه اروپا  ــيتدپرس، ني به گزارش ايلنا به نقل از آسوش
اعالم كرد كه دزدان دريايي موفق نشدند كنترل كشتي »مايدو« كه خدمه 
آن خود را در محلي امن پنهان كرده بودند، بربايند و بعد از آن اين كشتي 
ــود كه  ــت و گزارش مي ش را رها كردند. مايدو حمل كننده گاز مايع اس
ــر اين گزارش، دزدان  ــت.  بنا ب وضعيت تمامي 14 خدمه آن خوب اس
ــتي را توقيف كرده و صدها خدمه اين  ــومالي بيش از 10 كش دريايي س
كشتي ها را در بازداشت دارند.  دزدان دريايي به طور معمول به كشتي ها 
ــت آنها را آزاد  ــانند و بعد از دريافت غرام ــيبي نمي رس و خدمه آن آس

مي كنند. 
ــومالي از سال 1991 ميالدي دولت مركزي قدرتمندي ندارند و همين  س
ــزان دزدي دريايي در اين  ــي از جمله باال رفتن مي ــأله افزايش نا امن مس

كشور را به دنبال داشته است. 

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عك



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3               شنبه 8 آبان 1389/ 22 ذالقعده1431/ شماره382   Saturday 30 October 2010 

زاينده رود
ــازمان  ــب ريفاعي، دبيركل س  طال
ــی )UN)wto كه از نهادهای  بين الملل
ــازمان ملل است در ديداری  فرهنگی س
ــكل  يک روزه با هيأتی بين المللی متش
ــورهای مهم جهان، ضمن بازديد  از كش
ــامگاه چهارشنبه  يک روزه از اصفهان ش
ــی اصفهان گفت: معماران  در هتل عباس
ــاخت و ساز به  جهان قبل از هرگونه س
ــاری اصفهان را  ــم زيبايی معم طور حت

ببينند و اگر معمار شهر پاريس )عثمان( 
ــس، اصفهان را  ــاخت آثار پاري قبل از س
ــازه های متفاوت  ــک س ديده بود بی ش

می ساخت.
طالب ريفاعي در ادامه افزود: رنگ های 
آبی آثار تاريخی اصفهان هرگز از ذهن ما 
ــد و از نقطه نظر و زاويه  پاک نخواهد ش
ــه بناهای اصفهان، هنر  فكر در نگرش ب
مهندسی خالق و روح پاک هنری به طور 
هم زمان و توأمان به ذهن متبادر می شود 
ــه بهترين معماران اروپا  و من مطمئنم ك

ــت  از ديدن آثار معماری اصفهان انگش
حيرت به دهان خواهندگذاشت.

ــازمان  )UN)wto در ادامه  ــركل س دبي
تصريح كرد: اصفهان موعود كه ما ديديم 
ــان در تصاوير،  ــر از اصفه ــيار زيبات بس
ــود و خاطره های  عكس ها و فيلم ها ب
خوش اين شهر و تصوير خانواده ای كه 
در چمن های ميدان نقش جهان با كمال 
انس و عشق و مهر غذا می خوردند هرگز 
از ياد من نخواهد رفت و تصوير ايرانيان 

خون گرم و ميهمان نواز را همواره برای 
ــاخت. طالب ريفاعي  من زنده خواهد س
ــتقبال گرم  ــات و اس ــان از زحم در پاي
ــتاندار در فرودگاه به همراه كودكانی  اس
ــيده بودند را به فال  كه لباس محلی پوش
ــهر را كانون عشقی  نيک گرفت و اين ش

دانست كه همه جهان بايد به آن ببالند.
اصفهان نه ش��هر است و نه تاريخ، 

بلکه شهری تاريخی است
ــور ميهمانان  ــتاندار اصفهان در حض اس
خارجی كه به دعوت استاندار و سازمان 

ــگری استان به  ميراث فرهنگی و گردش
ــد در ضيافت  ــفر كرده بودن اصفهان س
ــی گفت: اصفهان نه يک شهر  هتل عباس
ــه اصفهان  ــک تاريخ، بلك ــت و نه ي اس
شهری تاريخی است به ديرينگي عشق و 
پهناوری ايران و شهر ساير روشن هاست 
با هنری بديع و تمدنی خالق كه گويای 
ــكوهمندی الهام و انديشه های ايرانی  ش
ــت و اصفهان همانند موزه ای است  اس
ــان در آن زندگی می كنند و ام  كه مردم
ــالم است. وی افزود: از  القرای جهان اس
ــگری، اصفهان با  ــخ گردش ــاظ تاري لح
ــای طبيعی و  ــی و زيبايی ه فرهنگ غن
آثار شكوهمند و بازتاب پل ها، گنبدها، 
مسجدها و مناره ها و بازارهای قديمی را 
به عنوان نمادی از ايران به جهان عرضه 
ــليمی ها و  می كند و با نقش و نگار اس

ــون  ــا همچ گل و بوته ه
و جلوه  زيبا  ــتانی  نگارس
ــاده  الع ــارق  خ و  ــر  گ

می درخشد.
عليرضا ذاكر اصفهانی در 
ادامه سخن، زاينده رود را 
سرسبزی جاودانه اصفهان 
خواند و گفت: اصفهان به 
زنده رود می بالد و برای 
مردم اصفهان، زاينده رود 
تنها يک رودخانه در بستر 
آميختگی  ــه  بلك ــت  نيس

عميقی با ذوق و انديشه آنان دارد. استاندار 
ــان از دوران  ــزود: اوج معماری اصفه اف
ــالم  ــت و از دوران قبل از اس صفويه اس
به جز يک آتشكده )كوه آتشگاه( و يک 
پل )شهرستان( چيزی باقی نمانده است 
ــالمی دوران اوج خالقيت و  و دوران اس
ــوغ و جاودانگی هنر و تاريخ اصفهان  نب
بوده كه اين شهر را گنجينه ای از تمدن و 
كمالی از شهرسازی كرده است. استاندار 
ــازه آجر  اصفهان وجود عجيب ترين س
جهان )منارجنبان( را از بركت های علم 
ــای فراوان  ــت و ظرفيت ه معنوی دانس
گردشگری و اكوتوريسم اصفهان را برای 

هيأت خارجی تشريح كرد. 
 »wto« عليرضا ذاكر اصفهانی در پايان از
و هيأت همراه خواست در موردهای زير 

با اصفهان همكاری داشته باشند.

ــكيل يكی از اجالس های ساليانه   تش
سازمان در اصفهان

ــد جغرافيا و  ــازمان با واح  ارتباط س
گردشگری دانشگاه اصفهان

ــای اصفهان به  ــاندن جاذبه ه  شناس
UN)wto( جهان توسط

 شركت دادن دانشجويان و كارشناسان 
اصفهان در جلسه های علمی سازمان

ــی  ــن الملل ــمينارهای بي ــكيل س  تش
توريسم در اصفهان

 تحقيق های مشترک سازمان با اصفهان 
در خصوص گردشگری

ــور ونرم  ــا، بروش ــوگ ه ــه كاتال  تهي
افزارهای چند زبانه در مورد اصفهان

 استفاده محققان اصفهانی از كتابخانه 
UN)wto( بزرگ سازمان

اصفه��ان با ي��ک میلی��ون جاذبه، 
گردش��گر  پذي��رای 

خارجی است
پور،  حيدری  ــفنديار  اس
ــازمان ميراث  ــس س رئي
ــتی  دس صنايع  فرهنگی 
ــتان  اس ــگری  گردش و 
اصفهان نيز در اين مراسم 
ــاره به ويژگی های  با اش
ــی  ــی و تاريخ جغرافياي
اصفهان گفت: اين شهر با 
تكيه بر ايمان مردمانش و 
قدمت 10 هزار ساله اش 
با يک ميليون جاذبه، پذيرای گردشگران 
ــزود: نام  ــود. وی اف ــی خواهد ب خارج
ــت فرهنگی  ــوان پايتخ ــان به عن اصفه
ــالمی و پايتخت فرهنگی جهان  ايران اس
ــته شده و  ــالم بايد همواره پاس داش اس
ــت های هم انديشی در خصوص  نشس
ــخ اصفهان همواره تداوم  فرهنگ و تاري
ــان را دارای  ــور اصفه ــد. حيدری پ ياب
ــگری  ــت واال برای پذيرش گردش ظرفي
توصيف كرد كه با همكاری سازمان های 
ــی جهان اين ظرفيت بالقوه، فعال  فرهنگ

خواهد شد.
ــراث فرهنگی صنايع  ــازمان مي رئيس س
دستی و گردشگری اصفهان، در پايان از 
ــتار همكاری های  دبيركل »wto« خواس
ــالی  اعت ــوص  در خص ــه  جانب ــه  هم

گردشگری اصفهان شد.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی: 
نزاع و درگیری بیشترین 
حجم پرونده های پلیسی 

ــا يادآوری  ــروی انتظامی ب ــگيری ني رئيس پليس پيش
ــم ورودی  ــترين حج بيش ــری  ــزاع و درگي ن ــه  اينك
ــتان فارس  ــكيل می دهد، گفت: اس ــا را تش پرونده ه
ــن ميزان  ــده قضايی باالتري ــزار و 24 پرون ــک ه ــا ي ب
ــزارش ايرنا،  ــت. به گ ــور داراس پرونده قتل را در كش
ــدار بهرام نوروزی افزود: نزاع و درگيری  ــرتيپ پاس س
ــمار  ــكيل پرونده در پايتخت به ش ــن ميزان تش  باالتري

می روند. 
ــد  ــروی انتظامی يادآور ش ــگيری ني ــس پليس پيش رئي
ــده در بحث قاچاق با  ــكيل پرون كه باالترين ميزان تش
ــتان و بلوچستان تعلق  ــتان سيس  76 هزار پرونده به اس

دارد. 
ــد  ــزرگ در حوزه مفاس ــران ب ــوروزی، ته ــه گفته ن ب
ــن  باالتري ــده  پرون و 839  ــزار  ه ــا 91  ب ــی  اجتماع
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــه را ب ــن زمين ــار در اي  آم

است. 
ــگيری  ــه پليس پيش ــا بيان اينك ــام انتظامی ب ــن مق اي
ــت می كند، گفت: با  ــرو را مديري ــزار و 700 ني 144 ه
ــی و بخش های مختلف  ــتگاه های بازرس تأسيس ايس
ــای  ــم موفقيت ه اي ــته  ــگيری توانس پيش ــس  پلي در 
ــت ــگيری از جرم به دس ــی در بحث پيش ــل توجه  قاب

آوريم. 
ــف 111  ــگيری نيروی انتظامی، كش ــس پليس پيش رئي
ــش  ــال 88 و 61 تن در ابتدای ش تن مواد مخدر در س
ــده  ــای مجموعه يادش ــال را از موفقيت ه ــه امس ماه
ــته 9 درصد  ــش ماه گذش ــرد و گفت: در ش ــوان ك عن
ــته ايم كه 6  ــی داش ــش تماس های فوريت پليس افزاي
ــده ــاس به عمليات منجر ش ــزار تم ــون و 900 ه  ميلي

است. 
ــده در شش  ــكيل ش نوروزی، مجموع پرونده های تش
ــته را يک ميليون و 400 هزار پرونده ذكر كرد  ماه گذش
ــاوره و مددكاری  و گفت: پرونده های ارجاعی به مش
ــی در كالنتری ها 179 هزار پرونده بوده كه 94  اجتماع
ــده  ــازش منجر ش  هزار و 599 پرونده به مصالحه و س

است. 
ــم، گفت:  ــه مته ــزار بدرق ــه 800 ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــزام  ــزار اع ــرد و 8 ه ــی م ــزام زندان ــزار اع 210 ه
ــورت گرفته  ــگيری ص ــط پليس پيش ــی زن توس  زندان

است. 
ــط  ــتگيری توس ــه 389 هزار دس ــوروزی ب ــردار ن س
ــد  ــت: 8 درص ــرد و گف ــاره ك ــگيری اش ــس پيش پلي
ــال 89  ــش ماهه س ــتگيری در ابتدای ش ــش دس  افزاي

داشته ايم. 

ــته اعالم  به گزارش مهر، طی ماه گذش
ــد كه محققان امريكايی افراد ناتوان  ش
ذهنی، زندانی ها و سربازان گواتمااليی 
ــه منظور آزمايش  ــه 1940 ب را در ده
ــه بيماری های مهلكی آلوده  داروها ب
ــک حرمتی  ــد كه اين هت می كرده ان
بزرگ و نابخشودنی به شمار می رود. 
ــا  ــون محدوديت ه ــان تاكن از آن زم
ــت نامه  ــاره رضاي ــا درب و مقررات ه
بيماران برای حضور در آزمايش های 
ــديدتر شده است اما به هر  دارويی ش
ــور در يک  ــتن روند حض حال دانس
ــناختن افرادی  ــش دارويی و ش آزماي

كه حاضر می شوند 
بدن خود را در چنين 
آزمايش هايی قربانی 
كننـد، می توانـــد 

قابل توجه باشد.
بيماران  ــتخدام  اس
ــای  آزمايش ه در 
ــيــار  ــی بس داروي
ــت زيرا  اس دشوار 
ــش  بخ ــترين  بيش
از  ــه  ك ــی  بيماران
ــی حضور در  كاراي

آزمايش ها برخوردارند، در آن شركت 
نمی كنند. 

ــكل اساسی  از برخی زوايا، اين يک مش
ــديد در تصميم  ــف ش ــت زيرا ضع اس
گيری بر سر حل ترديدهـــايی كه در 
ــتفاده روزانه داروهای مناسب نياز  اس

است را نمايان می كند.
ــه مطالعه بر روی  ــت ك نكته اين نيس
ــت زيرا  ــاک اس ــا كاری خطرن داروه
ــن آزمايش ها  ــول اي ــور معم ــه ط ب
ــكا،  ــا در آمري ــتند. ام ــاک نيس خطرن
ــردم توانايی  ــياری از م ــی كه بس جاي
پرداخت هزينه های مرتبط با سالمت 
ــی به  ــای بالين ــد، آزمايش ه را ندارن
ــی برای استفاده رايگان از  عنوان روش
ــكن ها، آزمايش خون و  پزشكان، اس

درمان به شمار می رود. 
ــان می دهند  ــای آماری نش مطالعه ه
ــه حاضر  ــداد افرادی ك ــترين تع بيش
ــای دارويی  ــوند در آزمايش ه می ش

شركت كنند، از خدمات بيمه درمانی 
ــا از خدمات  ــد و ي ــره ای نبرده ان به
ــتفاده می كنند.  ــتی ضعيفی اس بهداش
ــول در آزمايش های  ــور معم ــه ط ب
ــايی  ــزرگ، يک دارو شناس دارويی ب
ــيده است  ــده و يا حتی به ثبت رس ش
ــازان تنها می خواهند ميزان  و داروس
ــذاری آن را در كنار پيامدهای  تأثيرگ
 جانبی دارو مورد مطالعه قرار دهند اما 
آزمايش هايی كه برای اولين بار بر روی 
ــان انجام می گيرد، به طور كامل   انس

متفاوتند.
ــتری  ــا خطر بيش ــن آزمايش ه در اي
می شود،  احساس 
ــه پيش  ــی ك داروي
از اين تنها بر روی 
ــورد  م ــات  حيوان
آزمايش قرار گرفته 
گروهی  به  ــت  اس
ــراد  ــک از اف كوچ
ــالم و غير بيمار  س
ـــــود،  می ش داده 
اين گروه ها  بيشتر 
ــكيل  را مردانی تش
كار  ــه  ك می دهند 
ــه خاطر دريافت  ــد ندارند و ب و درآم
ــد فرايند دردناک، آزار دهنده  پول، باي
و پر خطری را پشت سر بگذارند. اين 

پديده ای جديد است. 
تا دهه 70 چنين مطالعاتی تنها بر روی 
زندانی ها انجام می گرفت كه به پول 
ــرای انجام چنين  ــته و خود ب نياز داش
ــر اعالم آمادگی  آزمايش های پر خط

می كردند.
ــن، بايد  ــزارش گاردي ــاس گ ــر اس  ب
ــروز در زمينه  ــع بين بود، آنچه ام واق
ــالمت در حال  ــی و س ــع داروي صناي
وقوع است را نمی توان ناديده گرفت، 
ــوری مانند امريكا اين واقعيت  در كش
بسيار آزاردهنده است. افراد فقير برای 
ــول در اولين آزمايش های  دريافت پ
ــوند تا  ــانی داروها حاضر می ش انس
ــد در آينده از  ــد بتوانن ــراد ثروتمن اف
ــتفاده  ــر و مؤثرتری اس ــای بهت  داروه

كنند.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

دبیرکل سازمان)UN(wto در اصفهان:

معماران جهان اصفهان را ببينند!

سرقت کابل های برق به مرگ سارق و 
دستگیری مرد آتش افروزسوختگی شدید همدستش منجر شد

به یاد نوجوان بسیجی؛  شهید » محمد حسین فهمیده«

معلولیت ناشی از سوانح رانندگی در ایران باالتر از استاندارد جهانی است 

ــين فهميده در اول ارديبهشت  محمدحس
ــد و در سال  ــهر قم متولد ش 1346 در ش
ــتان روحانی قم مشغول به  1352 در دبس

تحصيل شد. 
ــيده بود. بوی  ــال تحصيلی به آخر رس س
ــتان می آمد و محمد حسين با معدل  تابس
عالی قبول شده بود. در سال 1356 به كالس 

اول راهنمايی مدرسه حافظ قم رفت.
ــش  ــه پخ ــال های 1356 و 1357 ب در س
ــادرت  ــالب مب ــر انق ــای رهب اعالميه ه
می ورزيد و در زمستان سال 1357 نيز در 

تظاهرات انقالب اسالمی شركت نمود 
ــال 1357 موفق به ديدار  در 12 بهمن س

رهبر شد.
آنها شهر قم را دوست داشتند، ولی رفتن 
به تهران برايشان رويايی شيرين بود. ديدن 
ــحال  ــه جديد در كرج همه را خوش خان

كرده بود.

ــه  ــن بار به مدرس ــرای اولي ــه ب روزی ك
راهنمايی »خيابانی« كرج قدم گذاشت، به 
خود گفت: همه بچه ها دوست تو هستند! 

هيچ كس غريبه نيست! 
ــام درباره  ــم و معلم ها فرمان ام آقای ناظ
ــد.  ــح می دادن ــيج را توضي ــكيل بس  تش
ــين و داوود روز ورود امام به  محمد حس

وطن )12 بهمن( را به ياد می آوردند.
ــين! ده روزی كه نبودی كجا بودی؟  حس
ــوزش رزمی، هم  ــوزش جنگی هم آم آم
ــط و اين طور  ــلحه و محي ــنايی با اس آش

چيزها. 
ــرد و بی روح، پسرش را بوسيد و  پدر س

تسليم رفتن او شد. 
ــای پايگاه  ــين همراه بچه ه محمد حس
ــای ديگر به جبهه  ــت و داوطلب ه مقاوم
اعزام شده بود. برای فرمانده سخت بود كه 
مغلوب محمد حسين شود. با هيچ حساب 

ــت حرف او را بپذيرد.  و كتابی نمی توانس
ــی زد بچه ها فهميدند  با حرف هايی كه م
كه او از يک جنگ چريكی موفق برگشته 
است. همه فكر می كردند بعد از نشان دادن 
ــارت چاره ای جز  آن همه دالوری و جس

موافقت با خواسته او نيست.
ــين و نوجوانی ديگر به خط  محمد حس
ــين و  ــدند؛ محمد حس ــزام ش ــدم اع  مق

محمد رضا شمس.
در ميان صفير گلوله ها، انفجار خمپاره ای 
محمد حسين و محمد رضا را از جا پراند. 
چند روزی در بيمارستان ماهشهر بستری 
شدند. محمد حسين و محمد رضا خسته 
ــتان، بی صبرانه به  از تحمل محيط بيمارس
ــتند. بار ديگر فرماندهان  خرمشهر بازگش
ــين را  بايد جثه الغر و نحيف محمد حس

محک می زدند.
محمد حسين به همراه رزمندگان ديگر در 

آخرين لحظه ها به استقبال كسانی رفتند كه 
آماده می شدند تا با توان بيشتری به ميدان 

برگردند.
ناگهان محمد حسين آهی سرد از اعماق 
ــين به  ــک پای محمد حس ــيد. ي دل كش
ــود اما پيش  می رفت. تانک ها  فرمان او نب
ــيده بودند. نارنجكی  به چند قدمی او رس
ــت گرفته بود از ضامن آزاد  را كه در مش
كرد. بعد خم شد و نارنجک را روی كيف 
ــرد و بی درنگ خود را زير  نارنجک ها فش

تانک انداخت.

ــمينار ضايعات  ــی دومين س ــر علم دبي
ــوانح رانندگی  ــا بيان اينكه س نخاعی ب
ــن عامل ايجاد  ــوادث كار مهم تري و ح
ــت: آمار  ــت، گف ــات نخاعی اس ضايع
بيماران مبتال به ضايعات نخاعی در ايران 
ــتانداردهای جهانی  فراتر از آمارها و اس
ــت. به گزارش ايرنا از مركز حمايت  اس
ــی ايران،  ــات نخاع ــوالن ضايع از معل
ــوانح رانندگی  ــرج عبدالهی س دكتر اي
ــوان مهم ترين  ــوادث كار را به عن و ح
ــور  علت ايجاد ضايعات نخاعی در كش

ــتم های  ــالم كرد و افزود: نبود سيس اع
ــا و  ــی در خودروه ــی و ايمن محافظت
استاندارد نبودن بيشتر جاده های كشور 
در كنار عدم رعايت قانون، عامل اصلی 
ــات رانندگی  ــوانح و تصادف ــوع س وق
ــی منجر  ــه ضايعات نخاع ــت كه ب  اس

می شود. 
وی گفت: بهترين راهكار در پيشگيری 
ــاری كردن  ــيب هايی اجب از چنين آس
ــتفاده از امكانات و تجهيزات ايمنی  اس
ــازی  ــتاندارد س ــه، اس ــايل نقلي در وس

ــاخت و نگهداری جاده ها و رعايت  س
كامل نكات ايمنی در كارگاه ها و مراكز 

صنعتی است. 
عبدالهی زخم بستر را يكی از معضالت 
جدی و پرهزينه در مبتاليان به ضايعات 
نخاعی ذكر كرد و افزود: حمايت های 
كافی از طرف سازمان های بيمه گر در 
ــازمان  اين زمينه صورت نمی گيرد و س
ــتی نيز به تنهايی قادر به برطرف  بهزيس

كردن نيازهای اين بيماران نيست. 
ــت كه  ــن در حالی اس ــه گفته وی اي ب

ــيار پرهزينه است  درمان اين بيماران بس
ــک،  ــكل از پزش و يک تيم درمانی متش
ــتار، فيزيوتراپيست، كار درمانگر و  پرس
ساير حرفه های مرتبط در كنار استفاده 
از تجهيزات خاص و گران برای درمان 
ــتاديار  ــت. اس اين بيماران مورد نياز اس
ــتی و توانبخشی  ــگاه علوم بهزيس دانش
ــی  ــتی، توانبخش از مراقبت های بهداش
ــتغال، به عنوان مهم ترين  ــأله اش و مس
ــاران نام ــروه از بيم ــن گ ــای اي  نيازه

برد. 

پليس ايالت »كاليفرنيا« در امريكا از مرگ 
ــارق كابل های برق و سوختگی  يک س
ــتش خبر داد. »كيث هاپ«  شديد همدس
ــس منطقه »گيت  ــی از مقام های پلي يك
ــت »كاليفرنيا« در اياالت  جنوبی« در ايال
متحده امريكا يادآور شد: حدس می زنم 
ــارق تصور كردند برقی از اين  اين دو س
ــفانه در  كابل ها عبور نمی كند، اما متأس
ــارقان كه يک  ــی از س ــرقت، يك اين س
جوان 35 ساله بوده، بر اثر برق گرفتگی 
ــر او  ــت داده و همس جان خود را از دس
ــود، به  ــوب می ش ــتش محس كه همدس
شدت از ناحيه دو دست و صورت دچار 
ــت و هم اكنون در  ــده اس ــوختگی ش س

ــتان منطقه »گيت جنوبی« بستری  بيمارس
است. 

ــكو« شاهد عينی اين ماجرا  »خوزه كاراس
خاطر نشان كرد: من صدايی بلند شنيدم 
ــدم كه يک زوج جوان اقدام  و متوجه ش
ــرقت كابل های برق يک كارخانه  به س
ــفانه دچار برق  ــروک كردند كه متأس مت

گرفتگی شدند. 
همچنين پليس منطقه موفق شد كودكان 
ــاله اين زوج جوان كه  ــش س ــه و ش س
ــل  مح ــی  نزديك در  ــون  كامي ــک  ي در 
ــد و آنان  ــتند، را بياب حادثه حضور داش
ــداری از كودكان  ــز نگه ــه يک مرك  را ب

بسپارد.

ــودروی مدير يک  ــش زدن خ ــه در پی آت ــردی ك م
ــتانش را رقم زده و تحت  ــک، مرگ يكی از دوس بان
ــال در خانه اش  ــس از يک س ــب پليس بود، پ تعقي
ــد. عامل حادثه  ــايی و دستگير ش ــهريار شناس در ش
ــر بانک  ــتور مدي ــرش با دس ــد همس وقتی مطلع ش
ــری منتقل  ــد به بانک ديگ ــه همكاری باي ــرای ادام ب
ــن حادثه تلخ را رقم ــود، به انگيزه انتقام گيری، اي  ش

 زد. 
شرح ماجرا: 

مرد آتش افروز قربانی آتش شد
ــتور كار  ــده هنگامی در دس ــن پرون ــيدگی به اي رس
ــهر قرار گرفت كه  ــان جنايی آگاهی اسالمش كارآگاه
ساعت 5 بامداد روز دهم آبان سال گذشته زنی با مركز 
ــی 110 اسالمشهر تماس گرفت و  فوريت های پليس
ــودرو و آتش  ــوزی خ ــوع يک حادثه آتش س از وق
 گرفتن مردی در اين سانحه در يكی از شهرک ها خبر 

داد. 
ــه محل حادثه اعزام و  ــرعت ب ماموران كالنتری به س

ــد آتش گرفته ولی  ــدند يک خودروی پراي متوجه ش
ــی بعد مأموران  ــت. دقايق خبری از مرد مصدوم نيس
آتش نشانی با حضور در محل حادثه به اطفای حريق 
پرداختند و در ادامه صاحب خودرو كه در آن حوالی 
ــد. به اين ترتيب شاهد  ــكونت داشت، شناسايی ش س
ــه تحقيق به پليس  ــک خودرو برای ادام حادثه و مال

آگاهی اسالمشهر انتقال يافتند. 
اظهارات شاهد حادثه 

ــاهد حادثه كه زنی جوان بود، در اظهاراتش گفت:  ش
ــه يكی از اقوام بودم  ــح زود در حال رفتن به خان صب
ــان كنم كه در ميانه راه  تا در تهيه غذای نذری كمكش
ــده در  مردی را ديدم كه يک خودروی پرايد پارک ش

خيابان را يكباره آتش زد. 
ــعله های  ــت اما ش ــش افروز قصد فرار داش ــرد آت م
ــش خودش را هم فرا گرفت و بعد از چند روز در  آت

بيمارستان بر اثر سوختگی جان باخت.  
پايان يک سال فرار

ــيدگی  ــوع، روند رس ــن موض ــدن اي ــخص ش با مش
ــد و كارآگاهان  ــه جديدی ش ــه پرونده وارد مرحل ب
ــتور قضايی آذرپور،  ــهر با دس جنايی آگاهی اسالمش
ــهر، به تحقيق  ــعبه اول دادسرای اسالمش بازپرس ش
ــه دادند، ولی موفق  ــتگيری فرد مظنون ادام برای دس
ــال،  ــه پس از يک س ــدند تا اين ك ــن او نش ــه يافت ب
ــرنخ هايی  ــته مأموران س ــای پايانی هفته گذش روزه
ــان می داد متهم فراری برای  ــت آوردند كه نش به دس
ــته  ــهريار بازگش  ديدن خانواده اش به خانه اش در ش

است. 
ــوران او را  ــات، مأم ــن اطالع ــت آمدن اي ــا به دس ب
ــه پليس  ــال متهم ب ــس از انتق ــد و پ ــتگير كردن دس
ــه جرم خود  ــهر، وی در بازجويی ب ــی اسالمش آگاه
ــرار قانونی روانه  ــرد و همچنين متهم با ق ــراف ك اعت
ــه  ــی از وی ادام ــای تكميل ــد و تحقيق ه ــدان ش  زن

دارد. 

پشت پرده اسف بار مطالعات 
دارویی در جهان

ــيدی در گفتگو با مهر،  مصطفی جمش
ــات ايران  ــج در ادبي ــاره بازتاب ح  درب
ــده  ــت: بارزترين نوع ادبی خلق ش گف
توسط نويسندگان ما درباره حج سفرنامه 
ــت كه نمونه شاخص آن هم »خسی  اس
در ميقات« زنده ياد جالل آل احمد و پس 
ــفرنامه ای  است كه مرحوم   از آن هم س

ـــريعتی  علـــی ش
ــت.وی  ــته اس نوش
ــا اين حال  افزود: ب
ــه  ــفرنامه هايی ك س
نويسندگان معاصرتر 
نوشتند ثقل و طراوت 
نوشته های پيشين را 
ــت. علت اين  نداش
امر را بايد در موراد 
متعدد جستجو كرد. 

ــاس سفرنامه نويسی با ظهور  بر اين اس
رسانه های جديد ديداری و نيز جرايد به 
محاق فراموشی رفت. ضمن اينكه بعد از 
ــتر و روزافزون اين  انقالب با تجلی بيش
معنا و به صورت خود به خودی سفرنامه 
رنگ باخت و پديده حج در جلوه هايی 
ديگر ظهور كرد. جمشيدی گفت: عالوه 
بر همه اين موارد نبايد فراموش كنيم كه 
ــفر هم  ــال های بعد از انقالب س  در س
ــواری ها  ــد و ديگر آن دش ــان تر ش آس

ــرای ادای  ــرايطی كه يک حاجی ب و ش
ــد  ــع متحمل می ش ــره يا تمت حج عم
ــت. وی در ادامه با انتقاد از  رخت بربس
ــه خاطر توجه  ــتگاه های فرهنگی ب دس
اندک به موضوعی مهم مانند حج به ذكر 
يک نمونه پرداخت و يادآور شد: حدود 
3 سال است كه مشغول نوشتن رمانی با 
عنوان »روزگار بلند« 
ــا محوريت وقايع  ب
ــالم هستم  صدر اس
نتوانسته ام  هنوز  اما 
ــتند كردن  برای مس
ــک  ي ــته هايم  نوش
منطقه های  به  سفر 
ــوادث رمان  ــه ح ك
ــد  در آن رخ می ده
اين  ــم.  ده ــام  انج
ــنده با اشاره به هزينه های هنگفتی  نويس
كه به گفته او در دستگاه های عريض و 
طويل فرهنگی كشور برای ارتقای جايگاه 
داستان و ديگر انواع ادبی صورت می گيرد 
ادامه داد: مسئوالن بايد بپذيرند كه در اين 
زمينه ضعيف عمل كرده اند؛ نفس حضور 
يک نويسنده يا شاعر در سرزمين وحی و 
مواجهه  با مكان های مقدس دوره نهضت 
پيامبر مانند مسجدالحرام، قبرستان بقيع و 

مسجد قبا بسيار الهام بخش است. 

جمشیدی: 
مسئوالن امکان حضور نویسندگان را 

در موسم حج فراهم کنند

جامعه

يک هشتم کانون هاي مساجد 
کشور در استان اصفهان است

تشکیل شرکت تعاوني هاي 
معلوالن در اصفهان 

کیفیت صنايع دستي ايران 
اعجاب برانگیز است 

حضور 22 تولیدکننده داخلي 
در نمايشگاه ساختمان کاشان 

اعزام 278 دانشجو از 
چهارمحال و بختیاري به عمره 

مسئول دبيرخانه كانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان اصفهان گفت: يک هشتم كانون های فرهنگی و 

هنری مساجد كشور در استان اصفهان فعال است.

 مــدير كل بهزيستی اصفهـــان از تشكيل شركت 
تعاونی های توليدی برای معلوالن اين استان خبر داد. 

»محمود محمد زاده« در گفتگو با خبرنگار ايرنا، اشتغال 
 را مهم ترين مشكــل معلـــوالن عنوان كـــرد و گفت: 
شركت های تعاونی با هدف برطرف كردن مشكل بيكاری 

معلوالن تشكيل می شوند. 

دبير كل سازمان جهانی جهانگردی گفت:كيفيت و هنر 
برانگيز  اعجاب  ايران  رفته در صنايع دستی  كار  به 
است. به گزارش ايرنا، »طالب ريفاعی« كه در رأس هيأت 
هفتاد نفره ای از وزرا و كارشناسان گردشگری 14 كشور 
جهان به اصفهان آمده بود، روز چهارشنبه طی بازديد از كاخ 
موزه »چهلستون« در جمع خبرنگاران،اين مطلب را بيان كرد.
وی افزود: كيفيت باالی آثار صنايع دستی ايران، مهارت به كار 
رفته در آنها و تخصصی كه در همه ابعاد توليد هنرهای دستی 
و بناهای تاريخی ايران و اصفهان وجود دارد، بی نظير است. 

مدير نمايشگاه تخصصی ساختمان كاشان گفت: 22 
شركت توليدكننده تأسيسات و تجهيزات ساختمانی از 
داشت.  خواهند  نمايشگاه حضور  اين  در  كشور  سراسر 
»حميدرضا طباطبايی«، در گفتگو با ايرنا، با اشاره به اينكه 90 
درصد توليدكنندگان شركت كننده در اين نمايشگاه غيربومی 
هستند، افزود: بيشتر اين توليدكنندگان از شهرهای تهران، 
اصفهان و يزد در اين نمايشگاه شركت كرده اند. وی، انواع 
دكوراسيون داخلی، كابينت، اتصاالت لوله، كاشی و سراميک 
و... را از جمله تأسيسات و تجهيزاتی نام برد كه در اين 

نمايشگاه عرضه خواهند شد.

معاون فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه شهركرد گفت: 278 نفر از دانشگاهيان اين 
استان به عمره مفرده اعزام می شوند. حجت االسالم سجاد 
صفوی در گفتگو با فارس در شهركرد اظهار داشت: امسال 
278 نفر از دانشگاهيان استان شامل 55 زوج دانشجو، 19 
نفر از اساتيد و 117 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه های 
انجام مناسک عمره مفرده به سرزمين وحی  استان برای 

مشرف خواهند شد. 

اصفهان نه يک شهر 
است و نه يک تاريخ، 
بلکه اصفهان شهری 

تاريخی است 
به ديرينگي عشق 

و پهناوری ايران
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 متوفی به نام ریحانه عباسیان فرزند علی متولد 1370 در مورخه 89/4/27 

در بیمارستان خورشید اصفهان فوت نموده ، اكنون جسد مرحومه فوق در سردخانه 

پزشكی قانونی اصفهان نگهداری می گردد. 

اطالعيه

ــه  ــتانی« در جلس ــهركرد، »علی اصغر عنابس به گزارش فارس از ش
ــده در ايام مبارک  ــتان، برنامه های برگزار ش ــورای اداری اين اس ش
ــت: با همت مردم و  دهه كرامت را مثبت ارزيابی كرد و اظهار داش
ــن های دهه كرامت به خوبی برگزار شد  ــئوالن، برنامه ها و جش مس
ــال های آينده با شور و نشاط بيش از  و اميد می رود اين روند در س

پيش ادامه پيدا كند. 
ــدارد،  ــتان وجود ن ــت اس ــی در مديري ــه تزلزل ــان اينك ــا بي  وی ب
گفت: مديران استان در صورتی كه به صورت كارآمد و در راستای 
ــتان عمل كنند، دارای مديريت تثبيت شده ای  ــعه اس ــد و توس رش
ــتند، پس با قاطعيت به فعاليت های خود ادامه دهند. عنابستانی  هس
ــرايط مديريت استان خوب است اما مطلوب نيست و  ادامه داد: ش
ــتای هرچه بهتر شدن آن تالش جدی داشته باشيم. وی  بايد در راس
با بيان اينكه قانون هدفمند كردن يارانه ها يک ضرورت انكارناپذير 
ــاب مردم،  ــت، گفت: با واريز وجوه نقدی به حس ــور اس برای كش
ــتين گام عملياتی كردن يارانه ها هستيم كه با يک همت  شاهد نخس
ــرا روی آن را از پيش  ــكل های احتمالی ف و عزم ملی می توان مش
رو برداشت. استاندار چهارمحال و بختياری تصريح كرد: دشمن به 
دنبال فضاسازی و ايجاد يک موج منفی در جامعه است تا شرايط را 
به نفع خود رقم بزند، اما مردم ما به خوبی خود را با شرايط خاص 
و ويژه تطابق می دهند و همواره ياور دولت در اجرای سياست های 
ــان كرد: بايد مرحله های آغازين  نظام بوده اند. عنابستانی خاطرنش
ــازی يارانه ها را با اقتدار و استحكام ويژه ای  اجرای قانون هدفمندس
ــاير مراحل اجرايی  ــتگی و موفقيت از س اجرا كرد تا بتوان با شايس

اين قانون عبور كرد. 
ــری ضروری و مهم  ــازی فضای جامعه ام ــان اينكه آرام س وی بابي
ــت، گفت: در اجرای اين قانون بخش های حمل و نقل و انرژی  اس
ــتند كه با اتخاذ تدابير ويژه بايد  ــيت بااليی برخوردار هس از حساس
ــه را آرام كرد.  ــته و فضای عمومی جامع ــيت ها كاس از اين حساس
ــتانی كنترل بازار را اصلی ترين اقدام در راستای اجرای موفق  عنابس
ــرد و افزود: از طريق كاهش  ــازی يارانه ها عنوان ك قانون هدفمندس
ــرايطی را  مصرف، افزايش صادرات و ارتقای بهره وری می توان ش
فراهم كرد تا با كمبود كاال مواجه نشويم. وی ادامه داد: اطالع رسانی 
ــيما و رسانه های استان، برگزاری  دقيق و صحيح از طريق صدا و س
جلسه های توجيهی برای كاركنان اداره ها، جامعه هدف و اصناف 
ــان  ــه ها و همايش ها با بهره گيری از نظر كارشناس و برگزاری جلس
ــتای اجرايی  ــوده، از ديگر اقدام های الزم در راس ــر و كارآزم متبح
ــرفت فيزيكی  ــتانی با بيان اينكه پيش ــت. عنابس كردن اين قانون اس
ــرار ندارد،  ــی ق ــت مطلوب ــتان در وضعي ــی اس ــای عمران  پروژه ه
ــاص اعتبارهای الزم به پروژه های عمرانی  افزود: با توجه به اختص
ــتان، اين پروژه ها كمتر از 50 درصد پيشرفت فيزيكی داشته اند.  اس
ــخوان های دولت تأكيد  ــر ضرورت ارتقای كمی و كيفی پيش وی ب
ــبی در راستای توسعه و رشد كمی و  ــتر مناس كرد و گفت: بايد بس
كيفی پيشخوان های دولت در كشور داشته باشيم تا در اين زمينه به 

عنوان استان نمونه در كشور شناخته شويم.

کمبود جایگاه هاي سوخت رساني 
تاکسي در شهر اصفهان

معاون برنامه ريزي و آموزش سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان، 
ــگاه اختصاصي  ــيراني فقط 2 جاي ــا انتقاد از اين كه ناوگان تاكس ب
سوخت دارد، گفت: در حال حاضر اين جايگاه ها جوابگوي تأمين 
ــت. به گزارش موج از اصفهان،  ــيراني نيس ــوخت ناوگان تاكس س
ــتگاه  ــه 3 هزار و 400 دس ــا بيان اين ك ــوندي« ب ــر شاهس »منوچه
ــوخت LPG )گاز مايع( استفاده مي كنند، گفت: براي   تاكسي از س
ــاني اين ناوگان، 3 جايگاه سپاهان شهر، شهيد خرازي  سوخت رس
و شركت تعاوني در جاده دولت آباد احداث شده است. وي افزود: 
 CNG 80 درصد از ناوگان تاكسيراني نيز دوگانه سوز هستند و از
ــتفاده مي كنند كه تنها 2 جايگاه اختصاصي و 2 اتاقک گاز وجود  اس
ــيراني شهرداري  ــازمان تاكس دارد. معاون برنامه ريزي و آموزش س
ــهر اصفهان براي حل مشكل سوخت رساني  اصفهان تأكيد كرد: ش
تاكسيراني به 4 جايگاه سوخت و 2 اتاقک گاز نياز دارد. شاهسوندي 
ــاره به اين كه جايگاه هاي سوخت CNG كمتر از ميزان مورد  با اش
ــي ها قادر نيستند به راحتي سوخت  ــت، اظهار داشت: تاكس نياز اس

گيري كنند و به همين 
اين  ــش  افزاي ــل،  دلي
جايگاه ها به حدي كه 
تاكسي ها  تمام  بتوانيم 
را دوگانه سوز كرده و 
ــدگان آنها بتوانند  رانن
به راحتي و در حداقل 
ــوخت  زمان ممكن س
از  ــد،  نماين ــري  گي
ــازمان  س اولويت هاي 

تاكسيراني است.

غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر 
شهدای دانش آموز خانمیرزا

هم زمان با آغاز هفته بسيج دانش آموزی، قبور شهدای خانميرزا با حضور 
ــانی شد. به  ــئوالن و دانش آموزان اين بخش، غبار روبی و عطر افش مس
ــگاه خبرنگاران بسيج استان چهارمحال و بختياری، مسئول  گزارش باش
بسيج دانش آموزی خانميرزا گفت: به منظور قدردانی و تجديد ميثاق با 
آرمان های شهدا به خصوص شهدای دانش آموز، قبور مطهر اين عزيزان 
توسط دانش آموزان بسيجی عطرافشانی گرديد. حمداله مولوی افزود: در 
اين مراسم روحانی كه مسئوالن اداره ها و نهادهای دولتی بخش و 400 
ــيجی حضور داشتند؛ حاضران با قرائت فاتحه و  نفر از دانش آموزان بس
هديه آن به روح شهدا، ياد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی 
ــتند. وی با اشاره به آغاز هفته بسيج دانش آموزی گفت: برنامه های  داش
ــهادت به دانش آموزان انجام  اين هفته با هدف انتقال فرهنگ ايثار و ش
ــود. نظير اين برنامه نيز توسط بسيج دانش آموزی فالرد در محل  می ش
گلزار شهدای مالخليفه با حضور گسترده دانش آموزان، فرهنگيان و مردم 

اين بخش برگزار شد.

تجدید میثاق دانش آموزان بسیجی 
با شهدای دوران دفاع مقدس 

ــی از فرهنگيان و  ــوزی، جمع ــيج دانش آم ــه بس ــن روز از هفت  در اولي
ــهركرد با حضور درگلزار شهدا و قبور مطهر  ــيجی ش دانش آموزان بس
شهدای گمنام اين شهر، با آرمان های واالی شهيدان تجديد ميثاق كردند. 
ــتان چهارمحال و بختياری، در  ــگاه خبرنگاران بسيج اس به گزارش باش
ــهادت در بين جوانان  ــم كه با هدف ترويج فرهنگ ايثار و ش اين مراس
ــان برگزار گرديد؛ 200 نفر از دانش آموزان با حضور در گلزار  و نوجوان
شهدای شهركرد و قبور شهدای اين شهر واقع در تپه نورالشهدا با قرائت 
فاتحه با روح پاک و مطهر حضرت امام خمينی )ره( و شهدای هشت سال 

دفاع مقدس تجديد ميثاق نمودند.

 تولید 7940 تن گوشت قرمز
در کوهرنگ

مدير جهاد كشاورزی كوهرنگ گفت: پيش بينی می شود تا پايان سال جاری 
ــت قرمز در اين شهرستان توليد شود. به گزارش  7 هزار و 950 تن گوش
ــان بازديد از دامپروری های  ــهركرد، »مرتضی مرادی« در جري فارس از ش
ــتان، با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر  صنعتی اين شهرس
شهرستان كوهرنگ 30 درصد گوشت توليدی استان چهارمحال و بختياری 
ــتان شهركرد، در رتبه دوم  را توليد می كند كه از اين جهت پس از شهرس
قرار دارد. وی تعداد دام سبک در اين شهرستان را يک ميليون و 174 هزار 
رأس دام عنوان كرد و گفت: همچنين22 هزار رأس دام سنگين نيز در اين 
شهرستان وجود دارد. مرادی خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه تا پايان سال 
چند واحد دامپروری صنعتی در شهرستان به بهره برداری می رسد، برهمين 

اساس پيش بينی می شود توليد گوشت قرمز در شهرستان افزايش يابد. 

مدیر كل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان:
 هدف از پرداخت یارانه ها 
کاهش فاصله طبقاتی است

ــتان اصفهان گفت: پرداخت يارانه ها با  مديركل امور اقتصاد و دارايی اس
هدف حمايت از قشرهای كم در آمد جامعه و پايين آوردن فاصله طبقاتی 
انجام می شود كه خود به ابزاری برای بيشتر شدن فاصله طبقاتی تبديل 
شده است. حجاری در كنفرانس »هدفمند كردن يارانه ها، ضرورت ها و 
راهكارها« در دانشگاه آزاداسالمی واحد خمينی شهر افزود: يارانه به عنوان 
كمک های دولت تلقی می شود كه به مصرف كنندگان و به ويژه افراد كم 
درآمد اجازه می دهد كاال و خدمات را با قيمت های پايين تر از قيمت های 
بازار خريداری كنند و همچنين درآمدهای توليدكنندگان را در مقايسه با 
حالت بدون مداخله، افزايش می دهد. حجاری در ادامه گفت: اين طرح 
مزايا و مشكل هايی در اقتصاد ايران دارد. مزايای هدفمند سازی يارانه ها 
افزايش بهره وری به دليل اصالح قيمت ها و رقابت پذيری، جلوگيری از 
ــاختار توليد، اصالح  قاچاق كاالهای يارانه ای، بهبود فناوری و اصالح س
ساختار درآمدی بنگاه های توليد كننده كاالهای يارانه ای، اقتصادی شدن 
پروژه انرژی های تجديد پذير، تغيير كاربری انرژی از مصرفی به توليد، 
افزايش صادرات حامل های انرژی به دليل كاهش مصرف داخلی و عدالت 
در توزيع درآمدها می باشد. وی مشكل های فعلی نظام پرداخت يارانه ها 
در اقتصاد ايران را حجم باالی يارانه ها و عدم تأمين آن ها در آينده برشمرد 
و افزود: ميزان پرداخت يارانه های آشكار و پنهان در كشور 95 تا 110هزار 
ميليارد تومان تخمين زده می شود و يارانه در بخش انرژی در سال 87 مبلغ 
76/5 هزار ميليارد تومان محاسبه گرديده است كه در حال حاضر 40 درصد 
بودجه دولت به صورت يارانه پرداخت می شود. با اجرای قانون هدفمند 
كردن يارانه ها، می توانيم بودجه را صرف زير ساخت های عمرانی يا تأمين 

اجتماعی و معيشتی مردم كنيم. 

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
ــگاری  ــبكه لرزه ن ــئول ش ــناس مس كارش
اصفهان، از افتتاح 5 مركز لرزه نگاری در استان 
ــايار بلوچی« در گفتگو  اصفهان خبر داد. »خش
ــان، با بيان اينكه در آينده ای  با فارس در اصفه
نزديک 5 مركز لرزه نگاری در استان اصفهان به 
ــد، اظهار داشت: قرار است  بهره برداری می رس
در آينده نزديک 5 ايستگاه در محل های انارک، 
ــميرم، آقاعلی عباس و  ــهر، س اشن، فريدونش
ــود كه تا پايان سال جاری  ــاهی نصب ش كرش
راه اندازی می شود. وی با بيان اينكه ثبت زلزله 
در كشور از طريق مركز ژئوفيزيک لرزه نگاری 
ــتان اصفهان 4  ــزود: در اس ــود اف اعالم می ش
ــر از حوالی تيران  ــگاری در پيرپي ــز لرزه ن مرك

ــهرضا، قارنه از  ــه از حوالی ش ــرون، رامش و ك
ــی محمدآباد و زفره در حوالی كوهپايه و  حوال
ــده كه از طريق امواج  مورچه خورت نصب ش
ــه به مركز  ــانی وقوع زلزل ــی اطالع رس راديوي
ــور و شبكه لرزه نگاری اصفهان  ژئوفيزيک كش
ــئول شبكه  ــناس مس ــود. كارش  گزارش می ش
ــوص گزارش   ــگاری اصفهان، در خص ــرزه ن ل
وقوع چندين زلزله در اصفهان و افزايش آن در 
اين استان تصريح كرد: وقوع زلزله در اصفهان 
افزايش نيافته، بلكه با نصب دستگاه لرزه نگاری 
ــتان، لرزش های خرده ای و  در نقاط مختلف اس
ــانی  محل دقيق وقوع زلزله ها ثبت و اطالع رس
می شود كه بيشتر آنها خساراتی در بر نداشته و 

فقط جنبه اطالع رسانی دارد.

ــهام  ــرمايه گذاری س ــركت س ــل ش مديرعام
ــت چهارمحال و بختياری گفت: تاكنون  عدال
728 هزار نفر در اين استان موفق به دريافت 

برگه سهام عدالت شده اند. 
ــارس در  ــو با ف ــوروزی« در گفتگ ــن ن »امي
شهركرد، اظهار داشت: طرح سهام عدالت در 
ــال 84 در راستای تحقق رهنمودهای مقام  س
ــت و ضرورت  ــری پيرامون اهمي معظم رهب
ــل 44 قانون  ــت های كلی اص ــرای سياس اج
اساسی در كشور پس از كسب رأی نهايی از 
مجلس به صورت يک اصل قانونی در قانون 

اساسی كشور به ثبت رسيد. 
وی واگذاری 40 درصد از سهام شركت های 
دولتی به مردم را از جمله هدف های اجرايی 

ــمرد و گفت: مهم ترين هدف اجرای  اين قانون برش
ــهام عدالت، كاهش فاصله طبقاتی ميان قشرهای  س
محروم و كم برخوردار در مقايسه با افراد سرمايه دار 
ــع عادالنه ثروت را در  ــت. نوروزی توزي جامعه اس
ــی ترين هدف اجرای سهام  ميان آحاد جامعه، اساس
عدالت در كشور دانست و افزود: با اجرای مطلوب 
ــور مشاركت  ــهام عدالت مردم نيز در اقتصاد كش س
خواهند داشت و بدين ترتيب شاهد اقتصادی پويا و 
فعال خواهيم بود. مديرعامل شركت سرمايه گذاری 
ــاری بر ضرورت  ــهام عدالت چهارمحال و بختي س
 اجرای اصل 44 قانون اساسی در كشور تأكيد كرد و 
گفت: با اجرای اين اصل، كاهش تصدی گری دولت 
ــاد زمينه حضور  ــای غير ضروری و ايج در مورده

ــور فراهم  ــی در عرصه اقتصاد كش ــش خصوص بخ
می شود. وی توزيع عادالنه ثروت و درآمد بين آحاد 
ــعه  ــاخصه های توس جامعه را يكی از اصلی ترين ش
ــمرد و گفت: توسعه اقتصادی عالوه بر افزايش  برش
ــاخص های ديگری را مدنظر قرار می دهد  درآمد ش
ــود كيفيت زندگی  ــوی در بهب ــام آنها به نح ــه تم ك

تأثيرگذار خواهند بود. 
ــش از 890  ــه از جمعيت بي ــا بيان اينك ــوروزی ب ن
ــتان، افزون بر 728 هزار نفر موفق به  هزار نفری اس
ــهام عدالت شده اند، گفت: برهمين  دريافت برگه س
اساس طبق قانون سهام عدالت، افزون بر 42 ميليون 
ــش اين طرح قرار  ــطح كشور تحت پوش نفر در س
ــهام دار خواهند شد. وی با بيان  خواهند گرفت و س

ــهام عدالت  ــمول س ــايی افراد مش اينكه شناس
ــت، افزود: اين  ــط دولت اجرايی شده اس توس
ــرايط  ــت كه ثبت نام افراد دارای ش در حالی  اس
ــده  ــال 85 آغاز ش ــهام عدالت از س در طرح س
است. نوروزی از اجرای طرح 10 هزار هكتاری 
شركت سرمايه گذاری در راستای توسعه باغ ها 
ــت: با اجرای اين  ــتان خبر داد و گف در اين اس
ــای باغداری و  ــرح، عالوه بر تحقق هدف ه ط
توليد محصوالت كشاورزی، زمينه اشتغال 500 
ــتقيم و بيش از يک هزار و  نفر را به صورت مس
ــتقيم فراهم كرده  500 نفر را به صورت غيرمس

است. 
ــركت سرمايه گذاری سهام عدالت  مديرعامل ش
ــازمان  ــال و بختياری، عضويت در س چهارمح
ــن  ــای اي ــادار را از اولويت ه ــورس و اوراق به ب
ــركت اعالم كرد و افزود: برهمين اساس شركت  ش
ــتان رايزنی ها و مكاتبه های الزم  سرمايه گذاری اس
ــتانداری مبنی بر افتتاح  را با معاونت برنامه ريزی اس
ــايش تاالر بورس و فرابورس در استان انجام  و گش

داده است. 
ــهام پتروشيمی لردگان و بيمه تعاون را  وی خريد س
ــرمايه گذاری های اين شركت برشمرد و  از ديگر س
گفت: اين در حالی ا ست كه سرمايه گذاری در بخش 
ــگری به عنوان اولويت های نخست  صنعت و گردش
اين شركت در دستور كار قرار گرفته است. نوروزی 
ــان كرد: تاكنون از 64 شركت در اين استان  خاطرنش

سهام عدالت خريداری شده است.

شهرستان

استاندار چهارمحال و بختیاري:
تصمیم برای ایجاد ساالنه 28 هزار 

شغل در چهار محال و بختیاري

کسب رتبه اول توسط سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان در جشنواره شهید رجايی

 دهستان موگويی 
از بن بست خارج می شود

زاینده رود
به گزارش روابط عمومی سازمان، بر اساس گزارش معاونت توسعه مديريت 
و منابع انسانی استانداری و رئيس سيزدهمين جشنواره شهيد رجايی استان اصفهان، 
ــازمان جهادكشاورزی استان اصفهان رتبه اول در قالب معيارهای بهره وری در  س

فرآيند ارزيابی عملكرد سال 88 را كسب نمود. 
به همين مناسبت از رئيس سازمان جهادكشاورزی استان و 16 كارمند اين سازمان 
ــانی و تحول اداری استانداری  ــمی با حضور استاندار، مديركل منابع انس در مراس
 اصفهان و دبير جشنواره شهيد رجايی و مسئوالن استان با اهدای لوح تقدير تجليل 

شد.
در اين مراسم كه با حضور 300 كارمند نمونه استانی در تاالر شيخ بهايی دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شد، مديرعامل منابع انسانی و تحول اداری استانداری اصفهان 
و دبير جشنواره شهيد رجايی استان گفت: اين جشنواره با هدف توسعه و ترويج 

فرهنگ گستری، مهرورزی و خدمت به مردم برگزار شد.
ــف و قوت  ــاط ضع ــر، نق ــتگاه های برت ــايی دس ــور، شناس ــريفيان پ ــر ش  اكب
دستگاه ها، ارائه پيشنهاد، شناسايی دستگاه های ارتقا يافته و دستگاه هايی كه باالترين 
ــته اند، را از هدف های برگزاری اين جشنواره بيان  ــطح رشد بهره وری را داش  س

كرد. 
شايان ذكر است: كاركنان نمونه سال 88 سازمان جهاد كشاورزی كه در سيزدهمين 
جشنواره شهيد رجايی مورد تجليل قرار گرفتند شامل 6 نفر از مديران سازمان و 

شهرستان، 8 كارشناس و يک نفر كمک كارشناس می باشند.

زاینده رود
مديركل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری در بازديد از احداث 
جاده روستای چين و دهستان موگويی شهرستان كوهرنگ گفت: احداث راه 
ــتايی چين و دهستان موگويی، استان چهارمحال و بختياری را به استان  روس

لرستان متصل و باعث خروج اين منطقه از بن بست می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری، 
ــتان حدود  ــب افزود: طول اين پروژه در اس ــی با بيان اين مطل ــی عليخان عل
ــته است. وی  ــرفت فيزيكی داش ــت و تاكنون 70 درصد پيش 20 كيلومتر اس
ــمرد و اظهار  ــروژه را 40 ميليارد ريال برش ــرای اين پ ــده ب ــار هزينه ش  اعتب
داشت: تكميل و بهره برداری از اين پروژه به 50 ميليارد ريال ديگر اعتبار نياز 
ــدود شدن مسير دهستان موگويی  ــد: با توجه به مس دارد. عليخانی يادآور ش
در شهرستان كوهرنگ از جمله روستای چين در فصل زمستان و قطع شدن 
راه های ارتباطی اين منطقه با ديگر منطقه ها، اجرای اين طرح امكان استفاده 
ــهری را برای ساكنان اين منطقه در فصل ريزش  از امكانات رفاهی مراكز ش
ــال آينده به  ــازد. وی گفت: اين پروژه در س ــای جوی فراهم می س نزول ه
ــد. عليخانی افزود: اين مسير 40 كيلومتری راه ارتباطی  بهره برداری می رس
ــتان متصل می كند. دهستان  ــتای چين را به روستای بزنويد استان لرس روس
ــال به علت ريزش برف  ــاله حدود 5 ماه از س ــتا همه س موگويی با 13 روس
سنگينی كه در بعضی از نقاط به ارتفاع 8 متر می رسد، از داشتن راه ارتباطی 

با مركز استان چهارمحال و بختياری محروم می شود.

كارشناس شبكه لرزه نگاري اصفهان خبر داد:

افتتاح 5 مركز لرزه نگاري جديد در اصفهان

در چهارمحال و بختیاري؛
728 هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده اند

ــی امنيتی استاندار اصفهان گفت: فرهنگ  معاون سياس
اسالمی مديون تالش هايی است كه شهيدان برای نشر 
فرهنگ اسالمی با محوريت مساجد انجام دادند و رشد 

اسالم در گرو مسجد محوری است. 
به گزارش فارس از اصفهان، »محمدمهدی اسماعيلی« 
ــاالن كانون ها و  ــتين گردهمايی نخبگان و فع در نخس
مراكز فرهنگی مساجد استان اصفهان، ضمن گراميداشت 
ــان اظهار  ــيدمهران حريرچي ــهيد س ــاد و خاطره ش  ي
ــجد  ــالمی در مس ــت اس ــالم و حكوم ــت: اس داش
ــالم كانون اصلی تمامی  ــد و از صدر اس ــكيل ش تش
تصميم گيری های جامعه اسالمی مساجد بوده اند. وی 
افزود: اين سخن امام خمينی )ره( كه فرمودند مساجد 
سنگر هستند و سنگرها را حفظ كنيد، نشانگر جايگاه 
ــالمی  ــاجد در حفظ و تثبيت انقالب اس  محوری مس

است. 
معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان با اشاره به اينكه 
در حال حاضر ايران در موضع مقابله با جنگ نرم قرار 
ــت، تصريح كرد: مروری بر 30 سال گذشته  گرفته اس
ــاجد  ــان می دهد ما از زمانی كه نقش محوری مس نش
ــه حوزه های ديگر واگذار  در فعاليت های مختلف را ب

كرديم، دچار آسيب شديم. 
اسماعيلی اضافه كرد: با جايگزينی مراكز ديگر به جای 
مساجد، حاكميت تفكر ليبراليستی در حوزه های گوناگون 
بعد از جنگ بر ما حاكم شد و به اين ترتيب مساجد از 
ــی خود در بخش های فرهنگ سازی  ايفای نقش اساس
باز ماندند و بيشتر اقدام های مؤثری كه در مساجد انجام 

می شد به حوزه های ديگر انتقال پيدا كرد. 
ــاجد  ــتحاله و جايگزينی برای مس ــد كرد: اس وی تأكي

ــز آرمان های امام  ــالمی و انقالبی و ني به تفكرهای اس
ــدی وارد كرد و  ــی)ره( و رهبری صدمه های ج خمين

سرآغاز يكی از نقطه های انحرافی دين بود. 
ــتاندار اصفهان ادامه داد: ايران  معاون سياسی امنيتی اس
زمانی كه از نقش محوری مساجد غفلت كرد، با يورش 
ــمن به طور دقيق  ــد و دش تهاجم فرهنگی رو به  رو ش
در طراحی های خود محور بودن مساجد را هدف قرار 
داد. اسماعيلی خاطرنشان كرد: در حال حاضر تقويت 
ــاجد و بازگردانی نقش محوری آنها به دليل سابقه  مس
ــتان قرار دارد  بااليی كه دارند در رأس امور فرهنگی اس
و اصفهان به عنوان شهر و واحد نمونه در بحث توسعه 
هويت مساجد پيشتاز به شمار می رود و مديريت استان 
ــاجد را در دستور كار  تقويت كانون های فرهنگی مس

خود قرار داده است.

زاینده رود
ــال و  ــتان چهارمح ــری اس ــركل راه و تراب مدي
ــتان   بختياری گفت: 18 نقطه حادثه خيز در راه های اس
ــت اصالح و ايمن سازی  چهارمحال و بختياری در دس

است.
ــتان  ــه گزارش روابط عمومی اداره كل راه و ترابری اس ب
ــه راهی  چهارمحال و بختياری، علی عليخانی گفت: س
اميرآباد – جونقان، سه راهی پردنجان – تنگ بهشت آباد، 
گردنه شلمزار و سه راهی های محور خوزستان، از جمله 

اين نقاط حادثه خيز است. 
ــتانی و 42  ــرای هفت طرح ملی، 44 طرح اس وی از اج
طرح راهسازی روستايی در سال جاری خبر داد و افزود: 
ــل اعتبارهای ملی و 14  ــدود 200 ميليارد ريال از مح ح
ميليارد ريال از اعتبارهای استانی به اين پروژه ها اختصاص 

داده شده است. 
ــان –  ــت: تكميل محور فارس علی عليخانی اظهار داش
سورشجان، احداث پل گزستان، آسفالت چلگرد – ديمه 
و سورشجان و بهسازی محور لردگان – سرقلعه – گرگر 

ــت اجرای سال جاری است.  از جمله پروژه های در دس
ــكل اداره كل راه و ترابری  وی كمبود اعتبار را عمده مش
در راستای اجرای پروژه های راهسازی دانست و تصريح 
ــتانی،  ــدن اعتبارهای ملی و اس كرد: با وجود مصوب ش
متأسفانه حدود 20 درصد از اين اعتبارها جذب نمی شود 
و همين امر تكميل طرح های نيمه تمام را با مشكل مواجه 
می سازد. وی گفت: حدود 60 نقطه حادثه خيز در استان 
وجود دارد و برای اصالح 18 نقطه حادثه خيز 20 ميليارد 

ريال اعتبار هزينه شده است.

زاینده رود
ــين های مركز فوريت های پزشكی  تكنس
ــته با حضور بر  ــس اصفهان در هفته گذش اورژان
ــه آنان خدمات  ــار و مصدوم، ب ــن 2122 بيم  بالي

پيش بيمارستانی  ارائه كردند.
به گزارش روابط عمومی مركز مديريت حوادث 
ــكی، كارشناسان اورژانس در  و فوريت های پزش

هفته گذشته با حضور بر بالين 444 بيمار و مصدوم 
به صورت سرپايی به آنان خدمات رسانی كرده و 
در 1403 مورد ديگر حادثه ديدگان را ضمن انجام 
اقدام های پيش بيمارستانی با آمبوالنس های 115 

به بيمارستان منتقل كردند.
ــدت 260 بيمار با  ــزارش، در اين م ــن  گ بنابراي
ناراحتی های قلبی، 64 تن با بيماری های تنفسی، 

ــی و غذايی  ــموميت های داروي  81 بيمار با مس
از خدمات اين مركز بهره مند شدند.

ــس از 2122  ــان اورژان ــت: كارشناس گفتنی اس
ــده خود در 883 مورد به محل  مأموريت انجام ش
ــده و در 801 تصادف  حوادث رانندگی اعزام ش
شهری و 82 سانحه رانندگی در حوزه جاده ای به 

حادثه ديدگان خدمات رسانی كردند.

معاون سیاسي امنیتي استاندار اصفهان:
رشد فرهنگ دیني در گرو مسجدمحوري است

اصالح 18 نقطه حادثه خیز در راه های استان چهارمحال و بختیاری

حضور کارشناسان اورژانس بر بالین 2122 بیمار و مصدوم



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5               شنبه 8 آبان 1389/ 22 ذالقعده1431/ شماره382   Saturday 30 October 2010 علم و صنعت

تحدید حدود اختصاصي
ــماره: 7855 چون تحديد حدود ششدانگ دوقطعه زمين متصل بهم بوغاله عرب  6/373 ش
ــتان  ــماره پالک 2016 فرعي از 25 اصلي واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرس ش
ــد و بعلت عدم حضور مالک در  ــم بتول صمدي چيمه در جريان ثبت ميباش ــز بنام خان نطن
ــاده 15 قانون ثبت و  ــتور اخير از م ــتي تجديد گردد اينكه به موجب دس ــي قبلي بايس آگه
تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/28 در محل شروع 
ــه عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک  و ب
ــاعت مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا  اخطار مي گردد كه در روز و س
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت  ــات مجاورين و صاحبان امالک مطابق م اعتراض

مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1389/8/8
م الف/ 438                                     شادمان- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

 
تحدید حدود اختصاصی

7/578 شماره: 5648 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک شماره 1348 
فرعی واقع در زواره شانزده اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ــت، بعلت  ثبتی بنام آقای محمدعلی برخوردار زواره فرزندعباس و غيره در جريان ثبت اس
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نيامده است، اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ــنبه مورخه 1389/8/29  ثبت و برطبق تقاضای نامبرده، تحديد حدود ملک مرقوم در روز ش
از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين 
و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی، در محل حضور يابند. 
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت  ــات مجاورين و صاحبان امالک مطابق م اعتراض
ــق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  ــد و طب مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش
تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
ــتی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست  اين اداره بايس

را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 89/8/8
م الف/ 216                                   عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 
احضار

ــاب با وكالت اكبر نصرآزادانی شكايتی عليه آقای ادريس  ــن مهرس 7/619 چون آقای محس
ــر به ايراد صدمه غيرعمدی  ــد ابراهيم مبنی بر بی احتياطی در رانندگی منج ــی فرزن عمرزه
ــيدگی برای روز  ــه 890395 اين دادگاه ثبت، وقت رس مطرح نموده كه پرونده آن به كالس
ــاعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب  89/9/30 س
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
ــی و دادگاه تصميم  ــده تلق ــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش ــرر حاضر ش مق

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10216                           مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی

ــن مزروعی معروف چهار  ــدانگ قطعه زمي ــماره: 9236 چون تحديد حدود شش 7/629 ش
جريبی بيابان شماره پالک 1256 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز بنام آقای داود مطهری زاده نطنزی و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم 
ــتور اخير از ماده 15  ــتی تجديد گردد اينكه به موجب دس حضور مالک در آگهی قبلی بايس
قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/9/27 
ــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و  در محل ش
ــاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور  ــان امالک اخطار می گردد كه در س صاحب
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1389/8/8
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ وقت رسیدگی
ــتی مبنی  ــی دادخواس ــه 89-1231 خواهان جواد الماس ــوص پرونده كالس 8/108 در خص
ــت. وقت  ــه طرفيت حميدرضا بهداروندی فرزند ابراهيم تقديم نموده اس ــر مطالبه چک ب ب
ــاعت 10 تعيين گرديده، با توجه به مجهول  ــيدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/9/15 س رس
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
ــيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک  رس
ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور  ــخه ثانی دادخواس اصفهان مراجعه و نس

وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10255                             شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ مزرعه جعفرآباد با يک رشته قنات  ــماره: 10493 چون تحديد حدود شش 8/114 ش

اختصاصی پالک شماره 269 اصلی واقع در دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
ــعيدرضا همگی فدائی اردستانی  كه طبق پرونده ثبتی به نام آقايان حميدرضا و عليرضا و س
ــد و بعلت عدم حضور مالكين در آگهی های قبلی  فرزندان مرتضی در جريان ثبت می باش
ــتور اخير  ــت تحديد حدود خارج گرديده اينک بنا به تقاضای مالكين و بموجب دس از نوب
ــنبه و  ــاعت 9 صبح روزهای چهارش از ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالک مرقوم در س
ــنبه تاريخ های 10 و 1389/9/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب  پنج ش
ــاعت و  ــی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد كه در س ــن آگه اي
ــانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان  روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرس
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
ــد. اعتراض به تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ  خواهد ش
تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی صورت پذيرد. 

تاريخ انتشار: شنبه 1389/8/8
م الف/ 232                                          فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تحدید حدود عمومی

8/122 شماره: 5982 آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
پيرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب دستور ماده 14- قانون ثبت تحديد حدود ششدانگ 
هر يک از قطعات مشروحه ذيل واقع در شهر بادرود و خالدآباد كه در ايام معينه در ذيل آنها 

درج گرديده در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
1- شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذيل آن

1779- آقای علی محمد رستمی ششدانگ قطعه زمين پنجاه جريبی كلون
روز تحديد: 1389/09/01

4661- آقای قاسم خداياری ده نايبی شش دانگ يكباب خانه و دكاكين متصله
ــتمل بر كوره  ــه زمين محصور و مش ــش دانگ قطع ــه جوانی بادی ش ــای نورال 6506- آق

آجرپزی
7350- آقای حميدرضا جامعی شش دانگ يک قطعه زمين محصور

8078- آقای محمد حيدريان مقدم بادی شش دانگ يكباب خانه در حال احداث
8095- آقای محسن صفری شش دانگ يكباب خانه

روز تحديد: 1389/09/02
8096- آقای عليرضا خورشيدی شش دانگ يكباب خانه 

8099- خانم ليال سادات نبوی بادی شش دانگ يكباب خانه
8101- آقای روح اله پيروی بادی شش دانگ قطعه زمين محصور

8102- آقای سيد محسن اشجعی شش دانگ يكباب خانه
8116- آقای عبدالرضا طالبی شش دانگ يكباب مغازه

روز تحديد: 1389/09/03
8123- آقای ذبيح اهلل احمدی بادی شش دانگ قطعه زمين محصور

8124- آقای ذبيح اهلل احمدی بادی و خانم فاطمه ستاره نژاد شش دانگ يكباب خانه
8125- آقای عباس محرابی بادی شش دانگ يكباب خانه

8126- آقای عباس قاسمی خالدآبادی شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 1389/09/06
ــی آباد كه مشتمل است بر قطعه زمين مشاعی و يكرشته  ــماره 178 اصلی مزرعه عيس 2- ش
قنات و يک حلقه چاه نيمه عميق موتوری كه در گردش چهارده شبانه روز و هر شبانه روز 
بر بيست و چهار دانگ تقسيم ميشود بشماره 178- اصلی باستثناء شماره 269 فرعی مفروز 

كه مبدأ قنات در باالی خط آهن باد و مظهر آن در ملک مشاعی مزرعه است.
- آقای حسين سبزبخت بادی ششدانگ مزرعه مرقوم.

3- شماره 178- اصلی مزرعه عيسی آباد و مفروزات آن
64- آقای حسين سبزبخت بادی شش دانگ قطعه زمين مزروعی تقريبًا هشت قفيزی

روز تحديد: 1389/09/08
4- شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فروعات ذيل آن

190- خانم منير صفاری بادی شش دانگ يكباب خانه
220- آقای محمد علی سفری شش دانگ يكباب خانه

224- آقای محمدعلی سفری شش دانگ يكباب خانه مخروبه
268- آقای تقی اسالمی خالدی شش دانگ يكباب خانه

277- آقای احمد اكرمی خالدی شش دانگ يكباب خانه مخروبه
روز تحديد: 1389/09/09

531 و 530- آقای مهدی جمال شش دانگ يكباب خانه
610- آقای احمد بهرامة شش دانگ قطعه زمين محصور

658- آقای ناصر مبينی خالدی و آقای اكبر مبينی خالدی شش دانگ يكباب خانه
660- آقای حجت اله زينالی خالدی و خانم فاطمه خواجه اميری شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 1389/09/10

663- آقای حسين خواجه اميری شش دانگ يكباب خانه
697- آقای عيسی سعيديان شش دانگ يكباب خانه

3161- آقای حمزه زينالی خالدی شش دانگ قطعه زمين محصور

3162- آقای روح اله اميرجانی خالدی شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 89/09/13

3163- آقای عليرضا مسلمی شش دانگ قطعه زمين حياط خانه
3165- خانم اشرف كريمی خالدی شش دانگ يكباب خانه

3167- آقای رحمت اله اميری خالدی شش دانگ يكباب خانه
روز تحديد: 1389/09/15

3170- آقای احمد توكلی خالدی شش دانگ قطعه زمين
3173- آقای رسول اسالمی خالدی شش دانگ يكباب خانه

3174- خانم فاطمه سعيدی خادم خالدی شش دانگ قطعه زمين محصور
3175- خانم زهرا مبينی خالدآبادی شش دانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 1389/09/16
ــاده 14- قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اخطار ميگردد كه در روز  ــذا بموجب م ل
ــانند و چنانچه هر يک از صاحبان امالک  و تاريخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رس
ــند مطابق ماده 15- قانون  يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود در محل حاضر نباش
ــد. ضمنًا  ــده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد ش مزبور ملک آنها با حدود اظهار ش
ــاده 20- قانون ثبت از تاريخ  ــن و صاحبان امالک كه مطابق مقررات م ــات مجاوري اعتراض
ــد و طبق تبصره 2 ماده  ــم صورت مجلس تحديدی فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد ش تنظي
ــليم  ــون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض ثبت ظرف يكماه تس ــده قان واح
ــت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم  ــتی با تقديم دادخواس اعتراض به اين اداره بايس

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1389/08/08
م الف/ 89                                            طويلی- رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود 

 
تحدید حدود اختصاصی

ــن دو جريب مفروز طرف  ــدانگ قطعه زمي ــماره: 5980 چون تحديد حدود شش 8/126 ش
شرقی و شش دانگ قطعه زمين محصور پنج جريبی مفروز طرف غربی بشماره پالک 2694 
ــی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود كه طبق پرونده ثبتی  فرع
ــت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت،  ــی فرزند عباس در جريان ثبت اس بنام آقای علی كفاش
ــمت اخير از ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای  ــتور قس تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدس
ــاعت 10 صبح در محل شروع  نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1389/09/03 س
و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد 
ــود كه  ــد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش موكول خواهد ش
ــوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق  ــاعت مقرر در محل حاضر ش در روز و س
ــی روز پذيرفته خواهد شد.  ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا س

تاريخ انتشار: 1389/08/08
م الف/ 87                           طويلی- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده بادرود

 
تحدید حدود اختصاصی  

ــماره 3/271 واقع در دهک  ــجر پالک ش ــدانگ يک قطعه باغ مش 8/149 تحديد حدود شش
ــه محمديان فرزند اصغر در  ــده ثبتي بنام آقاي ولي ال ــهرضا كه طبق پرون بخش دو ثبتی ش
ــاده 148 اصالحي قانون ثبت و  ــل نيامده اينک طبق تبصره 5 و 4 م ــت بعم جريان ثبت اس
ــاعت 9 صبح در  ــرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1389/9/2 س ــق تقاضای نامب برطب
ــب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار  ــروع و بعمل خواهد آمد. لذابه موج محل ش
ــاعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان  می گردد كه در روز و س
ــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته  ام
ــف پرونده های معترضی ثبت،  ــق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكلي ــد و طب خواهد ش
معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی 
تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه 
ــدود در روز بعد از تعطيل  ــده گردد تحديد ح ــد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش روز تحدي

انجام خواهد شد.
ميرمحمدی- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصی
ــی در كوی  ــاب اطاق فوقان ــدانگ يكب ــدود شش ــد ح ــون تحدي ــماره: 9676 چ 8/155 ش
ــش 9 حوزه ثبتی  ــع در علياء جزء بخ ــی از 9- اصلی واق ــماره پالک 575 فرع ــالب ش طي
ــد و بعلت  ــن در جريان ثبت ميباش ــی فرزند محمد حس ــام رضا طيالب ــتان نطنز بن شهرس
ــتور اخير از  ــتی تجديد گردد اينكه به موجب دس ــک در آگهی قبلی بايس ــدم حضور مال ع
ــاعت 10 صبح  ــرده، تحديد حدود پالک مرقوم در س ــون ثبت و تقاضای نامب ــاده 15 قان م
ــی به كليه  ــذا بموجب اين آگه ــه عمل خواهد آمد، ل ــروع و ب ــل ش روز 89/8/27 در مح
ــاعت و روز مقرر در اين  ــن و صاحبان امالک اخطار می گردد كه در س ــن و مجاوري مالكي
ــان امالک مطابق  ــًا اعتراضات مجاورين و صاحب ــانند. ضمن ــی در محل حضور بهمرس آگه
ــا 30 روز پذيرفته خواهد ــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی ت ــاده 20 قانون ثبت از تاري  م

شد. 
تاريخ انتشار: 89/8/8               م الف/ 496 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
ــه پرونده: 89-427، شماره دادنامه: 801-89/7/28، مرجع رسيدگی: شعبه 27  8/169 كالس
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قرض الحسنه حضرت محمد )ص( نشانی: اصفهان 
ــانی: اصفهان، خ رباط اول،  ــدی، نش خ حكيم نظامی، جنب كوچه 33، خوانده: حبيب منش
ــته: مطالبه مبلغ  ــهريار، كوی صفاهان، مجتمع 5 واحدی طبقه اول. خواس ــتاد ش روبروی اس
ــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ  ــيزده ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال، گردش س
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی قرض الحسنه حضرت محمد )ص( بطرفيت حبيب منشدی به خواسته 
ــته مطالبه مبلغ سيزده ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال با اين توضيح  مطالبه مبلغ به خواس
ــه دخترخوانده وام  ــون و پانصد هزار ريال ب ــی دارد مبلغ هيجده ميلي ــه خواهان اعالم م ك
ــبت به  ــت آن را نموده و با توجه به اينكه وام گيرنده نس ــوده و خوانده ضمان ــت نم پرداخ
پرداخت اقساط خود اقدام ننموده و مبلغ سيزده ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال از بدهی 
ــت كه با توجه به قرارداد منعقده بدهی ايشان حال شده لذا تقاضای مطالبه  وی باقيمانده اس
ــت. شورا با عنايت به محتويات پرونده و احراز ضمانت نامبرده  وجه را از ضامن نموده اس
ــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 198، 519 و  از وام گيرنده، ش
522 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و نهصد و پنجاه 
ــته و مبلغ سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تأخير  هزار ريال بابت اصل خواس
تأديه از مورخه 1389/4/28 تا زمان وصول براساس شاخص تورمی بانک مركزی جمهوری 
ــوب و ظرف 20  ــالمی درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی محس اس
ــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و  روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين ش

تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8/170 كالسه پرونده: 89-323، شماره دادنامه: 597-89/7/14 آمار، مرجع رسيدگی: شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد بمديريت 
ــده: صديقه ده كرد ميرزايی  ــانی: خ حكيم نظامی جنب كوچه 33، خوان ــد صابريان نش احم
ــانی قديم: بهارستان- مجتمع طوبی- بلوک 17- پ 562، نشانی جديد: مجهول المكان،  نش
ــورتی اعضای  ــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش ــته: مطالبه، گردش خواس
ــيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور  ــورا ضمن ختم رس محترم ش

رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

ــت احمد  ــه مديري ــد ب ــرت محم ــنه حض ــرض الحس ــدوق ق ــوی صن ــوص دع  در خص
ــت ميليون  ــه مبلغ هف ــته مطالب ــرد ميرزايی به خواس ــه ده ك ــت صديق ــه طرفي ــان ب  صابري
ــت  ــی، نظر به دادخواس ــارات دادرس ــل هزار ريال بانضمام مطلق خس ــد و چه و چهارص
ــتار  ــت مذكور خواس ــات پرونده و اينكه خواهان طی دادخواس ــی و اوراق و محتوي  تقديم
ــت وی از وام وارده در صندوق مذكور  ــده بابت ضمان ــه فوق الذكر را از خوان ــه وج مطالب
ــزان هفت ميليون و  ــاط را پرداخته ليكن از پرداخت مي ــاراليه تعدادی از اقس ــوده كه مش نم
ــارات خواهان و اينكه  ــودداری كرده و با توجه به اظه ــل هزار ريال آن خ ــد و چه  چهارص
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و اليحه و دليلی ارائه نكرده 
ــته و حكم به محكوميت خوانده به استناد مواد 198 و 515 و  ــت لذا دعوی را وارد دانس اس
519 قانون آئين دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 7/440/000 ريال بابت اصل خواسته و سی 
هزار ريال هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/4/14 لغايت اجرای 
ــس از ابالغ قابل  ــت روز پ ــادر و اعالم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف بيس ــم ص حك

اعتراض و تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
ــت به  ــرح دادخواس ــماره 51 به ش ــنامه ش 8/174 آقای مجيد محمدی الدانی دارای شناس
ــت نموده و چنين  ــت گواهی حصر وراث ــن دادگاه درخواس ــه 89-3240 ح/ 10 از اي كالس
ــنامه 26 در تاريخ 89/4/26  ــه شناس ــود محمدی الدانی ب ــادروان محم ــح داده كه ش توضي
ــت به  ــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس ــدرود زندگی گفته ورث ــگاه دائمی خود ب اقامت
ــد محمدی ش  ــامی زير: 1- مجي ــال دائمی به اس ــر و دو دختر و يک عي ــد پس ــک فرزن ي
ــی(. 3- زهرا محمدی  ــدی ش ش 22 )دختر متوف ــی(. 2- اعظم محم ــر متوف ش 51 )پس
ــی( و الغير.  ــر متوف ــزت جانثاری ش ش 12 )همس ــی(. 4- ع ــر متوف ش ش 1413 )دخت
ــی در پی ماهی  ــه نوبت پ ــت مزبور را در س ــريفات مقدماتی درخواس ــا انجام تش ــک ب اين
ــد  ــی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش ــه آگهی می نمايد تا هر كس يكمرتب
ــه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد  ــر نخستين آگهی ظرف س  از تاريخ نش

شد.
م الف/ 10465                      رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندكردن یارانه ها
 تولیدکنندگان محصوالت بهینه

حمایت مي شوند
رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن گفت: در مرحله نخست اجرای قانون هدفمند 
ــتند  ــردن يارانه ها، از بنگاه های توليدی موجود كه توليدكنندگان محصوالت بهينه هس ك

حمايت می شود. 
ــريح طرح حمايت  ــيدرضا فاطمی امين« در جمع خبرنگاران، با تش به گزارش ايرنا، »س
ــول )بهين ياب(  ــی انتخاب محص ــدازی درگاه مل ــه و راه ان ــوالت بهين ــد محص  از تولي
افزود: اين حمايت ها در قالب كمک به تأمين نقدينگی و توسعه خط های توليد موجود، 

خواهد بود. 
ــت: به همين منظور در راستای حمايت  ــپس اظهار داش ــاور وزير صنايع و معادن س مش
ــن نقدينگی واحدهای موجود  ــه در مصرف انرژی، برای تأمي ــد محصوالت بهين از تولي
ــی امين تصريح  ــد. فاطم ــود 9 درصد پرداخت خواهد ش ــی با نرخ س ــهيالت بانك  تس
ــود و يا ايجاد  ــعه واحدهای موج ــرمايه گذاری های جديد در قالب توس ــرد: برای س ك
ــقف 80 درصد مبلغ سرمايه گذاری با نرخ  ــهيالت بانكی نيز تا س واحدهای جديد، تس

سود 11 درصد ارائه می شود. 
ــهيالت حداكثر  ــول وزارت صنايع و معادن گفت: دوره اجرای اين تس ــتاد تح رئيس س
ــش ماه و دوره بازپرداخت آن پنج ساله خواهد بود. وی سپس با  12 ماه، دوره تنفس ش
ــاركت، يكپارچگی و خالقيت در اجرای برنامه های تحول صنايع  تأكيد بر سه اصل مش
ــزود: در قالب زنجيره فرآيند تكميل، به واحدها و بنگاه های توليدی صنعتی  و معادن اف

كمک می شود تا فرآيند توليد محصول را خود بهينه كنند. 
فاطمی امين با اشاره به ارتقای بهره وری ارزش در فرآيند توليد محصوالت گفت: سهم 
ــب با شرايط منطقه ای تعريف شده  ــور متناس مصرف انرژی در هر يک از اقليم های كش
ــت. وی افزود: امروزه 60 درصد از برق صنعتی در الكتروموتور به مصرف می رسد  اس
ــره وری انرژی در  ــم با هدف افزايش به ــازی الكتروموتورها ه ــازی و نوس و بهينه س

دستوركار قرار دارد. 
رئيس ستاد تحول صنايع و معادن كشور، همچنين گفت: در مرحله نخست اجرای طرح 
حمايتی از توليد محصوالت بهينه، از بنگاه های موجود كه توليد كننده محصوالت بهينه 
ــود.  ــعه خط های توليد حمايت می ش ــتند در قالب كمک به تأمين نقدينگی و توس هس
فاطمی امينی در ادامه اين نشست از راه اندازی درگاه ملی انتخاب محصول )بهين ياب( 
ــی  ــر داد و گفت: اين وب گاه با آدرس اينترنتی www.behinyab.ir قابل دسترس خب

است. 
وی افزود: اين درگاه ملی توسط ستاد تحول وزارت صنايع و معادن طراحی و اجرا شده 
ــت و در آن اطالعات مربوط به يک محصول به صورت يک پارچه و در يک محيط  اس

كاربر پسند و تعاملی در اختيار مصرف كننده قرار می گيرد. 
رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن افزود: طبقه بندی محصوالت و مشخصه های 
ــابه به همراه امكان انجام برخی از  ــتجو و مقايسه بين محصوالت مش آنها با امكان جس

محاسبه ها برای ارزيابی محصول، از قابليت های »بهين ياب« است. 
ــا چگونگی بهره برداری  ــدگان از طريق اين درگاه می توانند ب ــه گفته وی، مصرف كنن ب
ــته  ــت با بيان اينكه 23 رش ــوند. فاطمی امين در ادامه اين نشس ــنا ش مطلوب از كاال آش
ــرداری از وزارت صنايع را  ــدی دارای پروانه بهره ب ــزار واحد تولي ــی كه هفت ه صنعت
ــناخته  ــيب پذير در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها ش ــود، جزو صنايع آس ــامل می ش ش
ــور را شامل  ــدند، گفت: اين تعداد 10 درصد كل 70 هزار واحد صنعتی فعال در كش  ش

می شود. 

ــی، بيش از 90  ــه های جهان ــده از مؤسس ــق آخرين آمارهای اعالم ش طب
درصد پيام هايی كه وارد پست الكترونيک كاربران می شود را هرزنامه ها 
تشكيل می دهند كه تنها راه مقابله با اين مسأله توجه به هشدارهای امنيتی 

متخصصان آگاه به امنيت اطالعات و فرهنگسازی در اين زمينه است.
ــده ای بحرانی در دنيای  ــپم( به پدي ــه گزارش مهر، امروزه هرزنامه )اس ب
ــور ما با توجه به جديد  ــده كه در كش ــبكه تبديل ش اينترنت و كاربران ش
ــود و  بودن بحث جرم های رايانه ای، اين هرزنامه ها ناديده گرفته می ش
كاربران توجه زيادی به آن ندارند. پيشرفت چشمگير هكرها و جاسوسان 
الكترونيک، امنيت رايانه ها، شبكه های رايانه ای و حتی اطالعات محرمانه 
ــازمان ها را به مخاطره انداخته به طوری كه گفته می شود  ــخاص و س اش
در ايران به دليل عدم آشنايی و نبود آموزش های مدون، 50 تا 60 درصد 

سيستم ها در خطر جاسوسی الكترونيک هستند. 
لزوم فرهنگسازی برای مقابله با تبهكاران سایبری 

ــايبری ماهانه به ميليون ها رايانه در  ــان می دهد كه تبهكاران س آمارها نش
ــد از آنها را آلوده  ــور تقريبی 10 درص ــان حمله كرده و به ط ــر جه سراس
ــايبری به شدت در حال استفاده از بسته های ابزاری  می كنند. تبهكاران س
ــخصی ساخته شده اند و از  ــتند كه با هدف آلوده كردن رايانه های ش هس
ــت آمده  ــد اطالعاتی را كه به صورت غيرقانونی به دس ــن رو می توانن اي

خريداری كرده و يا به فروش برسانند.
ــوء استفاده های غيراخالقی و تهديد كاربران به افشای  هكرها با هدف س
ــبت به سرقت اين اطالعات اقدام می كنند كه نمونه  اطالعات محرمانه نس
اين موضوع به وفور در كشور ما مشاهده می شود.كارشناسان معتقدند كه 
در ايران به دليل عدم آشنايی با برخی ابزارها و روش های هک و جاسوسی 
ــتم های اطالعاتی به  ــيب پذيری سيس الكترونيک و نحوه مقابله با آن، آس
ــورها است و همين امر لزوم فرهنگسازی درباره  مراتب بيش از ديگر كش
ــان الكترونيک به محتوای  ــی هكرها و جاسوس  مقابله با چگونگی دسترس

ــايت های  ــا، چت ها، نام های كاربری، كلمه های عبور، وب س ايميل ه
مشاهده شده و شنود اطالعات در شبكه های رايانه ای را در بردارد.

رعايت چند نكته در مقابله با ايميل ها مخرب 
ــت  ــران اينترنت در هنگام كار با پس ــوی كارب ــت اين نكته ها از س رعاي
ــی در فضای مجازی  ــيب های احتمال ــک برای جلوگيری از آس الكتروني

ضروری به نظر می رسد:
 )attachment( ــده ــال ش ــاز كردن فايل های ارس ــران بايد از ب  كارب
ــط ايميل های ناشناس خودداری كنند زيرا ممكن است فايل ها حاوی  توس
برنامه های مخرب جهت سرقت اطالعات شخصی يا از كار انداختن رايانه  

آنها باشد.
ــناس حذف نامه ها و  ــا نامه های الكترونيک ناش ــن راه برخورد ب   بهتري

پيوست آنها است.
 اگر كاربران پيام الكترونيكی از دوست يا همكار خود دريافت كردند كه 
ــتنده  در بازكردن ضميمه فايل تأكيد دارد، قبل از باز كردن ضميمه، با فرس

آن هماهنگی صورت گيرد.
 كاربران بايد از ذخيره كردن گذر واژه پست الكترونيكی خود خودداری 

كنند.
 از باز كردن نامه های پست الكترونيک با عنوان های نامشروع خودداری 
ــخصی و عضويت در اين نوع  ــعی نماييد از دادن اطالعات ش ــرده و س ك

گروه ها اجتناب كنند.
ــتند كه با عضويت در آن  ــايت هايی هس  در اينترنت )فضای مجازی( س
ــتد فرد  ــده می فرس ــخصی را به فرد عضو ش تعدادی نامه الكترونيكی مش
ــنت تا دو دالر در  ــدن آن پيام های تبليغی، مبلغی از پنج س در ازای خوان
ــركت معرفی كرده واريز می كنند، اما هويت و  ــاب تجاری كه ش يک حس
ــده دارای وجود خارجی نيست.  ــت از حساب معرفی ش چگونگی برداش
ــن نتيجه كار تنها اتالف وقت كاربران و صرف هزينه های مربوط به  بنابراي

اتصال اينترنت است.
ــار از تبليغ های فريبنده است كه كاربران   فضای مجازی اينترنت سرش
را به پولدار شدن از راه های جديد در پوشش عناوينی همچون بازاريابی 
شبكه ای و تجارت الكترونيک وسوسه می كند. بسياری از اين تبليغ ها كه 
ــود جنبه امنيتی داشته و سعی دارد  ــال می ش از طريق ايميل كاربران ارس

اطالعات شخصی كاربر را دريافت كند. 
بدون شک ورود كاربران به اين بازی ها يک دسيسه هرمی بيش نيست كه 

به پولدارشدن بازيگردانان منتهی می شود.
 كاربران به نامه های الكترونيک ارسالی ناشناس كه خبر برنده شدن مبالغ قابل 
 توجهی پول را می دهند، توجه نكنند. اين روش دامی برای كالهبرداری از كاربر 

است.

8 راه گريز از تبهکاران اينترنتی
آسیب پذیری باالی رایانه  ایرانی ها

ــال 1404 گرفتار  معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، با بيان اينكه در س
ــت آب و فاضالب،  ــت: مهم ترين نياز صنع ــد گف تنش آبی خواهيم ش

مديريت در بخش نرم افزار و سخت افزار است. 
به گزارش فارس، محمد رضا عطار زاده در ششمين نمايشگاه بين المللی 
ــات آب و فاضالب افزود: مديريت منابع آب، يكی  صنعت آب و تأسيس
از پيچيده ترين موضوع های روز دنيا است، بنابراين ما مجبور هستيم كه 

با استفاده از تجربه های گذشته، برنامه های خود را تنظيم كنيم. 
ــته، مديريت را سخت كرده  ــتفاده از تجربه های گذش وی ادامه داد: اس
ــت پس مهم ترين نياز صنعت آب و فاضالب، مديريت هم در بخش  اس

نرم افزار و هم در بخش صنعت افزار است. 
ــته تنها چيزی كه برای مديران مهم بود تأمين  عطار زاده گفت: در گذش
ــن آب، بايد كيفيت آب را  ــروز می بينيم كه عالوه بر تأمي ــود اما ام آب ب
ــرب  ــده را به آب ش ــاال ببريم، به طوری كه بتوانيم آب تصفيه ش ــز ب ني
ــان كرد: اگر  ــک كنيم. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا خاطرنش نزدي
ــال  ــيم در س با اين روند پيش برويم و به فكر تأمين آب با كيفيت نباش
1404 دچار تنش آبی خواهيم شد، بنابراين بايد راهكار ديگری در پيش 

بگيريم. 
ــور 600 ميليون  ــدهای كش ــال 84 ظرفيت مخازن س به گفته وی، در س

ــال جاری اين ظرفيت به 5/2 ميليارد متر مكعب   متر مكعب بود و در س
رسيده است. 

ــاخت و 170 سد   ــد در حال س عطار زاده گفت: در حال حاضر 110 س
ــورهای دارای سد و در حال    ــوم كش در حال مطالعه، ايران را در رتبه س

ساخت سد قرار داده است. 
ــرداری  ــه بهره ب ــه آب ب ــه خان ــاالنه 10 تصفي ــه س ــان اينك ــا بي وی ب
ــروژه درحال احداث  ــارد تومان پ ــدود 56 هزار ميلي ــد گفت:ح می رس
ــور  ــاالنه آب كش ــم كه اين عدد 17 برابر بودجه س ــش آب داري  در بخ

است.

معاون وزیر نیرو در امور آب:
سال 1404 گرفتار تنش آبي خواهیم شد



 6Saturday 30 October 2010  شنبه 8 آبان 1389/ 22 ذالقعده1431/ شماره382           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هر روز با اشخاصی مواجه می  شويم كه از 
ــاس خستگی شكايت می كنند. بيشتر  احس
ــكايت ها بعد از صرف ناهار  اوقات اين ش
ــاس افت  ــود، زيرا افراد احس ــده می ش دي
جسمی و روحی بيشتری دارند. به گزارش 
ــفانه زندگی پُر تالطم امروزی  ايسنا، متأس
ــی طبيعی از عمر انسان ها  در واقع به بخش
ــياری از  ــت، بنابراين بس ــده اس تبديل ش
مردم نمی  توانند برای خستگی خود چاره 
مناسبی پيدا كنند. همواره اين چالش برای 
ــالوه بر حفظ  ــان ها وجود دارد كه ع انس
سالمتی خود، بتوانند انرژی بدنی خود را 
نيز حفظ كنند. هر چند با افزايش سن، اين 
ــد، اما راه هايی وجود  انرژی كاهش می ياب

دارند كه می توانند روند اين كاهش را كند كنند 
و انرژی حياتی را در بدن ذخيره نمايند. در اين 
ــطح انرژی  مطلب چند راهكار برای افزايش س

بدن توصيه می كنم:
ــود، چون   مصرف موز و هندوانه توصيه می ش
ــرعت  ــرژی بدن را به همان س ــن دو ميوه ان اي
ــيرينی ها تجديد می  كنند. در واقع موز حاوی  ش
قند بااليی است، اما بر خالف قندهای مصنوعی، 
ميوه های تازه می توانند امالح،  ويتامين ها و فيبر 

ــيار مفيد  ــانند كه بس ــی را نيز به بدن برس غذاي
هستند.

ــت. اين دو  ــيب زمينی اس  مصرف هويج و س
خوردنی خوشمزه مثل تنقالت شيرين می توانند 
ــام مدت باال نگه دارند و در  قند خون را در تم
عين حال بر خالف فست فودها و تنقالت، مواد 
مغذی مهمی را برای بدن تأمين می كنند؛ همانند 

ويتامين A، C، اسيد فوليک و پتاسيم.
 خوردنی پرانرژی برشتوک و گندمک سبوس 
دار است كه حتی بدون افزودن شكر هم حاوی 

ــزو مواد غذايی  ــت و ج انرژی بااليی اس
مهم در فهرست غذايی صبحانه محسوب 
ــظ انرژی  ــن برای حف ــود. همچني می ش
ــود. اگر  ــيدن آب توصيه می ش بدن، نوش
ــوای گرم 10 تا 15  ــه به ويژه در ه روزان
ــيد، می توانيد آبی را كه  فنجان آب بنوش
ــت می دهيد به خوبی تأمين كنيد و  از دس
تا احساس تشنگی صبر نكنيد، چون بدن 
ــت دادن آب  به طور دائم در حال از دس
ــعی كنيد هميشه ليوان پر از آب  است. س

روی ميزتان باشد.
ــتفاده صحيح از انرژی بدنتان   برای اس
ــد،  آرامش  ــتراحت كني ــد به موقع اس باي
ــبی  ــرده و تغذيه مناس ــود را حفظ ك خ
ــيد. روزی 20 تا 25 دقيقه مديتيشن  ــته باش داش
ــش تا  ــبانه روز كمتر از ش ــد. در ش ــام دهي انج
ــن چرت 15 تا  ــاعت نخوابيد. هم چني هفت س
ــه ای نيمروز را فراموش نكنيد. در روز  20 دقيق
ــی  دو بار و هر بار 10 دقيقه حركت های ورزش
ــی انجام دهيد. اين كار جريان خون را در  كشش
بدن بهبود می بخشد. تمام اين اقدام ها مديريت 
ذخيره انرژی ناميده می شوند كه در حفظ انرژی 

بدن بسيار اهميت دارند.

سالمت

ــموميت  ــادنيا مس ــاهين ش ش
ــی را از خطرناک ترين  داروي
و  ــت  دانس ــموميت ها   مس
ــر در  ــال حاض ــت: در ح گف
ــور  كش ــف  مختل ــهرهای  ش
ــموميت شايع تر  اين نوع مس

است.
آرام  ــای  داروه ــزود:  اف وی 
و  ــتامينوفن  اس ــش،  بخ
داروهای قلبی، عامل بيشترين 
ــموميت دارويی در كشور  مس
ــاالن بيشتر  ــتند و بزرگس هس
ــموميت دچار  به اين نوع مس
ــص  ــن متخص ــوند. اي  می ش
ــی تصريح كرد: به  سم شناس
غير از كودكان كه مسموميت 

دارويی در آنها بيشتر تصادفی است افرادی كه با 
ــموم می شوند بيشتر به دليل  مصرف داروها مس
ــرف می كنند و از آنجايی  ــی آن را مص خودكش
ــده و فرد را  كه اطرافيان از اين موضوع باخبر ش
به مراكز درمانی منتقل می نمايند در اين شرايط 
ــده و در نهايت مسموميت  ــی ميسر نش خودكش
ــت. وی با بيان  را برای فرد به دنبال خواهد داش
ــون از امكانات خوبی برای درمان  اينكه هم اكن
مسموميت ها برخوردار هستيم خاطرنشان كرد: 
ــی از مسموميت دارويی به يک  ميزان مرگ ناش
ــتاندارد  ــيده كه اين آمار مطابق با اس درصد رس

كشورهای غربی است.
ــادنيا افزود: افرادی كه با مصرف قرص قصد  ش
ــی دارای  ــی می كنند از نظر روانشناس خودكش
يک نوع حالت روانی هستند به همين دليل پس 
ــاوره با روانپزشک و  از بهبود مورد معاينه و مش
ــا دوباره دچار اين  ــناس قرار می گيرند ت روانش

نوع مسموميت نشوند.
ــكن ها،  ــموميت با مس ــانه ها مس وی درباره نش
ــمت  ــان كرد: درد قس ــز خاطرنش ــپيرين ني آس
ــوت كشيدن  ــتفراغ، س ــكم، تهوع و اس باالی ش
ــيدن هنگام تنفس، منگی و حالت  گوش، آه كش
ــانه های اين نوع  خواب آلودگی و گيجی از نش

مسموميت به شمار می روند.
ــانه های  ــتی نش ــهيد بهش ــگاه ش ــتاد دانش اس
ــتامينوفن را اينگونه عنوان كرد:  مسموميت با اس
ــت درد  ــی دارد ولی ممكن اس ــدا اثر كم در ابت
ــتفراغ ايجاد شود و در عرض  شكم، تهوع و اس
سه روز آسيب غيرقابل برگشت روی كبد ايجاد 
ــر آن را افزايش  ــوءتغذيه و الكل خط ــد و س كن

می دهد.
شادنيا درباره نشانه های مسموميت با داروهای 
ــتگاه عصبی و روان  ــده فعاليت دس كاهش دهن
ــا  بنزوديازپين ه و  ــا  بارتيورات ه ــا   گردان ه
ــه منجر به  ــواب آلودگی ك ــتگی، خ گفت: خس

كاهش هوشياری می شود، تنفس سطحی نبض 
ضعيف، نامنظم يا به طور غيرطبيعی، كند يا تند 

از نشانه ها اينگونه مسموميت ها می باشد.
ــموم را  ــای اوليه به فرد مس ــه كمک ه وی ارائ

اينگونه تشريح كرد:
اگر فرد مسموم هوشيار نباشد راه هوايی را بايد 
ــيد تا  ــاز و تنفس را كنترل كرد. بايد آماده باش ب
ــاژ قلبی را  ــی ماس در صورت لزوم احيای تنفس
ــس، وی را  ــتن تنف ــاز كنيد. در صورت داش آغ
ــرار دهيد با مركز اورژانس  در وضعيت بهبود ق
ــت نماييد و  تماس بگيريد و آمبوالنس درخواس

وی را تحريک به استفراغ نكنيد.
ــح  تصري ــتی  بهش ــهيد  ش ــگاه  دانش ــتاد   اس
ــه موقع به  ــموم ب ــرد: در صورتی كه فرد مس ك
مراكز پزشكی منتقل نشود، مسموميت دارويی به 
ــد از سويی نارسايی كليه،  مرگ منجر خواهد ش
ــزی از عوارض  ــيب مغ به عفونت ريوی و آس

مسموميت های دارويی است.
شادنيا درباره مسموميت با مواد مخدر گفت: در 
سال های قبل آمار مسموميت با قرص اكس باال 
ــرده اما درحال  ــود كه هم اكنون كاهش پيدا ك ب
ــموميت ناشی از مصرف شيشه بيشتر  حاضر مس

به چشم می خورد.
وی درباره مسموميت با مشروب های الكلی نيز 
ــروب های الكلی  افزود: مصرف بيش از حد مش
و نوع تقلبی آن يكی ديگر از عوامل مسموميت 
است چرا كه بيشتر اين مشروب های دست ساز 
بوده و از الكل های سمی برای تهيه آن استفاده 

می شود.
ــی خاطرنشان كرد: از  ــم شناس اين متخصص س
آنجايی كه بيشتر منازل گازكشی شده و مصرف 
ــت مسموميت با نفت به  نفت مانند گذشته نيس

ندرت اتفاق می افتد.
مسمومیت غذایی

ــموميت های غذايی يا به علت عدم  ــتر مس بيش

ــت در هنگام  ــت بهداش رعاي
ايجاد  ــذا  غ ــردن  ك ــت  درس
ــت عدم  ــا به عل ــود ي می ش
ــورت  ص آن  ــی  كاف ــت  پخ
بعد  ــپزهايی كه  می گيرد. آش
از رفتن به توالت دست خود 
ــويند مسبب انتقال  را نمی ش
و  روده ای  ــای  ميكروب ه
ــاير  حتی هپاتيت نوع A به س

افراد می گردند.
بيشتر مسمـوميت های غذايی 
ــه روز بهبود  ــد از دو يا س بع
ــری  ــوع باكت ــد. دو ن می يابن
ــموميت  ــبب مس می تواند س
ــود: استافيلوكوک و  غذايی ش

سالمونال.
مسمومیت غذایی با استافیلوكوک: بعد از 2-6 
ــاوی ميكروب  ــاعت كه از خوردن غذای ح س
ــانه های مسموميت  ــتافيلوكوک گذشت، نش اس
ــكار می شود كه عبارتند از: تهوع، استفراغ و  آش

اسهال، شكم درد، سردرد و در مواردی شوک.
ــانه های  ــالمونال: نش ــا س ــومیت غذایی ب مس
ــموميت غذايی با سالمونال بعد از يک تا دو  مس
روز خود را نشان می دهند و عبارتند از: تهوع، 
ــردرد، تب و در  ــتفراغ، اسهال، شكم درد، س اس

مواردی شوک.
ــز نظر  ــواد غذايی ني ــا م ــموميت ب ــاره مس درب

متخصص سم شناسی را جويا شديم:
شادنيا گفت: ورود ميكروب به غذا موجب رشد 
ــمومی را از خود  ــده و از طرفی س باكتری ها ش
ــم همراه با مصرف مواد  آزاد می كند كه اين س
غذايی وارد بدن شده و فرد را دچار مسموميت 

می نمايد.
ــتفراغ، گرفتگی عضالنی معده و  وی اسهال، اس
ــوميت با مواد غذايی  ــانه های مس تب را از نش
ــانه ها  ــتر موارد اين نش ــزود: بيش ــت و اف دانس
ــذای آلوده  ــد از خوردن غ ــاعت بع ــا چند س ت
ــود دارد  ــن امكان نيز وج ــود و اي ظاهر می ش
ــته  ــاس بيماری نداش ــه فرد تا چند روز احس  ك

باشد.
شادنيا خاطرنشان كرد: رستوران ها به خصوص 
ــت غذا،  ــی كه در پخ ــتوران های بين راه رس
ــد مهم ترين عامل  ــت را رعايت نمی كنن بهداش

مسموميت با موادغذايی هستند.
وی در خاتمه تصريح كرد: مراقبت های پزشكی 
ــموم  و دارويی، بهترين اقدام برای بهبود فرد مس
ــمار می رود و از آنجايی كه  با موادغذايی به ش
ــهال و استفراغ كم می گردد  آب بدن به دليل اس
ــموم بايد  ــود به فرد مس ــران اين كمب برای جب

مايعات فراوان داده شود.

یک متخصص سم شناسی:

مسموميت دارويی شايع ترين مسموميت در ايران است
ــی: تمبر هندی  ــات گیاه شناس كلی
درختی است بلند كه منشأ آن از هند 
ــت ولی  ــمالی بوده اس و آفريقای ش
امروزه در بيشتر منطقه های گرمسير 
دنيا پرورش می يابد. برگ های آن 
ــامل 10 تا 20  ــاوب و مركب ش متن
جفت برگچه فشرده و نزديک به هم 
است. گل های آن به رنگ زرد مايل 
به قرمز و به شكل خوشه در انتهای 
ــود. ميوه آن شبيه  ساقه ظاهر می ش
باقال به شكل غالف و نيام و با كمی 
ــت. اين غالف به طول  خميدگی اس
ــرار دارد. برای تهيه تمبر هندی  ــد كه در آن بين 3 تا 10 دانه ق ــانتيمتر می باش 10 س
ــكافته و قسمت گوشتدار آن را با هسته بيرون آورده و خشک می كنند.  ميوه ها را ش
خشک كردن تمبر هندی راه های مختلفی دارد و در هر منطقه فرق می كند. به عنوان 
مثال در جزاير آنتيل قسمت گوشتدار آن را در ظرف بزرگی كه دارای شربت غليظی 
ــربت در منافذ ميوه نفوذ كرده و آن را حل  ــت وارد می كنند تا ش در حال جوش اس

كند. 
ــتدار ميوه دارای كمی قند و پكتين و همچنين  ــیمیایی: قسمت گوش تركیب های ش
اسيد سيتريک، اسيد ماليک، تارتارات و اسيد پتاسيم می باشد. در پوست درخت تمبر 
ــاخه های جوان و سبز اين درخت دارای مقدار  هندی مقداری تانن وجود دارد. سرش

زيادی ويتامين های گروه B می باشد. 
خاصیت های دارویی: تمبر هندی از نظر طب قديم ايران سرد و خشک است.

ــم غذا كمک می كند.   ــود.  به هض ــوردن تمبر هندی باعث پايين آمدن تب می ش خ
ــنگی مفيد است. دل بهم خوردگی  ــت.  برای رفع تش تمبر هندی خنک كننده بدن اس

و تهوع را برطرف می كند. 
ــت.  بهترين طريقه استفاده از تمبر  ــت تمبر هندی قابض و رفع كننده اسهال اس پوس
هندی اين است كه اين ماده را در آب خيس كنيد و سپس آن را صاف كرده و با نبات 
بخوريد. دم كرده تمبر هندی نيز اثر ملين دارد.برای تهيه دم كرده يک قاشق غذاخوری 
تمبر هندی را با نيم ليتر آب جوش مخلوط كرده و به مدت يک ساعت بگذاريد بماند 
سپس اين دم كرده را در طول روز مصرف كنيد. - تمبر هندی را بپزيد و ضماد از آن 

درست كنيد. اين ضماد را روی ورم و قسمت های دردناک بدن بگذاريد.
ضررها: تمبر هندی برای ريه و طحال خوب نيست و  در اشخاصی كه ريه و طحال 
ــخاص بهتر است كه تمبر  ــكال كند. اينگونه اش ــت توليد اش ضعيف دارند ممكن اس

هندی را با كتيرا و يا خشخاش بخورند.

تخم گیاه »خشخاش« مؤثر در دردهای 
سینه، سوزش مجرای ادراری و کم خونی

ــخاش با نام علمی PAPAVERSOmNIFER و از خانواده تير  گياه دارويی خش
ــی كوكنار و تورتوری  ــخاش با نام علمی PAIPAVERACEAE و نام محل خش
ــطح جهان به عنوان ماده ای مخدر،  ــال دارد. اين گياه در س قدمتی فراتر از 4 هزار س
ــخاش گياهی علفی و يک ساله است كه تاكنون  ــتفاده قرار گرفته است. خش مورد اس
ــده اند و عالوه بر  ــايی ش ــخاش يا پاپاور شناس بيش از 200 گونه متعلق به گياه خش
ــت كه  ــخاش دارای زيرگونه واريته و فرم های متفاوتی نيز اس گونه های متعدد، خش
ــه ای  ــخاش دارای ريش ــأ اين گياه می دانند. گياه خش ــيا را منش برخی از محققان، آس
ــت و  ــتقيم در زمين فرو می رود، اس ــی كه به طور مس ــم و بيش چرب ــی و ك مخروط
ــرايط اقليمی محل  ــه گياه و ش ــاوت بوده و به گون ــی اين گياه متف ــه اصل طول ريش
ــانتی متر و قطر آن يک تا 2  ــط بين 18 تا 20 س ــتگی دارد و به طور متوس رويش بس
ــانتی متر است. ريشه خشخاش دارای انشعاب های كمی است و ريشه های جانبی  س
ــه های ظريف را تا عمق 50 تا 100 سانتی متر خاک به  ــيعی از ريش ــبكه بسيار وس ش
ــتحكام ساقه  ــند كه باعث اس ــه قطورتر می باش ــاقه فوقانی ريش  وجود می آورند و س

می شود.
ــطحی صاف به رنگ سبز روشن است و ارتفاع  ــتقيم استوانه ای شكل با س ــاقه مس  س
ــت. برگ های اين گياه بيضی  ــرايط اقليمی محل رويش، متفاوت اس آن با توجه به ش
ــكل و در سطح زمين قرار می گيرند و بدون دمبرگ می باشند و به طور متناوب بر  ش
ــاقه بزرگتر بوده كه به تدريج به طرف  ــاقه قرار می گيرند و برگ های پايين س روی س
ــكل می گردند. گل های اين گياه انتهای ساقه های اصلی  باال كوچكتر و تخم مرغی ش
ــند كه ناحيه فوقانی به رنگ  ــوند و دارای گلبرگ سفيد می باش و فرعی پديدار می ش
ــكل گرز بوده كه شيره های مخصوص  ــت و ميوه خشخاش به ش ــن اس بنفش يا روش
ــتان و بلوچستان در اين رابطه  توليد می كند. مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری سيس
گفت: خشخاش به وسيله بذر رشد می يابد و برای كاشت و رشد خشخاش به منظور 
ــتخراج مواد مؤثر مورد انتظار همواره بايد از گونه ها و يا واريته هايی استفاده نمود  اس
ــراوان الكالوئيد  ــوده و از ميوه های زياد و مقادير ف ــه بيماری ها مقاوم ب ــبت ب كه نس
ــنا افزود: طول دوره رشد گياهانی كه در  ــند. نبی ياری در گفتگو با ايس برخوردار باش
فصل بهار كشت می شوند 120 تا 160 روز است و دوره رشد خشخاش به 6 مرحله 
ــكيل برگ های طوقه ای، طويل شدن ساقه، گل دهی  ــبز شدن بذر، تش خواب بذر، س
ــيم می شود. مديركل منابع طبيعی و  ــيدن بذرها و ميوه ها و پراكنش تقس و مرحله رس
آبخيزداری سيستان و بلوچستان گفت: برگ اين گياه برای تسكين سرفه و رفع اسهال 

و بی خوابی استفاده می شود. 
ــاق كننده و  ــرده و چ ــک را درمان ك ــرفه های خش ــم اين گياه س ــزود: تخ ــاری اف ي
ــرد: تخم گياه  ــی را درمان می كند. وی بيان ك ــت و بی خوابی يا كم خواب ــدر اس مخ
ــوزش مجرای ادرار و اسهال كهنه  ــينه را درمان كرده و س ــخاش، درد س دارويی خش
ــد. ياری تأكيد  ــی را نيز تقويت می كن ــی را درمان می كند و نيروی جنس ــم خون  و ك
 كرد: ريشه اين گياه فشار خون را پايين می آورد و درد كمر تا زانو يا سياتيک را درمان 

می كند.

تمبر هندي
Tamarindus indica :نام علمی

نسخه گیاهي

آیا می خواهید انرژی تان کم نشود؟

ــت محيط خانه از ابعاد مختلف، دارای اهميت است. رفع نيازهای  بهداش
جسمی و روحی افراد ساكن در منزل، جلوگيری از انتشار بيماری ها، دفع 
بهداشتی فاضالب و زباله، داشتن نور و تهويه مناسب، نبودن سر و صدای 
ــگيری از حوادث برای كودكان و سالمندان و... از جمله  بيش ازحد، پيش
موارد اهميت بهداشت محيط خانه است. در صورتی كه بدانيم كمبود نور 
منزل ها، رطوبت، گرد و غبار، هر يک سبب چه بيماری هايی خواهند شد 

به اين موارد در بهداشت محيط خانه ها توجه بيشتری خواهيم كرد.
 معیارهای مسكن بهداشتی

ــان را تأمين  ــاه انس ــر پن ــمی و س ــتی، حفاظت جس ــكن بهداش  مس
می نمايد.

ــو و دفع را  ــپزی، غذاخوری، شستش ــته برای كارهای آش  جای شايس
فراهم می كند.

ــت كه از انتشار بيماری های  ــاخت و نگهداری آن به گونه ای اس  س
واگير، جلوگيری می نمايد.

 ساكنان را در برابر خطر آلودگی و سر و صدا حفاظت می كند.
 در ساخت آن از مواد خطرناک و سمی استفاده نشده است.

رعایت نكاتی كه برای تأمین معیارهای بهداشتی، ضروری است
 محل خانه: خانه بايد در جای مناسب و باالتر از محيط اطراف باشد.

 ظرفیت اتاق ها: رعايت ظرفيت اتاق ها با توجه به تعداد افراد خانواده 
اهميت دارد.

ــالمتی افراد خانواده،  ــب: برای تأمين س ــن حرارت و تهویه مناس  تأمی
ــاختمان در فصول سرد سال 18 درجه و در فصول گرم  حرارت داخل س

21 درجه توصيه می شود.
ــنایی: محل ساختمان، اتاق ها و در و پنجره های آن بايد به   نور و روش

گونه ای باشد كه نور خورشيد بتواند به راحتی به درون اتاق بتابد.
ــگیری از حوادث و سوانح در خانه: كارهای مربوط به پخت و پز   پیش

بايد در آشپزخانه يا محل مجزايی انجام گيرد.
 توالت و دستشویی: منازل مسكونی بايد مجهز به توالت و دستشويی های 

بهداشتی و قابل شستشو باشند.
 جمع آوری و دفع زباله: جمع آوری و دفع زباله در محل مسكونی بايد 

به طور صحيح انجام شود.
 محل زندگی در روستاها: در روستا ها محل زندگی انسان، بايد از محل 

نگهداری دام ها به طور كامل مجزا باشد.

قطع تنفس در خواب
كلمه آپنه از يک واژه يونانی 
به معنی فقدان تنفس گرفته 
ــت و زمانی كه اين  شده اس
ــگام خواب ظاهر  حالت هن
ناميده  آپنه خواب  می  شود 
ــن حالت در  اي ــود.  می  ش
فردی عادی ممكن است تا 
5 بار در هنگام خواب ديده 
شود. به خصوص پس از 50 
سالگی بيشتر ديده می شود. 
آپنه  خواب زمانی مهم تلقی 

ــود كه حداقل 10 ثانيه به طول بيانجامد. به طور كلی آپنه خواب به  می  ش
ــود كه آپنه انسدادی خواب شايع  ترين و مهم  انواع مختلف تقسيم می  ش
ــدادی خواب، عبور هوای دمی در كانال  ــت. در آپنه انس  ترين نوع آن اس
تنفسی فوقانی مسدود می شود كه شايع  ترين محل آن كام نرم است. در اين 
زمان هوا داخل ريه  ها نفوذ نمی  كند و در نتيجه سطح اكسيژن در بدن به زير 
حد نرمال می  رسد. البته انقباض عضله  های ديواره قفسه سينه و ديافراگم 
سعی در غلبه بر اين وضعيت دارند. همچنين مغز پيام  هايی را برای بيدار 
شدن فرد ارسال می كند كه به طور معمول فرد با يک خرو پف بلند بيدار 
می  شود و اين انسداد تنفس رفع شده و تنفس به حالت عادی برمی  گردد. 
اين سيكل با به خواب رفتن فرد دوباره تكرار می شود. آپنه خواب وضعيتی 
طبيعی است ولی در مواردی كه اين وضعيت زياد تكرار شود، خواب شبانه  
ــيژن در خون فرد می  شود.  ــطح اكس فرد را مختل می كند و باعث افت س
ــت و از  ــبانه ناكافی دارد در طول روز خواب  آلوده اس چون فرد خواب ش
ــايع  تر است  تمركز كمتری برخوردار خواهد بود. آپنه خواب در مردان ش
ــت هورمون  های مردانه آن ها را مستعدتر كند، هرچند شيوع  و ممكن اس
اين حالت در زنان پس از دوره يائسگی افزايش می  يابد. مواردی كه باعث 
تنگی كانال عبور هوا شود مانند مشكل آناتوميكی زبان كوچک و كام افراد 
ــد.  يا وجود لوزه  ها و آدنوييد در بچه  ها باعث بروز آپنه خواب خواهد ش
بعضی از بيماری های نورولوژيک مانند خون  ريزی مغزی، تومور، ضربه 
و ام  اس كه باعث آسيب ساقه مغز می  شوند، می  تواند سبب بروز حالت 
ــود. آپنه خواب در برخی از خانواده  ها بيشتر ديده می  شود.  آپنه خواب ش
اين شيوع بيشتر در يک خانواده می تواند به علت ژن  هايی باشد كه باعث 
ايجاد اشكال آناتومی در كانال هوايی فوقانی، ساختمان غيرطبيعی صورت، 
چاقی، چانه عقب رفته و كنترل غيرطبيعی تنفس می  شود. در موارد طوالنی 
ــديد در فرد می  تواند باعث بروز فراموشی و ناتوانی جنسی  آپنه خواب ش
ــود. از پيامدهای طوالنی  مدت اين بيماری می  توان به افزايش  در مردان ش
ــارخون، بيماری  های قلبی، حمله  های قلبی و مغزی و اختالل حافظه   فش
كوتاه  مدت و بلند مدت اشاره كرد. بنابراين توجه جدی به نشانه هايی مانند 
ــبانه، خواب  آلودگی مفرط  خروپف بلند، قطع مكرر تنفس طی خواب ش
روزانه و تشخيص به موقع و مناسب ضروری است تا به كمک درمان  های 

صحيح از عوارض اين وضعيت جلوگيری كرد.

مثل آینه

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛
 ارتقای کیفیت سوسیس و کالباس  

با حذف خمیر مرغ و گوشت 
الدن سلطانی

ــته و اوايل امسال حذف خمير مرغ و  ــين صادقيان گفت: در سال گذش غالمحس
خمير گوشت از توليد فرآورده های غذايی، حركت سازنده ای بود كه در ساخت 

سوسيس و كالباس سبب ارتقای كيفيت در اين محصوالت شد.
وی افزود: اگر سوسيس و كالباس با فرآورده های بهداشتی توليد شود، بد نيست. 
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی، سرانه مصرف سوسيس و كالباس در ايران 
ــان كرد: اين سرانه مصرف در كشورهای  را حدود 1/5 كيلوگرم عنوان و خاطرنش

اروپايی به چندين برابر می رسد. 
غالمحسين صادقيان درباره تفاوت قيمت سوسيس و كالباس و ميزان كيفيت آنها 
ــد نوعی از اين محصوالت پروتئينی كه  ــح كرد: اينكه برخی تصور می كنن تصري
قيمت باال دارند سالم و از كيفيت خوبی برخورداند و بقيه ناسالم اند صحيح نيست. 
سوسيس و كالباس از 30 تا 80 درصد گوشت ديده می شود و اين تفاوت قيمت به 
علت ميزان گوشتی است كه در آنها استفاده شده است. وی ضمن اشاره به وجود 
ــيس و كالباس در استان، در پاسخ به اين سئوال كه شايعه شده  16 كارخانه سوس
ــت حيواناتی نظير گربه و ديگر حيوانات غيرمجاز در توليد  در برخی موارد گوش
سوسيس و كالباس استفاده می شود. گفت: تاكنون هيچ گزارش مبسوطی از گوشت 
حيواناتی چون: خر، گاو و گربه در توليد سوسيس و كالباس مشاهده نشده و اين 

موضوع صحت ندارد.

محل گزش جانوران را بشویید
با توجه به سفرهای زياد در فصل تابستان و 
استراحت افراد در فضای باز، خطر گزيده 
افراد  كمين  در  عقرب  و  مار  توسط  شدن 
به  درمانی  اقدام های  انجام  بنابراين  است، 
موقع، پس از وقوع گزش الزامی است. دكتر 
داوود يادگاری فوق تخصص بيماری های 
عفونی گفت: بهترين اقدام به هنگام گزيده 
شدن توسط مار و عقرب، شستشوی محل 

گزيده شده با آب و صابون و خودداری از فعاليت و راه رفتن فرد گزيده 
شده است؛ چرا كه اين حالت موجب گردش سريع تر سم در جريان خون 
او می شود. همچنين بستن منطقه باالی گزش نيز می تواند در جلوگيری 
از انتشار سم مفيد باشد، البته به صورتی كه فقط جريان وريد بسته شود و 
سبب بسته شدن شريان نشود. وی در اين خصوص تأكيد كرد: بهتر است 
پس از بستن وريد، منطقه بسته شده هر 20 دقيقه يک بار باز شود. به گفته 
اين متخصص بيماری های عفونی، بيشتر مارهای ايران به چند دسته تقسيم 
می شوند كه گزش مارهای منطقه كويری بيشتر بر سيستم تنفسی و عصبی 
به دهان می كند.  تنفس دهان  نيازمند  را  او  اثر گذاشته و  فرد گزيده شده 
همچنين مارهای منطقه كوهستانی مثل كردستان و شميرانات بيشتر سبب 
نيز  خزر  دريای  منطقه  مارهای  و  می شوند  خون  انعقاد  روند  در  اختالل 
نيز  فارس  خليج  منطقه  مارهای  دارند.  كمتری  خطر  و  نبوده  سمی   اغلب 

مهلک ترين سم ها را دارند.

تنوع در وعده های غذایی
 کلید  طول عمر

متخصصان تغذيه و سالمت در انگليس تأكيد كردند: اگر رژيم غذايی متنوعی 
ــبوس دار و  ــيدان ها، غالت س را انتخاب كنيد كه حاوی تركيبی از آنتی اكس
اسيدهای چرب ضروری برای بدن باشد، می توانيد خطر ابتال به بيماری های 
ــر و بيماری های قلبی را كاهش دهيد و در  ــدی و مهم مثل ديابت، آلزايم ج

نتيجه طول عمر خود را تضمين كنيد. 
به گزارش  ايسنا، اين متخصصان می گويند: يک رژيم غذايی با اين ويژگی ها 
ــروز بيماری های قلبی  ــود را كه عامل اصلی ب ــترول خ می تواند ميزان كلس
ــار خون  ــطح فش ــوم كاهش دهد و تا حدود يک دهم از س ــت تا يک س  اس

بكاهد. 
ــادی از ميوه ها و  ــاوی مقادير زي ــالم و متنوع بايد ح ــم غذايی س ــک رژي ي
ــيدهای چرب ضروری و  ــكبار و نيز ماهی حاوی اس ــبزی ها و مغز خش س

همچنين غالت سبوس دار باشد.  
آنجال دودن )متخصص تغذيه در انگليس( در اين باره خاطرنشان كرد: كليد 
ــالم اين است كه تمام اين خوراكی ها را به  موفقيت در يک تغذيه كامل و س

رژيم غذايی روزانه خود وارد كنيد. 
ــالمتی و تقويت بدن  ــی باعث س ــم غذايی زمان ــرد: اين رژي ــد ك وی تأكي
ــوند و فقط مصرف يكی  ــود كه همه اين مواد غذايی با هم مصرف ش می ش
 از آن ها نمی تواند ريز مغذی های ضروری برای بدن را به ميزان كافی تأمين 

كند.

کمبود ویتامین  D موجب بروز 
بیماری های التهابی روده می شود

ــكی تهران  ــگاه علوم پزش ــتخوان دانش ــاون مركز تحقيق های پوكی اس مع
ــت: كمبود ويتامين D منجر به بروز برخی بيماری های خود ايمنی نظير  گف
مالتيپل اسكلروزيس، آرتريت روماتوئيد و بيماری های التهابی روده می شود.
حميدرضا آقايی در گفتگو با  فارس، افزود: مصرف ويتامين D باعث جذب 
ــود. وی گفت:  ــط كليه ها می ش ــذب مجدد آن توس ــيم از روده و بازج  كلس
ــيم و فسفر در محدوده  مهم ترين و مؤثرترين كاركرد ويتامين D حفظ كلس
ــتم عصبی، حفظ تراكم استخوان ها  ــالمت سيس ــت كه موجب س طبيعی اس
ــتحكام  ــت. وی افزود: نقش ويتامين D در حفظ اس و انقباض عضالنی اس
استخوان ها به واسطه بهبود جذب كلسيم از مواد غذايی و كاهش شكستگی 

در سنين پيری و به خصوص در دوران يائسگی به اثبات رسيده است.
ــواد غذايی و  ــدن از 2 منبع تأمين م ــن D مورد نياز ب ــت: ويتامي ــی گف آقاي
ــود. زرده تخم مرغ، ماهی های روغن دار، ماهی های  تابش آفتاب تأمين می ش
ــتند. وی تأكيد  ــی ويتامين D هس ــر و غالت از منابع غذاي ــور، جگ آب ش
ــود. از  ــروز بيماری های گوناگون می   ش ــود ويتامين D منجر به ب ــرد: كمب ك
ــه در نوزادان و كودكان، كمبود ويتامين D منجر به بروز بيماری  جمله اينك
ــم می   شود. آقايی در پايان اشاره كرد: در بزرگساالنی كه برای مدت  راشيتيس
طوالنی ويتامين D به اندازه كافی مصرف نكرده باشند، امكان بروز دردهای 
ــتخوان وجود دارد.  ــی )نرمی استخوان( و پوكی اس ــتخوانی، استئوماالس اس
ــل را نيز افزايش  ــن D خطر بروز بيماری س ــد كمبود ويتامي  به نظر می رس

می دهد.

بهداشت محیط خانه
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فرشید طالبی: 
باید دیدار با 
پیروزی را به 
فراموشی سپرد

عباس قاسمی: 
با چنگ و دندان از 
دروازه محافظت 
می کنم

مجید نورمحمدی: 
حامد و علیرضا 
نورمحمدی برادران 
من نیستند

ــاره بازی با  ــال ذوب آهن، درب ــيرازی تيم فوتب  مدافع ش
ــور  ــيزدهم ليگ برتر كش ــه س ــز در هفت ــهرداری تبري  ش
ــت  ــبختانه تيم تمرين های خوبی را پس از شكس گفت: خوش
مقابل پرسپوليس پشت سر گذاشت و به نظر من ديگر بايد بازی 
با شاگردان علی دايی را فراموش كرد و جلوی شهرداری امتيازی 
ــت ندهيم، هرچند كه شهرداری تيم جوان و با انگيزه ای  از دس
ــيد طالبی به تغيير مربی در تيم حريف اشاره كرد و  است. فرش
اظهار داشت: تغيير در رأس كادر فنی يک تيم باعث می شود كه 
تفكر تيمی نيز عوض شود و فكر نمی كنم هميشه وقتی مربی 
يک تيمی جای خود را به شخص ديگری می دهد شوک مثبت 
ــت كادر فنی جديد  ــود، بلكه ممكن اس در آن تيم ايجاد می ش
ساختار تيمی را به كلی تغيير دهد و جا افتادن اين ساختار شايد 
هفته ها طول بكشد. وی در پايان پيرامون باخت به قرمزپوشان 
ــابقه با انگيزه  ــت عنوان كرد: بازيكنان پيروزی در اين مس پايتخ
ــته ذوب آهن ظاهر شدند، اما نبايد در اين ديدار  مقابل تيم خس
ــر علی احمدی اخراج  ــای داوری را از يابد برد كه اگ ــتباه ه  اش

نمی شد شايد امتيازی به پرسپوليس نمی داديم.

ــی تواند  ــودن نم ــت 3 اخطاره ب ــه عل ــهاب گردان ب ش
ذوب آهن را مقابل تيم شهرداری تبريز همراهی كند و به 
ــمی كه به تازگی 29 ساله شده درون  ــد عباس قاس نظر می رس
ــگار ما گفت: از 14  ــتد. ولي در اين رابطه به خبرن دروازه بايس
ــالگی در تيم ذوب آهن عضويت دارم و هر بار كه برای تيم  س
ــان و دل بازی كردم و اگر در مقابل  محبويم به زمين رفتم با ج
ــتم با چنگ و دندان از دروازه  ــهرداری درون چارچوب بايس ش

ذوب آهن محافظت خواهم كرد.
ــتر تيم های ليگ برتری  ــه داد: بازی در تبريز برای بيش وی ادام
ــت. اما ما در اين فصل جلوی چشمان 80  سخت و مشكل اس
هزار تبريزی، تيم تراكتورسازی را مغلوب كرديم و تجربه بازی 
ــبت به تراكتورسازی از  ــهرداری نس ــهر را داريم و ش در اين ش
تماشاگران كمتری برخوردار است. قاسمی، شهاب گردان را يكی 
از برترين گلرهای ايران دانست و تأكيد كرد: ذوب آهن عالوه بر 
داشتن كادر فنی با دانش، بازيكنان خوب و بی ادعا، از يک دروازه 
بان شش دانگ به نام گردان سود می برد كه وجودش در رسيدن 

ذوب آهن به فينال جام باشگاه های آسيا بی تأثير نبوده است. 

ــل پيش راه آهن( كه  ــد نورمحمدی )بازيكن فص  مجي
ــت،  ــاگردان ابراهيم زاده پيوس در اين فصل به جمع ش
ــبختانه  ــون وضعيت تيم فوتبال ذوب آهن گفت: خوش پيرام
همه بازيكنان ملی پوش باشگاه اعم از جوانان و اميد به تيم 
ــی پيگيری  ــر نظر كادر فن ــدند و كار خود را زي ــه ش  اضاف
ــتم  ــت اينكه از ناحيه كمر مصدوم هس ــی كنند، اما به عل م
ــن را همراهی  ــز نمی توانم ذوب آه ــهرداری تبري  مقابل ش

كنم. 
ــته بود و شاگردان  وی ادامه داد: در مقابل پيروزی، تيم خس
ــا انگيزه مضاعفی رو  ــتند و ب دايی اين را به خوبی می دانس
ــا قرار گرفتند اما ما بايد به اين عادت كنيم كه هر  در روی م
چهار روز يک بازی انجام دهيم و نبايد خستگی را بهانه ای 

برای باخت بدانيم. 
ــايعات اظهار داشت: با  ــخ به يكسری ش نورمحمدی در پاس
ــبتی ندارم  عليرضا نورمحمدی و حامد نورمحمدی هيچ نس
ــهر ری همبازی  و فقط فصل پيش در تيم فوتبال راه آهن ش

آنها بودم.

خبرها

همراه با ذوب آهن تلنگر
تمرین تیم فوتبال ذوب آهن

جشن تولد 29 سالگی 
عباس قاسمی 

تمرين تيم فوتبال ذوب آهن تا قبل از عزيمت به تبريز، 
ــهرداری در كمپ ورزشگاه ملت انجام  برای ديدار با ش

شد.
ــای  ــن تمرين ه ــلوغ تري ــه از ش ــن ك ــن تمري  در اي
ذوب آهن بود، نزديک به 30 بازيكن حضور داشتند از 
ــگاه،  ــه بازيكنان ملی پوش جوانان و اميد اين باش جمل
ــی از ناحيه  ــيب ديدگ ــد نورمحمدی به علت آس مجي
ــم( تمرين های  ــور )دكتر تي ــريفيان پ كمر زير نظر ش
ــم  ــادی مهاج ــماعيل فره ــام داد و اس ــبكی را انج س
ــرماخوردگی  ــز به دليل س ــالق ذوبی ها ني خوش اخ
ــهرداری خواهد  ــه بازی ش ــن نكرد، اما ب ــا تيم تمري  ب

رسيد. 
ــداركات همگی  ــت تيم تا ت ــن تمرين از سرپرس در اي
ــروزی مقابل  ــب پي ــحال و خيلی اميدوار به كس خوش
ــب قهرمانی در جام باشگاه های آسيا  شهرداری و كس

بودند. 
ــد و پس از گرم  ــن با دويدن به دور زمين آغاز ش تمري
كردن به كارهای تاكتيكی پرداختند و آنچه كه بيشتر به 
ــم می خورد فرار از جناحين و ارسال توپ روی  چش
 دروازه از مهم ترين تمرين شاگردان ابراهيم زاده بود كه 
شاهين خيری از جناح راست و قاسم حدادی فر از سمت 
چپ بهتر از سايرين توپ را روی دروازه ارسال كردند 
و در ضربه های سر فرشيد طالبی، سيد محمد حسينی و 
سيد جالل رافخايی برتر از ديگران بودند. پس از تمرين 
ــان جشن تولد   بازيكنان ذوب آهن برای گلر دوم تيمش

گرفتند. 
ــک به 15  ــد. وی نزدي ــاله ش ــمی 29 س ــاس قاس عب
ــت و از  ــگاه اس ــن باش ــال اي ــم فوتب ــو تي ــال عض س
ــه مجيد  ــن بود ك ــن تمرين اي ــيه های اي ــر حاش ديگ
ــراز ناراحتی كردند كه  ــدی و علی احمدی اب  نورمحم
ــهرداری تبريز همراهی   نمی توانند تيم خود را مقابل ش

كنند. 
ــی رود نيز با  ــه خنده از روی لبش نم ــد قاضی ك محم
ــوخی گفت: عباس قاسمی 50 ساله شد كه گفته وی  ش

خنده قاسمی را نيز در برداشت. 
ــود مقابل  ــورد عصبانيت خ ــر در م ــدادی ف ــم ح قاس
ــری زاده با  ــعيد مظف ــت: س ــار داش ــپوليس اظه پرس
ــه عصبانی  ــد ك ــث ش ــود باع ــد خ ــوت های ممت س
ــازی نبود  ــدازه آن ب ــن در حد و ان ــه نظر م ــوم و ب ش
ــونت ــازی رو به خش ــه ب ــد ك ــودش موجب ش  و خ

برود.
ــوش جوانان  ــی پ ــی از چهار مل ــودرزی يك ــی گ  عل
ــورمان  ــن پيرامون حذف تيم ملی جوانان كش ذوب آه
گفت: شرمنده ملت ايران هستيم ما نتوانستيم برای تيم 
ــب كنيم اما كادر فنی تيم از  ــورمان افتخار كس ملی كش
ــتند و در  چهار ملی پوش اصفهان رضايت كامل را داش
ــان را در زمين پياده  ــه نظر من بچه ها برنامه مربي  كل ب

نكردند.

تعويق ديدار ذوب آهن 
با شهرداري ياسوج 

الهه احمدی 
در بین 9 نفر اول جهان جای گرفت

حسیني استاندار، عضو هیأت مديره 
سپاهان شد

پاسخ آقاي خاص به گواردیوال:
جاي فیفا بودم گوارديوال را 

انتخاب مي کردم

توضیح سايت استقالل 
در باره عکس فتوشاپي

 سازمان ليگ فوتبال حرفه ای با درخواست تيم ذوب آهن اصفهان 
برای تعويق ديدار با شهرداری ياسوج در جام حذفی موافقت كرد. 
حضور  برای  تا  كرد  درخواست  ليگ  سازمان  از  آهن  ذوب  باشگاه 
قدرتمندانه در ديدار نهايی ليگ قهرمانان آسيا، مسابقه اين تيم در جام 
تيم  برای  آرزوی موفقيت  ليگ ضمن  بيفتد. سازمان  تعويق  به   حذفی 
ذوب آهن اصفهان در رقابت های آسيايی، با درخواست تعويق زمان ديدار 
حذفی  جام  شانزدهم  يک  مرحله  در  ياسوج  شهرداری  با  آهن  ذوب 
موافقت كرد. تيم ذوب آهن روز 23 آبان در ديدار نهايی ليگ قهرمانان 

آسيا در توكيو به مصاف نماينده كره جنوبی می رود. 

تيرانداز زن ايرانی كه پس از كسب مدال برنز مسابقه های جام جهانی 
چين به رقابت های قهرمان قهرمانان جهان دعوت شده بود، توانست 
عنوان نهمی جهان را از آن خود كند. به گزارش ايلنا، در جريان رقابت های 
قهرمان قهرمانان جهان كه از يكشنبه اين هفته در مونيخ در حال برگزاری 
است، الهه احمدی كه در رشته تفنگ سه وضعيت به اين رقابت ها دعوت 
شده بود، توانست با كسب 577 امتياز جايگاه نهم جهان را در بين قهرمانان 
جهان از آن خود كند. در رشته 50 متر سه وضعيت بانوان، 12 تيرانداز از 
ــتان، آلمان )3 تيرانداز(،  ــتراليا، هند، سوئيس، ايران، قزاقس كشورهای اس
آمريكا، روسيه، صربستان و كرواسی به اين رقابت ها دعوت شده بودند كه 
تيراندازان امريكا با 690 امتياز، صربستان با 686 امتياز و آلمان با 685 امتياز 
به ترتيب اول تا سوم شدند. رقابت های قهرمان قهرمانان جهان، هر سال با 
ــته های مختلف تيراندازی برگزار می شود و اين  حضور مدال آوران رش

مسابقه ها امسال به ميزبانی آلمان در جريان است.

ــركت فوالد  ــميعی نژاد )مدير عامل ش ــوی س طی حكمی از س
ــينی، عضو هيأت مديره اين  ــپاهان( غالمحسين حس مباركه س
ــتان اصفهان، به عنوان عضو  ــتاندارد اس ــركت و مدير كل اداره اس ش
ــوب و جايگزين  ــپاهان منص ــگاه فوالد مباركه س ــأت مديره باش  هي
ــميعی نژاد و هيأت مديره باشگاه  ــد. همچنين س محمد هالكوهی ش
ــپاهان، از زحمات ساليان متمادی هالكوهی در هيأت  فوالد مباركه س
ــأت مديره، تقدير و  ــپاهان به عنوان نايب رئيس هي ــگاه س مديره باش

قدردانی نمودند.

ــرمربی رئال مادريد اسپانيا همتای كاتالونيايی خود را بهترين  س
ــپورت كاتالونيا، خوزه  مربی جهان توصيف كرد. به گزارش  اس
ــت مربيان برتر سال و با توجه به آن كه  ــار فهرس مورينيو پس از انتش
ــال، مارويک،  ــن، لو، فان خ ــت نام هايی چون فرگوس ــن فهرس در اي
ــود گفت: من جای فيفا بودم  ــكه ديده می ش تابارس، ونگر و دل بوس
ــوال را انتخب می كردم، او بهترين مربی حال حاضر در جهان  گواردي
ــه  ــدارد. وی ادام ــود ن ــر از او وج ــت و بهت ــه ای اس ــال حرف  فوتب
ــتم كه اگر همين  ــلونا بازيكنان بزرگی دارد اما مطمئن نيس داد: بارس
ــک فصل به 6 افتخار  ــتم در ي ــتم می توانس بازيكنان را در اختيار داش
ــگاه بارسلونا  ــيار بزرگی انجام داد و باش ــت پيدا كنم. او كار بس دس
ــا انتخاب ديگری جز  ــد. فيف ــه بايد مديون اين مربی باش برای هميش
ــال فيفا 21 دی ماه  ــم انتخاب بهترين های س ــوال ندارد. مراس گواردي
ــار نظری مورينيو را  ــود. پيش از اين گوارديوال در اظه ــزار می ش برگ

برترين مربی جهان خوانده بود. 

ــواث روی داده در آن  ــت 2 هفته از داربی پايتخت، ح با گذش
ــه گل مردود  ــت و عكس صحن ــه اس ــازی هنوز محل مناقش ب
ــمی باشگاه استقالل  ــاز است! سايت رس ــپوليس همچنان خبرس پرس
درباره عكس صحنه گل پرسپوليس در داربی كه در روزنامه استقالل 
ــرد: هرچند در برنامه اخير  ــده بود، توضيحاتی ارائه ك جوان چاپ ش
ــگاه استقالل( توضيح كاملی را پيرامون  90، فتح اله زاده )مديريت باش
ــاپی بودن عكس صفحه نخست روزنامه  ــبه عده ای مبنی بر فتوش ش
ــتفاده ابزاری  ــأله تبديل به اس ــتقالل جوان داد، ولی گويا اين مس اس
ــت. اول اينكه ثابت نشده كه عكس  ــده اس برای برخی از عزيزان ش
ــم چنين موردی  ــت يا خير! بعد اگر ه ــاپی بوده اس مورد نظر فتوش
ــأله ارتباطی به روزنامه استقالل جوان و باشگاه  ــود،  اين مس اثبات ش
ــده از دو سايت رسمی  ــتقالل ندارد چرا كه اين عكس برگرفته ش اس
ــور است و باشگاه استقالل و روزنامه استقالل جوان در آن دخل  كش
ــگاه  ــی مورد احترام باش ــن علی داي ــته اند. در ضم ــی نداش و تصرف
ــز به خاطر  ــان ني ــد فراموش كرد كه ايش ــت، ولی نباي ــتقالل اس اس
ــتباه های داوری جزء  ــدند و اش ــتباه های داوری قهرمان ايران ش اش
ــال جاری هرگز اشتباه های  ــت. ضمن آنكه در س الينفک فوتبال اس
ــأله ای پيش آمده مورد  ــتقالل نبوده و اگر هم مس ــود اس داوری به س

اجماع كليه كارشناسان داوری نبوده است.

ورزش

ــگاه  ــا قرار بود بودجه ورزش 1- گوي
ــد؛ قرار بود  خيلی زودتر از اينها برس
ــی ميليارد به ورزشگاه اختصاص  س
ــاخت نقش جهان از سر  پيدا كند و س
گرفته شود، ورزشگاه اصفهانی ها قرار 
بود دو، سه ماه پيش آغاز به كار كند؛ 
ــال پنجم شديم و نقش جهان  وارد س

هنوز دارد خاک می خورد.
2- قضيه سی ميليارد از اين قرار بود 
ــفر رئيس  ــتاندار اصفهان در س كه اس
جمهور به استان اصفهان، درخواستی 
ــاند  ــت رئيس جمهور می رس به دس
ــژاد را پيرامون  ــت احمدی ن و موافق
ــان برای  ــارد توم ــت 30 ميلي درياف
ــرد؛ اما  ــگاه نقش جهان می گي ورزش
پس از آن سفر، نامه به دست معاونت 
ــد و  ــردی رئيس جمهور می رس راهب
ــدس عزيزی در  ــتور مهن ــر دس منتظ
ــئوالن استان و  ــت؛ مس اين زمينه اس
ــدت پيگير  ــدگان مجلس به ش نماين
ــتند اما انگار  دريافت اين بودجه هس
ــر بودجه های عمرانی در  پرداخت دي
ــته و پرداخت  اين پروژه نيز تأثير داش
اين بودجه را ماه ها به تعويق انداخته 

است.
ــكل  ــم در مورد مش ــر بخواهي 3-اگ
ــدن نقش جهان سخن به  ــاخته نش س
ــم و از اختالف  نظرهای  ميان بياوري
ــعه و  ــركت توس ــئوالن ش ــن مس بي
ــور با  ــی كش ــن ورزش ــز اماك تجهي
ــه ميان  ــخن ب ــگاه س پيمانكار ورزش
ــخن نگفته ايم؛  ــم، صادقانه س نياوري
ــئوالن شركت توسعه معتقد  گويا مس
ــقف قرارداد پيمانكار  ــتند كه س هس

ــه پرداخت مبلغ  ــده و نيازی ب پر ش
ــتری به شركت كاشالوت نيست،  بيش
در حالی كه پيمانكار ورزشگاه مدعی 
ــركت  ــئوالن اين ش ــده كه  از مس ش
ميليون ها طلب دارد. تا زمانی كه اين 
مسأله كه قرار است از طريق مسئوالن 
سازمان بازرسی كشور بررسی شود، 
ــن نشود نمی توان به تكميل اين  روش
ــگاه اميدی داشت چراكه كليد  ورزش
ــخص شدن  ــگاه، مش قفل اين ورزش

وضعيت كنونی آن به شمار می رود.
ــورت تفويض  ــود در ص ــرار ب 4-ق
مديريت تكميل ورزشگاه نقش جهان 
به استان اصفهان، پيمانكار ورزشگاه 
ــر عهده  ــل آن ب ــد و تكمي ــر كن تغيي
پيمانكار ديگر بيفتد؛ شهردار اصفهان 
بارها اعالم كرده كه توانايی تكميل اين 
ورزشگاه در زمانی بالغ بر يک سال را 
ــل توجه در مورد  دارد؛ تنها نكته قاب
ــگاه نقش جهان در حال حاضر  ورزش
وضعيت مبهم بودجه اختصاص يافته 
ــگاه است؛ بودجه ای كه  به اين ورزش
اگر به اصفهان برسد، ورزشگاه بزرگ 

اين شهر را از خواب بيدار می كند!

 پيشكسوت فوتبال ايران گفت: به عنوان 
ــت دارم تيم ملی كشور  يک ايرانی دوس
ــام قهرمانی را  ــيا مق در جام ملت های آس
ــب كند. فرامز ظلی گفت: چند سالی  كس
است كه در نمايشگاه شركت می كنم البته 
توقع ما پيشكسوتان از اهالی رسانه بيشتر 
ــت و بايد توجه بيشتری به جوان های  اس
قديم فوتبال ملی داشته باشد. پيشكسوت 
فوتبال ايران درباره وضعيت تيم ملی اظهار 
ــت: چيزی را كه در تيم ملی كاشتيم  داش
ــرد. ما برای فوتبالمان چه  درو خواهيم ك

ــاس  ــاس احس كرده ايم! فوتبالی كه بر اس
زندگی می كند و يک روز حالش خوب 
ــانی كه  ــر بد، مانند انس ــک روز ديگ و ي
ــت. وی ادامه داد: از سال گذشته  بيمار اس
ــن فوتبال به بهره برداری  تاكنون چند زمي
ــتن زيرساخت مناسب  رسيده است. داش
ــده است.  ــوت عقده ش برای من پيشكس
ــده و  ــرف تمام ش ــه زمان ح ــدم ك معتق
هرچند شعارهای زيبا سر داده شود. ظلی 
ــده در مورد  درباره صحبت های مطرح ش
ــوان كرد: به  ــر كادر فنی تيم ملی عن تغيي

نظرم چرا اين كار را انجام داديم كه حاال 
ــس از اول هم  ــم تغييرش دهيم پ بخواهي
ــتباه كرديم. قهرمانی در جام ملت های  اش
آسيا برای ما رويا شده است و حاال ديگر 
زمان تغيير نيست و بايد اسكلت تيم ملی 
بسته شده باشد تا در زمان باقيمانده به رفع 
معايب بپردازيم. شايد قهرمان جام ملت ها 
ــيم،  ــويم و مدتی بعد از آن خوش باش ش
اما دوباره به همان راه قبلی باز می گرديم. 
ــت دارم قهرمان  به عنوان يک ايرانی دوس
ــوم، اما عقل و منطقم چيز  جام ملت ها ش
ديگری می گويد. پيشكسوت تيم فوتبال 
ــتقالل درباره شرايط اين تيم نيز اظهار  اس
داشت: تيم های باشگاهی همواره در طول 
ليگ دچار نوسان می شوند و اين موضوع 

در همه جای دنيا وجود دارد. خوشبختانه 
ــت  حركت در ابتدای ليگ خوب بوده اس
و اميدوارم در ادامه نيز اين روند ادامه پيدا 
ــد. در فوتبال ما تيم ها فاصله زيادی با  كن
هم ندارند و نمی توان به صورت قطعی در 

مورد قهرمان اظهارنظر كرد. 

اصغر قلندری 

ــی و ورزش در تمام  هفته تربيت بدن
ــه های مختلف  ــتان و مدرس نقاط اس
ــد. به همين مناسبت  گرامی داشته ش
ــه نمونه راهنمايی هفتم محرم  مدرس
ــی )مدير  ــت واالی خانم آقاي به هم
ــر  ــراجی )دبي ــاز س ــه( و مهن مدرس
ــش ورزش( و  ــرده و با دان تحصيلك
ــناس  ــا حضور مريم مهدوی )كارش ب
تربيت بدنی دختران( و سيد مرتضی 
ــناس تربيت بدنی  ــی )كارش ميرطباي
ناحيه 5 اصفهان( طی مراسم باشكوهی 
ــركت بيش از 500 دانش آموز از  با ش
ورزشكاران برتری كه در مسابقه های 
هفته تربيت بدنی و ورزش مقام های 
اول تا پنجم را به دست آورده بودند، 

با اهدای هدايايی تجليل به عمل آمد. 
ــم تالوت آياتی از  در آغاز اين مراس
كالم ا... مجيد توسط يكی از دختران 
خردسال، فضای مدرسه را عطرآگين 
نمود و سپس سيد مرتضی ميرطبايی 
ــت ورزش در جامعه و  پيرامون اهمي
فايده های آن سخنانی كرد و از توجه 
ــه نمونه هفتم  ــئوالن مدرس ويژه مس
ــعه ورزش به ويژه  محرم به امر توس
ــت اين مدرسه كه  مدير ورزش دوس
بارها با كسب عناوين قهرمانی و نايب 
ــتگی های خود را به  ــی شايس قهرمان

اثبات رسانده تقدير نمود.
ــش آموزان و  ــه خانواده دان در خاتم
ــان تربيت بدنی  مسئوالن و كارشناس
ــگاه كارهای دستی و نقاشی  از نمايش

هنرجويان اين مدرسه ديدن كردند.

سينا عشوری هافبک جوان تيم فوتبال 
ذوب آهن در مورد بازی با پرسپوليس 
ــی با انگيزه  ــاگردان علی داي گفت: ش
ــدند  ــابقه ظاهر ش خاصی در اين مس
ــتند.  و بازی خوبی را به نمايش گذاش
ــابقه  تيم ما پس از اينكه با الهالل مس
سختی را برگزار كرد از نظر جسمانی 
ــته بود و تيمی كه بازيكنانش از  خس
نظر بدنی كم بياورند نمی تواند برنامه 
ــاده كند. وی به  مربيان را در زمين پي
داوری اين ديدار اشاره كرد و توضيح 
ــک داورها خوب بودند و كار  داد: كم
ــكل انجام دادند  خود را به بهترين ش
ــه ضرر تيم  ــعيد مظفری زاده ب  اما س
ــوت زد و در صحنه ای  ذوب آهن س

ــی احمدی را اخراج كرد دچار  كه عل
اشتباه شد و حتی كارشناس برنامه 90 
نيز اخراج احمدی را نادرست خواند 
ــد با  ــدی اخراج نمی ش ــر احم و اگ
اطمينان می گويم می توانستيم حداقل 

امتياز را از اين بازی كسب كنيم.
ــر تيم ما را  ــری زاده به نوعی س مظف
ــان عنوان كرد: برای  بريد. وی در پاي
پيروزی به تبريز می رويم و بايد تمام 
ــت  بچه ها تمركز خود را برای شكس
ــهرداری تبريز بگذارند هر چند كه  ش
ــت  ــا تغيير مربی اين تيم ممكن اس ب
ــوک مثبتی در اين تيم ايجاد شود و  ش
ــا نبايد به رده 17 اين تيم در جدول  م

نگاه كنيم.

ابراهیم زاده اولین شكست را به درخشان تحمیل می كند

روز سخت شاگردان ابراهيم زاده در تبريز
پژمان سلطانی

ــيزدهم ليگ برتر فوتبال كشور امروز با انجام دو  هفته س
ديدار به پايان خواهد رسيد و از ساعت 15:45 ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه يادگار امام تبريز ميهمان شهرداری 
ــم زاده در اين بازی نمی تواند  ــز خواهد بود. ابراهي تبري
ــهاب گردان و  ــی احمدی، ش ــدادی فر، عل ــم ح  از قاس
مجيد نورمحمدی )به علت آسيب ديدگی از ناحيه كمر( 
ــتفاده كند و در تبريز مقابل شاگردان حميد درخشان  اس
ــهرداری در بازی قبلی  ــختی را در پيش دارد. ش روز س
ــت تيم  مقابل ملوان در انزلی با مربيگری منهاجی توانس
ــد تغيير مربی در  ــدون گل متوقف كن ــوان ملوان را ب ج
ــوكی به تيم وارد شود منفی يا  ــود ش تيم ها باعث می ش
ــه فوق العاده بود اما  ــت، اكبر ميثاقيان تيمش در حمل مثب
ــكل های فراوانی است. به نظر  در خط دفاعی دچار مش
ــان با ورودش به اين تيم، اولين  ــد حميد درخش می رس
كاری كه انجام می دهد ترميم حفره های دفاعی اين تيم 
باشد و مقابل نماينده اصفهان برای گل نخوردن به ميدان 
 خواهد آمد و با داشتن بازيكنانی مثل كارلوس ادواردو و 
شهرام گودرزی، در ضد حمله ها خطرناک ظاهر خواهند 
شد. ذوب آهن در چارچوب دروازه خود از عباس قاسمی 
ــرد و در نبود علی احمدی از محمد صلصالی  بهره می ب
استفاده می كند. صلصالی در بازی قبلی مقابل پرسپوليس 
آن مدافع شش دانگ هميشگی نبود و غالمرضا رضايی به 
ــت و پايه گذار گل دوم تيمش بود  راحتی او را جا گذاش
بايد اين را هم گفت كه صلصالی فكرش را نمی كرد كه 
در آزادی به ميدان برود كه با اخراج علی احمدی، ابراهيم 
ــد مهدی رجب زاده را از بازی خارج كند  زاده مجبور ش
ــتفاده كند كه اين بازيكن در  و به جای او از صلصالی اس
شرايط بازی قرار نداشت. در اين ديدار شايد او از ابتدا به 
بازی گرفته شود و با بازی خوب خود جبران بازی بدش 
را مقابل پرسپوليس بكند. آن چيزی كه برای همگان مبهم 
است اينكه ابراهيم زاده در نبود قاسم حدادی فر يكی از 

ــورمان، چه  هافبک های خوب اين روزهای فوتبال كش
ــی را جای او خواهد گذاشت؟ آيا خلعتبری به جناح  كس
ــترو؟ اگر هم محمد قاضی به جای  چپ می رود يا كاس
ــتان  حدادی فر بازی كرد جای تعجبی برای فوتبال دوس
نخواهد بود به دليل اينكه اين بازيكن در چند مسابقه در 
ــد. ذوبی ها هم اكنون 24  ــمت چپ به بازی گرفته ش س
امتيازی هستند و برای عقب نماندن در كورس قهرمانی، 
ــه امتيازهای كامل اين ديدار نياز مبرمی دارند. در مقابل  ب
هم حميد درخشان قصد دارد مثل همتای خود در تيم راه 
ــوک مثبتی به تيم بدهد. با نبود مهره های كليدی  آهن ش
ــر  ــت س ــختی را پش ــمی روز س ذوب آهن، عباس قاس

خواهد گذاشت. شهرداری هم اكنون 10 امتيازی است و 
ــدول رده بندی قرار دارد كه نبايد بازيكنان   در رده 17 ج
ــد زيرا آنها  ــالک برتری خود بدانن ــن اين را م ذوب آه
ــتند و در آستانه  ــگاه های آسيا هس ــت جام باش فيناليس
ــگاه های جهان قرار دارند. هر تيمی  رسيدن به جام باش
ــه مقابل ذوب آهن بازی می كند با انگيزه ای مضاعف  ك
ــز هم از اين  ــهرداری تبري ــود و ش در زمين ظاهر می ش
قاعده مستثنی نيست. بهترين گلزن اين تيم سعيد دقيقی 
ــت كه 5 گل به ثمر رسانده و پس از آن علی كريمی  اس
 در شهرداری 4 گله است. در جمع سبزجامگان اصفهانی
ــزن قلمداد  ــا 6 گل برترين گل ــينی ب ــد حس ــيد محم س

می شود، ذوب آهن با 7 برد بيشترين پيروزی را در جمع 
تيم های ليگ برتری دارد و قرمزپوشان تبريزی به همراه 
ــرد را تا پايان  ــب فقط 2 پيروزی كمترين ب پيكان با كس
هفته دوازدهم دارند. ذوب آهن نيز تنها با 10 گل خورده 
ــازی تبريز  عنوان برترين خط دفاعی را همراه تراكتورس
يدک می كشد )آمارهای اعالم شده تا پايان هفته دوازدهم 
است( در آخرين ديدار كه ساعت 17:45 آغاز خواهد شد 
ــتيل آذين در ورزشگاه آزادی از پيروزی پذيرايی  تيم اس
ــا نا داوری  ــته ب ــپوليس در هفته گذش می كند. تيم پرس
توانست صدرنشين ليگ برتر كشور )ذوب آهن( را با 2 
ــتيل آذين بحران زده نيز پس از دو  گل مغلوب كند و اس
هفته متوالی كه در مجموع 10 گل مقابل سپاهان و سايپا 
ــهر توانست در دقيقه  دريافت كرد؛ در بازی قبلی در بوش
ــاوی برسد و با يک امتياز به تهران برگردد.  85 به گل تس
ــپوليس  ــب پيروزی مقابل پرس ــاگردان پيروانی با كس ش
ــم به  می توانند خود را از پايين جدول جدا كرده و چش
بازی های آينده داشته باشد. استيل آذين با خريدهای كالن 
ــايپا و سپاهان  اول فصل، همانند يک تيم محلی مقابل س
ــد اما آنها امروز انگيزه مضاعفی مقابل شاگردان  ظاهر ش
دايی خواهند داشت به خصوص استقاللی هاي اين تيم 
ــياوش اكبرپور و حسين كاظمی(، حسن اشجاری به  )س
ــايپا انجام داد از روی  خاطر رفتاری كه در بازی مقابل س
ــكوها اين بازی را نظاره گر خواهد بود. استيل آذين با  س
ــی از ضعيف ترين خط حمله های ليگ  13 گل زده يك
ــياوس اكبرپور با  ــا محمد غالمی با 6 گل و س را دارد. ام
ــكيل   4 گل، يكی از خطرناک ترين زوج های ليگ را تش
داده اند. محمد نوری و غالمرضا رضايی به ترتيب با 6 و 
5 گل نيز می توانند برای خط دفاعی استيل آذين مشكل 
ــه در كورس قهرمانی  ــپوليس برای اينك ايجاد كنند. پرس
باقی بماند در صدد شكست قرمزهای قديمی پرسپوليس 
ــت و بايد منتظر ماند كه شهريار برنده ميدان می شود  اس

يا برادر شاغالم.

نقش جهان در خوابي عمیق!

پیشكسوت فوتبال: 
فوتبال ایران بیمار است

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی داشته شد

عشوری: 
مظفری زاده سر تیم ما را برید
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پیامبر اکرم)ص):
  ايمان عبارت است 
 از شناخت قلبی، 
 گفتار زبانی و کردار 
با اعضا  و جوارح.

زاینده رود
ــلمانی )معاون پرورش و  ــم س  قاس
ــتان  ــت بدنی آموزش و پرورش اس تربي
ــه  ــای هفت ــرور برنامه ه ــان( در م اصفه
ــيج دانش آموزی در گفتگو با زاينده  بس
ــهدای  ــی ش ــه نوران ــت: كارنام  رود گف
دانش آموز بايد به رؤيت همگان برسد و 
دانش آموزان امروز بايد اين كارنامه های 
نورانی را مشعل هدايت خود قرار دهند. 
ــی  ــرورت معرفی و بازشناس ــر ض وی ب
ــهيد مهرداد عزيزالهی )شهيد شاخص  ش
ــزار  ه  36 و  ــان(  اصفه ــوز  آم ــش  دان
ــد كرد و  ــور تأكي ــهيد دانش آموز كش  ش
افزود: در اصفهان 320 شهيد معلم و 5400 
ــهيد  ــهيد دانش آموز وجود دارد كه ش ش
ــن و مصاحبه  عزيزالهی به علت كمی س
ــا امام )ره( و همچنين فرهنگی  معروف ب
ــان و اين نكته كه در جبهه  بودن پدر ايش
ــال به ادامه تحصيل می پرداخت  نيز 6 س
ــهيد خرازی بوده است؛  و از نزديكان ش
ــهيدی  عالوه بر تقوا و اخالق او را به ش

ــوزان معرفی كرده  ــاخص در دانش آم ش
است. وی با اشاره به كنجكاوی عجيب، 
توانمندی فكری و گسترش عدالت، تقوا، 
ايمان و دينداری توسط شهيد عزيزالهی، 
ــوه و الگوی دانش آموزان كشور  او را اس

خواند.
ــلمانی برنامه های هفته بسيج  ــم س قاس
ــواردی همچون  ــوزی را در م ــش آم دان

ــهيد  ــتان به نام ش ــذاری يک دبيرس نامگ
ــهدای  ش ــان  يادم ــب  نص ــی،   عزيزاله
ــی از ميدان ها، پخش  دانش آموز در يك
ــهدا و عكس های شهدای  پوسترهای ش
ــطح  ــه ها و س ــوز در مدرس ــش آم دان
ــار و مقاومت در  ــهر، نواختن زنگ ايث ش
ــه ها و چاپ ويژه نامه كشوری با  مدرس

20 هزار نسخه برشمرد.

معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و 
پرورش اصفهان، همچنين مراسم ميثاق با 
شهدای دانش آموز، برگزاری دعای ندبه 
ــيمای جمهوری  سراسری و پخش از س
اسالمی، اجرای صبحگاه مشترک، ديدار با 
ائمه جمعه و برگزاری مراسم قرآن، اجرای 
برنامه های روايتگری،  ــرود همگانی،  س
ــت های بصيرتی و اعتقادی شجره  نشس
ــهدای  ــا خانواده های ش ــه، ديدار ب  طيب
ــم ويژه 13  دانش آموز و برگزاری مراس
ــن برنامه های هفته  ــم تري ــان را از مه آب
ــتان اصفهان  ــيج دانش آموزی در اس بس
ــاپ كتاب  ــاره به چ ــد و ضمن اش خوان
ــاخص دانش آموز  ــهدای ش در مورد ش
اصفهان، خاطرنشان ساخت: سپاه، بسيج، 
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
ــاورزی، هالل احمر،  ــدس، جهاد كش مق
ــازمان تبليغات و اداره  ــيما، س صدا و س
ــاد اسالمی و حوزه هنری  فرهنگ و ارش
ــال در كنار آموزش و پرورش در  نيز امس

برگزاری برنامه ها همكاری دارند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان:

كارنامه نورانی شهدای دانش آموز بايد به رؤيت همگان برسد
ــالمی، وضعيت  ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــاز وزارتش  ــبت به آغ ــدور كتاب را نس ص
ــرد و  ــی ك ــر ارزياب ــته بهت ــال گذش  در س
گفت: ما در اين حوزه وضعيت رو به رشدی 

را شاهديم.
به گزارش مهر، سيد محمد حسينی در پاسخ 
ــئوالی  درباره وضعيت بنياد سعدی كه  به س
طرح آن دو سال پيش توسط غالمعلی حداد 
ــيون فرهنگی مجلس(  ــادل )رئيس كميس ع
ــعدی در  ــد، گفت:  طرح بنياد س مطرح ش
حال حاضر در شورای عالی انقالب فرهنگ 
مطرح است و وزارتخانه های علوم و ارشاد 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،  و نيز س
فعاليت هايی را برای توسعه و گسترش زبان 
ــور در دست اجرا  ــی درخارج از كش فارس
ــتادان زبان  ــه از جمله آن اعزام اس دارند ك
ــورهای خارجی است. وی  ــی به كش فارس
ــر اين باورند كه اين  اضافه كرد: خيلی ها ب
ــت و بايد يک تمركز در  اقدام ها كافی نيس
اين حوزه وجود داشته باشد و طرح تأسيس 
ــده اما  ــم از اين جهت مطرح ش ــعدی ه س
ــاره كم و كيف اين بنياد هم چنان بحث  درب
وجود دارد. سيد محمد حسينی همچنين در 
پاسخ به سئوالی ديگر درباره داليل طوالنی 
شدن بيش از حد معمول روند بررسی كتاب 
ــه داد: ما در اين حوزه،  و صدور مجوز ادام
ــدی را شاهديم و اگر در  وضعيت رو به رش
موردهايی بعضی كتاب ها اشكال هايی دارد 
می شود با اصالحات، دوباره آنها را مطرح 

كرد.
وزير ارشاد تأكيد كرد: گاهی وقت ها اصرار 
بعضی ناشران و نويسندگان به برخی مطالب 
ــت هم بوده، باعث طوالنی شدن  كه نادرس
روند بررسی كتاب می شود اما فكر می كنم 
ــبت به گذشته وضعيت بهتری داشته ايم  نس
و گاليه ها نسبت به آغاز وزارت بنده خيلی 

كاهش پيدا كرده است.
ــتانمان در  ــه من به دوس ــزود: توصي وی اف
ــاد و اداره  ــی وزارت ارش ــت فرهنگ معاون
ــتری در  ــرعت بيش ــت كه س كتاب اين اس
ــا گاهی  ــورت دهند ام ــاب ص ــی كت بررس
ــت كه كار را  وقت ها چرخه های اداری اس

طوالنی می كند.

حسینی :
روند صدور مجوز 
کتاب بهتر شده است

روزی بود...

زاینده رود
ــا و  ــون ه ــاالن كان ــگان و فع ــش نخب ــتين هماي نخس
ــان با اولين  ــان، هم زم ــتان اصفه ــاجد اس مراكز فرهنگی مس
ــاخص  ــتاد مهرداد حريرچيان، نمونه ش ــهادت اس ــالگرد ش س
ــت؛ با همت  ــد ياف ــجد رش ــد و نخبگی كه از مكتب مس رش
ــه كانون های  ــالمی و دبيرخان ــاد اس ــگ و ارش اداره كل فرهن
ــزار  ــچيان برگ ــی فرش ــه فرهنگ ــتان در مجموع ــاجد اس  مس

شد.
از هدف های برگزاری اين همايش می توان به تبيين استراتژی 
ــی  ــيب شناس ــجد محور، برگزاری ميزگرد آس كانون های مس
ــان و تبيين مبارزه با  ــتاد حريرچي ــی، تجليل از مقام اس فرهنگ

جنگ نرم در مساجد نام برد. 
سيد عليرضا حسينی )مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان( 
در اين همايش گفت: كانون های فرهنگی نياز امروز مسجدها 
ــن مكان ها اعتماد كنند و فضای  ــت و خانواده ها بايد به اي اس

ــجدها افزوده  ــی دنيای امروز می طلبد كه بر جاذبه مس فرهنگ
ــاير يورش های فرهنگی جوانان را از  ــود تا زرق و برق س ش

حضور فرهنگی- مذهبی در مسجد غافل نكند.
ــئوالن كانون های مساجد خواست تا  سيد رضا حسينی از مس
ــنتی عمل كردن گذر كرده و فعاليت های خود را  از مرحله س
ــمن مجهز   به روز و مدرن كنند تا در برابر هجوم فرهنگی دش

باشند. 
ــتفاده از تجربه های كانون های قديمی در مسجدها  وی بر اس
تأكيد كرد و افزود: وجود هزار كانون در مساجد استان اصفهان، 
ــتفاده  ــكل از آن اس ــت كه بايد به بهترين ش  بركتی بی نظير اس

كرد. 
ــاد اصفهان، استاد حريرچيان را الگوی  مديركل فرهنگ و ارش
ــی عالمانه و  ــادی از بی رياي ــجدی و نم ــت مكتبی و مس تربي
عارفانه در سنگر جهاد، علم و مبارزه و نيز اصول گرای واقعی 

در عمل توصيف كرد.

زاینده رود
ــی امنيتی استاندار  ــماعيلی )معاون سياس محمد مهدی اس
اصفهان( در سخنانی با موضوع جنگ نرم، در همايش نخبگان 
مسجدهای استان اصفهان گفت: دشمن در جنگ نرم، مسجدها 
ــنگر  ــاجد س ــدف قرار داده و آنها می دانند كه مس ــورد ه را م
ــل مذهبی جامعه  ــاوری و فرهنگ اصي ــون اصلی دين ب  و كان

است.
وی افزود: ما زمانی آسيب ديده ايم كه نقش مسجد را فراموش 
ــم و يا به حوزه های ديگر واگذار نموديم كه در آن زمان  كردي
ــد و با جنگی نرم  ــر تكنولوژی و ليبرالی به عرصه وارد ش تفك

تفكر مذهبی ما را نشانه رفت. 
ــدار مقام معظم رهبری در دهه 70  ــاره به هش ــماعيلی با اش اس
ــرد: بايد طبق فرمايش  ــوص هجوم فرهنگی تصريح ك در خص
ــاجد را سنگری برای مبارزه با جنگ نرم  مقام معظم رهبری مس
ــاجد به عنوان خيزش خط مقدم  ــمن كرد و كانون های مس دش
ــت عدالت محور مبنی بر  ــعار دول اين نهضت در آينده و با ش
احيای گفتمان امام، جلوی ورود سكوالريسم به بدنه حكومت 

ــور را گرفت و مسجدها را به حالت  و حوزه های مديريتی كش
قبلی و تدافعی مثل زمان انقالب و جنگ درآورد.

ــرد: بايد  ــتاندار اصفهان تصريح ك ــی اس ــی امنيت معاون سياس
ــواره در طول تاريخ  ــجدهای اصفهان كه هم عملكرد قوی مس
ــی و مقاومت در برابر  ــردم و تبلور حضور انقالب ــتگاه م خواس
ــتن  ــود و اين جز با داش ــوت بودند، حفظ ش ــتكبار و طاغ اس
ــت  ــتان به دس ــجدهای اس ــون های قوی فرهنگی در مس  كان
ــی را مثبت و كارآمد توصيف  ــی آيد.  وی ظرفيت های فعل نم
كرد و خاطرنشان ساخت: كانون های مساجد بايد در انطباق با 
دولت اسالمی حركت كرده و همواره از دولت حمايت كنند و 
ــتقرار اولين قرارگاه جنگ نرم كشور در استانداری  با وجود اس
ــردازی پرداخته و با اين قرارگاه  ــان، به خالقيت و ايده پ اصفه

همكاری كنند. 
ــاجد را  ــان كانون های مس ــماعيلی در پاي ــدی اس ــد مه محم
ــر صحيح  ــالمی و نش ــت اس ــرای نهض ــه ب ــای طيب ــنگ بن س
ــف  توصي ــالمی  اس ــت  دول ــت  محوري ــا  ب ــی  دين ــم   تعالي

كرد.

ــت: با  ــر صدا گف ــركل پخش خب مدي
ــه در مراحل پاياني  ــب طرحي ك تصوي
ــبكه خبر راديويي راه اندازي  ــت، ش اس

مي شود.
ــوي  گفتگ در  ــي  صالح ــد  علي محم
اختصاصي با خبرنگار اعزامي فارس به 
ــوره، گفت: در حال حاضر دو  مدينه من
ــت تهيه داريم  پروژه براي راديو در دس
ــر راديويي  ــبكه خب ــه يكي از آنها ش ك
است كه در صورت تصويب راه اندازي 

مي شود. 
وي گفت: دومين كار هم كه موافقت هاي 
ــده، طرحي است كه  اوليه آن گرفته ش
ــار راديو در  ــراي آن هم زمان اخب با اج

تلويزيون قابل پخش خواهد بود. 
ــرح گفت: براي  ــريح اين ط وي در تش
ــد بخش خبري  ــور دو يا چن ــن منظ اي
راديو انتخاب شده و با يكسري كارهاي 
تصويري هم زمان اين بخش هاي خبري 

از تلويزيون پخش خواهد شد. 

هم زمان با  اولین سالگرد شهادت استاد مهرداد حریرچیان؛
برگزاری نخستین همايش نخبگان و فعاالن مراکز فرهنگی 

مساجد استان اصفهان

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان:
دشمن در جنگ نرم، مسجدها را هدف قرار داده است

شبکه خبر راديويي راه اندازي مي شود
یاد یاران یاد باد

انتخاب شركت داروسازی فارابی را به عنوان صادركننده نمونه ملی به حضرتعالی وكلیه 
همكاران تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر علیرضا تحسیری

مدیریت روزنامه زاینده رود

مژده به همشهريان گرامی:

 مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی، شركت ها و مؤسسات بازرگانی خصوصی و دولتی، 

و  جذب  نمایندگی  دفتر  مشاغل،  و  كسبه  كلیه  و  زنجیره ای  و  بزرگ  فروشگاه های 

پذیرش آگهی های تجاری، تبلیغاتی، بازرگانی و فرهنگی روزنامه زاینده رود در مركز 

شهر اصفهان افتتاح شد.

نشانی: خیابان چهارباغ عباسی – مجتمع تجاری چهارباغ – طبقه اول – واحد 28 
تلفکس: 2207950 - 0311

برق  از 90 درصد مصرف  بیش  كه  دانید  مي  آیا 
المپهاي رشته اي بصورت حرارت تلف مي شود .

مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی


