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مديركل تأمین اجتماعي استان اصفهان:
824 هزار نفر در اصفهان زيرپوشش تأمين 
اجتماعي هستند

كتاب های كمک آموزشی؛ 
تجارت يا كيفيت بخشي؟

مدیر عامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری، 
 از راه اندازی سیستم »GPRS« خبر داد و گفت: 
با راه اندازی سیستم GPRS در استان، 60 درصد 
جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش آن 

قرار گرفتند.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  فتحی«  »علیرضا 
 جی پی آر اس، امکان دسترسی  به اینترنت در 
گوشی های تلفن همراه را  فراهم می سازد و از این 
طریق می توان به مرور سریع تر وب پرداخت و از 
سرویس های Online در هر نقطه استفاده نمود.

وی اظهار داشت: این سیستم در حال حاضر به 
جز دو شهرستان لردگان و اردل، در دیگر مراکز  
روستاهای  و  اصلی  شهرهای  و  شهرستان ها 

پرجمعیت فعال و قابل استفاده است.
فتحی تصریح کرد: این سیستم در دو شهرستان اردل 
و لردگان نیز تا دو ماه آینده راه اندازی می شود. وی 
بیان داشت: برای فعال سازی  این سیستم  بایستی 
یک پیام بدون متن به شماره 8008 ارسال شود و یا 
به سایت همراه اول WWW.MCI.IR مراجعه 
نمود و برای دریافت تنظیمات نیز می توان یک پیام 
کوتاه به شماره 8008 با محتوای نوع و مدل گوشی 
ارسال نمود که پس از آن یک پیام کوتاه دریافت 
می نمایید و بعد از باز کردن پیام و زدن کد 1234، 
تنظیمات به طور خودکار در گوشی قرار خواهد 
گرفت. وی افزود: اگر به هر دلیل این کار با مشکل 
مواجه شود ابتدا درخواست باید تکرار شود و در 
صورت عدم موفقیت مجدد      با مرکز پاسخگویی 
به شماره 09990 جهت حل مشکل  اول  همراه 

تماس حاصل شود. 
وی در پایان اضافه نمود: با وجود افزایش ظرفیت 
تلفن همراه و واگذاری سیم کارت ها در طی چند 
سال اخیر، استان چهارمحال و بختیاری در ارائه 
خدمات تلفن همراه در سطح مطلوبی قرار دارد و 
همیشه سعی بر این بوده که این کیفیت افزایش یافته 

و رضایت مشترکان محترم جلب گردد.

بنابر گ��زارش روابط عمومی 
جمعی��ت هالل احمر اس��تان 
اصفهان، به زودی اولین مرکز 
آم��وزش تخصصی ام��داد و 
نجات کشور در اصفهان افتتاح 
می ش��ود. بنابرای��ن گزارش، 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از افتتاح این ساختمان 
در اصفهان خبر داد و گفت: پروژه ساختمان تخصصی...

سراسری/ صفحه2

معاون پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد، با اعالم این 
خبر گفت: این دانشگاه از سال 
1382 تا س��ال 1388 به طور 
متوالی رتبه اول پژوهش��ی را 
 بین دانشگاه های علوم پزشکی 

هم تراز کشور کسب نموده است. دکتر محمود مباشری ... 
سراسری/ صفحه2

افتتاح اولين مركز آموزش تخصصي 
امداد و نجات كشور در اصفهان

برای هفتمین سال متوالی؛
  دانشگاه علوم پزشکی شهركرد 

رتبه اول پژوهشی را كسب نمود  
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راه اندازی سيستم 
 »GPRS« در 

چهارمحال و بختياري

رئیس مركز استاني دانشگاه علمي- كاربردي استان اصفهان:

 نظام عالي آموزش مهارتي 
اجرا  مي شود

دکتر سید احمد خاتون آبادی 
)عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان( در سلسله 
کارگاه های  و  نشس��ت ها 
آموزشی فرهنگ شهروندی، 
 به شناسایی عوامل مؤثر در 

بهره وری بیش��تر و استفاده بهینه از پارک های اصفهان پرداخت. 
وی گفت: شهروندان باید...

صفحه آخر/ صفحه8

 شناسايي عوامل مؤثر در 
بهره برداري بهينه از پارك هاي 

اصفهان

صفحه 2

در  برق  از  بخردانه  و  منطقی  استفاده  با 
شکوفايی اقتصادی جامعه سهیم باشیم.

منا
: اي

س
عک

 

 66/11/25  – به شماره 24950  منابع ملی  پیرو آگهی تشخیص 
منتشره در روزنامه جمهوری اسالمی و هفته نامه اولیاء اصفهان به شماره 
های 2536 – 1733 – 66/12/1 رديف 8 موسوم به سرداب سفلی با 
 توجه به اينکه محدوده مورد آگهی شامل مراتع و مزارع و فروعات آن 
می باشد لذا نام محل به قريه سرداب سفلی و مراتع و مزارع آن و 
كلیه فروعات )به استثنای 11 فرعی( و مراتع خارج از پالک اصالح 

و اعالم می گردد. 

فيض ا... رهنما مديركل
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی به شماره 32694 – 89/8/9

مديركل محترم اداره كل استاندارد و رئیس هیأت مديره باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مباركه سپاهان 

انتصاب حضرتعالی را صمیمانه خدمت شما تبريک عرض می نمايم. از خداوند متعال 
توفیق روزافزون جنابعالی را در جهت خدمت به ورزش و ورزشکاران خواستارم.

سردبير روزنامه زاينده رود

جناب آقای غالمحسین حسینی 

م الف: 10662



 2Wednesday 3 November 2010 چهار شنبه 12 آبان 1389/ 26 ذالقعده1431/ شماره386           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

با وجود اینکه مج��وز راه اندازی بورس 
تخصصی فوالد با دستور رئیس جمهور 
صادر شد اما پس از ارائه این مجوز، تنها 
آلودگ��ی ناش��ی از کارخانه های فوالد و 
پاالیش��گاه، نصیب مردم اصفهان شده و 
گردش مالی در بانک های تهران متمرکز 
می شود. به گزارش فارس از اصفهان، از 
آنج��ا که دفاتر ب��ورس نقش عمده ای را 
در انتقال داد و س��تدها دارند و مکانی به 
منظور خرید و ف��روش راحت تر برخی 
از محصوالت محس��وب می ش��ود، نیاز 
ب��ه ارائه برخ��ی خدمات و ه��م چنین 
حمایت ها برای انجام صحیح در راستای 
توس��عه اقتصادی استان مربوطه دارد. در 
حال حاض��ر نیز از مهم ترین مواردی که 
مورد توجه مس��ئوالن بورس اصفهان و 
هم چنین استانداری اصفهان قرار گرفته، 
ایجاد مرکز مالی منسجم و متمرکز در یک 
مکان خاص است. ایجاد مکانی متمرکز 
برای بورس اوراق به��ادار، بورس کاال، 
کارگزاری ه��ای مختلف و ش��رکت های 
بیم��ه و در مجموع تم��ام نهادهای مالی 
وابس��ته به بورس در ی��ک مکان خاص 
از موارد مورد بررس��ی و پیش��نهاد شده 
به اس��تاندار اصفهان بوده اس��ت. عرضه 
نک��ردن فوالد و تیرآهن در بورس تهران 
و عرض��ه محصوالت فوالدی ش��رکت 
فوالد مبارک��ه، ذوب آهن، پاالیش��گاه و 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاالی 
اصفه��ان، از جمله موردهایی بوده که در 
رونق گرفتن ب��ورس و گردش مالی آن 
در اصفهان تأثیرگذار بوده اس��ت. ایجاد 
بستری برای توسعه و پیشرفت اقتصادی 
استان اصفهان، کشور و در نهایت منطقه 
از مهم ترین موارد مورد توجه مس��ئوالن 
ب��وده و از آنجا ک��ه اصفه��ان در زمینه 
صنعت و تولید رتبه مناس��بی در کشور 
دارد، ای��ن ط��رح می توان��د تأثیرگذاری 
مثبتی برای رش��د اقتصادی اس��تان و به 
دنبال آن کش��ور داشته باشد. در راستای 
توس��عه بخش��یدن به فضای بورس کاال 
در دور س��وم سفر هیأت دولت به استان 
اصفهان، با توجه به تأثیرگذاری بس��یار 
اصفه��ان در زمینه فوالد کش��ور و تولید 
بیش از 70 درصد فوالد کش��ور در این 
استان، پیشنهادی مبنی بر احداث بورس 
تخصصی فوالد در اصفهان ارائه شد که 

م��ورد موافقت رئیس جمه��ور و هیأت 
دول��ت واقع ش��د و دس��توری در مورد 
احداث آن ارائه دادند. این در حالی است 
که پس از حدود یک س��ال از سفر هیأت 
دولت به اصفهان و تعیین این مصوبه و با 
توجه به استقبال خوب مسئوالن اصفهان 
مبن��ی بر ایجاد ب��ورس تخصصی فوالد 
در اصفهان، تاکن��ون هیچ اقدامی در این 
ارتباط انجام نش��ده است. از آنجایی که 
اصفه��ان به عنوان قطب صنعتی کش��ور 
شناخته ش��ده اس��ت، با راه اندازی تاالر 
 تخصص��ی ف��والد و خری��د و فروش، 
تور نوم��ری و گردش مال��ی فوالد، هم 
چنین گردهمایی دفاتر خرده فروشی آهن 
و ف��والد، می توان ص��ادارت و واردات 
در اصفه��ان را س��امان داد. باید در نظر 
داشت که در حال حاضر حجم باالیی از 
آهن، فوالد، قیر، محصوالت کش��اورزی 
و م��واردی از ای��ن دس��ت در اصفهان 
مورد مبادله ق��رار می گیرد و تور نومری 
و گ��ردش مال��ی آن در بانک های تهران 
واریز می ش��ود که از نظر س��ودآوری و 
هم چنین توسعه و پیش��رفت اقتصادی 
به ضرر اس��تان اصفهان است. باید توجه 
داشت که عالوه بر بحث های مهم مالی 
بورس کاال برای اصفهان، ایجاد ش��هرک 
تخصصی ف��والد در اصفه��ان از حجم 
باالی عب��ور و م��رور و ترافیک های به 
وجود آم��ده جلوگیری می کن��د. این به 
دور از انصاف است که همه آالیندگی ها 
و دود ناش��ی از کارخانه های فوالدی و 
پاالیش��گاه نصیب مردم اصفهان شود و 
سود ناشی از فروش این محصوالت در 
بانک های تهران مشکل نقدینگی آنها را 
برطرف کند. این در حالی اس��ت که در 
ح��ال حاضر تمام خری��د و فروش های 
اصل��ی و حتی تورنومری مالی ش��هرک 
ب��ورس کاالی اصفهان در ته��ران انجام 
ش��ده و تاالر بورس کاالی اصفهان تنها 
مکانی برای فعالیت چند کارگزار محدود 
شده است و تمام مزایا و سودهای حاصله 
در بانک های تهران وارد می شود. این در 
حالی است که مسئوالن عالی استانداری 
نیز احداث بورس تخصصی کاال را حق 
اصفه��ان می دانند و ارائه همه امکانات و 
خدم��ات در زمینه بورس کاال را موجب 

رشد و پیشرفت اصفهان تلقی می کنند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک هاي 
صنعتي اس��تان تهران گفت: 448 هکتار 
زمین براي اجراي فاز توس��عه ش��هرک 
پیش بیني  فیروزک��وه  عل��ي دره  صنعتي 

شده است. 
مسعود فیاض بخش در گفتگو  با فارس 
در فیروزک��وه، اظهار داش��ت: توس��عه 
شهرک صنعتي علي دره فیروزکوه مدنظر 
ق��رار گرفته و اقدام ه��ای الزم در حال 
انجام است. وي با اشاره به خدماتي که 
دولت در بخش زیرساخت ها انجام داده 
اس��ت، اضافه کرد: شرکت شهرک هاي 
صنعت��ي اس��تان ته��ران متول��ي ایجاد 
زیرساخت ها در شهرک صنعتي علي دره 

فیروزکوه است.
ش��رکت  کوچ��ک  صنای��ع  مع��اون   
ته��ران  اس��تان   ش��هرک هاي صنعت��ي 
افزود: در مرحله نخست احداث شهرک 
صنعتي عل��ي دره فیروزکوه، 203 هکتار 
زمین ب��راي این منظ��ور در نظر گرفته 

شده اس��ت. فیاض بخش تأکید کرد: در 
مرحله توسعه ش��هرک صنعتي علي دره 
فیروزکوه، 448 هکت��ار زمین براي این 

منظور پیشنهاد شده است.
  وي ی����ادآور ش��د: ق���رار ش��د ت��ا 
اداره های جهاد کشاورزي، امور اراضي 
و منابع طبیعي و آبخیزداري شهرس��تان 
فیروزک��وه نس��بت به تحوی��ل زمین به 
منظور اجراي فاز توسعه شهرک صنعتي 

علي دره فیروزکوه اقدام کنند. 
فی��اض بخش ادامه داد: 116 قرارداد در 
شهرک صنعتي علي دره فیروزکوه منعقد 

شده است. 
وي ه��م چنین با اش��اره ب��ه رقم اعالم 
 ش��ده در جلس��ه بررس��ي مس��ائل و 
مشکل های صنایع شهرستان فیروزکوه 
مبني بر اینکه 316 واحد صنعتي اس��تان 
ته��ران راکد هس��تند، گف��ت: این رقم 
درس��ت نیست و اشتباه آماري در اعالم 

این رقم رخ داده است. 

بهسازي س��امانه هاي پاالیشگاه تهران 
میزان نشت نفت از مخازن، تأسیسات و 

لوله ها را به صفر رسانده است. 
ب��ه گزارش م��وج، مدیرکل بهداش��ت، 
ایمني و محیط زیست )HSE( وزارت 
نفت در بازدید از پاالیشگاه نفت تهران 
گفت:  ه��م اکنون تصفی��ه خانه جنوب 
پاالیشگاه که چند سال پیش راه اندازي 
ش��ده بود به ظرفیت اسمي خود رسیده 
و لول��ه هاي فاض��الب قدیم��ي نیز با 
 س��امانه هاي جدی��د جایگزین ش��ده 

است. 
افزود:  تا حدود  محمدحسین اردشیري 
پنج سال پیش براي تصفیه آلودگي هاي 
نفت��ي از س��امانه هاي پم��پ اندتریت 
)pump and treat( استفاده مي شد 
ک��ه در این روش احتم��ال باقي ماندن 
فلزهای س��نگین در آب وجود داشت. 
 ام��ا اکنون با نصب یک س��امانه جدید، 
نف��ت آلوده اس��تحصال و بی��ش از 99 
 درص��د به نفت و آب تبدیل مي ش��ود 

و حتي در بعضي موردها آب به دس��ت 
آم��ده، قابل ش��رب اس��ت. مدیر عامل 
ش��رکت پاالیش نفت تهران نیز در این 
مراس��م گفت: ظرفیت واح��د بازیافت 
پاالیشگاه نفت تهران از 2500 متر مکعب 
 در روز به 8000 متر مکعب افزایش یافته 

است. 
محس��ن قدیري افزود: با ای��ن افزایش 
ظرفیت، همه آب ها و پسماندهاي نفتي 
پاالیشگاه در این واحد تصفیه مي شود 
و به مصرف فضاي س��بز که60 درصد 
مساحت پاالیشگاه را تشکیل مي دهد، 

مي رسد. 
ت�ه��ران،  پاالیش����گ�اه  گف���ت:   وي 
زمین هاي اطراف آن و آب هاي زیرزمیني 
از 80 س��ال پی��ش ب��ه واس��طه وجود 
 دپوهاي نفت��ي در منطقه، دچار آلودگي
  نفتي ش��ده ب��ود ک��ه خوش��بختانه با 
برنامه ری��زي هاي ص��ورت گرفته در 
چندسال گذشته، اکنون هیچ گونه زایش 

و آلودگي زیست محیطي نداریم. 

سید حسین سقائیان نژاد رئیس مرکز 
استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی 
اس��تان اصفهان در جلسه هم اندیشی 
که به منظ��ور ارتقای آموزش مهارتی 
و توجیه نظ��ام عالی آموزش مهارتی 
دانش��گاه های  رئیس��ان   با حض��ور 
علمی- کاربردی سطح استان تشکیل 
ش��ده ب��ود؛ از اس��تقرار نظ��ام عالی 
آموزش مهارتی کش��ور ب��ا حمایت 
دولت و مجلس و همکاری دانشگاه 
علم��ی- کارب��ردی، وزارت عل��وم، 
آموزش و پرورش، وزارت کار و فنی 
حرفه ای کشور خبر داد.سقائیان نژاد 

گفت: باید نظامی تعریف شود تا بتواند افراد زیر 
دیپل��م را به طور نظام من��د وارد عرصه آموزش 
و ب��ازار کار نماید و در مرحل��ه باالی دیپلم هم 
باید با تعریف مدرک های مهارتی، آموزش داده 
ش��ده و در نظام عالی آموزش مهارتی، وضعیت 
دانش��گاه علمی- کارب��ردی از این جهت که زیر 
نظر ریاست جمهوری اداره شود یا وزارت علوم 
باید مش��خص گردد. وی با اش��اره به پیام اخیر 
وزیر عل��وم، مبنی بر تعریف دو نظام آموزش��ی 
 و تقس��یم آن ب��ه نظام نظ��ری و نظ��ام مهارتی، 
اف��زود: درکمیته های تخصص��ی باید تعاریف و 
ضواب��ط و قانون ه��ای الزم برای اس��تقرار این 
وضعیت تبیین گردد. س��ید حس��ین سقائیان نژاد 
تصری��ح ک��رد: در نظ��ام عالی آم��وزش مهارتی 
دوره های پیوسته پودمانی فعال شده و کارشناسی 
ارش��د نیز در دانش��گاه علمی- کارب��ردی ارائه 

می ش��ود. رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی 
اس��تان اضاف��ه ک��رد:  از هدف های نظ��ام عالی 
آموزش مهارتی تربیت مدرس و ایجاد دوره های 
الزم برای تربیت مربی برای مراکز فنی و حرفه ای 
اس��ت و در این نظام 97 درصد رشته ها مهارتی 
و تنها 3 درصد از رشته های قبلی به طور توافقی 
باقی می ماند و با استقرار نظام، کلیه دانشگاه های 
علم��ی کارب��ردی موظ��ف می ش��وند امکانات 
الزم را برای ایجاد رش��ته های مهارتی و حذف 
 رش��ته های غیر مهارتی ایجاد کنن��د، وی اذعان
  داش��ت: کلی��ات گ��زارش کمیت��ه راهب��ردی 
علمی- کارب��ردی هدف طرح را ایج��اد ارتباط 
 بی��ن مراک��ز نظ��ری و مهارت��ی و نیز دانش��گاه 
علم��ی- کارب��ردی و فن��ی حرف��ه ای توصیف 
می کن��د و ایج��اد تح��ول در ه��رم تحصیلی و 
آموزش نیروی کار مهارتی در قالب مربیان مورد 
نی��از فنی و حرف��ه ای و تعامل با این مرکز نیز از 

هدف های نظام عالی آموزش مهارتی 
کشور است.

ــکاری بین  ــه هم ــم نام امضای تفاه
ــی كاربردی  ــع علم ــگاه جام دانش
ــی  ــوزش فن ــز آم ــان و مرك اصفه

حرفه ای استان
 س��ید حس��ین س��قائیان نژاد از ایجاد 
 تف��اه�����م نام�ه بی���ن دانش���گاه 
علم��ی- کارب��ردی و اداره کل فن��ی 
حرفه ای استان برای تحقق نظام عالی 
آم��وزش مهارت��ی خب��ر داد و گفت: 
دانش��گاه علمی- کاربردی برای فنی 
حرفه ای مرب��ی تربیت ک��رده و این 
مرک��ز نیز امکانات،  فض��ا و همکاری 
الزم را ایج��اد خواه��د ک��رد.زارع )مدیرکل فنی 
حرفه ای اس��تان اصفه��ان( نیز در این نشس��ت 
گفت: ایجاد نظام آموزش مهارتی یکپارچه، تداوم 
آموزش مه��ارت در فنی حرفه ای اس��ت که به 
صورت جامع تر انجام می ش��ود و ایجاد مدارک 
باالتر مهارتی همچون دکتر و کارشناسی ارشد از 
فایده های نظام جامع آموزش عالی مهارتی است. 
مدی��ر کل فنی حرفه ای اس��تان اصفه��ان افزود: 
تش��کیل یک کمیته راهبردی در ایجاد طرح های 
کوتاه مدت و عملیاتی، برای نش��ان دادن حس��ن 
نظر اس��تان به مرکز، ضروری به نظر می رسد و 
اس��تان اصفهان باید با ارائه طرح های کشور در 
تحقق نظام عالی آموزش مهارتی پیش��رو باش��د. 
زارع از همکاری دانشگاه علمی کاربردی حمایت 
کرد و آمادگی اداره کل فنی حرفه ای استان برای 

ایجاد نظام عالی مهارتی را اعالم نمود.

زاینده رود
نام شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در کنار چهار شرکت ایرانی دیگر، در 
فهرست 100 شرکت برتر خاورمیانه 
که از سوی نشریه بین المللی و معتبر 
MEED انج��ام ش��ده اس��ت، قرار 
گرفت.100 ش��رکت برتر خاورمیانه 
در بخش های مختلفی همچون صنایع 
 آب و برق، نفت و گاز، پتروش��یمی، 
حم��ل و نق��ل، صنع��ت و تجارت، 
مخابرات و تکنولوژی، خدمات پولی 
و مالی، پروژه های عمرانی، معادن و 
فلزات، امالک و مس��تغالت و صنایع 
غذایی انتخاب ش��ده اند که شرکت 

پاالیش نفت اصفهان نیز در این زمینه 
توانسته است به عنوان 100 شرکت برتر 
معرفی گردد. بنابر گزارش نشریه مید، 
مبنای رتبه بندی شرکت ها براساس 
ش��اخص های مالی و به طور عمده 
حجم بازار )درآمد(، قیمت سهام، سود 
خالص و... می باشد. مجید شهسواری 
رئیس بازاریابی و فروش فرآورده های 
نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
این زمینه گفت: این شرکت که از سال 
1387 به بخش خصوصی واگذار شده 
است، برای ارائه هر چه بهتر خدمات 
به مشتریان و تس��هیل در امر فروش 
مس��تقیم تولیدات خ��ود و هم چنین 

پیگیری روندهای بازار و شناس��ایی 
نیازهای مشتریان در سال 1388 اقدام 
ب��ه تش��کیل اداره بازاریابی و فروش 
فرآورده های نفتی نموده که طی این 
دوران کوتاه گام های بزرگی در جهت 
هدف های تعیین شده خود برداشته 
است. شرکت پاالیش نفت اصفهان که 
در س��ال 1358 به بهره برداری رسید، 
هم اکنون ظرفیت تصفیه روزانه 375 
هزار بشکه نفت خام را دارد. خوراک 
مورد نیاز این پاالیشگاه از حوزه نفتی 
مارون تأمین می شود. روزانه 9 میلیون 
لیتر بنزین معمولی در این پاالیش��گاه 
تولید و این میزان با 3 میلیون لیتر بنزین 

س��وپر وارداتی مخلوط و در مجموع 
روزان��ه 12 میلیون لیت��ر بنزین تولید 
می شود. این شرکت حدود 23 درصد 
از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور 

را تولید  می کند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان 15 
درصد بنزین، 13 درصد نفت سفید، 
32 درصد گازوییل، س��ه درصد گاز 
مای��ع، 20 درص��د نفت ک��وره و 17 
درصد فرآورده های وی��ژه )خوراک 
شرکت های نفت سپاهان، نفت جی، 
صنایع ش��یمیایی ایران، پتروش��یمی 
اراک و اصفهان و دیگر صنایع( تولید 

می کند.

زاینده رود
دومی��ن دوره ممیزی خارجی 
ادواری سیس��تم مدیریت زیس��ت 
محیطی ISO 14001:2004 در سال 
جاری در تاریخ های 1 و 2 آبان ماه 
 DNV توسط س��رممیزان شرکت
انجام شد و اعتبار گواهینامه مذکور 
با توجه به تطابق عملکرد ذوب آهن 
اصفهان با الزامات استاندارد مدیریت 
 محی��ط زیس��ت، تمدی��د گردی��د. 
عباس زاده )مدیر کیفیت ذوب آهن 
اصفهان( با اعالم خبر فوق افزود: در 

جهت حصول اطمین��ان از حفظ و 
نگهداری و ارتقاء مؤثر سیستم، هر 6 
ماه یک بار سیستم مدیریت زیست 
محیطی شرکت توس��ط سرممیزان 
ش��رکت DNV مورد ممیزی قرار 
می گیرد. در جلسه افتتاحیه ممیزی، 
براتی )مدیرعامل شرکت( با اشاره به 
س��رمایه گذاری های کالن صورت 
گرفته برای چندین پروژه زیس��ت 
محیطی، تعه��د ذوب آ هن به حفظ 
محیط زیس��ت نه تنها برای ساکنان 
شهرهای اطراف، بلکه برای کارکنان 

داخل ش��رکت را یادآور گردید و بر 
پیگیری جدی پروژه های زیس��ت 

محیطی کارخانه تأکید نمود.
در جلس��ه اختتامیه ک��ه در حضور 
معاون��ان برنام��ه ریزی و توس��عه، 
بهره برداری، خرید و نیروی انسانی 
ذوب آه��ن برگ��زار ش��د، ممیزان 
شرکت DNV ضمن ابراز رضایت 
از اقدام ه��ای ص��ورت گرفت��ه به 
خصوص در رابطه با پروژه بازسازی 
دیگ های یوتیلیزاتور فوالدس��ازی 
و پیش��رفت رضایت بخ��ش پروژه 

بهس��ازی باتری های کک س��ازی، 
پیش��برد س��ریع تر کلیه پروژه های 
زیس��ت محیطی در ح��ال اجرا در 
راس��تای بهب��ود عملکرد زیس��ت 

محیطی کارخانه را خواستار شدند.
ه��م چنین در این جلس��ه، معاونان 
به��ره ب��رداری و برنام��ه ری��زی و 
توسعه، در ارتباط با انجام اقدام های 
اصالح��ی مناس��ب و اثربخ��ش در 
ارتباط با پروژه های زیست محیطی 
و پروژه های توسعه کارخانه مطالبی 

را ارائه نمودند.

زاینده رود
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان، به 
زودی اولین مرکز آموزش تخصصی 
امداد و نجات کشور در اصفهان افتتاح 
می شود. بنابراین گزارش، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان 
از افتت��اح این س��اختمان در اصفهان 
خب��ر داد و گفت: پروژه س��اختمان 
تخصصی بین المللی امداد و نجات 
کشور به مساحت 3500 مترمربع سه 
طبقه و با کاربری آموزش��ی از س��ال 
1386 آغاز و در مهرماه سال جاری به 
اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.
سید احمد نواب هدف از افتتاح این 
س��اختمان را ارائه آموزش های الزم 
به عموم مردم و امدادگران دانس��ت 
و گفت: در راستای مقابله با حوادث 
و بالیا، اصل اول پیش��گیری و ارائه 

آموزش های الزم ب��ه عموم مردم و 
 امدادگران اس��ت، ب��ه همین منظور 
عالقه مندان به همکاری در جمعیت 
از گذران��دن  پ��س  احم��ر  ه��الل 
آموزش های مقدماتی، آموزش های 
تخصص��ی را در ای��ن مرک��ز ف��را 
کرد:  خاطرنش��ان  می گیرند.ن��واب 
دوره های تخصصی شامل: اقدام های 
پیش بیمارستانی و کمک های اولیه، 
جستجو و نجات در آب ها و زلزله، 
ح��وادث جاده ای، ارتف��اع و فضای 
معلق، کوهستان برف و بهمن کوالک، 
حادثه ه��ای صنعت��ی و کارب��ردی، 
حوادث شیمیایی میکروبی و هسته ای، 
جستجو در سیل، جستجو و نجات در 
دریا، پشتیبانی در حادثه ها، تغذیه در 
حوادث، س��رپناه و اسکان اضطراری 
و حمایت های درونی در دو ساعت 
75 تا 100 ساعته برگزار می شود.وی 

افزود: کارآم��وزان این دوره به عنوان 
امدادگران تخصصی در تیم های 32 
نفره سازماندهی و در حوادث کشور 
و در صورت نیاز در حادثه های بین 
المللی مورد اس��تفاده قرار می گیرند.
نواب اضافه کرد: این ساختمان دارای 
10 کالس و 36 اط��اق خوابگاه��ی، 
سالن رایانه، سالن کالس های جمعی 
ب��ا مس��احت دو براب��ر کالس های 
معمولی، سالن غذاخوری، آشپزخانه 
و سلف سرویس، کتابخانه، نمازخانه، 
تریا در هر طبقه می باش��د و ظرفیت 
پذیرش بیش از 300 نفر دانش��جو با 
امکانات خوابگاهی را دارد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان 
ه��م چنین از برگ��زاری رقابت های 
مه��ر در اصفهان خب��ر داد و گفت: 
امس��ال اصفهان میزبان مسابقه های 
کش��وری رقابت مهر جمعیت هالل 

احمر جمهوری اسالمی ایران است. 
بنابراین گزارش، سید احمد نواب در 
خصوص این مسابقه ها گفت: هر ساله 
حوزه جوان��ان جمعیت هالل احمر 
کشور مسابقه هایی را در شاخه های 
ط��الب،  دانش��جویی،   مختل��ف 
دانش آموزی،  روستایی و غنچه ها در 
زمینه قرآن، امداد و کمک های اولیه، 
چادرزن��ی و توان افزای��ی، وبالگ و 
تحقیق و پژوهش و... در مرحله های 
شهرس��تانی، استانی و کش��وری به 
طور ه��م زمان برگ��زار می کند.وی 
خاطرنشان کرد: مرحله کشوری این 
مس��ابقه ها هر س��اله به میزبانی یک 
استان در سراسر کشور برگزار می شود 
 که میزبان��ی آن امس��ال به جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان به ظرفیت 
نزدیک ب��ه 1000 نفر واگذار ش��ده 

است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
با اعالم این خبر گفت: این دانش��گاه از س��ال 
1382 تا س��ال 1388 به ط��ور متوالی رتبه اول 
 پژوهش��ی را بین دانش��گاه های علوم پزشکی 

هم تراز کشور کسب نموده است. 
دکتر محمود مباش��ری چاپ 90 مقاله علمی در 
مجله هاي داخلی و خارج��ی، ارائه 192 مقاله 
در کنگ��ره های داخلی و خارجی، برگزاری 27 
کارگاه توانمند س��ازی اعض��ای هیأت علمی، 
تصویب 114 طرح تحقیقاتی در س��ال 1388، 
تع��داد 250 طرح تحقیقاتی در دس��ت اجرا و 
برگ��زاری همایش کش��وری HSR )تحقیقات 

در نظام س��المت( را از دالیل کس��ب  این رتبه 
برشمرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
هم چنین در سال 1388 موفق به کسب رتبه برتر 
در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و نیز 
 کسب رتبه برتر در جشنواره خوارزمی گردیده 

است. 
وی خاطرنش��ان کرد: دس��تاوردهای پژوهشی 
این دانش��گاه نتیج��ه تالش و هم��کاری مرکز 
تحقیقاتی س��لولی و مولکولی، مرکز تحقیقات 
گیاه��ان دارویی و هم چنین هم��کاری اعضای 
هیأت علمی، دانش��جویان و کارکنان دانش��گاه 

بوده است.

بورس فوالد به نام اصفهان، به كام تهران

معاون شركت شهرک هاي صنعتي تهران خبر داد؛
 پيش بيني 448 هكتار زمين 

براي شهرك صنعتي علي دره فيروزكوه

مديرعامل شركت پااليش نفت تهران:
 نشت گاز از پااليشگاه نفت تهران 

به صفر رسيد 

جهان نما نصف النهار
الجزيره:

ايران در ساخت 
بيوايمپلنت چشمی از امريکا جلو زد

پژوهش��گران ایران��ی موفق به تولید بافت هایی ب��رای درمان زخم های 
چش��م موس��وم به بیو ایمپلنت چشم شدند که در جهان بی سابقه است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، ش��بکه الجزیره با اعالم اینکه تاکنون بیش 
از یکصد بیمار با استفاده از این فناوری جدید درمان شده اند، ادامه داد، 
آنچه امریکایی ها در ساخت آن ناکام ماندند، در ایران ساخته شد. شبکه 
 الجزی��ره در حالی که تصاویری از جراحی چش��م ی��ک بیمار را پخش 
می کرد، گزارش داد: ایران موفق ش��ده اس��ت ماده بیو ایمپلنت چشم یا 
بافت های مورد اس��تفاده برای درمان زخم های چش��می را تولید کند، 

رویایی که ایران در تحقق بخشیدن به آن از امریکا پیشی گرفت. 
به گزارش الجزیره، دس��تیابی به این موفقیت در س��ایه محاصره سیاسی 
و اقتصادی و فناوری ایران، بس��یاری را در این کشور بر سر ذوق آورد.
س��عید عزیزی مدیر مرکز خدمات پزش��کی تهران به الجزیره گفت: در 
سال های گذشته از غشای ژنتیکی برای درمان زخم های چشمی استفاده 

می شد و جراحی حدود یک ساعت طول می کشید. 
ام��ا اکن��ون حلقه ای را ب��رای درمان زخم ها اختراع ک��رده ایم که فقط 
دو دقیق��ه در چش��م قرار می گیرد و جراحت در م��دت فقط یک هفته 
 درمان می شود. گزارشگر الجزیره افزود: آن گونه که پژوهشگران ایرانی 
می گویند کارآیی این ماده تضمین شده است و تاکنون این روش روی 
بیش از یکصد بیمار آزمایش ش��ده و نتیجه کار، مثبت بوده است. هزینه 
این ش��یوه درمان، یک چهارم کمتر از س��ایر روش ها و دقت آن بسیار 
بیش��تر از روش های قبلی است. الجزیره خاطرنشان کرد: 10 سال پیش 
ای��ران طرح ه��ای خود را در زمین��ه بیوایمپلنت آغاز ک��رد و ایرانی ها 
توانس��تند با این ش��یوه، س��وختگی های شدید و مش��کل های قلب را 
درمان و بخش هایی از اندام های آس��یب دیده را ترمیم کنند. این شبکه 
 افزود، مسأله به همین جا ختم نشد و پژوهشگران حتی توانستند برخی 

آسیب دیدگی ها در استخوان انسان را هم ترمیم کنند.

روسیه و آلمان: 

 به مذاكره های هسته ای 
با ايران عالقه منديم 

وزیر خارجه روس��یه برعالقه مندی کش��ورش به ادامه هرچه سریع تر 
مذاکره های هس��ته ای با ایران تأکید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر 
به نقل از راش��ا تودی، س��رگئی الوروف در کنفرانس خبری مشترک با 
وزیر خارجه آلمان که در مس��کو برگزار ش��د، با اشاره به منافع مشترک 
روس��یه با دیگر اعضای گروه 1+5 در ادامه مذاکره ها با ایران، از تهران 
خواست تا در این خصوص نقش سازنده ای ایفا کند. وزیر امورخارجه 
آلمان نیز در این کنفرانس خبری مشترک گفت: موضوع ایران برای ما و 
روسیه بسیار مهم است. وزیر خارجه آلمان گفت: باتوجه به نشانه هایی 
که برای ادامه مذاکره ها با ایران دیده می ش��ود ما امیدواریم این نشست 

برگزار شود و ما به این مذاکره های جدید عالقه مندیم.

سی ان ان: 

مزاحمت برای زنان 
مشکل جدی مصر 

هش��ت زن از هر 10 زن در مصر می گویند که هر روز با آزار جنس��ی 
مواجه می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، سی ان ان با اعالم اینکه 
زنان خارجی بیشتر از زنان مصری با آزار جنسی رو به رو می شوند، در 
گزارش��ی از قاهره گفت: مرکز حقوق زنان مصر دو سال پیش با شرکت 
هزار و ده زن مصری و خارجی یک نظرس��نجی انجام داد. این مرکز در 
این نظرس��نجی متوجه ش��د 98 درصد از زنان خارجی و 83 درصد از 
زنان مصری آزار جنسی را تجربه کردند. بیش از 50 درصد از این زنان 
مص��ری آزار جنس��ی را در یک روز تجربه کردن��د. یک زن قربانی آزار 
جنس��ی دو س��ال پیش عامل آزار را به دادگاه کشاند که به سه سال کار 
س��خت محکوم شد. این جزء موردهای استثنایی است و قانون نیست و 

در بسیاری از موردها عامل آزار جنسی آزاد می شود.

 افزايش بهاي نفت در بازار آسيا
تحلیل گران اع��الم کردند که 
در پی انتش��ار اطالعات مثبت 
صنعت��ی در آمری��کا و چی��ن 
که ب��زرگ ترین کش��ورهای 
در  ان��رژی  کنن��ده  مص��رف 
 جهان هس��تند، بهای نفت در 
ب��ازار  ه��ای  معام�ل�������ه 
 ب��ورس آس������یا، افزای��ش 

یافت. 
آنها افزودند که اظهارات 

عل��ی النعیم��ی )وزی��ر نفت 
عربس��تان( نیز در خصوص مناس��ب بودن بهای فعل��ی نفت به افزایش 
خوش بینی بازار کمک کرده اس��ت. بهای نفت خام ش��یرین سبک پایه 
بورس نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر در معامله های بازار بورس 
س��نگاپور، 23 س��نت افزایش یافت و بشکه ای 83 دالر و 18 سنت داد 
و س��تد ش��د. بهای نفت خام برنت دریای ش��مال برای تحویل در ماه 
 دسامبر نیز 9 سنت افزایش یافت و بشکه ای 84 دالر و 71 سنت معامله 

شد.
اون��گ ی��ی لینگ تحلیل گ��ر امور س��رمایه گذاری در مؤسس��ه »فیلیپ 
فیوچرز« در سنگاپور می گوید که اظهارات وزیر نفت عربستان و انتشار 
اطالعات بهتر از حد انتظار در خصوص تولید در چین و آمریکا، قیمت 

نفت را افزایش داده است. 
در آمریکا که بزرگ ترین مصرف کننده نفت در جهان است، یک تحقیق 
مهم صنعتی نش��ان داد که تولید کارخانه ها به طور غیرمنتظره ای در ماه 
اکتب��ر افزایش یافت و امیدها را در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی این 

کشور تقویت کرد. 
انتش��ار اطالعاتی در خصوص افزایش فعالی��ت کارخانه های چینی در 
ماه اکتبر به باالترین حد خود در ش��ش ماه گذش��ته نیز خوش بینی ها 
را افزایش داده زیرا این نش��انه ای اس��ت مبنی بر اینکه بهبود در دومین 

اقتصاد و مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان تقویت شده است. 
وزیر نفت عربس��تان در س��نگاپور اعالم کرد که قیم��ت فعلی نفت که 
 بیش از بش��که ای 80 دالر است، بسیار مناسب و به نفع تولیدکنندگان،
مص��رف کنندگان و ش��رکت ها اس��ت. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه 
از س��نگاپور، عربس��تان بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( است و 40 درصد نفت جهان 

را تأمین می کند.

رئیس مركز استاني دانشگاه علمي- كاربردي استان اصفهان:

نظام عالي آموزش مهارتي اجرا مي شود

نشريه بین المللی MEED شركت های برتر خاورمیانه را رتبه بندی كرد
شركت پااليش نفت اصفهان در ميان 100 شركت برتر خاورميانه

گواهينامه ISO 14001:2004 ذوب آهن اصفهان تمديد شد

افتتاح اولين مركز آموزش تخصصي امداد و نجات كشور در اصفهان

چه خبر از پایتخت

مهدي رفائي

برای هفتمین سال متوالی؛

 دانش�گاه عل�وم 
شهركرد  پزشكی 
رتبه اول پژوهشی 
نم�ود   كس�ب  را 
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 کتاب های کمک آموزشی این روزها 
در کیف هر دانش آموزی پیدا می شود 
و حتی برخی از آنها در خریدش��ان با 
یکدیگر رقابت پنهان دارند. رقابتی که 
مؤسس��ه های مختلف و نظام آموزشی 
ب��ر آن دامن می زنند ت��ا دانش آموزان 
بی��ش از پی��ش حافظه مح��وری را به 
یادگیری مفهومی و مطالعه های علمی 

ترجیح دهند.
به گزارش مهر، اس��تفاده از کتاب های 
کمک درس��ی طی س��ال های اخیر به 
عن��وان یکی از مواد اصلی آموزش بین 
دانش آموزان در مدارس اپیدمی ش��ده 
اس��ت. کت��اب هایی که بیش��تر بر پایه 
حافظه محوری و راحت طلبی تدوین 
ش��ده و یادگیری عمقی و مفهومی در 
آن جایگاه��ی ندارد. کتاب هایی که به 
بیشتر کارشناس��ان، نه تنها به یادگیری 
مطالب درسی کمک چندانی نمی کند 
بلکه در دراز مدت ضربه های سنگینی 

بر پیکره نظام آموزشی وارد می کند.
تبلیغات تلويزيونی

بی��ن س��ریال، آگهی ه��ای تلویزیونی 
پخش می شود و یک مؤسسه آموزشی 
کتاب ه��ای کم��ک درس��ی خ��ود را 
برای کتاب حس��ابان س��ال س��وم که 
ب��ه تازگی تألیف ش��ده و ریاضی پایه 
اول تبلیغ می کند. ای��ن آگهی از چند 
ش��بکه تلویزیونی پخش می ش��ود و 
ص��دای پرهیجان گوین��ده مخاطب را 
به سمت خود جذب می کند. اما تبلیغ 
کتاب ه��ای کمک آموزش��ی به دوره 
متوس��طه و پیش دانشگاهی ختم نشده 
و آگهی دیگری برای کتاب های کمک 
آموزش��ی دوره ابتدای��ی و راهنمای��ی 
پخش می شود. کتاب های حل مسأله، 
گام ب��ه گام، کتاب های آزمون ورودی 

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و...
تبلیغ در مدارس 

زنگ مدرس��ه به صدا در می آید، کنار 
 در مدرس��ه تراکت های رنگارنگ بین 
اولی��ا  از  بعض��ی  و  آم��وزان  دان��ش 
پخ��ش می ش��ود، خانم��ی آخری��ن 
کتاب های آموزش��ی مؤسسه خود را 
در دروس مختل��ف ب��ه معلمان تقدیم 
می کن��د و از آنه��ا می خواه��د ف��رم 
نظر س��نجی و همکاری با مؤسس��ه را 
پر کنن��د. بیلبورده��ای تبلیغاتی روی 

دی��وار دانش��گاه تهران پ��ر از تبلیغات 
انتش��ارات  آموزش��ی یک  کتاب های 
معروف و دادزنهای جلوی کتابفروشی 
هایی که کتاب های جدید را مثل یک 
نوار ضبط ش��ده معرفی و رهگذران را 
به بازدی��د از کتابها دع��وت می کنند. 
کتابفروش��ی بزرگی است، فروشندگان 
خانم با لباس های متحدالش��کل پشت 
مانیتورها نشس��ته اند و با خوش��رویی 

درباره مزیت کتاب هایی که متقاضیان 
انتخ��اب کرده اند صحب��ت می کنند، 
پسر جوان امس��ال کنکور دارد و برای 

تست  کتاب های  خرید 
و کمک آموزش��ی سری 
ب��ه خیابان انقالب زده و 
تا به االن 60 هزار تومان 
کت��اب خری��ده اس��ت. 
می گوی��د ک��ه خواندن 
کتاب های درس��ی برای 
کنکور کفایت نمی کند، 
باید در کنار مطالعه آنها 
تست های مختلف را هم 
 خرید و زد. خیلی راحت 
ک��ه  را  های��ی  کت��اب 
اینج��ا  می خواس��تم 
پی��دا کردم، چ��ون همه 
ب��دون  کتابفروش��ی ها 
کمک  کتاب های  استثنا 

آموزشی درس��ی را می فروشند، انگار 
ف��روش خوب��ی دارد و س��ود زیادی 
عایدش��ان می کند.«فروشنده مغازه هم 
بدون هی��چ مقاومتی ای��ن موضوع را 
تأیید می کن��د و می گوید: کتاب های 
کمک آموزش��ی درسی مدارس در هر 

پایه ای که باش��د فروش خوبی دارد و 
کمبود ف��روش کتاب های دیگرمان را 
جبران می کند. خب چرا نفروش��یم و 

ضرر کنیم؟ 
ــان راحت طلب  ــاون وزير: معلم  مع

شده اند
ابراهی��م س��حرخیز مع��اون آم��وزش 
متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش 
درب��اره اپیدمی روز افزون اس��تفاده از 

کتاب های کمک آموزشی در مدارس 
گفت: واقعیت این است که ما با پیشنهاد 
ای��ن کتابها ب��ه دانش آم��وزان موافق 
اغلب  نیس��تیم چرا که 
آنه��ا کنک��ور و آزمون 
محورن��د و کتاب های 
زایل  را  اصلی  درس��ی 
با  می کنند. س��حرخیز 
بیان اینک��ه کتاب های 
موجود  آموزشی  کمک 
در ب��ازار فاقد خالقیت 
س��ئوال  و  مح��وری 
عم��ق  و  مح��وری 
کاف��ی هس��تند، گفت: 
 ای��ن کتاب ه��ا ذه��ن 
را  آم��وزان  دان��ش 
معطوف به چند سئوال 
می کند  چهارگزینه ای 
و ناخ��ودآگاه به دانش 
آم��وز الق��ا می کند که ی��ک بخش از 
کتاب درس��ی مهم ت��ر از بخش های 
دیگر اس��ت و بدین ترتی��ب آموزش 
س��ایر بخش های دیگ��ر را بی کیفیت 
و ک��م اهمیت جلوه می ده��د. معاون 
آموزش متوس��طه ب��ا انتق��اد از اینکه 

برخی از معلمان تحت تأثیر جو غالب 
رسانه ها و تبلیغات این کتاب ها قرار 
گرفت��ه اند، گفت: ع��ده ای از معلمان 
باورش��ان شده که این کتاب ها معجزه 
می کنن��د و در ابتدای س��ال به دانش 
آم��وزان پیش��نهاد می کنن��د در حالی 
ک��ه این به طور کامل غلط اس��ت و ما 
باره��ا در کالس ه��ای ضمن خدمت 
خود این مسأله را متذکر شده ایم. وی 
ادامه داد: از س��ویی برخ��ی از معلمان 
راحت طل��ب ش��ده اند، در گذش��ته 
معل��م بای��د در پای��ان درس، خودش 
 چند س��ئوالی را طراحی می کرد و به 
دان��ش آموزان می داد ت��ا حل کنند اما 
حاال بدون هیچ س��ختی و تالش��ی در 
ابتدای س��ال یکی از ای��ن کتاب های 
کم��ک آموزش��ی را معرف��ی می کنند 
و بع��د از ه��ر درس می گوین��د چ��ه 
صفحاتی حل شود. س��حرخیز با بیان 
اینکه تیراژ کتاب های کمک آموزشی با 
سایر کتاب های موجود در کشور قابل 
مقایسه نیست، گفت: اگر وزارت ارشاد 
جدول��ی از ف��روش کتاب های کمک 
آموزشی درسی مدارس و فروش سایر 
کتاب های دیگر را منتشر کند مشخص 
می ش��ود که عده زیادی از فروش این 

کتاب ها سود کالن می برند.
ــت هايی مانع از برخورد با بازار  دس

كاذب اين كتاب ها می شود
معاون آموزش متوسطه در پاسخ به این 
سئوال که چرا آموزش و پرورش مانع 
 از بازار سودجویی ناشران این کتاب ها 
نمی ش��ود گفت: متأسفانه دست های 
متع��ددی در این بازار هس��ت که مانع 
از برخورد با این ناش��ران می ش��ود و 
از س��ویی آموزش و پرورش به تنهایی 
نمی تواند با آنها مقابله کند، این ناشران 
هم اکنون به راحتی در صدا و س��یما و 
سایر رسانه ها و در بلیبوردهای تبلیغی 
در سطح ش��هر تبلیغ می کنند، بنابراین 
برخورد با این ناش��ران نی��از به توافق 
جمعی سایر دستگاه های متولی دارد. 

س��حرخیز در خاتمه یادآور شد: برنامه 
ریزی ک��رده ایم که می��زان پژوهش و 
سئواالت تشریحی و عمقی را باال ببریم 
و نم��رات آن را در امتحان��ات افزایش 
دهیم و بدین وس��یله ت��ا حدی جلوی 

بازار کاذب این کتاب ها را بگیریم.

گسترش مهدها و مراكز
 پيش دبست�انی غي�رمج�از 

 رئی��س کان��ون توس��عه و همی��اری مهده��ای کودک 
 گفت: راه اندازی مراکز غیرمجاز در قالب مهدکودک و 
پیش دبستانی در حالی به سرعت رو به گسترش است 

که نظارتی بر این مراکز نمی شود.
فاطم��ه دعایی در گفتگ��و با مهر ادام��ه داد: فضاهایی 
که طبق اس��تاندارد امکان تبدیل آنها به مدرس��ه وجود 
 ن��دارد با نام خان��ه قرآن فعالیت می کنن��د که در واقع 

پیش دبستانی غیرمجاز است. 
بای��د در ای��ن خانه ه��ای قرآنی، ک��ودکان به صورت 
آموزش��گاهی قرآن یاد بگیرند ولی ای��ن خانه ها مانند 
مراکز پیش دبس��تانی در طول روز کودکان را نگهداری 

می کنند.
 وی تأکی��د ک��رد: ای��ن مهده��ای ک��ودک و مراک��ز 
پیش دبس��تانی غیرمجاز ب��ه صورت علن��ی و با تابلو 
 فعالیت می کنند و به راحتی قابل شناس��ایی و برخورد 

هستند.

نگهداری از زنان خيابانی 
متولی ندارد  

رئی��س پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه هیچ س��ازمانی 
متولی نگهداری از زنان خیابانی نمی شود گفت: پلیس 
تنها مس��ئول جم��ع آوری زنان خیابانی اس��ت و باید 

دستگاهی دیگر نگهداری از آنان را به عهده بگیرد.
س��ردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با مهر با بیان این 
خب��ر افزود: در ح��ال حاضر زنان خیابان��ی به دغدغه 
و معضل��ی برای مردم تبدیل ش��ده اند ک��ه باید هرچه 
س��ریع تر فکری برای حل این معض��ل کرد. وی ادامه 
داد: پلی��س آمادگی دارد ظرف چن��د روز تمامی زنان 
خیابانی را از س��طح ش��هر تهران جم��ع آوری کند اما 
انجام این اقدام مستلزم وجود یک نهاد برای نگهداری 

از این افراد است. 
رئیس پلی��س پایتخت اظهار کرد: ب��ه دلیل اینکه هیچ 
 س��ازمانی متول��ی نگه��داری از ای��ن زنان نمی ش��ود 

نمی توان اقدامی برای دستگیری آنان انجام داد.
وی ب��ا بیان اینکه پلیس تنها مس��ئول جمع آوری زنان 
خیابانی اس��ت و باید س��ازمانی دیگر متولی نگهداری 
 از آن��ان ش��ود تصریح کرد: س��ازمان های م��ردم نهاد 

می توانند در این زمینه وارد عرصه شوند. 
وی گف��ت: این زنان اگر مرتکب خالفی ش��وند مجرم 
هس��تند اما در حال حاضر موض��وع زنان خیابانی یک 
مشکل اجتماعی است و باید به این ناهنجاری اجتماعی 

متناسب با شکل آن نگاه کرد.

 رئیس ستاد هفته ازدواج با بیان اینکه 
امسال از تعداد یک میلیون و 200 هزار 
جوان در س��ن ازدواج، 200 هزار نفر 
ازدواج نکردند گفت: باید این هشدار 
را به مسئوالن و جامعه داد که در سال 
جاری و س��ال آینده میزان جوانان در 

آستانه ازدواج بیشتر می شود. 
پرویز کرمی در گفتگو با مهر با اشاره 
به اقدام های انجام ش��ده و برنامه های 
اجرایی س��ازمان ملی جوانان در هفته 
ازدواج گف��ت: طی جلس��ه هایي که با 
مسئوالن س��ازمان های مرتبط با امور 
 ازدواج جوان��ان داش��تیم پی��ش بینی 
می کنیم ب��ا اج��رای برنامه های هفته 
ازدواج ش��اهد کاهش قاب��ل توجهی 
از آم��ار جوان��ان مج��رد در جامع��ه 
باش��یم. وی یکی از وظایف س��ازمان 
ملی جوان��ان را هماهنگی و مدیریت 
ازدواج آس��ان می��ان جوان��ان جامعه 
عنوان ک��رد و افزود: فرهنگ س��ازی 
طرح ه��ا و برنامه ه��ای س��ازمان ملی 
جوان��ان در جامعه مس��تلزم همکاری 
و تعامل رس��انه ها اس��ت. رئیس ستاد 
هفته ازدواج با اش��اره به جمعیت 12 
میلیون نفری جوانان در س��ن ازدواج 
اظهار داشت: با توجه به اینکه سالیانه 
تنه��ا یک میلی��ون ازدواج در کش��ور 
انجام می ش��ود، باید این هشدار را به 
مس��ئوالن و جامع��ه داد که در س��ال 
جاری و س��ال آینده میزان جوانان در 
آس��تانه ازدواج  بیش��تر می شود. وی 
افزود: در س��ال ج��اری یک میلیون و 
200 هزار جوان در س��ن ازدواج قرار 
داش��تند که از این تع��داد یک میلیون 
نف��ر ازدواج کردن��د و ازدواج نکردن 
200 هزار جوان در س��ال یک هشدار 
به مس��ئوالن و متولیان ازدواج جوانان 
اس��ت.کرمی گفت: گروه های مردمی 
باید با تش��کیل NGOها و همچنین 
س��ازمان های مردم نهاد فعال در امور 
ازدواج جوانان ارتباط بیشتری با ستاد 
هفت��ه ازدواج و س��ازمان ملی جوانان 
داشته باشند تا با برنامه ریزی هدفمند 
ش��رایط آس��ان برای ازدواج جوانان 

فراهم شود. 
معاون فرهنگی آموزشی سازمان ملی 

جوانان اظهار داش��ت: س��ازمان ملی 
جوانان در س��ال های اخیر با تشکیل 
ازدواج، س��اماندهی  فع��االن  ش��بکه 
فعالی��ت های س��ازمان های مردم نهاد 
در امور ازدواج را در دستور کار خود 
قرار داد و با همکاری و تعامل وزارت 
کش��ور، بنیاد ملی ازدواج تش��کیل و 
کمیته ه��ای ازدواج در اس��تان ه��ای 
کش��ور برای تس��هیل ازدواج جوانان 
تشکیل شده است. وی افزود: سازمان 
ملی جوانان برای نهادس��ازی با فعال 
ک��ردن ش��بکه های مل��ی ازدواج در 
قالب ش��بکه فعاالن ازدواج، بنیاد ملی 
ازدواج، جهیزیه آسان، مهریه و ازدواج 
آسان در سراسر کشور به دنبال کاهش 

سن ازدواج میان جوان است.
کرمی با اش��اره به طرح س��ازمان ملی 
جوانان در فرهنگس��ازی ازدواج نیمه 
مستقل در کش��ور گفت: ازدواج نیمه 
مس��تقل در فرهنگ ایرانی ب��ا عنوان 
دوران نام��زدی ی��ا دوران عقد مطرح 
بوده اس��ت که زمان آن کمتر از شش 
ماه بود. اما خانواده ها با فش��ار جامعه 
و اقوام و آشنایان مجبور بودند هرچه 
 زودت��ر مراس��م عروس��ی را برگ��زار 

کنند. 
در این طرح خانواده ها باید به مسئوالن 
کمک کنند تا ای��ن فرهنگ غلط را از 
بین برود و اجازه دهند دختر و پسری 
که با کمتری��ن هزینه ازدواج کرده اند 
تا زمان اس��تقالل کامل مال��ی و تهیه 
مس��کن به صورت جداگانه در خانه 

پدری خود زندگی کنند.
وی اظهار داش��ت: جامعه باید بپذیرد 
دختر و پسری که به دلیل مشکل های 
مالی و مسکن مدتی زیر چتر حمایتی 
خانواده قرار می گیرند داماد س��رخانه 
نیس��تند و این یک حمایت خانوادگی 
اس��ت. رئی��س س��تاد هفت��ه ازدواج 
از تش��کیل جلس��ه ستاد س��اماندهی 
ازدواج در س��ازمان ه��ای مرتبط خبر 
داد و اف��زود: در این جلس��ه مصوب 
شد دادگستری  کش��ور طی ابالغی به 
آموزش  ب��رای  دادگس��تری ها  تمامی 
ب��ه خانواده ها و جوان��ان برای کاهش 

طالق همکاری کند.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

كتاب های كمک آموزشی؛ تجارت يا كیفیت بخشي؟

چن��دی قب��ل خب��ر ازدواج یک��ی از 
دوس��تانم را ش��نیدم و چند هفته پیش 
خبر بچه دار ش��دنش را، مریم و پدرام 
3 سال پیش در یکی از چت روم های 
یاهو بر حس��ب اتفاق با یکدیگر آشنا 
می ش��وند و بع��د از یکس��ال و نی��م 
ارتب��اط اینترنتی این ارتب��اط به دنیای 
واقعی کش��یده می ش��ود که منجر به 
ازدواج آنها ش��د و س��ارا کوچولو هم 
 ثمره ازدواج به ق��ول معروف اینترنتی 

آنهاست.
دو موضوع خانواده و مس��ائل جنسی 
در دو ق��رن اخی��ر هم��واره در کانون 
مهم تری��ن تحول ه��ای جامعه مدرن 
ق��رار داش��ته، از طرف دیگ��ر فضای 
چ��ت روم های اینترنتی ه��م به منزله 
برق��راری  ب��رای  م��درن  عرص��ه ای 
ارتباط و آش��نایی، مرزهای تازه ای را 
در ش��کل گیری ارزش ه��ا و هویت 
 یاب��ی پیش روی جوانان م��ا قرار داده

 است. 
رواب��ط در این فضای مج��ازی امتداد 
روابط واقعی اس��ت که دختر و پس��ر 
تجربه می کنن��د اگرچه مرزبندی های 
جنس��یتی در روابط مجازی ضعیف تر 
می ش��ود اما واقعیت زیس��تی به ویژه 
اجتماعی جنس��یت در ای��ن روابط نیز 

خود را نشان می دهد. 
در دوره م��درن از قرن نوزدهم به بعد 
تحول عظیمی در ش��کل نهاد خانواده 

رخ داده است.
 امروزه عش��ق رمانتیک یا احساس��ی 
جایگزی��ن مصلحت ه��ا و معیارهای 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
برای پیوس��تن دو فرد ب��ه منزله زوج 

می شود. 
برخی از صاحبنظران عشق رمانتیک را 

پدیده ای اروپایی می دانند و معتقدند 
تنها در اروپا برای اولین بار عش��ق به 
منزله عام��ل اصلی ازدواج در س��طح 
عموم��ی تحق��ق یافته اس��ت از جمله 
این صاحبنظران »آنتونی گیدنز« جامعه 

شناس بریتانیایی است. 
گیدن��ز میان دو نوع عش��ق تمایز قائل 
می شود یکی عشق شهوانی و دیگری 

عشق احساسی است. 
در عشق احساسی عناصر عشق متعالی، 
بر شور و احساس جنسی غلبه می کند 
و این خصیصه ای اس��ت که آن را از 

عشق شهوانی متمایز می کند. 
عشق ش��هوانی پدیده ای جهانی است 
ام��ا به اعتقاد گیدنز عش��ق احساس��ی 

پدیده ای مدرن است.
ازدواج اینترنتی امری است که در چند 
س��اله اخیر در کشور ما از رواج باالیی 
برخوردار بوده اس��ت، با رایج ش��دن 
اس��تفاده اینترنت در میان نس��ل جوان 
دای��ره ارتباط��ی افراد بس��یار باال رفته 
اس��ت، یک فرد برای انتخاب همسر و 

آش��نایی با افراد توری پهن می کند به 
وسعت جهان. 

گفته ش��د که ام��روزه ازدواج ها کمتر 
بر اس��اس اصل وابس��تگی طرفین به 
یکدیگ��ر ص��ورت می گی��رد، ح��ال 
سئوال اینجاست که آیا عشق احساسی 
 در ی��ک فض��ای مج��ازی ب��ه وجود

می آید؟ 
آیا مج��ازی ب��ودن فضا، ب��ر واقعیت 
 داشتن، شدت و نوع این عشق تأثیرگذار

نیست؟
از عمده ترین مشکل های دیگری که 

عرف جامعه ما با آن س��ر س��ازگاری 
ن��دارد این اس��ت که چگون��ه دو فرد 
اینترن��ت می توانند یکدیگر  از طریق 
را بشناس��ند در صورت��ی که به راحتی 
ف��رد می تواند در ای��ن فضای مجازی 
هوی��ت واقعی خ��ود را پنه��ان کند و 
هویت��ی جعلی را در ذه��ن فرد مقابل 
نقاش��ی کن��د و بعده��ا اس��ت که در 
زندگی خانوادگی و زناش��ویی انطباق 
 این دو تصویر با یکدیگر مش��کل ساز 

می شود.
باید پاس��خ داد که اینترنت هم به مانند 
دنیای واقعی بس��تر را برای آشنایی و 
ارتباط افراد با یکدیگر آس��ان می کند. 
چه بس��یار اف��رادی که غی��ر از فضای 
اینترنتی با یکدیگر آش��نا ش��ده اند اما 

زندگی نافرجامی داشته اند. 
واقعیت درون��ی افراد در عمل خود را 
نش��ان می دهد، ازدواج یک موقعیت 
اجتماع��ی اس��ت و ت��ا اف��راد در این 
موقعی��ت ق��رار نگیرن��د نم��ی توانند 

نقش های خود را بپذیرند.
در هر حال...

ی��ه نکته! ما ک��ه تو بیش��تر رفتارهای 
زندگیم��ون س��نتی عم��ل می کنی��م، 
 چ��را می خواهی��م ت��و ازدواج مدرن 

باشیم؟

مرد افغانی که متهم به س��وزاندن قتل همسر و دختر 
خردسالش بود، در دادگاه کیفری محاکمه شد.

به گزارش فارس، مأموران پلیس شهرستان پاکدشت 
از مرگ مشکوک یک زن و دختر خردسالش به علت 
آتش سوزی باخبر شدند. مأموران با حضور در محل 
حادثه متوجه ش��دند زن جوان تبعه افغانس��تان به نام 
مرضیه و دختر 4 ساله وی به نام مبینا بر اثر سوختگی 

ناشی از آتش سوزی کشته شده اند. 
با توجه به اظهارات همس��ایه ها مبنی بر اینکه مرضیه 
و همس��رش از صبح تا بعداز ظهر با هم درگیر بودند 
و شوهرش او را به شدت کتک می زده و همچنین در 
زمان آتش س��وزی در خانه از داخل قفل بوده است، 
ش��وهر مرضیه به عنوان متهم به قتل بازداش��ت شد. 
براس��اس اظهارات ضد و نقیض متهم،  قرار مجرمیت 
وی از س��وی دادس��رای جنایی صادر و پرونده برای 
رس��یدگی به ش��عبه 113 دادگاه کیفری استان تهران 

ارجاع شد. 
جلس��ه رس��یدگی به این پرونده به ریاس��ت قاضی 
محمدس��لطان همتیار برگزار ش��د. ش��فیعی،  نماینده 
دادس��تان با اش��اره به م��دارک موج��ود در پرونده، 
مجازات انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار 

مجازات وی شد. 
اولیای دم نیز خواس��ته خود را قص��اص متهم عنوان 

کردند. در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و 
با بیان اینکه اتهام قتل را قبول ندارد، گفت: چند روز 
قبل از حادثه، هنگام خروج از خانه متوجه مردی شدم 
که قصد داش��ت بعد از من وارد خانه شود. مشکوک 
ش��دم که شاید با همسرم رابطه داشته باشد. قاضی از 
او سئوال کرد آیا همسرت سابقه سوئی داشت که به 
او مش��کوک ش��دی که متهم در جواب گفت: نه، به 

هیچوجه سابقه رفتار غیراخالقی نداشت. 
ب��ه خانه برگش��تم و از دخترم س��ئوال ک��ردم که آیا 
در غی��اب م��ن کس��ی به خان��ه می آید ک��ه گفت 2 
نفر می آین��د. این اظهارات متهم در حالی اس��ت که 
تحقیقات از همسایه ها نشان داده بود که همسر متهم 
زنی ب��ا اخالق بوده و هیچ مرد غریبه ای به خانه آنها 

رفت وآمد نمی کرده است. 
متهم با تأیید اظهارات همس��ایه ها مبنی بر اینکه روز 
حادثه از صبح تا س��اعتی قبل از حادثه همس��رش را 
کتک می زده است، گفت: حدود ساعت 3 بود که در 
حال ناهار خوردن بودم که ناگهان از داخل آشپزخانه 
صدای انفجاری را شنیدم. متوجه شدم که همسرم با 
بنزینی که داخل آش��پزخانه گذاشته بودم خودش را 
آتش زده و دخترم هم در آتش سوخته است. وی ادامه 
داد: به خاطر دود ناش��ی از آتش ، دچار خفگی شدید 
شدم و کلید خانه را هم پیدا نکردم تا اینکه همسایه ها 

در را شکستند؛ برای نفس گرفتن از خانه خارج شدم 
و دوباره وارد شدم و دخترم را بیرون کشیدم. قاضی 
همتیار نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه حالت دستان 
مرضیه حاکی از تالش او برای جلوگیری از سوختن 
اس��ت و همچنین اینکه متهم هیچ تالش برای نجات 
مقتوالن نکرده است، را برای متهم خواند که متهم در 
جواب گفت: آتش زدن را قبول ندارم اما می پذیرم که 
اجازه ندادم کس��ی وارد خانه شود. متهم در پاسخ به 
س��ئوال قاضی که آیا همسر و دخترت در زمان آتش 
گرفتن داد و فریاد کردند گفت: نمی دانم، چیزی جز 

صدای انفجار نشنیدم. 
قاض��ی گفت: چطور ممکن اس��ت ف��ردی در حال 
س��وختن آن هم با آتش باش��د اما داد و فریاد نکند، 
در حالی که آتش س��وزی ب��ا بنزین ص��دای انفجار 
ن��دارد. قاضی همتیار از متهم خواس��ت درباره اعالم 
نظر کارشناس��ان مبنی بر اینکه ام��کان ندارد مرضیه 
خودس��وزی کرده باشد، جواب بدهد که متهم گفت: 

من واقعیت را گفتم و غیر از آن حرفی ندارم. 
قاض��ی همتیار برای 15 دقیق��ه اعالم تنفس کردند و 
در ادامه جلس��ه متهم، آخرین دفاعیات خود را اعالم 
کرد. بعد از اظهارات متهم، قاضی همتیار ختم جلسه 
را اع��الم و ص��دور حک��م را به بعد از مش��ورت با 

مستشاران دادگاه موکول کرد. 

12ميليون جوان در سن ازدواج

یک��ی از مراجع تقلید ق��م معلمی را 
شغلی بس��یار ظریف و مهم دانست و 
گفت: معلمان باید با دقت امر تعلیم و 

پرورش را انجام دهند.
به گزارش مهر،  آیت ا... حسین نوری 
همدانی در دیدار رؤسای مراکز تابعه 
اعظ��م )ص(،  پیامبر  عال��ی  آم��وزش 
آموزش��کده های فن��ی و حرف��ه ای و 
مراکز تربیت معلم و آموزشکده فنی و 
حرفه ای دختران قم بیان کرد: کودکان 
و نوجوان همچون معدن و ثروتی در 
اختیار معلمان هس��نتد ک��ه باید تمام 
تالش ها را ب��رای تربیت صحیح این 
ثروت ه��ای با ارزش انج��ام داد. این 
مرجع تقلید خاطرنش��ان کرد: ش��غل 
معلمی ش��غل ش��ریف و پر فضیلتی 
اس��ت و فعالیت فرهنگی مشکل ترین 
کارها اس��ت . آیت ا... نوری همدانی 
با اش��اره به مسئولیت انسان در اسالم 
افزود: انس��ان در اس��الم دارای س��ه 
مس��ئولیت فردی، اجتماعی و ش��غلی 

است.
وی در خص��وص مس��ئولیت فردی 
اظهار داشت: مس��ئولیت فردی همان 
خود س��ازی اس��ت که انسان نخست 
باید خود را س��اخته باش��د ت��ا بتواند 

جامعه را بسازد.
ای��ن مرجع تقلی��د بیان ک��رد: جامعه 
بر گ��ردن ما حق دارد زی��را امنیت و 
امکان��ات رفاه��ی را برای م��ا فراهم 
کرده اس��ت و نباید نس��بت به جامعه 
بی تفاوت بود و همه ما در برابر جامعه 
و امت مس��ئولیت بزرگ داریم و باید 

به آن عمل کنیم. 
امانت هایی  نی��ز  وی افزود: ش��غل ها 

هس��تند که از جامعه به ما سپرده شده 
و نبای��د از دی��د امرار مع��اش به آن 
ن��گاه کرد و به آن بای��د از دید امانتی 
که س��پرده ش��ده نگاه و آن را به نحو 

احسن انجام داد.
وی ادام��ه داد: زندگ��ی انس��ان ابعاد 
متف��اوت چ��ون فرهنگی، سیاس��ی و 
نظامی دارد و مهم ترین و مشکل ترین 
بعد آن فرهنگی اس��ت. آیت ا... نوری 
همدانی گفت: مهم ترین بعد فرهنگی 
انسان سازی است که یکی از وظایف 
مهم انبیاء نیز به شمار می رفت و شغل 

معلمی کار سختی است.
علم بايد توأم با ايمان به خدا و اخالق 

باشد
وی اظه��ار داش��ت: کار معلم��ان در 
راه تعلی��م و تربیت بس��یار مهم، دقیق 
و ظریف اس��ت و عل��م باید همراه با 
ایمان به خدا و اخالق باش��د و بدون 

آن با اشتباه همراه است.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه برکات 

انق��الب اس��المی در طول 30 س��ال 
افزود: انقالب برکات فراوانی داش��ته 
 و در ط��ول این س��ی س��ال ش��اهد 

تحول های بسیاری بوده ایم.
ن��وری همدانی در خص��وص ارکان 
انق��الب گفت: ای��ن انق��الب دارای 
سه رکن اس��الم، مردم و والیت فقیه 

است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول 
تاریخ نش��ان داده است هر موقع مردم 
با رهبری بوده اند آن جامع موفق بوده 
و مردم ایران نیز همیش��ه پشتوانه این 
انق��الب بوده ان��د و نق��ش مهمی در 

پیروزی این انقالب داشته اند.

معلمان بايد با دقت امر تعليم و پرورش 
را انجام دهند

جامعه

بسيج دانش آموزي باید 
به سالح علم، ایمان و بصيرت 

مجهز باشد 

جمع آوري  بيلبورد 
»لطفاً مزاحم نشوید« در اصفهان  

اجراي طرح سيستم 
كنترل خودروها در اصفهان 

دزدیدن هوشمندانه 
فرهنگ ایران

اصفهان  جمعه   امام  و  استان  در  فقیه  ولي  نماینده  
با  دیدار  در  دانش آموزي  بسیج  هفته   با  همزمان 
مسئوالن سازمان و فرهنگیان استان اصفهان و فرماندهان 
را  دانش آموزي  بسیج  دانش آموزي؛  بسیج   حوزه هاي 
به  دلیل زیربنایي بودن از اهمیت ویژه اي برخوردار دانست 
که باید در تجهیز نیروهاي خود به سالح علم، ایمان و 

بصیرت کوشا باشد.

با تذکر و پیگیري حوزه  علمیه  اصفهان، بیلبوردهاي 
نشوید«  مزاحم  »لطفاً  سینمائي  فیلم  تبلیغاتي 

 

)به کارگرداني محسن عبدالوهاب و تهیه کنندگي محمد 
احمدي( از سینما ایران شهر اصفهان جمع آوري شد. به 
گزارش ایمنا، بیلبوردهاي تبلیغاتي این فیلم در پي اعتراض 
برخي از طالب و روحانیون به دلیل مغایرت آن با شئونات 
حوزه و روحانیت با تذکر یکي از کارشناسان این مرکز و با 
مساعدت و همکاري مدیر سینما ایران اصفهان جمع آوري 
اعتراض هایي  نیز  این  از  پیش  مي سازد  خاطرنشان  شد. 
درباره  نصب بنر این فیلم بر سردر سینماهاي پخش کننده  
آن به ویژه در تهران وجود داشته که منجر به جمع آوري 

بیلبوردهاي آن شده است.

مجري طرح سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل و 
کنترل خودروها گفت: طرح سامانه مدیریت ناوگان 
حمل و نقل و کنترل خودروها به منظور نظارت کامل بر 
شد. اجرایي  آنها  امنیت  برقراري  و  خودروها   ناوگان 
مجتبي جمالي در گفتگو با فارس اظهار داشت: سیستم 
مدیریت ناوگان در هر لحظه از شبانه روز امکان مشاهده 
موقعیت ناوبري روي نقشه با حفظ تاریخچه و جزئیات 
از  استفاده  و  موبایل  شبکه   GPRS بستر  روي  حرکت 

سیستم موقعیت یاب جهاني GPS را فراهم مي کند. 

 استاد آواز گروه موسیقي سماع اصفهان گفت: براي 
من دردآور بود که در فستیوال ترکمنستان ردیف ها و 
تصنیف هاي ایراني را به زبان ترکي اجرا مي کردند و باید 

گفت فرهنگ ایران هوشمندانه دزدیده مي شود. 

این كتاب ها ذهن دانش 
آموزان را معطوف به چند 

 سئوال چهارگزینه ای 
می كند و ناخودآگاه به 

دانش آموز القا می كند كه 
یک بخش از كتاب درسی 

مهم تر از بخش های 
دیگر است و بدین ترتيب 
آموزش سایر بخش های 
دیگر را بی كيفيت و كم 

اهميت جلوه می دهد.

محاكمه مردي كه متهم به سوزاندن همسر و دخترش است

پيرامون ازدواج اينترنتی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

به گزارش فارس اسماعیل اسدي در کارگاه راهکارهاي مولکولي، ژنومیکي 
و بیوانفور ماتیکي به منظور بهبود گیاهان تحت شرایط تنش هاي غیرزیستي 
در دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شاهد 
کاهش خاک هاي حاصلخیز و زمین هاي مساعد کشاورزي و نیز کمبود آب 
 هستیم که این مسائل به خوبي نمایانگر اهمیت برگزاري این چنین کارگاه هایي 

است.
وي با تأکید بر اینکه بهبود روش هاي تولید گیاهان مانع از فرسایش خاک 
مي شود، گفت: با افزایش جمعیت انسان و گذر از مراحل سه گانه نظام هاي 
اجتماعي شکارگري و گردآوري خوراک، کشاورزي و صنعتي رفته رفته 

حالت موازنه پویا و تعادل پایدار، دستخوش تغییراتي شد.
اس��دي خاطرنش��ان کرد: افزایش جمعیت آدمي، عدم توانائي در کنترل 
تکنولوژي، استفاده نادرست از زمین و اطالع ناکافي درباره محیط زندگي 

و قواعد اکولوژیک عوامل اصلي دگرگوني ها در طبیعت هستند. 
کم��ي  موادغذائ��ي  تولی��د  داد:  ادام��ه  دانش��گاه ش��هرکرد   رئی��س 
 و کیف��ي جمعی��ت انس��اني تاکن��ون داراي اثره��اي زیس��ت محیطي 
مخرب��ي ب��وده ک��ه از جمله آنه��ا مي ت��وان به صید بی��ش از ان��دازه، 
چ��راي مف��رط، فرس��ایش خ��اک و کاه��ش م��واد آل��ي و از دس��ت 
جنگل زدائ��ي،  کوپره��ا،  توس��عه  خاک ه��ا،  حاصلخی��زي   رفت��ن 
 آلودگ��ي آب، ه��وا و موادغذائ��ي ناش��ي از مص��رف مواد ش��یمیائي، 
ازن تخری��ب الی��ه  اقلی��م و  تغیی��ر  اکوسیس��تم ها،   س��اده ش��دن 

اشاره کرد.
روزاف��زون  نی��از  و  جمعی��ت  رش��د  ت��داوم  ک��رد:  تأکی��د   وي 
 آنه��ا ب��ه موادغذائ��ي از ی��ک ط��رف و کاه��ش مناب��ع پای��ه ب��راي 
ایج��اب  دیگ��ر  ط��رف  از  بیش��تر  موادغذائ��ي  تأمی��ن  و   تولی��د 
 مي کن��د که ب��ا تدبیر، تفکر و برنامه ریزي منس��جم و هدفدار و با تلفیق 
 ماهران��ه از عوام��ل مؤث��ر در تولی��د، هم غ��ذاي کمي و کیف��ي امروز 
را  خ��دادادي  عظی��م  مناب��ع  ه��م  و  کنی��م  تأمی��ن  را   م��ردم 

سالم و کارا تحویل نسل هاي آینده دهیم.
اسدي خاطرنش��ان کرد: بر همین اساس این کارگاه با شرکت پروفسور 
حکمت بوراک از گروه مهندسي و علوم طبیعي دانشگاه سابانجي ترکیه 
و مدرس دانشگاه نبرسکاي آمریکا، پروفسور آنیل گروور از گروه زیست 
مولکولي گیاهي دانش��گاه دهلي هند و همچنین استادان از دانشگاه هاي 
شهرکرد، شیراز و رازي کرمانش��اه تا پنج شنبه 13 آبان در دانشگاه ادامه 

خواهد یافت.

 جلوگيري از تردد خودروهاي 
فاقد معاينه فني و بر چسب سوخت

با اس��تقرار سه اکیپ مشترک از سوی ش��هرداری اصفهان و پلیس 
راهور، از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و بر چس��ب س��وخت 

سی.ان.جی جلوگیری می شود. 
به گزارش موج، رئیس س��تاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان 
با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: با توجه به اجرای طرح تش��دید 
برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و برچسب سوخت سی.ان.
جی توس��ط پلیس، برنامه زم��ان بندی فراخ��وان خودروها جهت 
معاین��ه فن��ی در مراکز مکانیزه ش��هرداری اصفه��ان از 15 آبان ماه 
اجرا می ش��ود و امید است تا ش��هریورماه س��ال آینده، معاینه فنی 
خودروهای ش��هر به طور کامل تمام ش��ود. »جمشید جمشیدیان« 
ب��ه افزایش ظرفی��ت مراکز معاینه فنی خودرو اش��اره کرد و افزود: 
ه��م اکنون ظرفیت 7 مرکز ایس��تگاه مکانی��زه معاینه فنی خودرو با 
16 خ��ط حدود دو هزار دس��تگاه در روز اس��ت ک��ه در روزهای 
 پایانی س��ال، ای��ن ظرفیت با افزوده ش��دن ش��یفت کاری افزایش 

می یابد. 
وی تصریح کرد: ظرفیت پذیرش مراکز معاینه فنی خودرو با انجام 
تمهیدهایی از جمله افزایش س��اعت کار به میزان 500 هزار خودرو 
در س��ال می رسد. جمش��یدیان در مورد میزان مراجعه خودروها به 
مراکز معاینه فنی نیز اظهار داش��ت: در 6 ماه نخس��ت سال جاری، 
تنها 20درصد از ظرفیت مراکز معاینه فنی اس��تفاده شد و حدود80 
درصد خالی بود. این درحالی اس��ت که ب��ا اجرای طرح فراخوان، 
این ظرفیت افزایش چش��مگیری خواهد داش��ت. وی به رانندگان 
خودروهای س��بک مشمول معاینه فنی توصیه کرد: هرچه سریع تر 
برای معاینه خودرو اق��دام کنند، چرا که معاینه هر خودرو در حال 
حاضر فقط نیم س��اعت به طول می انجامد، اما میزان این زمان در 

روزهای پایانی سال به 8 ساعت افزایش می یابد.

اخبار دانشگاه آزاد خمينی شهر
جذب كامل بودجه پژوهشی سال 1388  

دکتر رسولی معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسالمی خمینی شهر در جمع 
اعضاء هیأت علمی به تشریح فعالیت های علمی و پژوهشی پرداخت و 
گفت: با مساعدت و همکاری مسئوالن، استادان و دانشجویان در سال 

1388 دانشگاه موفق به جذب کامل بودجه پژوهشی شد. 
وی با بیان اینکه رسالت اصلی دانشگاه تولید علم و گسترش زمینه های 
تحقیقاتی اس��ت اظهار داش��ت در بخش خرید تجهیزات پژوهش��ی، 
برگ��زاری همایش های علمی و کارگاه های روش شناس��ی تحقیق و 
همچنین ش��رکت در همایش ها، فعالیت های پژوهش��ی دانشجویی، 
انتش��ار مجالت و تش��ویق مقاله ه��ا و تولیدهای علم��ی، طرح ها و 
فرصت های مطالعاتی و ابتکارهای پژوهش��ی اقدام های بسیار خوبی 

صورت گرفته است. 
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد با مشارکت دانشجویان و استادان 
در سال جاری نیز شاهد برگزاری چند همایش ملی از قبیل برق، عمران، 

مشاوره و مکانیک خواهیم بود.

توسعه تجهیزات  كارگاه ها و آزمايشگاه ها
در جهت نیل به اهداف آموزش��ی دانش��گاه و ارتقاء کیفیت آموزش، 
دانش��گاه آزاداسالمی خمینی شهر اقدام به خرید تجهیزهای کارگاهی 
و آزمایشگاهی نمود. دکتر خلیفه سلطانی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
خمینی ش��هر در مصاحبه با آنا گفت: دهه سوم فعالیت دانشگاه ارتقاء 
کیفیت آموزش است و اهتمام ویژه ای برای تجهیز دانشگاه به امکانات 

آموزشی و پژوهشی وجود دارد. 
در همین راستا قرارداد خرید تجهیزات تست انواع رله های حفاظت، 
و تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی رشته مهندسی برق، تجهیز کارگاه های 
تخصصی تابلو، توزیع هوایی و ترانسفورماتور، آزمایشگاه الکترونیک 2 
و آزمایشگاه ماشین منعقد گردید و امکانات در اختیار دانشجویان قرار 
گرفت. گفتنی است بیش از 160گروه آموزشی در مجتمع کارگاهی و 
آزمایشگاهی مشغول به تحصیل هستند که تجهیزات برق و الکترونیک 

واحد خمینی شهر در سطح دانشگاه ها کم نظیر است.

امضای تفاهم نامه همکاری 
با حضور دکتر خلیفه سلطانی رئیس دانشگاه آزاداسالمی خمینی شهر و 
محمدحسن قیصریان رئیس واحد شهرمجلسی تفاهم نامه همکاری به 
منظور هموار نمودن زمینه استفاده طرفین از امکانات دانشگاه با تأکید بر 

رفع نیازمندی های علمی و تحقیقاتی منعقد گردید. 
دکتر خلیفه س��لطانی رئیس دانشگاه گفت: در جهت ایجاد و گسترش 
زمینه های همکاری بین دانشگاهی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی 
در جهت گس��ترش تولید عل��م و فناوری تفاهم نام��ه امضا گردید و 
دو دانش��گاه بمدت 3س��ال از امکانات یکدیگ��ر در زمینه های علمی 
و تحقیقاتی استفاده می نمایند. ش��ایان ذکر است دانشگاه آزاداسالمی 
خمینی ش��هر و شهرمجلس��ی جزء دانشگاه های بس��یار بزرگ استان 
اصفهان محس��وب می ش��وند و دانش��جویان در رش��ته های فنی و 
 مهندس��ی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل 

هستند.

سرپرست فرمانداری كوهرنگ:
پيشرفت فيزيکی 80 درصدی 
ساختمان فرمانداری كوهرنگ

سرپرس��ت فرمانداری کوهرنگ از پیش��رفت فیزیکی 80 درصدی 
ساختمان جدید فرمانداری این شهرستان خبر داد.  

داری��وش رضای��ی در گفتگو با ف��ارس اظهار داش��ت: این پروژه 
در زمین��ی به مس��احت 5 ه��زار مترمرب��ع و زیربنای��ی 2 هزار و 
 160 مترمرب��ع در چهار طبقه از س��ال 85 تاکنون در حال س��اخت

است. 
وی افزود: این در حالی ا س��ت که تاکنون افزون بر 9 میلیارد ریال 
هزینه شده  که در سال جاری نیز افزون بر 2 میلیارد ریال اعتبار دیگر 
اختص��اص یافته اس��ت. رضایی ابراز امیدواری ک��رد: با تخصیص 
 ای��ن میزان اعتبار ای��ن پروژه تا پایان س��ال آینده ب��ه بهره برداری 

برسد. 
سرپرس��ت فرمان��داری کوهرنگ با تأکید بر تس��ریع روند اجرایی 
پروژه ه��ای عمران��ی این شهرس��تان اف��زود: باتوجه ب��ه اینکه در 
س��ال جاری اعتباره��ای تخصیص یافته به این شهرس��تان با تأخیر 
زمان��ی همراه بود و از س��وی دیگر فصل کاری در این شهرس��تان 
کوتاه و محدود اس��ت، برهمین اساس الزم است تا تمام دستگاه ها 
نس��بت به تکمیل و تسریع پروژه های در دست اقدام این شهرستان 

اقدام های الزم را انجام دهند. 
رضایی رسیدگی و بهبود وضعیت بخش گردشگری و کشاورزی را 
از جمله اساس��ی ترین اولویت های در دست اقدام این شهرستان بر 
شمرد و گفت: واگذاری 43 هکتار از دو دهکده سیاحتی و تفریحی 
س��المت دیمه و دهکده سیاحتی و تفریحی تاالب بازفت به بخش 
خصوصی در راس��تای بخش گردش��گری این شهرستان در دستور 

کار قرار گرفته است. 

گشتی در اخبارروی میز

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: 824 هزار نفر در استان زیر پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. به گزارش فارس، »علی اصغر دادخواه« در جلسه 
ش��ورای اداری مدیران تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان در شهرس��تان فریدن با 
اش��اره به بیمه اجباری کارگران ساختمانی اظهار داشت: متأسفانه هنوز نرم افزار 
مربوط به بیمه کارگران تهیه نش��ده اس��ت. وی به لزوم تهیه نرم افزار مربوط به 
بیمه کارگران در اداره کل تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان اشاره کرد و افزود: این 
نرم افزار به محض تهیه و نصب، قابل اجرا است. مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
اصفهان هم چنین بیان داش��ت: با اجرایی ش��دن برنامه پنجم توس��عه، پیش بینی 
می ش��ود بیمه کارگران به مدت پنج س��ال به تعویق بیفتد. وی هم چنین به بیمه 
کش��اورزان اش��اره کرد و افزود: اس��تان اصفهان در زمینه بیمه کشاورزان پیشتاز 
دیگر استان های کشور است، به طوری که تا پایان تیرماه سال جاری 14 هزار و 
800 نفر در اس��تان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته اند. دادخواه با اشاره 
به س��هم شهرستان فریدن از بیمه شدگان تأمین اجتماعی از مجموع بیمه شدگان 
اس��تان اصفهان، ادامه داد: تاکنون 824 هزار نفر در اس��تان اصفهان زیر پوش��ش 
بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که سهم شهرستان فریدن از این تعداد 9 هزار و 
600 نفر است. وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داش��ته اس��ت، ادامه داد: در سال 88 شاهد رشد 7 درصدی بیمه شدگان 
در اس��تان اصفهان بودیم و در س��ال 89 نیز این تعداد تاکنون نسبت به سال 88، 
دو درصد رشد داشته است. مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با 
بیمه قالیبافان نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ابالغی جدید، بافندگان قالی و 
شاغالن در صنایع دستی می توانند حق بیمه خود را بر اساس دستمزد تعیین شده 
پرداخت کنند و از خدمات کامل س��ازمان بهره مند شوند که در آینده ای نزدیک 

نرم افزار مربوطه نصب و اجرا می شود.

شهرستان

رئیس دانشگاه شهركرد:
 بهبود روش هاي توليد گياهان 

مانع از فرسايش خاك

مديركل تأمین اجتماعي استان اصفهان:

824 هزار نفر در اصفهان زيرپوشش تأمین اجتماعي هستند

چهارمین همایش سراس��ری مدیران ارشد و مدیران 
کل منطقه های هشتگانه تعاونی اعتبار صالحین طی 
روزه��ای 27 و 28 مهرماه جاری در اصفهان  برگزار 
شد. در این همایش 2 روزه که با حضور دکتر قاسم 
بختیاری فر، مدیر عامل تعاونی، محمد دلبری رئیس 
هیأت مدیره و دیگر اعضای هیأت مدیره تعاونی اعتبار 
صالحین برگزار شد، سیاست ها، اهداف و برنامه های 

تعاونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، دکتر بختیاری فر به تبیین  و تشریح 
مهم تری��ن هدف های تعاونی  اعتب��ار صالحین در 
س��ال جاری و همچنین سال آینده پرداخت که از آن 
جمله می توان به مواردی همچون: اجرای دقیق قانون 
و مق��ررات بانکی به خصوص بانکداری اس��المی، 

آم��وزش و ارتقای س��طح 
دانش و توانمندی کارکنان، 
مش��تری م��داری و تکریم 
ارب��اب رجوع، تن��وع ارائه 
خدم��ات و تس��هیالت به 
م��ردم، اعطای تس��هیالت 
ب��ه منظور توس��عه صنعت 
بازرگانی، تالش و حرکت 
تعاونی به سمت بانکداری 

الکترونیک، خریداری و تملیک شعب در شهرستان ها 
و... اشاره  کرد.

در ادام��ه محم��ود بحری، مدی��رکل منطقه مرکزی، 
برگ��زاری این همای��ش و دس��تاوردهای حاصل از 
آن را بس��یار حائز اهمیت دانست و ضمن تأکید بر 
ظرفیت های موجود در استان های تحت پوشش این 
منطقه، خواستار توسعه شعب در منطقه مرکزی شد. 

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که: با پیاده س��ازی 
اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن فعالیت بخش های 
خصوصی زمینه ای ایجاد شود که عالوه بر تأمین منابع 
مورد نیاز س��رمایه گذاران و بازرگانان، امکان اشتغال 
جوان��ان تحصیل کرده نیز بیش از پیش فراهم گردد. 
گفتنی اس��ت در تقسیم بندی کشوری تعاونی اعتبار 
صالحین، منطقه مرکزی، منطقه 3 کش��وری به شمار 
می آید که استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
 مرکزی، لرستان و یزد را شامل 
می شود. این منطقه فعالیت 
خ��ود را از س��ال 1388 در 
اصفه��ان آغاز نم��وده و در 
حال حاضر دارای 24 شعبه 
فعال در شهرستان های تابعه 
استان های فوق  می باشد.  
در  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
حال حاض��ر تعاونی اعتبار 
صالحین با بیش از 200 ش��عبه در سطح کشور آماده 

ارائه خدمات پولی و اعتباری  است.

ش��هرداری اصفهان الگوی مناسبی برای دیگر شهرهای 
کشور است. 

مدیر روابط عمومی شهرداری یزد اعالم کرد: شهرداری 
اصفه��ان ب��ا فعالیت ه��ای ص��ورت گرفت��ه توانس��ته 
 به الگ��وی دیگر ش��هرها به وی��ژه کالنش��هرها تبدیل 

شود.
 ب���ه گ������زارش اداره ارتباط������ات رس�����انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، حس��ین ساجدی فر 
در بازدی��د از مجموعه رس��انه ای ش��هرداری اصفهان 
 ب��ا بیان ای��ن مطلب اظهار داش��ت: ش��هرداری اصفهان 
 توانس��ته اس��ت کارنام��ه مناس��ب و خوب��ی در حوزه 
بگ��ذارد  ج��ای  ب��ه  خ��ود  از  ش��هری   مدیری��ت 
 ب��ه ط��وری ک��ه زبانزد دیگر ش��هرهای کش��ور ش��ده 

است.
وی با اش��اره به این که استفاده از تجربه های مدیریت 
شهری اصفهان برای دیگر شهرها به خصوص یزد بسیار 
ارزش��مند است ادامه داد: الزم است از این تجربه ها به 
نحو احسن در جهت توسعه شهرها بهره برد و به عنوان 

الگو استفاده نمود. 
مدیر روابط عمومی ش��هرداری یزد بازدید از نمایشگاه 
بزرگ جهاد خدمت رس��انی از دیگر برنامه های س��فر 
خود برش��مرد و اذعان داش��ت: این نمایش��گاه به طور 
حتم در بررس��ی ظرفیت های رش��د و توس��عه و ارائه 
 راهکارهای مناس��ب پیش��رفت ی��زد نقش مهم��ی ایفا 

خواهد کرد.

رئی��س س��ازمان اقتص��اد و دارای��ی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: ب��ه منظور اجرای قان��ون هدفمند 
کردن یارانه ها 14 قلم کاالی اساس��ی در این استان 

ذخیره سازی شده است. 
به گزارش فارس، تیمور فتاحی در نشست بررسی 
نقش زنان در اص��الح الگوی مصرف و هدفمندی 
یارانه ها اظهار داشت: در حال حاضر در کشور 50 
ه��زار میلیارد تومان بابت یارانه ه��ای حامل انرژی 
پرداخت می کنیم که در حال حاضر باتوجه به اینکه 
بنزین لیت��ری 600 تومان به قیم��ت 100 تومان به 
دس��ت مصرف کننده برس��د 500 توم��ان یارانه به 

مصرف کننده تعلق می گیرد. 
اج��رای  ض��رورت  ب��ه  باتوج��ه  گف��ت:  وی 
هدفمن��دی یارانه ه��ا در چن��د مرحل��ه ب��ه ازای 

ه��ر نف��ر 81 ه��زار توم��ان پرداخ��ت می ش��ود تا 
 یارانه ه��ا ب��ه ص��ورت عادالن��ه بی��ن اف��راد توزیع 

شود.
فتاح��ی گف��ت: بر اس��اس آم��ار و ارق��ام در حال 
حاض��ر اگ��ر بخواهیم در کش��ور کاالی��ی به ارزش 

10 میلی��ون ریال تولید کنیم ناچ��ار به صرف هزینه 
معادل 7 بش��که نفت هس��تیم در حالی که این میزان 
 در کش��ورهای اروپای��ی مع��ادل ی��ک بش��که نفت 

است. 
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: این امر به واسطه مناسب نبودن ابزار 

تولی��د و ظرفیت ناقص ایج��اد کاال در کارخانه های 
ماس��ت و این بیانگر پایین آمدن بهره وری اقتصادی 

کشور است.
وی با بیان اینکه کاالهای تولیدی در کش��ور قدرت 
رقاب��ت در اقتص��اد جهان��ی ندارند، گف��ت: هدف 
از هدفمن��دی یارانه ه��ا تغیی��ر در رون��د دریاف��ت 
یارانه هاست که در نهایت به بهره وری اقتصاد کشور 

منجر می شود.
فتاح��ی گفت: اگر ما قیمت ه��ا را آزاد کنیم کارخانه 
مجبور اس��ت کاالی تولی��دی خود را با اس��تاندارد 
جهان��ی تطبی��ق دهد تا ب��ه کیفیت مطلوب برس��د. 
وی تصری��ح کرد: وقتی قیمت ان��رژی یا کاال ارزان 
 ش��ود جامعه به س��مت مصرف بی رویه س��وق پیدا 

می کند. 
فتاحی از ذخیره س��ازی 14 قلم کاالی اساسی در این 
استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام انبارهای 
دولتی و خصوصی در سطح استان از نظر تأمین مواد 
غذای��ی و 14 قلم کاال در حد مصرف س��ه ماه مردم 

این استان کامل است. 

در اصفهان برگزار شد: 
 چهارمين همايش سراسری 

مديران تعاونی اعتبار صالحين

بازديد مديريت عمومي 
شهردار يزد از اصفهان

به منظور اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها؛
ذخيره سازي 14 قلم كاال در چهارمحال و بختياري

نماينده فريدونشهر در مجلس:
 فاضالب شهری

در صدر پيگيري هاي جدي 

در فارسان:
 یادواره شهيد مهرداد عزیزاللهی 

و شهدای دانش آموز

در كوهرنگ
 برگزاری یادواره 

شهدای فرهنگی و دانش آموز 

در فريدن:
 كاهش 9 درصدی نرخ بيكاري 

طی چهار سال گذشته
نماین��ده مردم فریدونش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: فاضالب 
فریدونش��هر همچنان در ص��در پیگردها و پیگیری های ج��دی قرار دارد. 
به گ��زارش فارس، بهم��ن محمدی در جم��ع کارکنان آبفای شهرس��تان 
فریدونش��هر با اش��اره به مذاکره های اخیر خود با وزیر نیرو و مدیرعامل 
آبفای کشور در خصوص ایجاد ردیف اعتباری فاضالب فریدونشهر اظهار 
داش��ت: با کمک و همراهی شرکت آب و فاضالب استان، درصدد ارسال 
تمام مس��تندات به منظور تصویب طرح در کمیس��ون ماده 32 هستیم. وی 
تصریح کرد: در همین راس��تا به منظور تبیین مشکل های دفع غیربهداشتی 
فاضالب و الزام های فرامنطقه ای اجرای پروژه، هم چنین سوابق مطالعه ها 
و پیش��رفت فیزیکی آن، برنامه دیدار حضوری تعدادی از مس��ئوالن آبفای 
استان و شهرس��تان فریدونشهر با مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور 
در اواس��ط آبان ماه س��ال جاری در دس��تور کار ق��رار دارد. رئیس آبفای 
شهرس��تان فریدونش��هر نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش مبسوطی از 
میزان اعتبارهای تخصیص یافته به این طرح اظهار داش��ت: از ابتدای سال 
1384 تاکنون بالغ بر 14 میلیارد ریال اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری 
و منابع مازاد اس��تان ب��ه این طرح اختصاص یافته که ب��ا این میزان اعتبار 
ضمن آزادسازی بیش از 40 هزار متر مربع از زمین های مسیر خط انتقال و 
تملک بیش از 19 هکتار زمین تصفیه خانه، نزدیک به 9 کیلومتر از کلکتور 

اصلی طرح اجرا شده است. 

همزمان با هفته بسیج دانش آموز یادواره شهید مهرداد عزیزاللهی و شهدای 
دانش آموز فارسان در سالن شهید نظری این شهر  برگزار شد. 

ام��ام جمع��ه  بختی��اری،  و  چهارمح��ال  اس��تان  بس��یج  گ��زارش  ب��ه 
 فارس��ان برپای��ی ای��ن مجال��س را زنده نگه داش��تن یاد و خاطره ش��هدا 

عنوان کرد. 
حجت االس��الم عبدالعلی پوراکبر گفت: هفته بسیج دانش آموزی فرصت 
مناس��بی اس��ت که ایثار و فدا کاری جوانان دانش آموز را به نس��ل جوان 

جامعه انتقال داد. 
امام جمعه فارس��ان به جنگ 
ن��رم دش��من اش��اره کرد و 
گفت:  برای مقابله با دشمنان 
بای��د ترفندهای دش��منان را 
ش��ناخت و آگاهان��ه ب��ا آن 

مقابله کرد. 
وی به جایگاه ایران اسالمی 
در جهان اشاره کرد و گفت:  
بالندگی مدیون  این عزت و 
ایث��ار و ت��الش رزمندگان و 

شهدا است. 

همزمان با هفته بسیج دانش آموزی اولین یادواره 17 شهید دانش آموز 
و فرهنگی شهرس��تان کوهرنگ در محل س��الن تربی��ت بدنی چلگرد 

برگزار شد. 
به گزارش بس��یج اس��تان چهارمحال و بختیاری، در این مراس��م که با 
حضور خانواده معظم ش��هداء مسئوالن ادارات، دانش آموزان و اقشار 
مختلف مردم برگزارش��د مس��ئول بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس اس��تان با گرامیداش��ت هفته بسیج دانش آموزی، شهدا را 
چراغ راه آیندگان یاد کرد و افزود: ش��هداء با نثار عزیزترین س��رمایه 
خود حماسه ای در تاریخ رغم زدند که برای همیشه در تاریخ ماندگار 

خواهد ماند. 
س��رهنگ پاسدار جمش��ید علی بابایی افزود: ش��هدا انسان هایی پاک 
بودن��د که با ش��ناخت بصی��رت و آگاهی راه خ��ود را انتخاب کردند 
 و پ��ا در مس��یری گذاش��تند ک��ه ب��رای همیش��ه در تاریخ ج��اودان 

گردیدند. 
وی جنگ امروز را جنگ نرم دانست و افزود: امروز اگر ما بخواهیم به 
این جنگ غلبه کنیم باید ش��هدا را الگوی خود قرار داده و با شناخت 
و بصیرت به مقابله با این جنگ بپردازیم س��رهنگ علی بابایی ش��هدا 
را افرادی تکلیف گرا دانست و از دانش آموزان خواست امروز نیز به 

تکلیف خود عمل کنند.

فرمان��دار فریدن گف��ت: نرخ بیکاری شهرس��تان فریدن در چهار س��ال 
گذش��ته 9 درصد کاهش یافته اس��ت. به گزارش فارس، اسداله احمدی 
در جلس��ه کارگروه اجتماعی این شهرس��تان اظهار داشت: فریدن از نظر 
 پیش��رفت نسبت به سایر شهرستان های استان از جایگاه خوبی برخوردار 

است. 
وی به فرصت های اش��تغال ایجاد ش��ده در شهرستان فریدن اشاره کرد و 
افزود: تعهد اشتغال ما در سال جاری یک هزار و 369 نفر بوده که تاکنون 
74 درصد آن محقق شده و نرخ بیکاری شهرستان طی چهار سال گذشته 

از 19/6 درصد به 10/5 درصد رسیده است. 
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار، خواستار 
لزوم توجه به این قشر شد و تصریح کرد: برطرف شدن مشکل اشتغال و 

مسکن زنان سرپرست خانوار باید به طور جدی پیگیری شود. 
فرماندار فریدن تأکید کرد: به منظور توجه به وضعیت معیشتی و برطرف 
شدن مش��کل زنان سرپرس��ت خانوار، باید در مدت یک  ماه اطالع الزم 
در ای��ن زمینه جمع آوری ش��ود تا بتوان تصمیم ه��ای الزم را اتخاذ کرد. 
فرماندار فریدن همچنین با اش��اره به جایگاه این شهرستان در افق 1404 
کل کش��ور خاطرنشان کرد: شهرستان فریدن باید در افق 1404 جزو پنج 
شهرس��تان برتر اس��تان اصفهان در زمینه کشاورزی، دامپروری، صنعت و 

گردشگری باشد. 
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ابالغ وقت دادرسي
6/159 کالس��ه پرون��ده: 563/89 ح/ 6، وق��ت رس��یدگي: 89/10/6- س��اعت 10 صبح، 
خواه��ان: س��تاد اجرائي فرمان ام��ام )ره( نمایندگي اصفهان، خوانده:  صم��د کمپاني فعاًل 
1 از 9 حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبتي 

5 مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه ارزش روز 
15241/101 بخش 5 ثبت اصفهان، خواهان دادخواس��تي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده 
که جهت رس��یدگي به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت 
مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي 
میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8064                       فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/162 کالس��ه پرونده: 562/89 ح/ 6، وقت رس��یدگي: 89/10/6- س��اعت 9/30 صبح، 
خواهان: س��تاد اجرایي فرمان امام )ره( ش��عبه اصفهان، خوانده: خانم سکینه خاتون فرزند 
مش��هدي عباس فعاًل مجهول المکان، خواس��ته: ضبط و تملک 6 دانگ یک باب انباري به 
پالک ثبتي 3802 بخش 2 ثبت اصفهان، خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي 
میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8053                       فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/163 کالس��ه پرونده: 567/89 ح/ 6، وقت رس��یدگي: 89/10/6- س��اعت 8/30 صبح، 
خواهان: صندوق قرض الحس��نه محمد رس��ول اهلل جي- مدیر تصفیه مصطفي درویشي، 
خوانده: س��ید امیر کمپونچي اس��الم زاده فرزند میرکاظم فعاًل مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه مبلغ 53/400/000 ریال بابت بدهي وام شماره 2021896 به انضمام مطلق خسارات 
دادرس��ي و تأخیر تأدیه، خواهان دادخواستي تس��لیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت 
رس��یدگي به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي میش��ود تا 
خوان��ده از تاریخ نش��ر آخرین آگه��ي ظرف یک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8052                       فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
6/517 ش��ماره: 8104 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین معروف کمرپیر ش��ماره 
پالک 504 فرعی از 37 اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام 
مصطف��ی علی نظری و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/4 در محل ش��روع و 
ب��ه عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک 
اخط��ار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. 
ضمن��ًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/8/12

م الف/ 450                                           شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحديد حدود اختصاصی
6/520 ش��ماره: 8313 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ محصور مش��جر تقریبًا 
چهار قفیزی شماره پالک 832 فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم ربابه وفایی در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک 
در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/6 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمن��ًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/8/12

م الف/ 455                                           شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
8/198 چ��ون آقاي محمد بهرامي فرزند علي ش��کایتي علیه آقاي محمود س��عیدیان مبني 
ب��ر خیانت در امانت مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890552 ک 109 این دادگاه 
ثب��ت، وقت رس��یدگي براي روز 89/9/16 س��اعت 10/5 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک 
نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10615                           مدیر دفتر شعبه 109دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
احضار

8/199 چون آقاي احس��ان صدرالدین فرزند علي اصغر ش��کایتي علیه آقایان: 1- مهدي 
صدري 2- محس��ن عمادي مبني بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول و کالهبرداري مطرح 
نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 880927 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي 
روز 89/10/13 س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و 

دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10614               توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

8/200 چون آقاي امیرحس��ین ریس��مانچیان و غیره ش��کایتي علیه آقاي محمدرضا بهمن 
آئین مبني بر خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن 
به کالس��ه 890943 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/10/7 ساعت 
9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10613                           مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

8/201 چون خانمها 1- زهرا حس��یني فرزند مختار 2- صدیقه محمدخاني فرزند خس��رو 
شکایتي علیه آقایان 1- رضا شیرازي فرزند محمدرضا 2- صادق شیرازي فرزند محمدرضا 
مبني بر س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890885 ک 121 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگي براي روز 89/10/13 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي 
آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10612                 توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
8/203 ش��ماره دادنامه: 8909970353501106، ش��ماره پرونده: 8909980365600434، 
شماره بایگاني شعبه: 890702، شاکي: خانم شهین صابري دمنه به نشاني خ رباط اول- ک 

داروخانه شریعت- ک ویدا- روبروي پ 106، متهم: آقاي مجید صادقي برزاني به نشاني 
فعال مجهول المکان، اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم مجهول المکان مجید صادقي برزاني فرزند رحیم دائر بر عدم ثبت 
واقعه ازدواج دائم خود با خانم شهین صابري دمنه، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از 
دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و با عنایت به گزارش اعالم جرم ریاست محترم شعبه 
بیس��ت دادگاه عمومي حقوقي اصفهان )ویژه دعاوي خانوادگي( و اینکه متهم نیز علیرغم 
ابالغ قانوني اخطاریه )منتشره در روزنامه زاینده رود مورخه 89/4/9( در مرحله تحقیقات 
مقدمات��ي دادس��را و علیرغم ابالغ قانوني وقت رس��یدگي )که آگهي احض��ار وي نیز در 
روزنامه زاینده رود به ش��ماره 345-89/6/24 درج گردیده بود( در جلسه دادرسي مورخه 
89/7/28 حض��ور نیافت��ه و الیحه اي نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و 
انتساب بزه فوق به وي محرز و مسلم مي باشد. دادگاه مستنداً به ماده 645 قانون مجازات 
اس��المي و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت متهم را به 
پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي نماید. رأي صادره 

غیابي و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه است. 
م الف/10617                   کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
احضار

8/204 ش��ماره درخواس��ت: 8910460353500008، چ��ون آق��اي حام��د کیواني پور و 
امیرحس��ین عمادي و علي مرادي ش��کایتي علیه آقایان بابک پورجدید و خلیل )حس��ین( 
طریقت مبني بر مشارکت در ضرب و جرح  عمدي با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 890703 ک 109 این دادگاه ثبت وقت رس��یدگي براي روز شنبه مورخ 89/9/20 
س��اعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 
180 ق.آ.د.ک مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 10620                           مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهي

8/205 به موجب ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني بدین وس��یله به آقاي محمد باقري 
مجه��ول الم��کان ابالغ م��ي گ��ردد تجدیدنظرخوانده آق��اي بهزاد قاضي فرزند ارس��الن 
دادخواستي به خواسته تجدیدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 842-89/6/21 این شعبه 
ارائه نموده و تجدیدنظرخوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت لذا از تاریخ نشر این  
آگهي به مدت 10 روز به دفتر ش��عبه 116 جزایي اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت 
مراجع��ه نس��بت به تب��ادل لوایح اقدام نمای��د. مراتب براي یک نوب��ت در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار محلي آگهي میگردد بدیهي است در صورت عدم حضور یا تقدیم الیحه در 

مهلت قانوني پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.
م الف/ 10619                                            مدیر دفتر شعبه 116 جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

8/206 ش��ماره دادنامه: 8909970353501066، ش��ماره پرونده: 8909980362700476، 
شماره بایگاني شعبه: 890518، شاکي: خانم مریم حاجیان به نشاني اصفهان خ باغ دریاچه 
کوچه توحید انته��اي کوچه مجاهدپ 25، متهم:  آقاي محمدرضا رضوي مجهول المکان، 
اتهام:  خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عموم��ي و انقالب اصفه��ان علیه متهم 
محمدرضا رضوي دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک موضوع شکایت مریم 
حاجیان – بدین توضیح که ش��اکیه در شکوائیه تقدیمي و در اظهارات بعدي اعالم نموده 
است یک فقره چک به شماره 064550- 88/9/3 عهده بانک ملت شعبه نشاط را در قبال 
تس��هیالت خرید یک دس��تگاه خودروي وانت پیکان به نمایندگ��ي مجاز ایران خودرو به 
ش��ماره 2059 )تحت تصدي متهم( قرار داده اس��ت لیکن علیرغم تعهد آن نمایندگي مبني 
بر استرداد چک مزبور پس از واریز مبلغ تسهیالت، متهم یاد شده اقدامي در جهت تحویل 
چک مزبور بعمل نیاورده اس��ت- با عنایت به مجموع تحقیقات انجام ش��ده و محتویات 
پرونده نظر به اینکه مبناي طرح این موضوع اختالفي قراردادي اس��ت که شاکیه میتواند با 
تقدیم دادخواست نسبت به آن احقاق حق نماید لذا از این حیث وقوع بزهي متصور نیست 
دادگاه ضمن رد کیفرخواس��ت صادره مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرس��ي 
کیفري رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره ظرف بیس��ت روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است.
م الف/ 10616                  کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
تأسیس

8/212 شماره: 2893/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت نیک پویان پاسارگاد سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/02 تحت شماره 42035 و شناسه ملی 10260598091 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/08/02 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تأمین نیروی انسانی ساده، 
ماهر، متخصص موقت، کلیه امور انبارداری و انبارگردانی- امور س��اخت، توسعه و تجهیز 
و نگهداری محوطه های فضای سبز- تأسیسات ابنیه و راه و ساختمانهای مسکونی- اداری 
و تجاری- تهیه و تأمین- خرید قطعات مصالح و لوازم س��اختمانی- تأسیس��اتی- اداری 
وکامپیوت��ر صرفًا س��خت افزار- تهیه و توزیع و س��رویس دهی غ��ذا- خدمات پذیرایی 
کلی��ه اماکن دولت��ی و غیردولتی- ام��ور بازرگانی- واردات و ص��ادرات اقالم و کاالهای 
مجاز ش��رکت در مزایده ها و مناقصه های دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی 
ش��رکت های دولتی و خصوص��ی- انجام کلیه امور مربوط به ترخی��ص کاال از گمرکات 
کشور- خرید و فروش- تهیه و تولید و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و امور مربوط 
به آن. 2- مدت ش��رکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان مرداویج- فارابی جنوبی- کوچه چهارم- پالک 2. 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 92213420 م��ورخ 1389/07/10 نزد بانک ملت ش��عبه خاقانی پرداخت گردیده 
است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای بصیرالدین امینی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم سعیده امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم فاطمه یاراحمدی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای بصیرالدین امینی به س��مت مدیرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور 
ش��رکت با امض��ای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای هومن توکلی فارس��ونی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای علی رضا 

حیدری به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 10571/2      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

8/213 شماره: 2862/ ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت آیریا ساخت سپانو سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/29 تحت شماره 42028 و شناسه ملی 10260597905 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/07/29 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام- اجرا- نظارت- نقشه 
کشی و نقشه برداری- مشاوره کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تأسیسات- خطوط 
انتقال گاز و نفت- ابنیه و محوطه س��ازی- راهس��ازی- تونل- سد و پل سازی- حفظ و 
نگهداری فضای س��بز- خرید و فروش آهن آالت و فلزات- تولید و فروش بتن- ش��بکه 
های آبیاری و تأسیسات- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و 
اعتبارات داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط می باشد و هم چنین اجرای 
عملیات تست هیدرواستاتیک. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی- مجتمع 
تجاری آالء- طبقه اول- ش��ماره 4. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 20/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 700/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 21312 مورخ 1389/07/25 نزد بانک 
صادرات ش��عبه 2131 پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می 

باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای علیرضا رنجبر گنزقی به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقای حس��ن شفیعی علویجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
بهرام مالکی پور به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علی آقامرادی به س��مت عضو 
هیئت مدیره. 5-5- آقای میرهادی حجازی فر به س��مت عضو هیئت مدیره. 6-5- آقای 
علی آقامرادی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امض��اء: کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با دو امضاء از س��ه امضای رئیس 
هی��أت مدی��ره، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- خانم پدیده متین نیا به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم حماس��ه متین نیا به 

عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 10571/3      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

 
تأسیس

8/214 ش��ماره: 2895/ ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت فنی مهندس��ی آسمان سای 
چهلس��تون س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/02 تحت شماره 42039 و 
شناسه ملی 10260598112 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/02 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
انجام کلیه فعالیتهای مربوط به آسانس��ور از قبیل صادرات و واردات- طراحی و فروش- 
مشاوره- نصب- راه اندازی و سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی- انجام کلیه 
ام��ور مربوط به تولید کلیه قطعات آسانس��ور از قبیل درب طبق��ه و کابین- درب داخل و 
تابلو فرمان- انجام کلیه فعالیتهای تأسیس��اتی زیربنایی و س��اختمانی و کلیه فعالیتهایی که 
با موضوع ش��رکت مرتبط می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان چمران- خیابان آل محمد- 
کوچه 13- پالک 274. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به ده هزار سهم 
100 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 276 مورخ 1389/07/22 نزد بانک ملي ش��عبه ش��هید چمران 
اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقای اصغر حس��ین هاشمی دهقی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای محمد عباس��ی دولت آبادی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
سعید خسروزاده به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علی حفیظ به سمت عضو هیئت 
مدیره. 5-5- آقای س��ید مصطفی موسوی نژاد به س��مت عضو هیئت مدیره. 6-5- خانم 
فرزانه خس��روزاده به س��مت عضو هیئت مدیره. 7-5- آقای محمد حامد حفض القراء به 
س��مت عضو هیئت مدیره. 8-5- آقای س��ید مصطفی موسوی نژاد به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور 
شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت 
مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی سهیلی مقدم به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- خانم مریم عدمیان به عنوان بازرس علی البدل
م الف: 10572/4      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

 
تأسیس

8/215 ش��ماره: 2873/ث 89/103 آگهی تأس��یس شرکت امین پارس اسپادانا با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/08/01 تحت ش��ماره 42034 و شناس��ه ملی 
10260597958 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/08/01 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، طراحی، 
نصب و اجرای ماش��ین آالت اداری، دس��تگاههای کپی و پالت- صادرات و واردات کلیه 
کااله��ای مجاز بازرگانی- اخذ وام و اعتب��ارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفًا جهت 
موضوع ش��رکت- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتی و خصوصی و هر 
آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- مجتمع تجاری 
کاوه- طبقه اول- پالک 65. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهرا عش��قی منش به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
س��پهر نیازی به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای سپهر نیازی به سمت مدیرعامل به 
م��دت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر 

است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه . 
م الف: 10572/5      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

8/216 ش��ماره: 2879/ ث 89/103 آگهی تأس��یس ش��رکت زرین معادن سپاهان سهامی 
خ��اص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/08/01 تح��ت ش��ماره 42025 و شناس��ه ملی 
10260597977 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/08/01 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: فعالیت 
اکتشاف و بهره برداری، تولید بنتولیت مرغوب، انجام امور مربوط به فرآوری مواد معدنی، 
تهی��ه ط��رح های معدنی و صنعتی آنالیز مواد معدنی و کان��ی ها، خدمات تحقیق خدمات 
پژوهش و خدمات مش��اوره، ش��رکت در نمایش��گاهها، احداث آزمایشگاه متالوژی خاک 
و م��واد معدنی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخل��ی و خارجی صرفًا جهت موضوع 
شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی 
و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل خارج کشور و هر آنچه با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان جاده نائین- شهر سجزی- روستای ورتون- خیابان 
ش��هید ندیمی- پالک 46. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 3302464 م��ورخ 1389/07/21 نزد بانک صادرات 
ش��عبه س��گزی پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهرا رستمی ورتونی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم مریم کریمی ورتونی به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره. 3-5- آقای احمد 
رس��تمی ورتونی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احمد رستمی ورتونی به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعام��ل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
الب��دل: 1-8- خان��م زهرا محمدی ورتون��ی به عنوان بازرس اصل��ی. 2-8- خانم فاطمه 

کریمی ورتونی به عنوان بازرس علی البدل
م الف: 10572/6      آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

8/217 شماره: 47419 بدینوسیله به: 1- خانم ام البنین حیدری هراتمه فرزند حبیب اله به 
شماره شناسنامه 1650 صادره از اصفهان 2- آقای حسین قاسمی سیانی فرزند فضل اله به 
شماره شناسنامه سه صادره از اصفهان 3- آقای حمیدرضا محمدی فرزند اردشیر به شماره 
شناسنامه 18 صادره از فریدن 4- آقای سعید مرادی فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه 68 
صادره از رباط کریم س��اکنین: 1- اصفهان- ش��اهین شهر- گلدیس- فلکه جماران- بلوار 
یادگار امام- فرعی 9 )نه(- پالک 288. 2- ش��اهین ش��هر- گلدیس- فلکه جماران- بلوار 
یادگار امام- فرعی 9 )نه(- پالک 288. 3- ش��اهین ش��هر- گلدیس- فلکه جماران- بلوار 
یادگار امام- فرعی 9 )نه(- پالک 288. 4- پایگاه ش��هید بابائی- دیسمان 21- پله وسط- 
طبقه دوم که برابر گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی ش��اهین ش��هر شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر قرارداد فروش اقساطی شماره 3380-85/12/02 تنظیمی در بانک 
س��په- ش��عبه مرداویج )هوانیروز( اصفهان مبلغ پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و هشتاد 
و چهار هزار و یکصد و هش��تاد و هفت ریال بابت اصل، مبلغ نوزده میلیون و شش��صد و 
هش��تاد و پنج هزار و هش��تصد و پنجاه و چهار ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
1389/04/31 و ذمه روزانه به مبلغ سی هزار و هشتصد و بیست و چهار ریال به مدیریت 
ش��عب بانک سپه منطقه اصفهان بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت ص��دور اجرائیه نموده، پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه 
112101-4101 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس��می به ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف 
مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتش��ار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 10585                          اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ رأي تکمیلي
8/218 ش��ماره دادنامه: 8909970350600959، ش��ماره پرونده: 8509980350600801، 
شماره بایگاني ش��عبه: 850801، خواهان ها: 1- آقاي ابوالفضل محرابي محمود آبادي 2- 
آقاي علي طاهري 3- آقاي محمد محرابي با وکالت آقاي علیرضا یزداني به نشاني شاهین 
ش��هر چهار راه عطار خ ژاندارمري پ 140 دفتر وکال��ت. 4. آقاي احمد محرابي 5. آقاي 
عباس��علي طاهري 6. آقاي محمد حسن باباجاني 7. آقاي علي محرابي 8. آقاي سید اصغر 
امامي 9. آقاي قاسم محرابي 10. آقاي محمد قاضي 11. آقاي مهدي محرابي 12. آقاي رضا 
محرابي 13. آقاي جعفر براتي 14. آقاي عبدالحس��ین باباجاني 15. آقاي عباسعلي محرابي 
16. آقاي محمدرضا روغني چراغي17. آقاي قاسم امیري همگي به نشاني اصفهان روستاي 
محمودآبادي، خواندگان: 1. آقاي امیر اخوان مظفریان 2. آقاي سینا اخوان مظفریان 3. خانم 
ثریا اخوان مظفریان همگي به نش��اني مجهول المکان 4. س��تاد اجرایي فرمان امام )ره( به 
ریاست حسن دهشیري به نشاني اصفهان خ حکیم نظامي ابتداي خ حسین آباد پ 40، 5. 
خانم س��هیال اخوان مظفریان به نش��اني مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت)حق کرد 
مدت تصرف زمین(، گردش��کار: دادگاه با بررسي اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي 

را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي تکمیلي و تصحیحي مي نماید: 
رأي تکمیلي و تصحیحي

ب��ا توجه باینک��ه در دادنامه ش��ماره 810-880 مورخ 88/7/30 علیرغم درخواس��ت کلیه 
خواهانها پرداخت خس��ارات دادرسي مشمول حکم قرار نگرفته و مبلغ مندرج در دادنامه 
از جهت محکوم له ردیف اول بنام آقاي ابوالفضل محرابي محمود آبادي سهواً بجاي مبلغ 
450/000/000 ریال مبلغ 225/000/000 ریال قید ش��ده است،  دادگاه باستناد ماده 309 و 
515 و 519 قانون آیین دادرس��ي مدني،  رأي بر محکومیت خوانده عالوه بر مبالغ مندرج 
در دادنامه یاد ش��ده به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت 
10/000/000 ریال حق الزحمه کارش��ناس در حق خواهان و اصالح و تصحیح دادنامه از 
جهت مبلغ 225/000/0000 ریال در سطر سیزده دادنامه صدرالذکر محکوم له ردیف اول 
به مبلغ 450/000/000 ریال صادر و اعالم مینماید رأي صادره از جهت خسارات دادرسي 
حضوري و ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 

است. ارائه رونوشت از رأي اصلي بدون رأي تصحیحي و بالعکس نیز ممنوع مي باشد.
م الف/ 10687                 محمدي- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

8/219 ش��ماره دادنامه: 8909970352801006، ش��ماره پرونده: 8909980365600314، 
شماره بایگاني شعبه: 890579، شاکي: فاطمه حبیبي پور به نشاني شاهین شهر خ فردوسي 
فرعي 15 غربي پ 43، متهم:  آقاي سیف اله احمدي به نشاني مجهول المکان، اتهام:  افتراء، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي اعالم به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��یف اله احمدي آزاد بلحاظ مجهول المکان بودن دائر بر افتراء 
از طریق انتساب بزه رابطه نامشروع به خانم فاطمه حبیبي دادگاه با عنایت به کیفرخواست 
صادره از دادس��راي عمومي و انقالب شهرس��تان اصفهان و ش��کایت شاکیه خصوصي و 
اظهارات گواهان و عدم حضور متهم در جلس��ه دادرس��ي علیرغ��م ابالغ قانوني از طریق 
نش��ر آگهي و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابي به وي محرز و مسلم 
بوده و مس��تنداً به ماده 697 قانون مجازات اس��المي متهم را به تحمل چهل ضربه ش��الق 
تعزیري محکوم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل 
واخواه��ي در همین دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 10686                  گازري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تغییرات

8/220 شماره: 11562/ث-89/8/4 آگهي تغییرات در شرکت سپنتا انرژي آپادانا با مسئولیت 
محدود، ثبت ش��ده بشماره 36391 و شناسه ملي 10860154446 برابر صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1389/6/28 آقاي مهدي دهقاني مزرعه عربي با پرداخت مبلغ 
2/100/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ 
10/000/000 ریال به 12/100/000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساس��نامه به ش��رح زیر 
اصالح شد: سرمایه شرکت 12/100/000 ریال نقدي است که تمامًا پرداخت شده است و 
در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت و لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح 
زیر است: 1( آقایان مهدي کاظمي و سعید نظارتي زاده هر کدام دارنده 4/900/000 ریال 
س��هم الشرکه 2( آقایان شهرام ش��هبازلو و مسعود نیکوپناه هر کدام دارنده 100/000 ریال 
س��هم الش��رکه 3( آقاي مهدي دهقاني مزرعه عربي دارنده 2/100/000 ریال سهم الشرکه؛ 

امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/4 تکمیل گردید.
م الف: 10645/1      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

8/221 ش��ماره: 2933/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت خدماتي آیینه ساب با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/08/04 تحت ش��ماره 42080 و شناس��ه ملی 
10260598452 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/04 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: کف سابي و نماشویي- کف سابي انواع سنگ 
و موزائیک و بتن- ساب نماي آجر و غیره- نظافت کلي ساختمانهاي اداري و خشکشویي 
موک��ت، فرش و مبلمان- ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولت��ي و خصوصي- انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي- اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از بانکهاي دولتي و 
خصوصي در جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ نمایندگي از شرکتهاي دولتي و خصوصي 
در داخل و خارج از کشور- اعطاي نمایندگي به شرکت هاي دولتي و خصوصي در داخل 
و خارج از کش��ور- شرکت در نمایش��گاه هاي داخلي و خارجي- مشارکت در امر تولید 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- تأمین نیروي انساني موردنیاز اشخاص حقیقي و حقوقي به 
صورت موقت و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کهندژ 
)آیت اله اش��رفي اصفهاني(- کوچه 13- کوچه گرشاسبي- پالک 39. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم س��یمین اکبري 
ش��اه نجفي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای داود اکبري به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 3-5- آقای داود اکبري به س��مت مدیرعامل به م��دت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل 

منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 10645/2      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

8/222 ش��ماره:  2915/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت تأسیس��ات ساختماني آبفشان 
گستر زنده رود سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/08/03 تحت شماره 42064 و 
شناسه ملی 10260598296 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/03 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام- 
اجرا- نظارت- نقش��ه کشي و نقشه برداري، مشاوره کلیه پرو ژه هاي عمراني و ساختماني 
و تأسیس��ات ساختماني- مکانیکي- سرمایش��ي و گرمایشي- ابنیه و محوطه سازي- برق 
س��اختمان- سیس��تم هاي تهویه مطبوع- خرید و فروش کلیه لوازم بهداش��تي ساختمان- 
خری��د و فروش آهن آالت و فلزات- ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- 
تحصی��ل وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیاب��ان فروغي- مقابل داروخانه بهار- کوي ش��هید علي 
برکتین- کوي ابوصباع- پالک 33. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 314 مورخ 1389/07/18 نزد بانک ملي شعبه 
خیابان فروغي پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد جمشیدي زاده به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم ندا جمش��یدي زاده به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علیرضا 
جمش��یدي زاده به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علیرضا جمشیدي زاده به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و خانم صفیه جمش��یدي زاده 
)س��هامدار( متفقًا و با مهر شرکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات 
هیأت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا صادقي به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- آقاي حمید صادقي برزاني به عنوان بازرس علی البدل
م الف: 10645/3          آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اگر این نکته ها را به هنگام غذا خوردن رعایت کنید 
چاق نمی شوید با آرامش غذا می خورید و استرس 
نیز ندارید و مهم تر از همه... آیا می دانید اس��ترس 
خود را می توانید با خ��وردن غذاهایی مخصوص 
کاهش دهید؟اگر هنگامی که عصبانی هستید، تغذیه 
صحیحی داشته باشید، استرس شما کاهش می یابد. 
اگر ش��ما جزو افرادی هستید که در محیط کارتان 
استرس زیادی دارید این مقاله را بخوانید. بدن شما 
برای اینکه یک ریتم روزانه و معمولی داشته باشد به 
چهار وعده غذایی احتیاج دارد، یک صبحانه کامل، 
ناهار، عصرانه ای در ساعت 16 بعد ازظهر و شامی 
مختصر، بین وعده های اصلی غذای تان، یک میان 
وعده را نیز بگنجانید. افرادی که شاغل هستند و به طور 
معمول ناهارشان را با عجله می خورند برای اینکه هر 
چه سریع تر به محیط کار خود برگردند. اما بهتر نیست 
که غذای خود را آرام تر مصرف کنید و به معده تان 

آرامش دهید. چه راه حلی برای شاداب شدن وجود 
دارد؟ برای اینکه سر حال و شاداب باشید هیچ گاه 
خوردن غذا یا خوراکی را قطع نکنید، از هر خوراکی 
یا غذایی مق��دار کمی را مصرف کنید به خصوص 
 در ساعت هایی که جذب ویتامین و پروتئین بیشتر 

است.
صبحانه: عجله دارید و نمی توانید صبحانه مفصلی 
را بخورید به ش��ما توصیه می کنیم از بس��ته های 
غذایی به نام  cornflex  که قابل حمل می باشند و 
مهم تر اینکه دارای ارزش غذایی بسیار باالیی هستند، 
استفاه کنید. بین ساعت ده تا یازده صبح، معده تان از 
گرسنگی فریاد می کشد، شما باید مواد غذایی را میل 
کنید که ارزش غذایی مناسبی داشته باشند نه اینکه 
 فقط معده شما را پر کنند و گرسنگی تان را فراموش 
کنید.ی��ک ی��ا دو واحد میوه برای ی��ک میان وعده 
بسیار مناسب است. البته مصرف میوه های طبیعی به 

نوشیدن آب میوه های مصنوعی در ارجحیت هستند 
یا نوشیدن یک لیوان شیر جهت تأمین کلسیم بدن، 
هر دو مورد گزینه های مناسبی جهت مصرف میان 

وعده می باشند. 
ناهار: اگر ش��غل حساسی دارید و نمی توانید زمان 
زیادی را صرف غذا خوردن کنید، یک ساندویچ که 
ترکیباتی شامل: سبزی های خام مانند: کاهو، جعفری 

و... باشد توصیه می شود. 
اگر غذایی دارید که با نان خورده می شود یا با برنج 
همراه اس��ت، در میزان مص��رف دقت کنید و زیاده 

روی نفرمایید.
ــام: یک تکه گوش��ت، مرغ،ماهی مصرف کنید.  ش
اگر فردی پرخور هستید، چند هویج را یک ساعت 
قب��ل از مصرف غ��ذا رنده کرده و می��ل کنید، زیرا 
هویج تا حدودی معده ش��ما را پر می کند و مانع از 

پرخوری تان می شود.

سنگ کلیه ممکن اس��ت زمانی تشکیل شود که 
تع��ادل طبیعی آب، مواد معدن��ی، امالح و مواد 
دیگر آن برهم بخورد.به گزارش س��المت نیوز، 

عوامل تغییر توازن مواد موجود در ادار:
1- آب آش��امیدنی به اندازه کافی نمی نوش��ید.
)حدود 8 ت��ا 10 لیوان در روز(زمانی که آب به 
اندازه کافی به بدن شما نمی رسد ؛امالح و مواد 
معدن��ی موجود در ادار س��خت ش��ده و کم کم 

تبدیل به سنگ می شود.
2- بیماری الته��اب روده: این بیماری می تواند 
با جذب چربی از روده ها و همچنین کلس��یم و 

دیگر مواد معدنی شرایط را برای به وجود آمدن 
سنگ فراهم کند.

3-   غدد پاراتیروئید:تولید بیش از حد هورمون 
از طری��ق این غدد که منجر به تولید کلس��یم با 

سطوح باال، تشکیل سنگ می شود.
عاليم سنگ كلیه چیست؟

1- ام��واج درد بس��یار تی��زی که از زیر ش��کم 
 ش��روع ش��ده و به س��مت کش��اله ران حرکت 

می کند.
2-   ناتوان��ی ب��رای پی��دا کردن ی��ک موقعیت 

راحت.

3-تهوع و استفراغ مداوم با درد پهلو
4-وجود خون در ادرار

گاهی ممکن است با عفونت هم همراه باشد که 
می تواند عالئم زیر را داشته باشد.

1-تب و لرز
2-ادرار کردن دردناک

3-بدبو شدن ادرار
از آنجا که نش��انه های دیگری ممکن است در 
ادرار ش��ما باش��د با مراجعه به پزشک و انجام 
آزمایش های خون و ادرار وجود سنگ در کلیه 

خود را ارزیابی کنید.

سالمت

 كمبود ويتامین »ب 12 « يا كوباالمین 
می تواند عامل بروز سرفه های مزمن باشد

نشانه های استرس شديد
استرس و اضطراب گاه و بی گاه از ضررهای زندگی مدرن امروزی است. 

اما افرادی که دارای اس��ترس همیش��گی و مزمن هستند و به دلیل نوع شغل و یا سبک 
زندگی مدام تحت تأثیر هورمون اس��ترس می باشند، نشانه های ویژه ای از خود بروز 

می دهند. از جمله این نشانه ها عبارتند از:
سردرد های آخر هفته: کاهش ناگهانی استرس باعث سردردهای میگرنی می شود.

گرفتگی ه��ای عضالنی وحش��تناک در دوران قاعدگی: زنانی که تحت اس��ترس های 
مزمن هس��تند دو برابر زنان دیگر دچار این عارضه می ش��وند و این امر به دلیل عدم 

توازن هورمونی اتفاق می افتد.
دهان درد: زخم و درد فک می تواند نشانه دندان قروچه رفتن باشد که به طور معمول 

در هنگام خواب اتفاق می افتد و تحت تأثیر استرس تشدید می شود. 
در این حالت بهتر است به دندانپزشک مراجعه کنید.

خواب های عجیب و غريب: خواب ها بیش��تر جنبه مثبت دارند و همین امر س��بب 
ک��ه  بع��د از بی��داری می ش��ود 
بهتری  داش��ته باشیم. اما احس��اس 
تحت  که  هستند افرادی  اس��ترس 
خواب در ط��ول خواب  از  م��دام 
روند  و  آنها دچار می پرند  خواب 
اس��ت.  خ��واب خوب و اش��کال 
است که 7 الی 8 با کیفیت، خوابی 
صورت گیرد.س��اعت بی وقفه 
لثه:  ــزی  ک��ه خونري اف��رادی 
بی��ش تح��ت اس��ترس  هس��تند 
دیگ��ران  در مع��رض ابتال از 
بیماری های  لث��ه خواهند بود. ب��ه 
م��دام  استرس افزای��ش  هورمون 
 ) ل و تی��ز ر کو ضع��ف ) باع��ث 

 سیس��تم ایمن��ی گش��ته و اج��ازه می ده��د ک��ه باکتری ه��ا ب��ه لث��ه آس��یب وارد 
کنند.

افزايش جوش صورت: اس��ترس ش��دید باعث ضعف اعصاب و ب��روز التهاب های 
پوستی می شود.

مصرف زياد شیرينی ها: استرس از دالیل اصلی برانگیختگی فرد و ایجاد تمایل وی 
به شیرینی ها ست.

ــت: افرادی که دچار خارش مزمن پوست می شوند بیشتر افرادی هستند  خارش پوس
که زندگی پر استرسی را تجربه می کنند.

افزايش آلرژی و حساسیت: افرادی که تحت استرس هستند آلرژی زیادی نسبت به 
بیشتر چیزها نشان می دهند و این به دلیل افزایش نوع خاصی از پروتئین در خون آنها 

است که در واقع پاسخ آلرژیک می باشد.
دل درد: اس��ترس و اضطراب باعث افزایش دل درد می ش��ود و این دل درد به همراه 

احساس تهوع، سردرد و کمر درد اتفاق می افتد.

گوجه فرنگي
Lycopersicum esculentum   نام علمی

نسخه گیاهي

نكته هايی فوق العاده راجع به غذا خوردن

چه عواملی بر تشكيل سنگ كليه تاثير دارد ؟

بسیاری از مردم از وجود صداهای اضافی در گوش خود رنج می برند. مهم ترین 
منبع این سر و صداها، یعنی اعصاب و انتهای عصب های درون گوش، با باال 
رفتن سن و قرار گرفتن طوالنی در معرض سر و صدای زیاد فرسود می شوند. 
در این حالت گوش درونی ممکن است صداهای غیر واقعی به مغز بفرستد. 
ممکن است ضربان رگ های خونی یا انقباض ماهیچه ها را به صورت صدای 
لرزشی یا نبضی در گوش حس کنید. گاهی بیماران با احساس صداهای زنگ 
زدن، وزوز، یا صدای جیرجیرک به پزشک مراجعه می کنند. گوش درد، عفونت 
باکتریایی گوش، جمع شدن مایع در گوش میانی، پارگی پرده گوش و تجمع 
چرک گوش می توانند ایجاد وزوز گوش کنند. بیماری منیر، که ناخوشی نادر 
گوش داخلی است، از علت های وزوز گوش است. در بعضی موردها، وزوز 

ناشی از وجود توموری بر روی عصب شنوایی گوش داخلی است.
درمان گوش درد

پزشک عفونت گوش را با تجویز آنتی بیوتیک مناسب درمان می کند، اما بسیاری 
از وزوزهای گوش به آسانی درمان نمی شوند. برای از بین بردن آن روش های 
زیر را امتحان کنید. آسپیرین زیاد نخورید. مبتالیان به ورم مفاصل باید دقت 
کنند که مقادیر زیاد آسپیرین می  تواند باعث وزوز گوش شود، گرچه علت آن 
مشخص نیست. خوردن یک یا دو آسپیرین در روز اشکالی ندارد، اما خوردن 
هشت تا ده عدد آن ممکن است مشکل آفرین باشد. سیگار نکشید. یک دلیل 
دیگر برای نکشیدن سیگار، نیکوتین موجود در سیگار محرکی است که بر روی 
عصب ش��نوایی گوش داخلی تأثیر می گذارد. اگر دچار وزوز گوش هستید، 

کشیدن سیگار مانند کوبیدن پتکی بر سر شما است. 
نمک زیاد نخورید. زیادی نمک باعث احتباس مایع در گوش می شود که در 
نهایت به تورم و فش��ار بر روی اندام های شنوایی منجر می گردد. این حالت 
ممکن اس��ت باعث وزوز گوش، کاهش ش��نوائی، و سرگیجه شود. کافئین 

نخورید. کافئین نیز یک محرک است و می تواند وزوز گوش ایجاد کند. 
از صداه��ای بلن��د بپرهیزید. صداهای بلند وزوز گوش را تش��دید می کنند. 
بهت��ر اس��ت از آنه��ا دوری کنید. اگ��ر در محیط کار ناچار ب��ه تحمل صدا 
 هس��تید از گوش بن��د مخص��وص اس��تفاده کنید. ب��ه ص��دای آب گوش 

کنید. 
بس��یاری از بیم��اران می گویند ک��ه در هنگام دوش گرفت��ن وزوز گوش را 
نمی شنوند. شاید صدای آب مانع شنیدن وزوز می شود. چون صدای آب این 
تأثیر را دارد، برخی پزشکان توصیه می کنند که صدای جریان آب را ضبط کنید 
و قبل از خواب یا وقتی نیاز به استراحت دارید به آن گوش کنید. آرامش داشته 
باشید. وجود ارتباط بین وزوز گوش و تنش روانی مشخص است. با استفاده 
از ورزش های آرامش بخش تنش را کاهش دهید. گاهی اضطراب عامل وزوز 
اس��ت. در این صورت پزش��ک داروی ضد اضطراب برایتان تجویز می کند. 
چرک گوش را پاک کنید. اگر تجمع چرک گوش باعث وزوز گوش ش��ما 
است، از قطره های پاک کننده چرک گوش استفاده کنید. البته بهتر است اول به 

پزشک مراجعه کنید، شاید عفونت عامل آن باشد.

پياده روی مفيد است
 ولی دويدن نه!

ورزش های س��خت و تند، باعث لخته شدن خون در داخل رگ های 
خون��ی و در نتیجه توق��ف گردش خون در ماهیچه ه��ای قلب و درد 
ش��دید در قلب می گردد. به اعتقاد پژوهش��گران، پیاده روی ورزش��ی 
مناس��ب برای همه سنین به شمار می آید، اما دویدن برای سالخوردگان 
 خطرناک است و برای مبتالیان به بیماری قلبی مناسب نیست. برعکس 
»پیاده روی با کمی س��رعت« ورزشی س��اده و امن بوده و نقش مهمی 
در س��المت بدن و پیش��گیری از بیماری ها دارد و باعث از بین بردن 
افسردگی می شود. هنگام راه رفتن، عضله ها همانند تلمبه کار می کنند 
و خون به راحتی در قلب جریان می یابد. در ورزش، ران ها و ساق های 
پا نس��بت سایر اعضای بدن نقش مهم تری دارند. اگر حرکت این اندام 
ضعیف و سس��ت باشد، قوه محرکه بدن برای انتقال خون به قلب کافی 
نیس��ت. بنابراین پیاده روی س��ریع به مراتب بهتر از دویدن است. پیاده 
روی س��ریع به گردش بهتر خون کمک ک��رده و برای افزایش مصرف 
اکسیژن مناسب اس��ت و بر شدت ضربان قلب می افزاید. پژوهشگران 
معتقدند: هنگام راه رفتن س��ریع باید طی 10 دقیقه حدود یک کیلومتر 
راه رفت. البته برای س��الخوردگان و افراد ضعیف تر این مسافت کمتر 
است. افرادی که چاق هستند و ورزش می کنند، به تدریج باید سرعت 

راه رفتن را بیشتر کنند، 
طوری که در هر دقیقه 
به ط��ور تقریبی 70 متر 
بس��یاری  برون��د.  راه 
از اف��راد هن��گام صبح 
پی��اده روی می کنند و 
ح��دود 15 دقیق��ه این 
می دهند.  انجام  را  کار 
پیاده روی روی اش��تها 
و کیفیت خ��واب تأثیر 

مثبتی دارد.
در  ــم  مه ــای  نکته ه

پیاده روی سريع
توصی��ه  پژوهش��گران 

می کنند که در پیاده روی سریع باید به چند نکته مهم توجه کرد:
 هنگام راه رفتن باید سر را باال نگه داشت.

 سینه را جلو و دست ها را تا حد امکان باز و بسته کرد.
 گام ها باید بلند برداشته شود و سرعت آن باید سریع تر گردد.

 مرکز ثقل کمر باید بر روی گام های بلند باشد.
 هنگام راه رفتن باید از همه عضله های بدن استفاده کرد.

 این راه رفتن برای کاهش دردهای کمر، شانه و بهبود کارایی اعضای 
داخلی بدن مفید است.

 این پیاده روی باید مستمر باشد و همیشه ادامه یابد.
 با این حال نباید در این زمینه زیاده روی کرد. به ویژه سالخوردگان 
مبت��ال ب��ه بیماری های قلبی در پیاده روی باید بر اس��اس توانایی خود 

عمل کنند و بیش از حد از نیروی بدنی خود استفاده ننمایند.

 ويروس هپاتيت B تا 7 روز 
در سطح محيط زنده می ماند

دس��تگاه دیالیز از جمله راه های انتقال ویروس انواع هپاتیت اس��ت و با 
توج��ه به اینکه وی��روس هپاتیت B ت��ا 7 روز در محیط زنده می ماند 
بنابراین پرس��نل بیمارس��تانی نیز عالوه بر دیالیزی ه��ا باید از این نظر 

کنترل شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نظام پرستاری کشور، سید موید علویان 
در همایش سراس��ری پرس��تاری دیالیز در س��خنرانی خود با موضوع 
هپاتیت های ویروس��ی با تأکید ب��ر ضرورت چک دوره ای )6 ماه یک 
بار( هپاتیت C بیماران دیالیزی اظهار کرد: تس��ت اصلی غربالگری این 
بیماران و بیماران جدید پیش از بس��تری و همه بیماران دیالیزی از نظر 

ابتال به هپاتیت C باید کنترل شوند.

 ضربان
وزوز گوش نشانه چيست؟

محققان در ی��ک پژوهش جدی��د دریافته اند که 
کمبود ویتامین ب 12 عامل معمول بروز سرفه های 
مزمن اس��ت. پژوهش جدید که از سوی محققان 
دانشگاه تورین و بیمارستان مائوریزیانو در ایتالیا 
انجام گرفت، نشان داد که ارتباط مهمی بین کمبود 
ویتامین ب 12 و سرفه های مزمن بی دلیل وجود 
دارد. این پژوهش که در کنگره جهانی آلرژی در 
س��ازمان جهانی آلرژی ارائه شده، تأثیر این یافته 
جدی��د را در دنیای آلرژی ها و ایمونولوژی مورد 
بحث و تبادل نظر ق��رار داد. در این تحقیق 302 
بیم��ار مبتال به س��رفه مزمن م��ورد آزمایش قرار 
گرفتن��د. محققان در این مطالع��ه به وجود رابطه 
احتمالی بین نوروپاتی حسی و کمبود ویتامین ب 
12 پی بردند. کمبود ویتامین ب 12، مشکلی است 
که بیش��تر در افراد مسن بروز می کند. کمبود این 
ویتامین عوارضی مانند کم خونی، کاهش حافظه 
و آسیب سلول های عصبی را در پی دارد. کمبود 
ویتامین ب 12 ش��ایع تر از آن اس��ت که تاکنون 
تصور می شد. محققان دریافته اند که در 17 درصد 
افراد، سطح ویتامین ب 12 در خون پایین است. 
ویتامین ب 12 از ویتامین های مهم اس��ت که در 
ماهی، گوشت و لبنیات یافت می شود و در حفظ 
س��المت اهمیت باالی��ی دارد. این ویتامین که به 
»کوباالمی��ن« نیز معروف اس��ت، از ویتامین های 
محلول در آب به حس��اب می آی��د. ویتامین ب 
12 از عوامل س��ازنده گلبول های قرمز و مولکول 

وراثتی دی ان ای است و در کار سیستم عصبی 
نقش بسیار مهمی دارد. گیاه خواران و افرادی 
که از رژیم های غذایی کم گوش��ت و لبنیات 
اس��تفاده می کنند، همچنین افراد مسن تر در 
معرض خطرهای ناشی از کمبود این ویتامین 
هستند. این افراد یا از منابع گوشتی و لبنیاتی 
ای��ن ویتامین را دریاف��ت نمی کنند و یا بدن 
آن ه��ا در جذب این ویتامین با مش��کل رو 
به رو اس��ت. کمب��ود ویتامین ب 12 ممکن 
است توسط نوعی بیماری عفونی به وجود 
بیایید. این بیماری س��لول هایی از سیس��تم 
گ��وارش که وظیف��ه دریاف��ت ویتامین ب 
12 را دارن��د، از بی��ن می برد. یکی دیگر از 
عوامل مش��کل در ج��ذب ویتامین ب 12، 
استفاده از دارو های درمان رفالکس یا ضد 
اسید های معده است. عمل های جراحی که 
روی بخش هایی از روده انجام می ش��وند 
نیز می توانند سیس��تم گوارش را از جذب 
ای��ن ویتامین بازدارند. اگ��ر میزان کمبود 
ویتامین ب 12 ناچیز باش��د، ممکن است 
عوارض زیادی را به دنبال نداشته باشد و 

یا این عوارض کوتاه مدت و خفیف باشند. ولی 
کمبود زیاد این ویتامی��ن باعث ایجاد کم خونی، 
افس��ردگی، اختالل ه��ای ذهنی و مش��کل های 
سیس��تم عصبی می ش��ود. با توجه به شرایط بدن 
افراد، کمبود ویتامی��ن ب 12 می تواند باعث باال 
رفتن بیش از حد »هموسیس��تین« در بدن ش��ود. 
باال ب��ودن مقدار این آمینو اس��ید در خون، افراد 
را مس��تعد بیماری های عروقی و انس��داد رگ ها 
می کن��د. محققان توصیه می کنند که اگر با کمبود 
ویتامین ب 12 مواجه هس��تید به پزشک مراجعه 
کرده و از مصرف مکمل ه��ای غذایی خودداری 
کنید؛ چ��را که ای��ن مکمل ها نمی توانن��د میزان 
کمب��ود ب 12 را جبران کنند. ویتامین ب 12  که 
کوباالمین نیز نامیده می شود. برای کمک به رشد 
و عملکرد طبیعی س��لول های ب��دن نیاز روزانه 
به مصرف این ویتامی��ن داریم. به خصوص این 
ویتامین برای س��المت مغز اس��تخوان )جایی که 
س��لول های خونی تشکیل می ش��ود( و سیستم 
عصبی، مهم و ضروری است. مصرف ناکافی این 
ویتامی��ن منجر به یک بیم��اری به نام »کم خونی 
پرنیشیوز« می ش��ود که منجر به دریافت ناکافی 
اکس��یژن توسط س��لول ها و ایجاد اختالل های 

سیستم عصبی می ش��ود. افراد پا به سن گذاشته 
بیشتر در معرض خطر کم خونی پرنیشیوز هستند 
زیرا افزایش س��ن باعث کاهش می��زان ویتامین 

ب12 دریافتی از طریق غذا می شود.
ــتفاده: مهمترین اس��تفاده ویتامین  موردهای اس
ب12 در درمان نشانه های »کم خونی پرنیشوز« 
اس��ت. ای��ن عالمت ها ش��امل: ضعیف��ی، رنگ 
پریدگی، نش��انه های عصبی نظیر سوزن سوزن 
شدن و س��وزش دس��ت ها و پاها، عدم تعادل، 
گیج��ی، از دس��ت دادن حافظ��ه و ک��ج خلقی 
اس��ت. تحقیق های اخیر مشخص کرده است که 
ویتامین ب12 در جلوگیری از بیماری های قلبی 
دخالت دارد. افرادی که ترکیبی از اس��ید فولیک، 
ویتامین ب12 و ویتامین ب6 اس��تفاده می کنند؛ 
س��طح خونی پایینی از هوموسیستئین )که به نظر 
می رسد مرتبط با خطر بیشتر برای بیماری قلبی 

باشد( دارند.
ــن ب12:  ــی فقر ويتامی ــانه های كم خون نش
از دس��ت دادن اشتها، اس��هال، کرختی و گز گز 
دس��ت ها و پاها، رنگ پریدگی پوست، احساس 
خس��تگی زودرس، سردرد، زخم های مخاطی و 
زبانی و تغییر رنگ پوس��ت. معاین��ه این بیماران 
می تواند نش��انگر اختالل رفلکس ها و یکسری 

نشانه های عصبی دیگر باشد.
منابع ويتامین ب12: 

ویتامین ب12 در غذاهای حاوی پروتئین حیوانی 
وج��ود دارد. غنی ترین منب��ع این ویتامین کبد و 
کلیه اس��ت. دیگر منابع خوب برای این ویتامین 
شامل شیر، تخم مرغ، ماهی و پنیر است. ویتامین 
ب12 در مواد غذایی حیوانی مثل گوش��ت، شیر، 
پنیر و تخم مرغ یافت می ش��ود. بیشتر مردم که 
می توانند گوش��ت را به عنوان یک��ی از اجزای 
غذایی خود داشته باشند، کمتر در معرض پیدایش 
کمبود این ویتامین هس��تند مگ��ر اینکه بدن آنان 
توانایی جذب این ویتامین را نداش��ته باش��د. در 
حالت طبیعی، میزان ذخی��ره ویتامین ب12 بدن 
نیاز بیش از یکسال بدن را جواب می دهد )حتی 
در صورت��ی که این ویتامی��ن در طول این مدت 
وارد بدن نشود!(. ریس��ک کمبود ویتامین ب12 
در گیاهخواران��ی ک��ه به طور کام��ل رژیم بدون 
ش��یر، پنیر ی��ا تخم مرغ مص��رف می کنند و نیز 
اطفالی که از اینگون��ه مادران)گیاهخوار خالص( 
به دنیا می آیند، بیشتر از افراد عادی جامعه است 
و مص��رف ویتامین های مکم��ل در آنها توصیه 

می ش��ود. به طور معمول نقص ویتامین ب12 را 
با نقص اس��ید فولیک، همزمان مطرح می کنند، 
چرا که نشانه های این دو با هم مشابه بوده و در 
بسیاری از موردها با هم دیده می شوند.کم خونی 
پرنیشیوز در حقیقت می تواند محصول مشترک 
کمبود هر کدام از این دو باش��د! اسید فولیک در 
حقیقت یکی از ویتامین های گروه ب است، که 
برای تکامل جنین انس��ان نقش بسیار مهمی ایفا 
می کند. بر خالف ویتامین ب12 تنها مقدار کمی 
اس��ید فولیک در بدن ذخیره می ش��ود، به همین 
خاطر، مصرف منظم آن )از طریق مواد خوراکی( 
ضروری اس��ت. غذاهایی مثل جگر، کلیه )قلوه(، 
انواع قارچ، موز، پرتقال، سبزی ها پهن برگ مثل 
اس��فناج، تخم مرغ، نان گندم کامل، لوبیا و ش��یر 
ب��ه عنوان منابع حاوی این ویتامین ارزش��مندند. 
مصرف اس��ید فولیک، قب��ل و در طول بارداری، 
می توان��د احتم��ال پیدایش جنین ه��ای ناقص 

الخلقه را کاهش دهد.
ــکال ديگر: ویتامی��ن ب12 در فرم ویتامینی  اش
س��یانوکوباالمین نی��ز یافت می ش��ود. ویتامین 
ب12 به صورت قرص، ژل یا در مولتی ویتامین 
)قاب��ل جویدن و به ص��ورت قطره مای��ع(، فرم 
ب-کمپلکس ی��ا به تنهایی وج��ود دارد. مقادیر 
توصیه شده روزانه برای ویتامین ب12 یا 
سیانوکوبال آمین: نوزادان تا 6 ماهگی 
0/3 میل��ی گرم، نوزادان 6 تا یکس��اله 
0/5 میلی گرم، کودکان 1 تا 3 ساله 0/7 
میلی گرم، کودکان 4 تا 6 ساله یک میلی 
گ��رم، کودکان 7 تا 10 س��اله 1/4 میلی 
گرم، مردان و پس��ران جوان 11 سال به 
ب��اال 2 میلی گرم، زنان و دختران جوان 
11 سال به باال 2 میلی گرم، زنان باردار 
2/2 میلی گرم، مادران شیر ده 2/6 میلی 

گرم.
ــرف: برای جلوگیری از  چگونگی مص
اختالل ه��ای ناش��ی از کمبود ویتامین 
ب12، بزرگس��االن باید روزانه 2 میلی 
گرم از این ویتامین استفاده کنند. افرادی 
که رژیم غذایی ش��ان ش��امل گوشت، 
ش��یر و دیگر فرآورده های لبنی است، 
می��زان نی��از روزانه آنها برطرف ش��ده 
نیازی به مصرف مکمل ویتامینی ندارند. 
گیاهخوارانی ک��ه فرآورده های پروتئین 
حیوانی مصرف نمی کنند باید مکمل های 
ویتامین��ی را بع��د از غ��ذا مص��رف کنند. 
خانم ه��ای حامله 2/2 میلی گ��رم از ویتامین 
ب12 و خانم های ش��یرده 2/6 میلی گرم از این 
ویتامی��ن روزانه باید مصرف کنن��د. قبل از دادن 
هرگونه مکمل ویتامین ب12 به بچه ها با پزشک 
مش��ورت کنید. افراد پا به س��ن گذاش��ته روزانه 
بی��ش از 2 میکروگرم ویتامی��ن ب12 نیاز دارند 
زیرا توانایی جذب ویتامین ب12 با افزایش سن 
کاهش می یابد. افراد مس��ن باید در مورد میزان 
مصرف روزانه این ویتامین با پزش��ک مش��ورت 
کنند. کم خونی ناش��ی از کمب��ود ویتامین ب12 
را آنمی پرنیشیوز می نامند و توسط کم خونی و 
 گلبول های سفید بزرگتر از حد طبیعی مشخص 

می شود. 
ای��ن نوع کم خونی در اث��ر علل مختلف دیگری 
 نیز پدید می آید ک��ه از جمله می توان به کمبود 
اسید فولیک، برخی بدخیمی های سیستم خونساز 
و گروهی از اختالل های مادرزادی، مصرف الکل 
و نی��ز بعضی از داروهایی که در ش��یمی درمانی 
استفاده می شوند اش��اره کرد. برای پیشگیری از 
ایجاد این کم خونی می توان از ویتامین ب12 و 

اسید فولیک استفاده کرد.
موارد احتیاط: ویتامین ب12 غیرسمی است، اما 
در مص��رف بیش از 2 میلی گ��رم آن در روز، اثر 

مفید شناخته شده ای وجود ندارد.

ــی: گوجه فرنگی از هزاران س��ال پیش وجود داش��ته است ولی البته به  كلیات گیاه شناس
اثر پرورش درشت تر اندازه یک گیالس ب��وده و کم کم در 

این گی��اه آمریکای شده اس��ت. وطن اصلی 
در جنوبی است. درقرن  ش��انزدهم 

پ��رو  مق��در کش��ور  ب��ه 
کش��ت  می ش��ده زیاد 

است. 
ق����رن  هف�دهم در 
ج���ه  ف�رنگی گ�و
هلند به انگلستان  و 
ن راه یاف��ت و  چ��و

گران  د بس��یار  ب����و
م��ردم  تمن��د فق��ط  و ثر

از  اس��تفاده می توانس��تند  آن 
مع��روف کنن��د و بن��ام س��یب   عش��ق 

شد. 
در تمام منطقه های دنیا کشت می شود گوج���ه ف������رنگی در ح��ال حاضر 

و در تم��ام فصول س��ال وجود دارد گوج��ه فرنگی انواع مختلف دارد و در حدود ش��انزده 
 نوع آن در بازار به فروش می رس��د. یک نوع آن گوجه فرنگی س��فید اس��ت که دارای اسید 

نمی باشد.
گوجه فرنگی را باید هنگامی که به طور کامل رس��یده است از بوته چید و مصرف کرد زیرا 
گوجه فرنگی نارس و سبز برای بدن به خصوص کلیه ها مضر است البته در کشورهای صنعتی 
گوجه فرنگی را کال می چینند تا هنگامی که به مقصد می رسد و یا در انبار می رسد و قرمز 
می شود. اگر گوجه فرنگی کامل قرمز باشد ولی هنگامی که آن را باز می کنند تخم آن سبز باشد 

نشانه این است که گوجه فرنگی را کال چیده اند و بعد رسیده است. 
گوج��ه فرنگ��ی گیاهی اس��ت یکس��اله دارای ش��اخه های زیاد ک��ه ارتفاع آن ت��ا حدود 
ی��ک مت��ر می رس��د. گل ه��ای آن زرد رن��گ اس��ت ک��ه از کنار ش��اخه ها و یا س��اقه 
 آن بی��رون می آی��د. موی��ه آن گ��رد و ی��ا تخ��م مرغی و ب��ه رن��گ زرد و یا قرم��ز دیده 

می شود.
ــت داروئی: گوجه فرنگی گر چه دارای اس��ید س��یتریک اس��ت اما ب��دن را قلیایی   خاصی

می کند 
 گوجه فرنگی درجه قلیایی بودن خون را باال برده و به دفع مواد سمی خون کمک می کند 

به طور کلی تصفیه کننده خون است.
 به دفع ساید اوریک کمک می کند.

 گوجه فرنگی ملین است. 
 برای درمان ورم ملتحمه چشم مفید است.

 سنگ کلیه را دفع می کند. 
 آقایان با خوردن مرتب گوجه فرنگی می توانند خود را در مقابل س��رطان پروستات بیمه 

کنند. 
 گوجه فرنگی از ورم آپاندیس جلوگیری می کند. 

 برای رفع دندان درد، ریش��ه و ش��اخه برگ های گوجه فرنگی را با آب بجوشانید و این 
جوشانده را مضمضه کنید.

 از جوشانده برگ گوجه فرنگی برای دفع شته و حشرات می توانید استفاده کنید. بدین منظور 
باید یک کیلو گرم برگ تازه گوجه فرنگی را در یک لیتر سرکه خیس کرده و در داخل ظرفی 
که 2 لیتر آب جوش درد بریزید و ظرف را روی چراغ قرار داده و به مدت 15 دقیقه بجوشانید 
ظرف را از روی چراغ برداشته بگذارید تا مدت دو روز بماند و گاهگاهی آن را هم بزنید سپس 

آن را با فشار صاف کنید. 
 گوجه فرنگی برای مبتالیان به نقرس و رماتیسم مفید است. 

 گوجه فرنگی ورم مفاصل را برطرف می کند. 
 از تصلب شرائین جلوگیری می کند و حتی مصرف آن برای این مرض مفید است. 

 اوره خون را پائین می آورد.
 ورم مخاط روده را رفع می کند. 

 برای تمیز کردن خون باید از گوجه فرنگی و کرفس به نسبت مساوی و به مقدار سه فنجان 
در روز قبل از غذا و به مدت سه هفته استفاده کنید.

 برای تمیز کردن لکه  جوهر بر روی لباس یک تکه پنبه را در داخل آب گوجه فرنگی برده 
و لکه جوهر را با آن مالش دهید و سپس آن را بشوئید.

 اگر پوس��ت ش��ما کک و مک دارد هر روز آن را با گوجه فرنگی تمیز کنید کم کم کک و 
مک ها را از بین می برد. 

ضررها: در بعضی از اشخاص هضم گوجه فرنگی با اشکال صورت می گیرد آنهایی که معده 
حساس دارند نباید درخوردن گوجه فرنگی افراط کنند. 
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می آبادی:

 البی كردن هيأت 
با اداره كل

 شايعه ای برای 
سنگ اندازی

بعد از قرارگرفتن در فهرست 
بهترین مردسال آسيا

انگيزه طالبی 
دوچندان شد

يوونتوس آماده 
خريد  كركيچ

 رئیس هیأت هندبال اس��تان اصفهان در مورد شایعات 
پیرام��ون الب��ی با مس��ئوالن اداره  کل تربی��ت بدنی و 
مش��کل های مالی، ابراز بی اطالعی می کند و این شایعات را 
وس��یله ای ب��رای ضربه زدن ب��ه هیأت های ورزش��ی عنوان 
می کن��د. فرام��رز می آب��ادی پیرام��ون تغییرهای مس��ئوالن 
هیأت های ورزشی استان اصفهان اظهار داشت: طبیعی است 
که با تغییر مدیرکل، رؤس��ای هیأت های ورزش��ی نیز تغییر 
کنند؛ این مس��أله چیز مهمی نیس��ت و چیزی که از اهمیت 
بیش��تری برخوردار اس��ت، ارتب��اط هیأت ها ب��ا اداره کل و 
مس��ئوالن فدراس��یون های ورزشی اس��ت و این تغییرها به 
افزایش هماهنگی و ارتباط آنها می انجامد. وی در پاس��خ به 
سئوالی پیرامون ش��ایعات البی با اداره کل برای ابقا شدن در 
پست ریاس��ت هیأت، ادامه داد: تاکنون چیزی در این مورد 
نش��نیده ام و برایم جای س��ئوال دارد که این شایعات از کجا 
آب می خ��ورد؛ این مس��ائل صحت ن��دارد و به نظرم برخی 
مخالف��ان ب��رای س��نگ اندازی در فعالیت های هی��أت این 

شایعات را مطرح می کنند.

مدافع تی��م فوتبال ذوب آهن گفت: ب��ا قرار گرفتن در 
فهرس��ت نامزدهاي مرد سال آس��یا، انگیزه ام براي لیگ 

قهرمانان دو چندان شد. 
فرشید طالبي درباره قرار گرفتن نامش در فهرست نامزدهاي 
مرد سال آسیا اظهار داشت: خیلي خوشحالم که چنین خبري 
را م��ي ش��نوم. من این مس��أله را مدیون باش��گاه ذوب آهن 

هستم. 
ت��ک تک بازیکنان تیم و اعضاي زحمتکش باش��گاه در قرار 
گرفتن نام من در این فهرس��ت سهیم هس��تند. وي افزود: با 
ش��نیدن این خبر انگی��زه ام براي فینال لیگ قهرمانان آس��یا 
بیش��تر و مسئولیتم سنگین تر شده اس��ت. این بازیکن ادامه 
داد: وقتي در عربس��تان توانس��تیم تیم الهالل را ببریم و این 
باعث خوش��حالي ملت ایران ش��د بهترین پاداش به ما بود. 
برخوردهاي مردم با ما طوري بود که انگار تیم ملي عربستان 
را برده ایم. اکنون که در این فهرست قرار گرفته ام در مسابقه 
فین��ال لیگ قهرمانان براي حفظ آبروي ایران تمام تالش��م را 

انجام خواهم داد. 

باش��گاه یوونتوس ایتالیا براي خرید س��تاره جوان تیم 
 فوتب��ال باش��گاه بارس��لونا اس��پانیا، خی��ز برداش��ته 

است. 
به گزارش رویترز، آنیلي مدیرعامل باشگاه یوونتوس ایتالیا، 
بودج��ه اي معادل 22 میلیون یورو براي خرید بوخان کرکیچ 
بازیکن جوان اما بیش��تر نیمکت نشین بارسلونا کنار گذاشته 

است. 
بوخ��ان در تی��م مل��ي زی��ر 21 س��ال فوتب��ال اس��پانیا نیز 
درخش��ش خیره کنن��ده اي داش��ته و ه��ر ب��ار ک��ه می��دان 
 م��ي رود توانایي ه��اي منحص��ر به ف��رد خود را ب��ه نمایش 

مي گذارد. 
ادی��ن ژک��و مهاج��م جوان و بس��یار باه��وش تی��م فوتبال 
باش��گاه وولفس��بورگ آلم��ان نی��ز دیگ��ر گزین��ه ب��راي 
خری��د یوونت��وس اس��ت و ای��ن باش��گاه اگ��ر در پروژه 
 بوخ��ان شکس��ت بخورد به س��راغ ط��رف آلمان��ي خواهد 

رفت. 

گفتگوخبرها

پویامنش:تاتامیگفتگو
من از سعيدلو ترسی ندارم

پژمان سلطانی

در آستانه برگزاری مسابقه های جهانی رزم آوران، مجید 
کنفرانس  در  ایران  آوران(  رزم  کمیته  )رئیس  رجایی 
مطبوعاتی اظهار داشت: این رقابت ها برای نخستین بار 
به میزبانی ایران با حضور 22 کشور از 5 قاره جهان با 
که  شد  خواهد  برگزار  کشور  آوران  رزم  هیأت  همت 
حضور کشورهای مختلف باعث خواهد شد این رشته 
در سطح جهان گسترش یابد و این افتخار بزرگی است 
کشورهای  دیگر  با  مطلوبی  ورزشی  تعامل  بتوانیم  که 
جهان داشته باشیم. وی پیش بینی کرد که این رقابت ها 
از کیفیت باالیی برخوردار خواهد بود و بیشتر کشورها 
با قدرت در مسابقه ها حاضر شوند که این امر موجب 
ارتقا  رقابت نزدیک شده و کیفیت نسبی مسابقه ها را 

می بخشد.
ورزش  از  برگرفته  آوران  رزم  ورزش  داد:  ادامه  وی 
مورد  توأمان  را  روح  و  جسم  که  است  ایران  باستانی 
توجه قرار می دهد و در مراسم افتتاحیه و اختتامیه سعی 
خواهیم کرد که به بهترین شکل این ورزش ایرانی را به 
جهانیان بشناسانیم. رجایی افزود: این رشته در کشورمان 
به نوعی در بالتکلیفی به سر می برد و حمایتی از سوی 
سازمان تربیت بدنی نمی شود. اگر حداقل حمایتی شود 
این  و  شد  خواهد  جهان  اول  ورزش  آینده  سال   5 تا 
ابزار قوی برای تبلیغ جمهوری اسالمی ایران است.  وی 
آلمان  این مسابقه ها در کشور  اولین دوره  اضافه کرد: 
دومین  در  رسید.  قهرمانی  مقام  به  ایران  و  شد  برگزار 
دوره که در بلژیک برگزار شد شورای برون مرزی اجازه 
نداد که تیم ما در این مسابقه ها حضور داشته باشد که 
موجب ناراحتی فدراسیون جهانی شد اما با روابطی که 
دوباره ایجاد کردیم توانستیم میزبانی را برای ایران داشته 
روی  که  است  ورزشی  تنها  این  گفت:  رجایی  باشیم. 
آن کار کارشناسی صورت گرفته و در 30 استان کشور 
نیز  این رشته  به  باید  فعالیت است و سازمان  در حال 
اهمیت خاصی دهد. رجایی اضافه کرد: این رقابت ها به 
صورت آزاد برگزار می شود و به جز چند کشور که سه 
ورزشکار دارند، بیشتر کشورها در یک یا دو وزن شرکت 
می کنند. سیامند پویامنش )رئیس هیأت رزم آوران استان 
از دو ماه  این نشست خبری توضیح داد:  اصفهان( در 
قبل پیگیر این بودیم که مسابقه های جهانی در اصفهان 
امنیتی شهر  فرهنگی،  پتانسیل  به  توجه  با  برگزار شود 
اصفهان برگزاری این مسابقه ها به این شهر واگذار شد 
که در این زمینه رشید خدابخش )مدیرکل تربیت بدنی 
استان اصفهان( و علیرضا غیوری تا به االن ما را در همه 
زمینه ها حمایت کردند اما سازمان تربیت بدنی کوتاهی 
کرده است و حداقل حمایتی از ما نداشته و مجید رجایی 
خانه خود را برای برگزاری این رقابت ها فروخته است. 
وی ادامه داد: سازمان تربیت بدنی از ورزشی حمایت کرد 
که از کشور چین بوده و می خواهند به صورت جعلی 
به نام ورزش ایران ثبتش کنند من از سعیدلو ترسی ندارم 
و حمایت نکردن از رشته رزم آوران خسارت زیادی به 
انقالبی  این ورزش، ورزش  این ورزش وارد می کند. 
است و باید جهت صدور آن به کشورهای دیگر ما را 

حمایت کنند. 

گالیه های محبوبی از معاونت 
جدید ورزش بانوان

بانوان  ورزش  معاون  کعبی زاده،  صدیقه  انتقادهای 
در  اینکه  اعالم  و  اصفهان  بدنی  تربیت  اداره کل 
بانوان استان  سال های گذشته تحول چندانی در ورزش 
انجام نشده است، موجب دلخوری مسئول سابق ورزش 
بانوان استان و انتقاد شدید وی به کعبی زاده شده است. آذر 
محبوبی، معاون سابق ورش بانوان استان اصفهان در گفتگو 
در  داشت:  اظهار  کعبی زاده  اظهارات  پیرامون  ایمنا  با 
سال های حضورم در اصفهان توانستم ورزش بانوان را به 
مقام  تهران  از  قهرمانی پس  برسانم که در بخش  جایی 
ادامه  وی  کنیم.  آن خود  از  را  رشته ها  همه  در   نخست 
گذشته  سال   10 در  که  می گویند  برخی  اگر  حتی  داد: 
ورزش بانوان استان رشد چندانی نداشته، به نظر من اگر 
در حال حاضر و در 6 ماه گذشته شاهد رشدی در این 
ورزش بوده ایم به دلیل برنامه ریزی های صحیح سال های 
گذشته بوده و نتیجه های کنونی حاصل شرایط سال های 
گذشته بوده است. وی با اشاره به زمان آغاز حضورش در 
ورزش بانوان استان اصفهان بیان داشت: زمانی که سکان 
ورزش بانوان استان را در دست گرفتم، چیزی در اختیار 
خود نداشتم اما توانستم جایگاه ورزش بانوان استان را به 
وضعیت کنونی برسانم؛  در دوران مسئولیتم هیچ کوتاهی 
نکردم و با توجه به شرایطی که در اختیارم بود، عملکرد 
قابل قبولی داشتم. وی افزود: کسانی که در حال حاضر بر 
بانوان استان تکیه زده اند به جای  مسند ریاست ورزش 
اینکه با عملکرد خود فعالیت ما را زیر سئوال ببرند، دست 
به تخریب زده و با زبان در صدد زیر سئوال بردن عملکرد 

کادر قبلی هستند. 

محسن بنگر، فرشيد طالبی  و مجيدی 
نامزدهای بهترین بازیكن آسيا 

دسيو برزیلی برای بازی با پرسپوليس 
مصدوم شد

تالش رئيس هيأت تكواندو اصفهان 
برای بازگشت عليرضا نصر به دانشگاه

مصدوميت حيدریان در پرسپوليس 

کنفدراس��یون فوتبال آسیا نامزدهاي نهایي کس��ب عنوان مرد سال 
2010 آس��یا را اعالم کرد که در این فهرس��ت نام سه بازیکن ایراني 
دیده مي شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا، اسامي بازیکناني را که براي عنوان 
مرد س��ال فوتبال آس��یا در سال 2010 نامزد هس��تند را اعالم کرد. مراسم 
 انتخاب مرد س��ال فوتبال آسیا در هتل »س��ان وي رسورت« در 24 نوامبر 
)3 آذر( و در پایتخت مالزي انجام خواهد ش��د. در این فهرست نام فرهاد 
مجیدي از اس��تقالل، فرشید طالبي از ذوب آهن و محسن بنگر از سپاهان 

دیده مي شود. 

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، رده بندی قوی ترین لیگ 
های آس��یا در یک دهه اخیر را منتشر کرد که بر این اساس لیگ برتر 
ایران در رده چهارم قوی ترین لیگ های آسیا قرار گرفت. در این رده بندی 
ج��ی لیگ ژاپن با 3551/5 امتیاز عنوان قوی ترین لیگ آس��یا در یک دهه 
اخی��ر)2001-2010( را به خ��ود اختصاص داد، کی لی��گ کره جنوبی با 
 3256/5 امتیاز، دوم ش��د و  لیگ عربس��تان نیز 3053 امتیاز در رده س��وم 
قوی ترین لیگ های آس��یا قرار گرفت. لیگ برتر ایران نیز 2912/5 امتیاز 
کسب کرد و در رده چهارم این رده بندی قرار گرفت. مبنای این رده بندی 
مجموع امتیازهای کسب شده توسط لیگ های مختلف در رده بندی های 
س��الیانه قوی ترین لیگ های دنیا اس��ت که هر ساله توسط فدراسیون بین 
المللی تاریخ و آمار انجام می شود. در این رده بندی فقط مسائل فنی مورد 
توجه قرار می گیرد و نتیجه های 5 تیم اول هر لیگ در رقابت های داخلی 
آن کش��ور و هم چنین رقابت های باشگاهی قاره ای در تعیین قوی ترین 

لیگ ها ی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

 ليگ ایران؛ چهارمين ليگ برتر آسيا 
در یک دهه اخير

 زاینده رود
در پی انتش��ار خبر اخراج تکوان��دوکار اصفهانی وزن پنجم تیم 
ملی از دانش��گاه محل تحصیل خود، مصطفی رئیس��ی )رئیس هیأت 
تکواندو اس��تان اصفهان( ب��ه عنوان متولی تکواندو اصفهان، مس��أله 
اخراج این دانشجو را پیگیری کرده و از حق این عضو ثابت تیم ملی 

تکواندو جمهوری اسالمی ایران دفاع کرد. 
علیرض��ا نصرآزادانی )تکواندوکار وزن پنجم تی��م ملی تکواندو( که 
از ابتدای س��ال جاری و طبق سال های گذشته در اردوهای تیم ملی 
جه��ت حضور در میدان های مختلف بین المللی، آس��یایی و جهانی 
حضور داش��ته و بارها در این رقابت ها در برافراش��ته ش��دن پرچم 
پرافتخ��ار جمهوری اس��المی ایران و طنین انداز کردن س��رود ایران 
نقش به سزایی داشته است؛ هم اکنون به دلیل حضور در اردوهای تیم 
ملی و ش��رکت در مسابقه های آس��یایی گوانجو نتوانسته در دانشگاه 
 محل تحصیل خود حضور داش��ته باشد و از دانشگاه اخراج گردیده 

است.
مصطفی رئیس��ی طی نامه ای خواستار حل مش��کل این تکواندوکار 
ارزنده کش��ور در آس��تانه اعزام به مسابقه های آسیایی گوانجو شد تا 
آرامش ذهنی و روحی این تکواندوکار جهت ش��رکت در این رویداد 

مهم ورزشی حفظ شود.

زاینده رود
تیم فوتس��ال پرس��پولیس تهران به منظور برگ��زاری بازی برابر 

گیتی پسند امروز وارد اصفهان خواهد شد.
 قرمزپوش��ان تهرانی که در این فصل نتیجه ه��ای نه چندان مطلوبی 
کس��ب کرده اند ب��ا ورود به اصفهان، یک جلس��ه تمرین در س��الن 
پی��روزی برگ��زار خواهند ک��رد. از تیم پرس��پولیس ته��ران نیز خبر 
می رسد که محمدرضا حیدریان کاپیتان و مربی این تیم با مصدومیت 
 رو ب��ه رو اس��ت و حضورش در این دیدار در هال��ه ای از ابهام قرار 

دارد. 

ورزش

 مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه 
س��پاهان در گفتگوی��ی با پایگاه 
خبری سپاهان، رویدادهای جلسه اخیر 
هیأت مدیره این باشگاه را تشریح کرد. 
محمد رضا س��اکت با اش��اره به ورود 
غالمحسین حسینی به هیأت مدیره این 
باش��گاه گفت: پیش��تر طی حکمی از 
سوی سمیعی نژاد )مدیرعامل شرکت 
ف��والد مبارکه(، حس��ینی عضو هیأت 
مدیره ش��رکت فوالد مبارکه و رئیس 
اداره استاندارد استان اصفهان به عنوان 
عضو جدید هیأت مدیره این باش��گاه 
 انتخ��اب ش��د و از زحم��ت ه��ا و 
تالش های محمد هالکویی تقدیر به 
عمل آمد. مدیرعامل باش��گاه سپاهان 
افزود: در جلسه اخیر هیأت مدیره که با 
حضور سمیعی نژاد )مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه( و همه اعضا برپا گردید، 
ب��رای تقوی��ت و پش��تیبانی بهتر این 
شرکت از باش��گاه و با توجه به اینکه 
حس��ینی عضو ارش��د هی��أت مدیره 
کارخانه اس��ت؛ با موافقت همه اعضا، 
وی به عنوان رئیس و محسن پورسینا 
نیز به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره 
انتخاب ش��د. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه حس��ینی از اعضای هیأت مدیره 
ش��رکت ف��والد مبارکه اس��ت عرف 
تشکیالتی اقتضا می نمود که ایشان در 
رأس هیأت مدیره باشگاه قرار گیرد که 
این مسأله اتفاق نظر همه اعضای هیأت 
مدیره را نیز به همراه داشت. ساکت با 
اشاره به حضور س��میعی نژاد در این 
جلسه گفت: مدیرعامل شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان در این جلسه تغییرهای 
اخیر را در راس��تای پشتیبانی و تقویت 
بهتر و بیش��تر از کادر مدیریتی باشگاه 
دانس��ت و عن��وان ک��رد که ب��ا برنامه 
موفقیت های خ��ود را توفنده و بالنده 
ادامه دهد و ضمن تداوم اقتدار در ایران 
در مس��ابقه های بی��ن المللی ظهور و 
طلوع دوباره ای داشته باشد. مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هم چنین 
اظهار داش��ت: در این جلس��ه بر ادامه 
حضور پر قدرت همه تیم های سپاهان 
در فصل جدید در مسابقه های پیش رو 
تأکید ش��د. وی اضافه ک��رد: تیم های 
فوتبال، هندبال، کاراته، شنا، تیراندازی 
در بخش آقایان و تیم های بس��کتبال، 
هندبال، کاراته، بدمینتون و شنا در بخش 
بانوان، از تیم های لیگ برتری سپاهان 
هستند که بر تداوم حضور پویا و فعال 
 آنه��ا در رقاب��ت ه��ا تأکی��د ش��د. 
تیم هایی نیز که نیاز به تقویت دارند با 
 پش��تیبانی ه��ای الزم زمین��ه کس��ب 
موفقیت ها و افتخار آفرینی هایش��ان 
فراهم می گردد. وی در پایان با اشاره به 
تقدیر مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و 
هیأت مدیره سپاهان از محسن پورسینا، 
گفت: وی در م��دت حضور به عنوان 
رئیس هی��أت مدیره زحمات زیادی را 
برای پیشبرد هدف ها و سیاستگذاری 
های باشگاه متحمل شد و هم اکنون نیز 
با ت��داوم حضورش در هیأت مدیره به 
عنوان نایب رئیس به تالش ها و انتقال 
تجربه برای ت��داوم روند رو به جلوی 

باشگاه ادامه می دهد.

اصغر قلندری

درخش��ش چش��مگیر و ارزش��مند 
مجتبی باجالن و س��ید رضا روحانی 
)ج��ودوکاران اصفهانی(، مس��ئوالن 
جودو  مس��ابقه ه���ای   برگ��زاری 
بین الملل��ی »گرن پیرک��س« جایزه 

بزرگ ایتالیا را به تحسین واداشت.
این دو جوان شایسته و با اخالق کاتا 
جودو اصفهانی، غیرتمندانه در میدان 
ب��زرگ جودو ایتالیا با پانزده کش��ور 
اروپایی مبارزه کردند و برای کش��ور 
عزیزمان ایران افتخ��ار آفریدند تا با 
کس��ب مدال با ارزش نقره بار دیگر 
 نام ایران اس��المی را در میدان های 
بی��ن المللی پ��ر آوازه نمایند و برگ 
زرین دیگری را در دفتر افتخارهای 

ورزش اصفهان ثبت کنند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه باجالن و 
روحان��ی در مس��ابقه های جهان��ی 
»مجارس��تان« 2010 با کس��ب مدال 
برنز کاتاجودو قابلیت و ارزش های 
واالی خ��ود را در عرصه پیکارهای 

جهانی نیز به اثبات رسانده اند.
مس��ابقه های بین المللی جودو گرن 
پیرک��س )جای��زه ب��زرگ ایتالیا( با 
حضور ش��انزده تیم پیشرفته اروپایی 
و تیم ملی کشورمان به مدت دو روز 
در شهر »پوردنون« ایتالیا برگزار شد 
ک��ه تیم جودو اعزام��ی از جمهوری 
اس��المی ایران بع��د از ایتالیا )میزبان 
مس��ابقه ه��ا( در ج��ای دوم ق��رار 

گرفت.
در ای��ن رقابت ه��ا کوپ��ل دو نفره 
باجالن و روحانی در روز نخس��ت 
موفق ش��دند در کاتا و کاتامه – نو- 
کاتا با وج��ود ناداوری های داوران 
ایتالیای��ی که به وضوح از تیم میزبان 
حمای��ت می کردند؛ نای��ب قهرمان 
شوند که به گفته این عزیزان رسیدن 
به قهرمانی و کس��ب مدال طال دور 
از دس��ترس نبود. در روز دوم و در 
مس��ابقه های تیمی کات��ا و کاتامه – 
نو-کاتا نیز با درخشش��ی تحس��ین 
برانگی��ز عنوان نای��ب قهرمانی را به 
دس��ت آوردند ک��ه از ارزش زیادی 

دارد.
ضمن اینکه در کاتا کوشین جوتسو 
 هم مدال نق��ره را به خود اختصاص 

دادن��د تا در مجموع تیمی، تیم ایران 
عنوان ارزش��مند نای��ب قهرمانی را 

کسب کند.
مجتبی باجالن قهرم��ان و مدال آور 
اصفهانی که ع��الوه بر دبیری هیأت 
جودو استان، مس��ئولیت کمیته کاتا 
را نی��ز ب��ر عه��ده دارد، کیفیت این 
رقابت ها را در س��طح باالیی خواند 
و گف��ت: نه تنها تیم ایتالیا عنوان دار 
مق��ام قهرمانی و نای��ب قهرمانی که 
بیشتر تیم های شرکت کننده اروپایی 
با قدرت و اقتدار در این مسابقه های 
بین المللی حض��ور یافته بودند چرا 
که بع��د از دو هفته همین تیم ها در 
مس��ابقه های قهرمان��ی اروپا که در 
ش��هر »پوردنون« ایتالی��ا و در همین 
سالن برگزار می شود شرکت دارند.

ش��ایان ذکر است مسئوالن برگزاری 
مس��ابقه ها در پای��ان رقابت ها که 
م��دال و احکام قهرمان��ان را در یک 
مراس��م پرش��کوه اه��دا می کردند؛ 
عالوه بر تحسین جودو کاران ایرانی 
اذعان داش��تند که در سال های اخیر 
 جودو ایران پیشرفت داشته و جوانان 
ش��رکت کننده در این مسابقه بزرگ 
خ��وش درخش��یدند و قابلیت های 
ف��ردی را به رخ جودوکاران اروپایی 

کشیدند.
مجتب��ی باج��الن قهرمان ب��ا اخالق 
کاتاجودو ک��ه در بازی های جهانی 
مجارستان در جمع 34 شرکت کننده 
به دریافت مدال برنز نایل گردیده و 
بارها در مسابقه های کشوری صاحب 
عناوین بس��یار ب��ا ارزش قهرمانی و 
نایب قهرمانی شده و در مبارزه های 
»شیایی« نیز عنوان قهرمانی را به خود 
اختصاص داده، با بیان این مطلب که 
در دوران 18 س��ال فعالیت ورزشی 
کوچکتری��ن بی احترامی نس��بت به 
پیشکسوتان اعم از زن و مرد و حتی 
داوران نک��رده اعالم کرد که همواره 
س��عی داش��ته با حفظ حرمت سایر 
ج��ودوکاران از قانون ها و مقررات 

عدول نکند.
امیدواریم این چنین باش��د و باجالن 
و باجالن ها همیش��ه و در همه حال 
با روحی��ه جوانمردی، خصلت های 
نیک خود را ماندگار نمایند و الگوی 

خوبی برای جوان ها باشند.

منصورخان از ليگ برتر غافل نشو

تا 3 نشه بازی نشه!

ساكت:
پورسينا به عنوان نايب رئيس به همكاری 

با سپاهان ادامه می دهد

تيم ملی هندبال به جايگاهی بهتر از سومی می انديشد

درخشش تحسين برانگيز 
باجالن و روحانی در ايتاليا

زاینده رود
هر س��ه بازیک��ن برزیلی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند با حضور 
در تمری��ن ه��ای تی��م، روز به روز به هماهنگی بیش��تری با س��ایر 
بازیکنان دس��ت پیدا می کنند. البته تمرین تیم فوتس��ال این باش��گاه 
 در س��الن پیروزی با مصدومیت دس��یو بازیکن برزیل��ی تیم همراه 

بود.
حض��ور ی��ا عدم حضور ای��ن بازیک��ن برزیلی در بازی ف��ردا برابر 
 پرس��پولیس تهران به نظر پزش��کان بس��تگی دارد. صادق مرادی نیز 
هم چنان با مصدومیت دس��ت پنجه نرم می کند. ابراهیم مس��عودی 
دیگر بازیکن مصدوم تیم نیز با بهبودی مصدومیت خود به طور یقین 

در بازی برابر پرسپولیس حضور خواهد داشت. 
عصر ام��روز و ظهر ف��ردا بازیکنان تیم گیتی پس��ند آخرین تمرین 
خ��ود را در آس��تانه بازی برابر پرس��پولیس تهران برگ��زار خواهند 
ک��رد. دی��دار دو تی��م صنایع گیتی پس��ند و پرس��پولیس س��اعت 
 15 روز پن��ج ش��نبه ج��اری در س��الن پی��روزی اصفه��ان برگزار 

سعید برخورداري دروازه بان اصفهاني تیم ملي هندبال ایران، آمادگي این تیم پیش از می شود.   
آغاز رقابت هاي آسیایي گوانجو را ایده آل توصیف و نتیجه اي بهتر از عنوان سومي 
دوره قبل براي این تیم پیش بیني کرد. برخورداري ضمن مثبت ارزیابي کردن تورنمنت 
قطر اظهار داشت: اردوي قطر در بهترین زمان برگزار شد. رقابت هاي خوبي داشتیم 
و به سطح فني و آمادگي تیم پیش از اعزام به گوانجو پي بردیم. وي با اشاره به اینکه 
مسائل پشت پرده در کنفدراسیون هندبال آسیا و مسائل و مشکل های داوري تنها 
ترس ما در این رقابت ها خواهد بود افزود: با اردوها و تدارکات خوبي که داش��تیم 
به خصوص با حضور ماجک در کنار تیم در سطح ایده آلي از آمادگي قرار داریم  و 
امیدواریم مانند سال هاي قبل تباني کشورهاي عربي مشکل ساز نشود تا به نتیجه 
زحمات همه دست اندرکاران هندبال و تیم ملي برسیم. وي گفت: امسال مهم ترین 
رقیب ما کره خواهد بود چرا که قدرت این تیم به واقع فراتر از آسیاست وگرنه دیگر 
تیم ها حتي کویت و قطر و بحرین هم نمي توانند براي ما دردسر ساز شوند و من 

جایگاهي بهتر از دوره قبل دوحه براي این تیم پیش بیني مي کنم.

مسعود سعيدی
 اگر موفقیت های س��بز و س��فید پوشان 
در مس��ابقه های لیگ قهرمانان آسیا را به 
دلیل نتیجه هفته های گذشته آنها در لیگ 
برت��ر نادیده بگیریم در حق تیم اصفهانی 
ظلم کرده ایم، اما چاره ای نیست زیرا اگر 
بخواهی��م اندکی روی خ��وش به قضیه 

نش��ان دهیم، ممکن اس��ت به 
هم��ان راحت��ی که دو 

س��ال گذشته جام 
قه���رم�ان��ی از 
ذوبی ها  دس��ت 
هم  امسال  رفته، 
تکرار  قضیه  این 

شود. 
با نگاه��ی گذرا به 

رده بن��دی  ج��دول 
ش��رایط  برتر،  لیگ 

خطرناک ذوب آهن و اس��ترس ناشی از 
حض��ور 4 تیم مدعی با فاصله های اندک 
نسبت به تیم اصفهانی به خوبی احساس 
می شود و تأثیر این استرس بر چگونگی 
بازی شاگردان منصور ابراهیم زاده این 
روزها برای همه به عنوان مس��أله 
قابل توجهی مطرح ش��ده است؛ 
ذوب آهن��ی ک��ه در چن��د هفته 
گذشته فینالیست آس��یا شده، در 
لیگ ای��ران نتیجه های مناس��بی 
کس��ب نکرده و افت فاحش تیم 
اصفهان��ی در مس��ابقه های لیگ 
قهرمانان ممکن اس��ت حس��رت 
قهرمانی را به دل بازیکنان 
و کادر فنی این 
بگذارد.  تیم 
5 بازی و 6 
شاید  امتیاز 
ی��ن  تر بد

نتیج��ه 
ن  ا د گر ش��ا
منص������ور 
ابراهیم زاده در 
س��ال ه�ای 
ش��ته  گ�ذ
ای��ن تی�م 
به شم���ار 
آید، چ��را که 

ذوبی ه��ا در 5 هفته گذش��ته تنها مقابل 
مل��وان به پیروزی رس��یده اند و با باخت 
مقاب��ل قرمزه��ای پایتخت و تس��اوی با 
راه آهن، شاهین بوشهر و شهرداری تبریز، 
از نظر نتیجه ای به نس��بت ضعیف ظاهر 
ش��ده اند. بازیکنانی که دو سه سال است 
خود را به عنوان مدعی قهرمانی در لیگ 
برتر به تیم های مختل��ف دیکته کرده اند 
و با س��یر صع��ودی خود در پیش��رفت 
فوتبال��ی، آرام  آرام به جم��ع مدعیان راه  
پیدا کرده اند، با دس��ت یابی به جایگاهی 
در فوتبال آس��یا، تا حدودی تمرکز خود 
را برای مس��ابقه های لیگ برتر از دست 

داده اند.
 منص��ور ابراهی��م زاده ک��ه در هفته های 
نخس��ت لی��گ برت��ر و در دوران��ی که 
همه تیم های مدعی از س��پاهان گرفته تا 
تیم های سرخابی نتیجه های ضعیفی در 
لی��گ می گرفتند، امتیازها را یکی یکی به 
حساب خود در جدول رده بندی لیگ برتر 
واریز کرد، در چند هفته اخیر حس��رت 
بازی هایی که می توانس��ت ب��ه پیروزی 
ختم ش��ود را می خ��ورد. ابراهیم زاده در 
هفته های نخست از ناهماهنگی بازیکنان 
تیم ه��ای مدعی ب��رای پیش��ی گرفتن از 
مدعیان قهرمانی اس��تفاده کرد اما در چند 
هفته اخیر اختالف امتیازی خود را با آنها 
بس��یار کم کرد. منصورخان که همیشه با 

هوش سرش��ارش همه را مبهوت کرده، 
گویا می دانس��ته که ممکن است در اوج 
مس��ابقه های نیم فصل نخست، تیمش با 
مش��کل های مختلفی دست و پنجه نرم 
کند و به دلیل خس��تگی دس��ت به دامان 
امتیازهای ذخیره شده شود، اما وضعیت 
تیم اصفهانی در هفته های گذشته، چیزی 
نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت، 
بنابرای��ن ذوب آهن که ب��ر روی نیمکت 
خود بازیکنان آم��اده و جوانی در اختیار 
دارد، بای��د در مواق��ع فش��ار بازی  های 
مختلف از این بازیکنان در ترکیب اصلی 
خود استفاده کند و با وجود این بازیکنان 
جوان و آماده بر روی نیمکت ذوب آهن، 
خس��تگی س��ایر بازیکنان تیم نمی تواند 
دلیل��ی ب��رای نتیجه های نامناس��ب در 
لیگ باش��د، آن هم در ش��رایطی که همه 
از پایتخت نش��ینان س��رخابی گرفت��ه تا 
همتای اصفهانی منتظر لغزش سبزپوشان 
اصفهانی هس��تند و از دست رفتن امتیاز 
بازی ه��ای آس��ان، ممک��ن اس��ت برای 
حس��رت آفرین  ابراهی��م زاده   ش��اگردان 
باش��د. باید گفت که اگرچه قهرمانی در 
مسابقه های آسیا افتخار بزرگی برای تیم 
اصفهانی به شمار می رود اما تجربه نشان 
داده ک��ه قهرمانی تیم��ی در لیگ برتر، با 
دش��واری های مخصوص خود بیشتر به 
دل تیم های ایرانی می چس��بد و بازیکنان 
آن از چرخان��دن کاپ قهرمان��ی مقاب��ل 
تماشاگران ایرانی لذت بیشتری خواهند 
برد. ش��اید دو فصل نایب  قهرمانی برای 
ذوبی ها کافی باشد؛ امسال نوبت قهرمانی 

شاگردان منصور ابراهیم زاده نیست؟
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امام صادق )ع(:
زائر امام حسين )ع( در 
روز قيامت صد نفر كه 
همگی اهل دوزخ بوده 
و در دنيا از مسرفين 
بودند را شفاعت می كند.

تص��ور کنی��د در یک قوطی رنگ ش��اد و 
درخش��ان مث��ل آبی یا قرمز مقداری ش��یر 
بریزید و آن را به این ترتیب روشن و مات 
کنید. این رنگ ها را که از ترکیب مقداری 
س��فید با رنگ های ش��اد و زنده تش��کیل 
ش��ده اند را رنگ های پاس��تلی می نامیم. 
رنگ های پاس��تلی را می ت��وان در محیط 
اطراف نیز مش��اهده کرد، مثل بستنی پسته 
ای، آب نبات ش��کری یا شیر توت فرنگی، 
این رنگ ها بیش��تر س��رزندگی و طراوت 
رنگ های اصلی و ثانویه چرخه رنگ را در 
خود دارند، اما گویی از پشت پارچه حریر 
سفیدی به آنها نگاه می کنیم که مالیمت و 
لطافت خاصی را به هر یک از رنگ های آن 
پارچه می بخشد. این رنگ ها احساس صلح 
و آرام��ش را در فضای خانه ایجاد می کنند 
و برای کس��انی که در طول روز درگیر یک 
زندگی شلوغ و به هنگام بازگشت به منزل 
ب��ه دنبال فضایی آرام��ش بخش و در عین 
حال شاد هستند، اس��تفاده از این مجموعه 
رنگ ایده آل اس��ت. رنگ های پاستلی به 
فضا حس کالسیک می بخشند که همواره 
احساس��ی از آرام��ش و کم��ال را در کنار 
زیبایی به بیننده القاء می کنند. این رنگ ها 
هم چنین فضا را بازتر و روش��ن تر نش��ان 
می دهند. بارزترین خصوصیت رنگ های 
پاستلی این است که برای هر اتاق و فضایی 
مناس��ب هستند و به راحتی می توان با آنها 
زندگی کرد. اگر چه این مجموعه رنگی به 
صورت س��نتی در اتاق خواب و سرویس 

حمام مورد اس��تفاده قرار می گرفته است، 
امروز در تمام بخش های خانه به کار گرفته 
می شود. به عنوان مثال: مجموعه رنگ های 
پاستلی برای اتاق نشیمن ایده آل هستند و 
یا در ورودی سالن که فضای متصل به سایر 
اتاق ها است، چرا که رنگ های پاستلی به 
راحتی چشم را هدایت می کنند. رنگ های 
پاستلی برای آنکه جذابیت و زیبایی خود را 
جلوه گر کنند، نی��از به وجود نور کافی در 
محیط دارند و در غیر این صورت از نشاط 
و زیبایی آنها کاسته می شود. اگر پنجره های 
اتاق مورد نظرتان برای یک طراحی رنگی با 
رنگ های پاستلی کوچک هستند و اتاق نور 
طبیعی کم��ی دریافت می کند، باید ترتیبی 
بدهی��د که از نور مصنوعی کافی برخوردار 

باش��د؛ به خصوص در عصر و ش��ب. نور 
چراغ های هال��وژن، از آنجا که نوری گرم 
به رنگ ها می تاباند، طبیعت واقعی رنگ ها 
را نمایان می س��ازد و بهترین انتخاب برای 
چنین فضایی است. آنچه باید به خاطر داشته 
باشیم، این است که رنگ های پاستلی مالیم 
در غیاب نور مناسب رنگ پریده می نمایند 
و تأثی��ر آنها بر بیننده ب��ه یک چهارم میزان 
واقع��ی کاهش می یابد. هنگام اس��تفاده از 
مجموعه رنگ های پاستلی برای جلوگیری 
از ایجاد کس��الت و یکنواخت��ی در فضا به 
س��طوح بزرگ یک رنگ با شکستن آنها به 
سطوح کوچک تر و ایجاد یک طرح رنگی 
بر روی آنها تنوع و زیبایی مضاعف ببخشید. 
اضافه کردن آکسان هایی به رنگ های تند و 

زنده به مجموعه رنگ های پاستلی شادابی و 
انرژی می بخشد. در فضاهای کوچک باید 
توجه بیشتری به روح بخشیدن به مجموعه 
رنگ های پاس��تلی داشته باشیم. دیوارهای 
 ی��ک اتاق کوچ��ک که ب��ا ای��ن رنگ ها 
رنگ آمیزی شده اند، باید به سطوح کوچک 
تری شکسته شده و با طرحی آراسته شوند، 
ای��ن کار را با نص��ب چند تابل��و بر روی 
 دیوارها نیز می توان انجام داد. روش دیگر 
رنگ آمیزی دیوارهای اتاق با سایه تیره تر از 
رنگ سر دیوار دیگر است. در دکوراسیونی 
با رنگ های پاستلی، به واسطه وسعت دامنه 
این مجموعه رنگی و تنوع چش��مگیر آن، 
بافت سطوح کمتر از سایر گروه های رنگی 
مورد توجه ق��رار می گیرد. ب��ا این وجود 
ترکیب بافت های زبر و نرم در این مجموعه 
نیز موجب جذابیت مضاعف آن می ش��ود 
و با تضاد در بافت س��طوح می توان توجه 
بینن��ده را به بخش خاصی از دکوراس��یون 
معطوف کرد. در مجموعه دکوراسیونی که با 
این رنگ ها آراسته شده، می توان به راحتی 
از سطوح طرح دار میز استفاده کرد، بی آنکه 

نگران شلوغ شدن فضا باشیم.
یک��ی از فضاهایی ک��ه به کارگی��ری این 
مجموعه رنگی در آن بس��یار موفقیت آمیز 
اس��ت، اتاق کودکان به ویژه نوزادان است. 
لطافت رنگ های پاستلی هماهنگی کاملی 
با روحیات کودکان و به خصوص نوزادان 
کوچ��ک دارد و آنه��ا از ش��ادابی همراه با 

آرامش این رنگ ها لذت می برند.

رنگ پاستلی و كاربردهای آن

دبی��رکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
گف��ت: مجموع س��رانه مطالع��ه ایرانی ها با 
توجه به 12 دقیقه مطالعه قرآن و کتاب های 
دعا و 18 دقیقه مطالعه کتاب های غیر از آن، 

30 دقیقه است. 
منص��ور واعظی در گفتگو با مهر، با اش��اره 
به آماری که چندی پیش از س��رانه مطالعه 
در ایران ارائه کرده بود، گفت: در اسفندماه 
88 سنجش��ی صورت گرف��ت که نتیجه آن 
تغییر اندکی در س��رانه مطالع��ه ایجاد کرده 
است؛ این مس��أله هم تفکیک مطالعه کتاب 

از مطالعه قرآن و دعا بود. 
وی افزود: در سنجش های قبلی که همواره 
در کش��ور انجام می شد، قرآن و کتاب های 
دعا همواره جزو مطالعه کتاب به حس��اب 
می  آم��د. البته در تمام دنی��ا هم همین طور 
اس��ت؛ یعنی برای ب��رآورد س��رانه مطالعه 
کت��اب در غرب، به فرض مطالعه تورات را 
ه��م جزو آن به حس��اب می آورند. واعظی 
اضاف��ه کرد: با این حال ما ب��ه خاطر اینکه 
بتوانی��م به صورت ش��فاف می��زان مطالعه 
ق��رآن و کتاب های دعا را حس��اب کنیم، 
در س��نجش مذکور آن را از س��رانه مطالعه 

تفکیک کردیم. 
دبی��رکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
با اش��اره به میزان س��رانه مطالع��ه قرآن و 
کتاب های دعا در ای��ران، گفت: این میزان 
12 دقیقه بوده و به نظرم بس��یار شوق انگیز 
اس��ت که مردم ما روزانه این میزان قرآن و 

ادعیه می خوانند. 
وی در م��ورد س��رانه مطالع��ه کتاب ه��ای 
دیگر هم افزود: ما ب��رای این کار مجموعه 
کتاب های غیردرسی و هم چنین کتاب های 
غی��ر از ق��رآن و دعا را محاس��به کردیم که 
نتیجه ه��ا نش��ان داده س��رانه مطالع��ه این 
کتاب ها هم 18 دقیقه اس��ت. واعظی گفت: 
هم چنین بر اساس این سنجش مردم 15/5 
دقیق��ه خود کت��اب را مطالعه ک��رده و 2/5 
دقیقه هم در فضای مجازی مطالعه می کنند. 
وی ه��م چنین اجرای ط��رح »کتاب من« و 
»کتاب برتر« را ج��زو مهم ترین برنامه های 
افزایش  نه��اد کتابخانه های عمومی ب��رای 
سرانه مطالعه در کش��ور در سال های اخیر 

عنوان کرد.

سرانه مطالعه در 
كشور 30 دقيقه است 

روزی بود...

بنا به گفته »کریس��توبال پیه را« ویراس��تار 
انتشارات راندوم هائوس، »گابریل گارسیا 
مارکز«، نویسنده مشهور کلمبیایی و برنده 
جای��زه نوبل، نوش��تن رم��ان جدید خود 
 را ب��ه پایان برده و قرار اس��ت ب��ه زودی 
جدید ترین کتاب خود را که مجموعه ای 
از متون س��خنرانی های مختلف او است، 
منتش��ر کند. مارکز در ش��ش سال گذشته 
هیچ کتابی منتشر نکرده بود. به گزارش ایلنا 
به نقل از فرانس��ه، این کتاب که »نیامدم که 
س��خنرانی کنم« نام دارد و در برگیرنده 22 
متن سخنرانی این نویسنده است، در اسپانیا 
و آمریکای التین رونمایی شد. گارسیا مارکز 
در مراسم رونمایی کتاب خود حاضر نشد،  
ول��ی »پیه را« گفت که مارکز به عنوان یک 

آدم سالخورده 83 ساله که از مبارزه با بیماری 
سرطان هم س��ربلند بیرون آمده، خوب و 
سرحال است. کتاب »نیامدم که سخنرانی 
کنم« با متن سخنرانی مارکز که در دبیرستان 
ایراد کرده بود )1944( شروع می شود و با 
متن سخنرانی اش در »آکادمی زبان اسپانیایی« 
در اسپانیا )2007( پایان می یابد. پیه را گفت 
که مارکز در اصل سخنرانی کردن را دوست 
ندارد، ولی مجموعه سخنرانی های او در این 
کتاب، اساس دیدگاه های سیاسی و ادبی او 
را به خوبی نشان می دهد. گارسیا در مورد 
کتاب جدید خود به تازگی گفته بود: وقتی 
سخنرانی هایم را بازبینی می کردم، متوجه 
شدم به عنوان نویسنده چه تغییر و تحول و 

روند تکاملی ای را پشت سر گذاشته ام.

گابریل گارسيا ماركز نوشتن رمان جدیدش 
را به پایان برد 

ياد ياران ياد باد

 یک��ی از عن��اص��ر ج��ذاب فیلم ه���ای 
جیمز باند، تم موس��یقی مت��ن و ترانه های 
آنهاست. در این روزها یکی از موضوع های 
داغ عالم فیلم و سینما، بازگشت مأمور 007 به 
صحنه است. دنیل کریگ که نخستین جیمز 
باند مو بور محس��وب می شود، بعد از فیلم 
 کازینو رویال، در ماجرایی تازه تحت عنوان 
»ذره ای آرام��ش« ب��ار دیگر ق��دم به میدان 
می گ��ذارد. فیلم های جیمز بان��د در طی 
چند دهه گذشته دستاوردهای بی نظیری در 
عالم موسیقی به دنبال داشته اند؛ ترانه هایی 
ب��ه یادماندنی چون »بک��ش و زنده بمان« با 
 Nobody does صدای پل مکارتنی، ترانه
it better  از فیلم »جاسوس��ی که دوس��تم 
داشت« با صدای کارلی سایمن، ترانه »فقط 

به خاطر چشمان تو« با صدای شینا ایستن، 
ترانه »منظری به یک قت��ل« با اجرای گروه
Duran Duran، تران��ه »روش��نایی های 
تران��ه   ،a-ha گ��روه  از  روز«   پای��دار 
»چش��م طالیی« با صدای بی نظیر تینا ترنر 
و ق��در مس��لم ترانه های »گل��د فینگر« و 
»الماس ها ابدی اند« با صدای پخته و عالی 
شرلی بس��ی. جان باری تا به حال موسیقی 
مت��ن 12 فیل��م از ماجراهای جیم��ز باند را 
س��اخته و خود نیز به اسطوره ای بدل شده 
که در تکامل موس��یقی فیلم نقش تأثیرگذار 
و مهمی ب��ازی کرده اس��ت. او با موفقیت 
کامل و مهارت تمام توانس��ته است توازنی 
بین اکش��ن، طنز و هیجان به وج��ود آورد. 
پس از فیلم »الماس ها ابدی اند« که آخرین 

فیلم با بازیگری شون کانری بود، فیلم »بکش 
و زنده بمان« اکران شد که سازنده موسیقی 
 متن این فیلم جرج مارتین بود. مارتین خود 
تهیه کننده معروف آلبوم های گروه بیتلز بود 
و جای تعجب نیست هنگامی که پل مکارتنی 
ترانه متن این فیلم را خواند، جرج مارتین هم 

مسئولیت ساختن موس��یقی متن فیلم را به 
عه��ده گرفت. ترانه »بکش و زنده بمان« که 
بدون شک از لحاظ ریتیمک یکی از بهترین 
ترانه های فیلم های جیمز باند محس��وب 
می شود، در سال 1974 نامزد دریافت جایزه 
اسکار شد. یکی دیگر از سازندگان موسیقی 

متن فیلم های جیمزباند ماروین هاملیش است 
که مسئول ساختن موسیقی فیلم »جاسوسی 
که دوستم داش��ت« بود. با وجود اینکه این 
آهنگس��از در ده��ه 1970 می��الدی دورانی 
بحرانی را می گذراند، اما موفق ش��د در دو 
بخش نامزد دریافت جایزه اسکار شود، یکی 

 برای کل موسیقی متن و یکی هم برای ترانه
 Nobody does it better  ب��ا ص��دای 
کارلی سایمن. بیل کنتی که با ساختن موسیقی 
متن برای فیلم راکی به شهرت رسیده بود، در 
سال 1981 عهده دار ساختن موسیقی فیلم 
»فقط به خاطر چش��مان تو« شد. ترانه متن 

این فیلم نیز که با صدای ش��ینا ایستن اجرا 
شد و با توجه به ترکیب جالبش از موسیقی 
راک و جاز تازگی داشت، یکی از نامزدهای 
دریافت جایزه اسکار بود. میشل لوگران یکی 
از معروف ترین سازندگان فرانسوی موسیقی 
متن فیلم در دهه 60 و 70 میالدی به ش��مار 
می آی��د و از میان آثار معروفش می توان به 
»تابستان 42«، »پایان خوش« و فیلم موزیکال 
»ینتل« اش��اره کرد. این آهنگس��از در س��ال 
1983 موزیک متن فیلم »هرگز نگو هرگز« 
را ساخت که دوباره سازی فیلم »تندربال« یا 
»گلوله های رعدآسا« است که ترانه متن آن 
را لنی هال خوانده اس��ت. موسیقی متن سه 
فیلم دیگر جیمزباند با بازی پیرس برازنان، 
یعنی، »ف��ردا هرگز نمی می��رد«، »دنیا کافی 

نیست« و »یک روز دیگر بمیر«، دیوید آرنولد 
اس��ت که او را می توان یکی از جوان ترین 
و پرطرفدارترین آهنگسازهای فیلم دانست. 
ساختن موسیقی متن دو فیلم جیمز باند، با 
نقش آفرینی دنیل کریگ نیز برعهده آرنولد 
بوده است. ترانه فیلم جدید مأمور 007 »یک 
روز دیگر بمیر« نام دارد و از این رو عنوانش 
با عنوان خود فیلم )ذره ای آرامش( متفاوت 
اس��ت. از آن گذش��ته این تران��ه دوصدایی 
)الیش��ا کیز و جک وایت( اجرا شده که این 
هم نوعی ن��وآوری در فیلم های جیمز باند 
محسوب می ش��ود. در آغاز این ترانه حال 
و هوای تم جیمز باند را می توان حس کرد. 
تأثیر س��بک هیپ هاپ نی��ز در این ترانه به 

خوبی محسوس است.

بكش و زنده بمان

زاینده رود
دکت��ر س��ید احمد خاتون آب��ادی )عضو 
هی��أت علمی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان( در 
سلس��له نشس��ت ها و کارگاه های آموزش��ی 
 فرهنگ شهروندی، به شناسایی عوامل مؤثر در 
بهره وری بیشتر و استفاده بهینه از پارک های 
اصفهان پرداخت. وی گفت: شهروندان باید از 
ن��گاه تیره و کدر به اطراف بپرهیزند و فقط در 
صورت ش��فاف دیدن اس��ت که ارزش محیط 
زیس��ت مشخص شده و ش��هروندان با فضای 
س��بز و پارک ها دوس��ت می ش��وند. نگاه به 
فضای سبز از نگاهی یک طرفه باید به نگاهی 
چند طرفه تبدیل ش��ود و باید ببینیم ش��هرمان 
چقدر جمعیت ناخالص دارد و چقدر آلودگی 
صنایع به محیط زیس��ت و فضای س��بز فشار 
آورده اس��ت، باید محاسبه شود صنعت چقدر 
آب مص��رف می کند و چه میزان آلودگی دارد 

و لطمه های آن به محیط زیست چیست؟
خات��ون آب��ادی در ادامه اف��زود: روزانه 430 
عدد ماش��ین به اتومبیل های سطح شهر اضافه 
می ش��ود و در اصفهان جری��ان باد قوی برای 
تمیزی هوا وجود ندارد و اصفهان در سرزمین 
گرم واقع ش��ده اس��ت و همین نبود باد موافق 
 MS س��بب افزایش جیوه هوا و رواج بیماری
در اصفهان شده است که اکنون 1600 پرونده 

)MS(  در اصفهان وجود دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
اف��زود: در یک پژوهش ب��رای دو هزار نفر از 
جمعیت ش��هروندان برای پرسیدن نظر ایشان 
در مورد پارک ها نامه هایی ارس��ال شد و پس 
 از آن ب��ا اس��تقرار چند تیم دانش��جویی در 
پ��ارک ها، ای��ن تحقیق ه��ای مردمی 
کامل شد و با وجود اینکه از سال 
54 پس از 30 س��ال به جای 
این  سبز،  فضای  افزایش 
از 24  فض��ای س��بز 
هزار هکت��ار به 14 
ه��زار هکت��ار در 
رسیده   84 س��ال 
اس��ت، کنت����رل 
ساختمان سازی در 

باغ ها و تبدیل مزارع و باغ ها به شهرک های 
مس��کونی ضروری به نظر می رس��د، چرا که 
در گذش��ته اصفهان، مردم در یک فضای 200 
مترمربعی 5 نفره زندگی می کردند ولی اکنون 
ب��ا آپارتمان س��ازی در این م��کان حداقل 32 
نفر زندگی می کنن��د که باغچه ای برای تولید 
انرژی ندارند و حداقل 20 ماش��ین آلوده کننده 

نیز به خیابان ها روانه می کنند.
 س��ید احم��د خات��ون آب��ادی تصری��ح کرد: 
اولویت بندی مش��کل ها، چگونگی استفاده از 
پارک ها و مش��ارکت مردم و تدوین برنامه ای 
جامع برای پارک ه��ا می تواند در حل بحران 
فضای س��بز و آلودگی هوا، اندکی کمک نماید 
و باید برنامه ای داش��ته باشیم تا پارک ها برای 

50 سال بعد نیز خاک داشته باشند.
از  م��ردم  اس��تفاده  تحقي��ق   نتيج��ه 

پارک ها
دکتر خاتون آبادی در خصوص نتیجه های به 
دس��ت آمده از تحقیق ه��ای کتبی و میدانی از 
شهروندان گفت: بیشترین وسیله نقلیه استفاده 
شده توسط شهروندان، اتومبیل شخصی است 

که با آن به پارک ها می روند.
بیش��تر مردم آپارتمان نش��ین هس��تند و بیشتر 
افرادی ک��ه به پ��ارک می رون��د در آپارتمان 
سکونت دارند و عدم وجود خانه های ویالیی 
و داش��تن باغ شخصی، دلیل این امر است چرا 
که ش��غل بومی کش��اورزی در اصفهان رو به 

زوال می باشد.
تحقیق ها نش��ان می دهد اگر چه اس��تاندارد 
کش��ور استفاده از هر اتاق برای یک نفر است، 
ولی در اصفه��ان دو نفر در یک اتاق، میانگین 
تراک��م زندگ��ی در خانه ه��ا می باش��د و در 
منطقه های محروم و حاش��یه ای این رقم به 3 

نفر و بیشتر هم می رسد.
مه��م ترین دالیل م��ردم برای رفت��ن به پارک 
عالقه به طبیعت، ش��رکت در جمع خانوادگی،  
ق��دم زدن و ورزش کردن و دیدن دوس��تان و 
قرارهای دوس��تانه می باشد.  بازی کودکان نیز 
یکی از دالی��ل رفتن خانواده ه��ا به پارک ها 
اس��ت. افراد مجرد بیش��تر از پ��ارک برای قدم 
زدن اس��تفاده می کنند ول��ی کمتر از متأهل ها 

به پارک می روند. زنان خانه دار بیش��تر برای 
بازی کودکان ب��ه پارک ها می روند و حضور 
بازنشس��تگان، افراد بی��کار و معت��ادان نیز در 

پارک ها زیاد است.
نيازهای عمومی پارک های اصفهان برای 
به��ره وری بيش��تر از نظ��ر تحقيق های 

مردمی
 مش��ارکت م��ردم در پارک س��ازی و حفظ 

فضای سبز شهری
 ایجاد وسایل بازی بیشتر برای کودکان

 در اختیار قرار دادن وس��ایلی مثل زیر انداز، 
ظرف و...

 مناس��ب س��ازی پارک ه��ا ب��رای حضور 
ویلچرنشینان

 ایجاد شرایط طبخ در حاشیه پارک ها برای 
جلوگیری از آتش افروزی در پارک ها

 ایج��اد آالچیق ه��ا و منطقه های اس��تقرار 
خانوادگی در پارک ها

 ایجاد س��ایبان ها در پ��ارک هایی که کمتر 
درختان سایه گستر دارند

 ایجاد روش��نایی بهینه در ش��ب ها و ایجاد
آب نماها و جوی های آب در پارک ها

 افزایش کیوس��ک تلفن، اغذیه فروش��ی ها، 
زمین های ورزشی

 ایج��اد فضاه��ای نمای��ش و س��رگرمی در 
پارک ها

 افزایش سرویس های بهداشتی و سطل های 
زباله

 کمبود وسایل حفاظتی در برابر باد و باران
موردهای ذکر ش��ده از نتیجه تحقیق های دکتر 
س��ید احمد خاتون آب��ادی از ش��هروندان در 
تحقیق های کتبی و میدانی حاصل شده است. 
ایش��ان معتقدند: اصفهان دارای یکی از بهترین 
مدیریت های ش��هری در پارک ه��ا و فضای 
سبز اس��ت و فضای س��بز اصفهان در مقایسه 
با کش��ور بسیار وسیع اس��ت. ولی بدون توجه 
به س��ایر شهرها، اصفهان که در همه عرصه ها 
پیش��تاز اس��ت باید بتواند پارک ه��ای خود و 
فضای س��بز را طبق نظر مردم تجهیز کند و به 
 اس��تانداردهای جهانی در این خصوص دست

یابد.

كارگاه آموزش فرهنگ شهروندي نمایشگاه جهاد خدمت رساني

شناسايي عوامل مؤثر در بهره برداري بهینه از پارك هاي اصفهان


