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وزیر امور خارجه سنگاپور در اصفهان:
اصفهان می تواند زمینه توسعه روابط ایران و 
سنگاپور باشد

در چهار محال و بختیاری:
 افتتاح نخستین كارخانه ورق 
خودرو خاورمیانه 
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فراخوان تأمین نیروی انسانی 
قابل توجه كلیه كاركنان رسمی و پیمانی 

نظر به اینکه اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری در اجرای 
مفاد نامه شماره 240/23584 مورخ 1389/8/10 معاون محترم توسعه 
مدیریت و منابع سازمان و بنا به اختیار حاصل از مصوبه 152038/ت 
45336ن مورخ 1389/07/07 نمایندگان ویژه رئیس جمهور محترم 
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قصد دارد تعدادی از کارکنان 
رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در سایر 
ذیل  شرایط  با  مصاحبه  انجام  و  انتقال  طریق  از  را  دولتی  دستگاههای 

پذیرش نماید:
1 – داشتن صالحیت عمومی برابر قوانین جمهوری اسالمی ایران

2 – داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته های حسابداری، 
نظری،  اقتصاد  حسابرسی،  مالی(،  صنعتی،  دولتی،  )بازرگانی،  مدیریت 

حقوق، بانکداری و کامپیوتر )نرم افزار(.
3 – داشتن حداقل معدل 16 برای سطوح کارشناسی و حداقل معدل 15 

برای سطوح کارشناسی ارشد و باالتر.
4 – داشتن حداکثر ده سال سابقه کار در پست مربوطه.

5 – کسب موافقت دستگاه اجرایی مبداء.
لذا شایسته است واجدین شرایط حداکثر تا تاریخ 1389/08/30 نسبت 
پست  طریق  از  کل  اداره  این  به  نیاز  مورد  مدارک  و  تقاضا  ارسال  به 

سفارشی اقدام الزم بعمل آید.
روابط عمومی اداره كل امور مالیاتی 

استان چهارمحال و بختیاری 

مدي��ركل تربيت بدني چهارمح��ال و بختياري 
گفت: با وج��ود برخورداري از اس��تعدادهاي 
بي ش��مار، كمبود اعتب��ار و امكانات مانع اصلي 
توسعه ورزش اين استان است. به گزارش فارس 
از ش��هركرد، »محمود شمسي پور« در نشست با 
هيأت ه��اي ورزش��ي چهارمح��ال و بختياري 
با اس��تاندار اين اس��تان اظهار داش��ت: حضور 
اس��تاندار در اداره تربيت بدني نش��ان از اهميت 
مديريت استان به جامعه ورزش و ورزشكاران 
و ارتقاي سطح ورزش استان دارد. وي با اشاره 
به مش��كل هاي فرا روي توس��عه ورزش استان 
گفت: در حال حاضر فضاي فيزيكي براي تمام 
هيأت هاي ورزشي استان وجود ندارد، برهمين 
اس��اس چند  هيأت ورزشي استان بدون فضاي 
فيزيكي و سالن اختصاصي هستند. شمسي پور 
اعتبار تربيت بدني استان را بسيار ناچيز دانست 
و گفت: حضور در 32 ليگ ورزشي در كشور با 
وجود اعتبارهاي بسيار ناچيز مهم ترين دغدغه 
تربيت بدني اين اس��تان است كه نياز به اسپانسر 
در اين استان به شدت محسوس است. مديركل 
 تربيت بدن��ي چهارمح��ال و بختي��اري تصريح 
كرد: بدون اسپانسر، ورزش استان نمي تواند از 
حيثيت خود دفاع كند. وي خاطرنشان كرد: در 
روستاها و ش��هرهاي مختلف استان استعداد ها 
و قهرمانان زي��ادي وجود دارد كه با اختصاص 
امكانات و اعتبارهاي الزم به اين بخش مي توان 
در آينده  نزديك ش��اهد رشد و شكوفايي اين 
بخش باش��يم. شمسي پور با اش��اره به مقايسه 
دس��تاوردهاي ورزش اين استان در شش ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه آن در 
سال گذشته، گفت: ورزش استان در شش ماهه 
نخس��ت سال جاري از رش��د خوبي برخوردار 
بوده و نس��بت به س��ال هاي گذشته روند رو به 

رشد خود را با سرعت ادامه مي دهد. 

در راس��تای خدمات شايسته 
بخش تعاون به صنعت فرش 
دستبافت و ش��كوفايی آن در 
 س��ال های نه چندان دور پيش 
بر آن ش��ديم تا در نمايش��گاه 
توانمندی ه��ای  عرض��ه 

 بخ��ش تعاون ب��ه واكاوی مش��كل ها و عل��ل راكد ش��دن فعاليت 
هنرمندان قاليباف ...

اقتصاد امروز/ صفحه5

ش��هردار اصفه��ان از اجرای 
ي��ك ه��زار و 700 پ��روژه 
خدماتی و عمرانی با اعتباری 
بالغ بر 2 ه��زار ميليارد ريال 
ط��ی 5 س��اله آين��ده در اين 
گزارش  به  خبرداد.  كالنشهر 

ايمنا، سيد مرتضی سقاييان نژاد در برنامه تلويزيونی سيما...
 سراسری / صفحه2

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستبافت شهری:
در رقابت ناسالم جهانی، دولت  

حامی فرش دستبافت اصفهان باشد

اجرای هزار و 700 پروژه با اعتباری 
 بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال 

تا 5 سال آینده

مدیرکل تربیت  بدني چهارمحال و بختیاري:

كمبود اعتبار مانع اصلي 
 توسعه ورزش 

چهارمحال و بختياري است

 معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان:

 رونـد هدفمنـد سازي يارانه 
زير ذره بین قرارگاه عدالت

 استاندار اصفهان كه از ابتدای 
حضورش در اصفهان، توجه 
وي��ژه ای به ورزش اس��تان از 
خود نشان داد و با پيگيری های 
خود، بسياری از مشكل های 
را  اصفهان��ی  ورزش��كاران 

برطرف كرد، پيش از سفر حج خود، پاسخگوی... 
ورزش / صفحه7

ذاکر اصفهانی:
نمی خواهم كسی را به ورزش 

استان تحمیل كنم

صفحه 2

مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتي:

بزرگ ترین انبار نفتي خاورمیانه در اصفهان 
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هم زمان با دعوت رس��می س��ازمان ملل 
از س��ران دو قب��رس ب��رای ش��ركت در 
گفتگوهای مستقيم، كارشناسان گمانه  هايی 
را درباره احتمال به توافق رسيدن طرفين 
در گفتگوه��ا م��ورد بررس��ی و ارزيابی 
قرار می دهند. به گزارش فارس، س��ران 
دو قبرس ترک نش��ين و يونانی نشين به 
مذاكره های وحدت خود ادامه می دهند. 
در اين ميان س��ازمان ملل متحد نيز سعی 
دارد نظارت خود بر گفتگو ها را تشديد 
نمايد. اما آيا می توان نس��بت به وحدت 
دو قب��رس در آين��ده ای نزديك اميدوار 
بود؟ بان كی مون، دبير كل س��ازمان ملل 
متحد از »دروش اراوغلو« رئيس جمهور 
بخش ترک نشين و »كريستوفياس« رئيس 
جمهور بخش يونانی نشين قبرس خواسته 
است تا در تاريخ 18 نوامبر خود را به مقر 
سازمان ملل متحد در نيويورک رسانده و 
دس��تاورد مذاكره های دوجانبه خود را به 

شخص دبير كل ارائه دهند. 
در اي��ن دي��دار نمايندگان س��ازمان ملل 
متحد نيز حضور خواهند داشت. در سال 
1974 دولت سراسقف ماكاريوس، رئيس 
جمه��ور وق��ت قب��رس، در كودتايی به 
تحريك حكومت نظاميان يونان سرنگون 
ش��د و تركيه با اس��تناد به موقعيت خود 
به عنوان يك��ی از تضمين كنندگان حق 
حاكميت قب��رس، واحدهای ارتش خود 
را در ش��مال اين سرزمين مستقر كرد كه 
در عمل باعث تقسيم اين جزيره شد. هم 
اكنون ما با دو بخش يونانی نشين و ترک 
نش��ين در قبرس رو به رو هستيم. بخش 
ترک نشين تنها توسط تركيه به رسميت 
شناخته شده و بخش يونانی نشين را همه 
كشورهای دنيا به غير از تركيه به رسميت 
می شناس��ند. در ه��ر صورت، س��ازمان 
مل��ل متحد قصد دارد ت��ا كالف پيچيده 
قبرس را تا پايان س��ال 2010 ميالدی تا 
حدودی باز كند. در س��ال 2004 ميالدی 
سازمان ملل متحد عزم خود را جهت حل 
معضل قبرس جزم نمود.كوفی عنان دبير 
كل سابق س��ازمان ملل در اين خصوص 
نقش بسيار پررنگي ايفا نمود. عنان طرح 
اتحاد قبرس را به صورتی شفاف و علنی 
مطرح نمود، طرحی كه ترک ها به آن رأی 
مثبت دادند. براساس اين طرح، قبرس به 
صورت يك كش��ور فدرال اداره می شد 
 و دولت ه��ای محلی دو بخ��ش ترک و 
يونانی نش��ين از اختيارهای گس��ترده ای 
ب��رای اداره امور داخل��ی خود برخوردار 

می شدند.
همه پرسی طرح ابتكاری كوفی عنان برای 
وحدت مجدد جزيره قبرس در 24 آوريل 
2004 به طور جداگانه در دو بخش يونانی 
و ترک نشين اين جزيره برگزار شد و در 
حالی كه ساكنان بخش شمالی به وحدت 
سياس��ی كش��ور رأی مثبت دادند، اهالی 

جنوب آن را رد كردند. 
نتيجه همه پرسی وحدت دوباره قبرس با 
واكنش منفی كوفی عنان دبير كل سازمان 
ملل مواجه ش��د به نحوی كه وی پس از 
اين همه پرسی، تصميم يونانی تباران قبرس 
در دادن رأی منفی به طرح اين س��ازمان 
ب��رای وحدت دوباره قبرس را محكوم و 
اعالم كرد كه قبرس يونانی نشين بهترين 
فرصت خود را جهت وحدت دو جزيره 
از دست داد. از سال 2005 تا سال 2010 
ميالدی شاهد برگزاری مذاكره های زيادی 
در خصوص حل مسأله قبرس بوديم اما 

با وجود رويكرد سياسی باز طلعت هيچ 
يك از اين موردها به نتيجه نرسيد. امروز 
ماجرا نسبت به سال 2004 ميالدی، يعنی 
زمان برگزاری همه پرس��ی طرح عنان به 
مراتب پيچيده تر اس��ت. مرور كلی اين 

پيچيدگی ها خالی از تأمل نخواهد بود:
1- رش��د انگيزه ه��ای مل��ی گرايانه در 
قبرس ترک نش��ين: امروز شاهد حضور 
رئي��س جمه��وری مل��ی گ��را در رأس 
معادله های سياس��ی قبرس ترک نش��ين 
هس��تيم. درويش اراوغل��و پيروزی خود 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوری س��ال 
2010 بر طلع��ت را مديون گرايش های 
ملی گرايانه خود اس��ت. در حال حاضر 
درويش اراوغلو مذاكره با س��ران قبرس 
يونانی نش��ين را تحت نظر سازمان ملل 
متح��د ادامه می دهد. ش��هروندان بخش 
ترک نشين قبرس با توجه به روحيه های 
ملی گرايان��ه و ارتباط های ف��وق العاده 
قوی اراوغلو با مقام های تركيه، به خوبی 
 می دانن��د ك��ه او در مذاك��ره ب��ا بخش 
يونانی نشين به آسانی به طرف مقابل باج 
نخواهد داد. ام��ا اين قاعده در خصوص 

طلعت صدق نمی كرد.
2- تأثيرهای روانی ناش��ی از شكس��ت 
همه پرس��ی عنان: شكس��ت همه پرسی 
كوفی عنان در سال 2004 ميالدی غير از 
پيامدهای سياسی تبعات روانی زيادی در 
نزد قبرس��ی های ترک نشين داشت. آنها 
پاسخ منفی قبرسی های يونانی نشين به 
اين همه پرس��ی، آن هم با درصد باال را 

نوعی توهين به خود تلقی نمودند. 
از اين رو قبرسی های ترک نشين واهمه 
 دارن��د كه در ص��ورت اتح��اد با بخش 
يونانی نشين در بخش جنوبی محو شده و 
علقه های فرهنگی و سياسی و اجتماعی 

آنها ناديده انگاشته شود.
3- چند ضلع��ی بودن بازی قبرس: چند 
ضلعی بودن بازی قبرس مسأله ای نيست 
كه بتوان آن را ناديده انگاشت. هم اكنون 
تركيه و اتحاديه اروپا به صورت مستقيم 

در اين منازعه حضور دارند. 
بنابر اين نمی توان مسأله قبرس را نوعی 
ماراتن سياسی ميان اراوغلو و كريستوفياس 
دانست. »اغمن باغيس« وزير امور اتحاديه 
اروپ��ای تركيه به صراح��ت اعالم نموده 
است كه آنكارا بخش يونانی نشين قبرس 
را به عنوان دولت و كش��ور اصلی قبرس 
به رسميت نمی شناسد. هم چنين آنكارا 
بار ديگر موافقت خود را با تش��كيل دو 
 دولت، دو پارلمان و دو ملت اعالم نموده 
اس��ت. در مقابل، مقام های قبرس يونانی 
نشين نيز همواره تركيه را نسبت به سنگ 
اندازی در روند حل مس��أله قبرس متهم 

می كنند.
4- رويكرد س��ازمان ملل متحد: در سال 
2004 مي��الدی كوف��ی عنان ب��ه عنوان 
دبيركل سازمان ملل متحد مشغول فعاليت 
بوده اس��ت. اما هم اكنون بان كی مون در 
اين س��مت حضور دارد. بديهی اس��ت 
كه بان كی مون عالق��ه هايی به اتحاديه 
اروپا و اياالت متحده امريكا دارد و افكار 
عمومی دو قبرس، ب��ه خصوص قبرس 
ترک نش��ين نمی توانند بی طرفی وی و 
شورای امنيت سازمان ملل در حل بحران 
قبرس را تأييد نمايند. از اين حيث طرف 
قبرس ترک نش��ين به صورت خودكار و 
طبيعی ناچار اس��ت با گارد بسته تری در 

مذاكره ها حضور داشته باشد.

معاون سياسی، اجتماعی استانداری تهران 
گفت: اعتماد به جوانان رمز موفقيت هر 
اقدام فرهنگی است. صفرعلی براتلو در 
كارگروه بانوان و خانواده اس��تان تهران، 
ب��ا ذكر اينكه هرگون��ه فعاليت فرهنگی 
و فرهن��گ س��ازی در ابع��اد مختل��ف 
اجتماعی مس��تلزم اعتماد ب��ه جوانان و 
س��پردن امور به آنان است، افزود: نبايد 
تنه��ا با نگاه به تيپ و ظاهر جوانان آنها 
را مورد قضاوت قرار داد. وی با اش��اره 
 به فرا رسيدن س��الروز ازدواج حضرت 
و  )س(  زه��را  فاطم��ه  و  )ع(   عل��ی 
 نامگ��ذاری اين روز به ن��ام روز ازدواج 
گفت: ازدواج آس��ان بايد فرهنگ غالب 
جامعه باش��د. معاون اس��تاندار تهران با 
اش��اره به اقدام های دول��ت در اين باره 
گفت: البته فعاليت سازمان های غيردولتی 
و مردمی به خصوص آسان گرفتن خود 
خانواده ها و جوانان در اين باره بس��يار 
با اهميت اس��ت. وی گف��ت: دولت از 
هر اقدامی كه در جهت آس��ان تر شدن 
اين س��نت الهی باش��د حمايت خواهد 
كرد. براتلو از اعضای كارگروه بانوان و 
خانواده اس��تان خواس��ت در اين باره با 
دع��وت از خيران و كس��انی كه در اين 
راه مش��وق و يا الگو ب��وده اند، راه های 

عملی و اجرايی ازدواج س��اده را ترويج 
و تش��ويق كنن��د. وی ك��م آگاه��ی از 
مبان��ی دينی و اس��المی را موجب بروز 
بدحجابی در ميان برخی افراد دانست و 
گفت: در مراسم مختلف ملی و مذهبی 
از جمله راهپيمايی عظيم 9 دی ش��اهد 
بوديم همه قش��رهای ب��ا اعتقاد و ظاهر 
مختلف برای نش��ان دادن پايبندی خود 
ب��ه نظ��ام در خيابان ها هم صدا ش��دند. 
مع��اون سياس��ی اجتماعی اس��تانداری 
تهران با اش��اره به توجه ويژه دولت به 
امور فرهنگی گفت: اعتبارهای ويژه ای 
در سفر سوم رياست جمهوری به استان 
تهران در بخش فرهنگی اختصاص يافته 
است. وی گفت: بودجه فرهنگی حاصل 
از مصوبه های س��فر سوم رئيس جمهور 
به استان تهران را به سمت سازمان های 

مردم نهاد سوق خواهيم داد. 
پتانس��يل های  و  ظرفيت ه��ا  براتل��و 
س��ازمان های م��ردم نهاد در اس��تان را 
س��تودنی خوان��د و تصري��ح ك��رد: در 
اس��تان تهران اقدام های فرهنگی بس��يار 
اثرگذار، س��تودنی و مبتكرانه از س��وی 
اين سازمان ها در حال انجام است كه با 
اس��تقبال بسيار پرشور مردم مواجه شده 

است.

زاینده رود  
احم�����د مقيم����ی )مش��اور رس��انه ای 
 اس��تاندار اصفه��ان( در نشس��ت خب��ری اظهار 
داشت: رسانه های اس��تان به محتوای مكتبی نياز 
دارند و بايد انديشه های مكتب رسانه ای و رسانه 
مكتبی در اين خصوص بازتعريف شود و فعاليت 
و عملكرد رس��انه ها م��ورد بازخوانی و تعريف 

مجدد قرار گيرد.
وی افزود: امروز جنگ دنيا،  جنگ رسانه هاس��ت 
و رس��انه های جمعی حساس ترين مراكز موجود 
می باش��ند و در جبه��ه ای ب��ه ع��رض دني��ا در 
 حال روياروي��ی با افكار و ذهني��ات مردم واقع 

شده اند.
احمد مقيمی ادامه داد:  برای برخی، رسانه هدف 
نيست، بلكه وسيله برای رسيدن به هدف ها است 
و خال��ی كردن رس��انه از محتوا آفتی اس��ت كه 
رس��انه را در اختيار عناصر شيطانی قرار می دهد 
و اگر محتوا نباش��د مفهومی به وجود می آيد كه 
مكتب رسانه ای است و آنگاه رسانه حجت بالغه 

و خط قرمز می شود. 
مشاور رسانه ای اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: 
رسانه نبايد ظرف زيبا ولی محتوای كشنده داشته 
باش��د و خوب ح��رف زدن و حرف خوب زدن 
بايد از هم تفكيك شود و مخاطب رسانه ها افكار 

و دل مردم باشد. 
مقيمی يادآور شد: ما محتاج رسانه مكتبی هستيم 
و احيای بی بديل رس��انه های استان به اين مهم 
نيازمند اس��ت و باي��د اختالطی ك��ه در ابزار و 
اصحاب رسانه به وجود آمده و نگاه كالنی كه به 
خانواده رسانه نيست برطرف شود و برای محتوا 
بحث ه��اي جدی صورت پذيرد چرا كه اصفهان 
مهد رس��انه هايی همچون )بيان و قلم( است كه 
اي��ن جايگاه باي��د بدون تقلي��د از ديگران احياء 
شود و در كنار رسانه چهره به چهره )منبر( كامل 
 كننده اطالع رس��انی مكتبی كه نياز جامعه اس��ت

 باشد.

ش��هردار اصفهان از اجرای ي��ك هزار و 700 
پ��روژه خدماتی و عمرانی ب��ا اعتباری بالغ بر 
2 هزار ميليارد ريال طی 5 س��اله آينده در اين 

كالنشهر خبرداد. 
به گزارش ايمنا، س��يد مرتضی س��قاييان نژاد 
در برنام��ه تلويزيون��ی س��يمای نصف جهان 
ش��بكه اصفهان، با اعالم اين خبر گفت: ش��هر 
اصفهان در بين ش��هرهای كشور دارای سابقه 
بيش��تری در زمينه برنامه ريزی است و برنامه 
اصفه��ان+22، اصفه��ان 85 و اصفه��ان 90 از 
 برنامه های پنج س��اله قبلی شهرداری اصفهان

 می باشد. 
وی با اش��اره ب��ه اين كه  برنام��ه اصفهان 95 
در م��دت 20 م��اه و با برگزاری 450 جلس��ه 
و 7400 نفر س��اعت كار تدوين ش��ده اس��ت 
افزود: با ت��الش بی وقفه كارشناس��ان برنامه 

ريزی در ش��هرداری اصفهان و استفاده از نظر 
نخبگان ش��هر و برگزاری جلس��ه های متراكم 
مديريت��ی، فعالي��ت كامل��ی در ح��وزه برنامه 
ري��زی انج��ام ش��ده و  در اين راس��تا  برنامه 
 اصفه��ان 95 با رويك��رد اس��تراتژيك تدوين 

گرديد. 
وی گفت: چش��م انداز تدوين ش��ده وضعيت 
اصفه��ان را در س��ال 1404 تعريف می كند و 
برای دستيابی به اين چشم انداز در نظر گرفتن 
رويه ها جهت رس��يدن ب��ه آن نقاط ضعف و 
ق��درت تهديده��ا و فرصت های ش��هرداری 
شناسايی ش��ده و هدف های كالن  شهرداری 

در 12بخش تدوين گرديده است. 
ش��هردار اصفهان با بيان اينكه يك هزار و 700 
پ��روژه خدماتی و عمرانی با اعتباری بالغ بر 2 
هزار ميليارد ريال در طی 5 س��اله آينده در اين 

كالنش��هر اجرا خواهد ش��د اذعان داشت: فاز 
 دوم و س��وم طرح احيای ميدان امام علی)ع(، 
 بدنه س��ازی ش��رق چهارب��اغ، پروژه ش��هيد 
الوی ب��ه منظ��ور اتصال رينگ دوم و س��وم، 
 تكميل رينگ س��وم و احداث بزرگراه ش��هيد 
هم��ت، بزرگ ترين ش��هربازی ش��هر، پروژه 
 خيابان باغ گلدس��ته، رينگ چهارم و تراموا از 
مهم ترين طرح های برنامه اصفهان 95 است. 
وی احداث س��الن های كنفرانس پيش��رفته يا 
V.I.P ROOM را از شاخص ترين  طرح های 
برنامه اصفهان 95 برشمرد و اذعان داشت: تمام 
كنفرانس های كش��وری در سالن جلسه های 
 م��درن ش��هر اصفهان برگ��زار خواهد ش��د، 
هم چنين با بين المللی شدن فرودگاه اصفهان 
و راه ان��دازی قطار اصفه��ان – تهران اقتصاد 

شهر پويا می شود.

زاینده رود  
حجت االسالم والمسلمين گرجی، استاد 
حوزه و دانش��گاه كه در جمع مديران نظارتی 
دستگاه های دولتی مبارزه با فساد اداری سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: در ح��وزه مديريت، 
مسئوالن بايد مراقبت الزم را در اعطای احكام 
مديريت��ی و دادن لقب ه��ا و عناوي��ن و انجام 
تعريف ه��ای نا به جا از عملكرد خود داش��ته 
باشند و با شايسته ساالری در انتخاب افراد و 
دادن مسئوليت ها به افراد توانمند،  سالمند و با 

ايمان، جامعه اداری سالم را برقرار سازند. 
وی با تأكيد بر ضرورت مشورت بين مديران 
و دوری از تكب��ر در يادگي��ری تجربه ه��ای 
ديگ��ران، مدي��ران را ب��ه يادگي��ری زبان های 
خارجی و فراگير، دان��ش روز و فناوری های 

مدرن مجازی دعوت كرد.
اين اس��تاد حوزه و دانشگاه افزود: كشورهای 
غربی در بحث علم و كار بسيار جدی هستند 
و از كارگ��ر ت��ا مهن��دس س��عی در پيش��برد 
هدف های توسعه كشور خود دارند و با داشتن 
 هدف های بزرگ به حداقل های جهانی دست 

می يابند. 
وی تصريح كرد: بايد هدف های ما بزرگ شود 
و برای رس��يدن به هدف های بزرگ داش��تن 
روح بزرگ الزم اس��ت و روح بلند داشتن ما 
را به سمت سالمت جسم كه از مهم ترين ابزار 
خدمت است پيش خواهد برد،  چرا كه مديران 
اليق و كارشناسان برجسته بايد دارای سالمت 

روح و جسم باشند. 
حج��ت االس��الم گرجی با بيان اي��ن نكته كه 

خردورزی بايد برای ش��يعيان يك مش��خصه 
مسلم باش��د عنوان نمود: روح توكل، مطالعه 
و علم در كنار س��المت جسم و جان، جامعه 
اداری را به س��مت س��المت و دوری از فساد 
سوق خواهد داد و مديران بايد با بهره گيری از 
فرمان های موال علی )ع( و رعايت ش��يوه های 
مديريت��ی آن حضرت، هدف ه��ای عالی نظير 
دوری از ماديات را پيش��ه خود س��ازند و در 
لبيك ب��ه فرمان های مقام معظ��م رهبری كار 
جدی و مضاعف را به سمت پيشرفت و توسعه 
ادامه دهند.  وی در پايان خاطرنشان ساخت: از 
صفت های مديران سالم و خادم، ماليم بودن 
و دوری از برخ��ورد س��لبی و داش��تن رأفت 
 اس��المی است كه بايد س��رلوحه همگان قرار 

گيرد.

به بهانه دعوت رسمي سازمان ملل از سران دو قبرس
آيا جزيره جنجالي آرام خواهد شد؟

معاون سیاسي اجتماعي استانداري تهران:
 اعتماد به جوانان، رمز موفقيت 

در امور فرهنگي  است 

جهان نما نصف النهار

با تصمیم رژیم صهیونیستی؛

حل مشکل روستای غجر 
توسط سازمان ملل 

پيش بينی می ش��ود نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی طرح عقب نشينی 
از روس��تای غجر لبن��ان را در اختيار دبيركل س��ازمان ملل قرار دهد. به 
گزارش ش��بكه تلويزيونی بی بی سی عربی، احمد البديری خبرنگار اين 
ش��بكه در گزارشی در اين باره می گويد: روس��تای غجر از روستاهای 
عربی اس��ت كه پس از تأس��يس اسرائيل به سبب ترس��يم مرزها دچار 
فروپاشی شده است. بخش جنوب اين روستا تحت سيطره اسرائيل قرار 
دارد و بخش شمالی آن تحت حاكميت اداری سوريه بود، اما اسرائيل در 
جنگ س��ال دو هزار و شش عليه لبنان بخش شمالی آن را نيز به اشغال 
خود در آورد و هنوز از آن عقب نش��ينی نكرده اس��ت. در ادامه گزارش 
آمده اس��ت: برخی از اهالی بخش اس��رائيلی اين روس��تا با لغو تابعيت 
اس��رائيلی خود مخالف هس��تند.گزارش ها نش��ان می دهد كه اسرائيل 
تصميم دارد مس��ئوليت های امنيتی در اين روستا را به نيروهای يونيفل 
مس��تقر در لبنان واگذار كند، بنابراين تابعيت اس��رائيلی اهالی روستا لغو 
نخواهد شد. اويگدور ليبرمن )وزيرخارجه اسرائيل( می گويد: اسرائيل، 
لبنان و س��ازمان ملل از مدت ها پيش می توانستند درباره اين روستا به 
توافق برسند اما حزب ا... و دولت لبنان مانع از اين كار شدند. به همين 
جهت ما منتظر لبنان نمی مانيم و س��عی می كنيم با س��ازمان ملل در اين 
باره به توافق برس��يم. مزارع شبعا نيز كه همچنان در اشغال اسرائيل قرار 
دارد در نزديك غجر واقع ش��ده اس��ت اما كارشناسان اسرائيلی معتقدند 
كه ماجرای روستای غجر يك خأل به شمار می رود كه بايد آن را از بين 
برد تا بهانه ای برای جنگ آينده بين اسرائيل و لبنان نشود. اين در حالی 
اس��ت كه اسرائيل مزارع شبعا را متعلق به سوريه می داند و معتقد است 

كه مسأله مزارع شبعا در مذاكره با سوريه می گنجد.

درخواست اروپایی ها از مقام های خود؛

منافع اقتصادی را 
بر حقوق بشر ترجیح ندهید

بيش��تر اروپايی ها معتقدند كه مقام های كشورشان نبايد منافع اقتصادی 
را بر حقوق بش��ر ترجيح دهند. به گزارش ش��بكه يورونيوز، بر اس��اس 
نظرسنجی شبكه يورونيوز كه به صورت اينترنتی انجام شد هفتاد و شش 
درصد پاسخ دهندگان به اين سئوال كه آيا سران اروپايی بايد حقوق بشر 
را قربانی منافع اقتصادی كنند؟ پاسخ منفی دادند. در مقابل بيست و يك 

درصد پاسخ مثبت داده و سه درصد نيز پاسخی ندادند.

تالش اوباما در هند و اندونزی 
برای نجات آمریکا از بحران بیکاری

اوباما در سفر به هند و اندونزی 
فقط ب��رای نج��ات امري��كا از 
بي��كاری  و  اقتص��ادی  بح��ران 
تالش می كند. به گزارش شبكه 
تلويزيونی س��ی ب��ی اس نيوز، 
ب��اراک اوبام��ا )رئي��س جمهور 
امريكا( در سفری رسمی به هند 
رفته است. هدف اصلی در سفر 

س��ه روزه باراک اوباما ب��ه هند، تالش برای يافتن ب��ازار برای كاالهای 
امريكايی در هند اس��ت. اوباما تالش می كند تا با ايجاد اين بازار برای 
كاالهای امريكايی، به ايجاد فرصت های شغلی در داخل كشورش كمك 
كن��د. اوباما در هند و در جمع دانش��جويان اين كش��ور با پرس��ش های 
س��ختی مواجه ش��د. يكی از اين پرس��ش درباره پاكستان بود كه دشمن 
اصلی هند به ش��مار می رود. اوباما به دانش��جويان هندی تأكيد كرد كه 
پاكستان بی ثبات به ضرر هند است. با آنكه رئيس جمهور امريكا در هند 
فرس��نگ ها از خاک كشور خودش دور شده بود اما باز هم پرسش های 
دانشجويان به شكس��ت دموكرات ها در انتخابات ميان دوره ای كنگره 
امري��كا داللت داش��ت. اوباما ب��ا دفاع از سياس��ت های خودش تصريح 
ك��رد كه برای حركت در مس��ير آينده، س��ازش و مصالحه با جمهوری 
خواهان در ش��رايط كنونی ضروری است. يكی از هدف های سفر اوباما 
به اندونزی همانند سفر به هند، تالش برای يافتن بازارهای مناسب برای 
كاالهای امريكايی اس��ت. در واقع، اوباما در سفر به اندونزی به نوعی به 
وطن قديمی اش می رود زيرا وی در دوران كودكی اش، چهار سال در 

اندونزی بوده است.

به گفته نخست وزیر سابق فرانسه؛

 ساركوزی یکی از مشکل های
این كشور است 

نخس��ت وزير سابق فرانسه، ساركوزی را يكی از مشكل های اين كشور 
توصيف كرد. پايگاه اينترنتی روزنامه لوفيگارو فرانسه نوشت: دومينيك 
دو ويلپن نخس��ت وزير س��ابق فرانس��ه گفت: اين پرانتز سياسی كه از 
س��ال دو هزار و هفت باز ش��ده اس��ت بايد بسته ش��ود. نتيجه هايی كه 
بايد حاصل می ش��د به دس��ت نيامده اس��ت، فرانس��ه تنزل پيدا كرده و 
اص��ول م��ا تحت تأثير قرار گرفته اس��ت. خاوير برتران و ژان فرانس��وا 
 كوپه اين س��خنان دوويلپن را محكوم كردند. دوويلپن از ماه ها پيش به 
سرس��خت ترين مخالف نيكالس��اركوزی تبديل شده و معتقد است كه 
س��اركوزی برای ممانعت از پيروزی وی در انتخابات رياست جمهوری 
دو ه��زار و دوازده، پرونده موس��وم به كلراس��تريم را ب��ه راه انداخت. 
دوويلپن، فرانس��ه دوران ساركوزی را كشوری دچار تفرقه توصيف كرد 
و گفت: ما نيازمند اين هس��تيم كه همگی بر مسائل اساسی تمركز كنيم. 
ما هرگز شاهد رقابت برای رسيدن به مقام وزارت نبوديم اما اكنون چهار 
ماه اس��ت همه شاهد اين رقابت هستند. نيكالساركوزی می خواهد همه 
قدرت را در اختيار داش��ته باش��د. اكنون در فرانسه هيچ كس مسئوليت 
رياس��ت جمهوری را برعه��ده ندارد. دوويلپن معتقد اس��ت كه پرونده 
ديگری كه فرانس��ه ش��اهد س��وء مديريت در آن اس��ت به اصالح نظام 
بازنشس��تگی مربوط می شود. وی گفت: اين درگيری ها آثاری از خود 
برجای خواهد گذاش��ت و اين امر باعث خواهد شد بدون شك اجرای 
اصالحات بسيار متفاوت از آن چيزی باشد كه در قانون پيش بينی شده 
است. ساركوزی با اينكه به ظاهر در اين تقابل پيروز گشت اما ضربه های 
زيادی را نيز متحمل شد. ساركوزی به خيال خودش پيروز شده كه اين 
خيال پردازی برايش بس��يار بد اس��ت. ژاويه برتران دبير كل حزب اتحاد 
برای مردمی ضمن محكوم كردن س��خنان نخس��ت وزير س��ابق فرانسه 
تأكيد كرد كه اين اظهارات دوويلپن با اين هدف ايراد ش��ده كه نامش بر 
س��ر زبان ها بيفتد و طرفداران ساركوزی از خود واكنش نشان دهند. ژان 
فرانس��وا كوپه رهبر نمايندگان او ام پ در مجلس ملی فرانس��ه نيز اين 

اظهارات را تكان دهنده توصيف كرد. 

شهردار اصفهان اعالم کرد:
اجرای هزار و 700 پروژه با اعتباری بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال تا 5 سال آينده

حجت االسالم گرجي در جمع مدیران استان هاي اصفهان، مرکزي و چهارمحال و بختیاري:
مديران در اعطاي عناوين و احكام مراقب باشند چه خبر از پایتخت

مهدی رفائی
محمد مهدی اس��ماعيلی، معاون 
اس��تانداری و  امنيت��ی  سياس��ی 
رئي��س ش��ورای اطالع رس��انی 
استان اصفهان در جمع اصحاب 
رسانه از تشكيل قرارگاه عدالت 
تخصص��ی  كميت��ه  هم��ت  ب��ا 
و  داد  خب��ر  اس��تانداری   در 
 گفت: اين قرارگاه فضای مسائل 
را  يارانه ه��ا  س��ازی  هدفمن��د 
ب��ه دق��ت زي��ر ذره بي��ن ق��رار 
می ده��د و با رصد ك��ردن همه 
مس��ائل در كميته ه��ای جانبی،  
و  اصول��ی  برنامه ريزی ه��ای 
مديريتی صحيح را اعمال خواهد 

ك��رد ت��ا برنامه ها طبق روال س��ابق ب��ا كمترين 
مشكل انجام شود. 

معاون سياس��ی امنيتی استانداری اصفهان يادآور 
ش��د: تاكنون رون��د هدفمن��د س��ازی يارانه ها 
در اس��تان به خوب��ی پيش رفت��ه و پيش بينی ها 
 در هم��ان مس��ير جريان يافته اس��ت. وی تأكيد
كرد: با هرگونه افزايش قيمت كاذب و سوءاستفاده 
از هدفمندی يارانه ها توسط دستگاه های نظارتی 
اس��تان برخ��ورد خواهد ش��د و م��ردم مكلفند 
مراتب تخلف ه��ا در مورد گران فروش��ی را در 

 جهت تس��ريع هدفمند ش��دن يارانه ها گزارش 
دهند.

قابل توجه مسئوالن انتظامی و خبرنگاران
ــکاس آن دقت  ــار جرم ها و انع ــان آم در بی

شود
محمد مهدی اسماعيلی معاون استاندار و رئيس 
ش��ورای اطالع رسانی اس��تان اصفهان با گاليه 
از ارائه آمار نادرس��ت در مورد جرم های استان 
اصفهان گفت: اس��تان اصفه��ان در هيچ يك از 
جرم ه��ا و بزهكاری در ده رتبه اول كش��ور در 
بي��ن اس��تان ها قرار ن��دارد و مس��ئوالن در بيان 

آم��ار و خبرن��گاران در انعكاس 
بايد دقت عمل  اينگونه مس��ائل 
كافی داش��ته و در آمار اجتماعی 
با لحاظ كردن حادثه ها، مس��ائل 
امنيت����ی و سياس����ی و وج�هه 
 فرهنگ��ی و مذهبی اصفهان عمل 

كنند.
معاون سياس��ی امنيتی استانداری 
با بي��ان اي��ن مطلب كه اس��تان 
اصفه��ان در حوزه جرم  وضعيت 
بدی ندارد افزود: به علت وجود 
دو گلوگاه كشف قاچاق در نائين 
و ش��هرضا و نيز وجود اصفهان 
در مركزي��ت و محور مواصالتی 
در  دس��تگيری  آم��ار  كش��ور، 
اصفهان باال رفته اس��ت ولی 60 درصد مجرمان 
و بزهكاران دس��تگير شده اصفهانی نيستند و در 
اصفهان هم ساكن و يا مهاجر نبودند و تنها برای 
انجام ج��رم و يا بزهكاری به اصفه��ان آمده اند 
 و يا در مس��ير تردد به س��اير اس��تان ها دستگير 

شدند. 
وی خاطرنش��ان ساخت: استان اصفهان در حال 
حاضر در حوزه امنيتی هيچ مش��كلی ندارد و از 
 آرام ترين و امن ترين استان های كشور برای زندگی 

است. 

 معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان:

روند هدفمند سازي يارانه زير ذره بین قرارگاه عدالت

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات اظهار 
داشت: با آغاز اجرای طرح هدفمندی يارانه ها 
برنامه ای برای افزايش يا تغيير قيمت در حوزه 
خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات ،نخواهيم 
داشت. رضا تقی پور، شايعات مربوط به افزايش 
نرخ مكالمه تلفن ثابت را كذب محض دانس��ت 
و افزود: هر كس��ی كه در اين باره سئوالی دارد، 
می توان��د به س��ايت س��ازمان تنظي��م مقررات 
 راديويی مراجعه و در آنجا مسائل خود را مطرح 
كن��د. وی در ادامه گف��ت: در ضمن افرادی كه 
نس��بت به مبلغ مندرج در قبض تلفن ثابت خود 
اعتراض دارند می توانند با مراجعه به دفترهای 

ارتباط��ی، ري��ز مكالمه های خ��ود را دريافت 
 كنند ت��ا ببينند هم��ان تعرفه ه��ای قبلی اعمال 

می شود. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در ادامه 
تصري��ح كرد: س��ابقه نش��ان داده بس��ياری از 
مش��تركانی كه نس��بت به مبلغ مندرج در قبض 
تلف��ن خود ش��كايت هاي��ی مط��رح می كنند، 
ب��ا دريافت ري��ز مكالمه ه��ا متوجه ش��ده اند 
كه هي��چ گون��ه اجحافی در ح��ق آنها صورت 
نگرفته اس��ت و تاكن��ون به هيچوج��ه تغييری 
س��يار  و  ثاب��ت  تلفن ه��ای  تعرفه ه��ای   در 

نداشته ايم. 

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات:

 افزايش 
 نرخ مكالمه 
 تلفن ثابت، 
 كذب محض 

است

احمد مقیمي، مشاور رسانه اي استاندار اصفهان:
رسانه هاي استان به محتواي مكتبي نياز دارند
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اجتماع��ی  تأمي��ن  و  رف��اه  وزي��ر 
تصميم گي��ری در مورد واقعی ش��دن 
ب��ه  من��وط  را  درمان��ی  تعرفه ه��ای 
 تصوي��ب قانون برنامه پنجم توس��عه 

دانست.
به گزارش ايس��نا، صادق محصولی با 
تأكيد بر اين كه شورای عالی بيمه در 
تعرفه های درمانی تصميم گيری  زمينه 
می كنن��د، عنوان ك��رد: نمايندگانی از 
همه دستگاه های مرتبط مانند وزارت 
وزارت  اجتماع��ی،  تأمي��ن  و  رف��اه 
راهبردی  نظ��ارت  معاون  بهداش��ت، 
رياس��ت جمهور و برخ��ی نمايندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی در اين شورا 
عض��و هس��تند و درب��اره تعرفه های 
درمانی اع��م از خصوص��ی و دولتی 

تصميم گيری می كنند.
وی ادامه داد: ب��ا توجه به محدوديت 
منابع، كنترل هزينه ها در بخش درمان 
دش��وار اس��ت ك��ه در برنام��ه پنجم 
 توس��عه به اي��ن موضوع توجه ش��ده 

است.
محصولی با اش��اره به اي��ن كه برنامه 
پنج��م ه��م اكن��ون در صح��ن علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی قرار دارد، 
عن��وان كرد: در صورتی كه اين برنامه 

تصويب شود، نزديك شدن تعرفه های 
درمان دو بخش دولتی و خصوصی به 

يكديگر نيز محتمل است.
وی در ادامه با اش��اره به اين كه منابع 
حاصل از اجرای طرح هدفمند كردن 
يارانه ها در دو بخش نقدی و غيرنقدی 
در اختيار مردم ق��رار می گيرد، خاطر 
نش��ان كرد: يارانه  نق��دی كه در طول 
اجرای قانون به منظور جبران افزايش 
هزينه ناش��ی از آزادسازی قيمت های 
حامل های انرژی در اختيار مردم قرار 
می گي��رد، در ط��ول اج��رای قانون به 

آن ها پرداخت می شود.
وزي��ر رفاه و تأمي��ن اجتماعی درباره 
بخ��ش غيرنق��دی مناب��ع حاص��ل از 
هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا نيز توضيح 
داد: اي��ن بخش از مناب��ع صرف بيمه 
اجتماعی و درمانی اقش��ار و صنوفی 
كه نيازمند حمايت بيش��تری هس��تند، 

خواهد شد.
به گفت��ه وی در ص��ورت هزينه كرد 
اين مناب��ع در نظام تأمي��ن اجتماعی، 
يكی از مهم ترين نتيجه اجرای قانون 
هدفمند ك��ردن يارانه ها دس��تيابی به 
باالترين ضريب نفوذ پوشش بيمه های 

اجتماعی خواهد بود. 

وزير اسبق بهداش��ت گفت: بيمه های 
درمانی در حال حاضر بسيار بد عمل 
می كنن��د و قرار گرفت��ن آنها زير نظر 
وزارت بهداش��ت 100 درص��د الزم 

است. 
رضا مل��ك زاده در گفتگ��و با فارس، 
اظه��ار داش��ت: اينك��ه بيمه ه��ا زير 
نظ��ر وزارت بهداش��ت فعاليت كنند 
درص��د   100 كنون��ی  وضعي��ت  در 
باي��د  و  اس��ت  ض��روری  و  الزم 
بيمه ه��ا  قس��مت درم��ان مجموع��ه 

 تح��ت مس��ئوليت وزارت بهداش��ت 
درآيد. 

وی اف��زود: چون وزارت  بهداش��ت، 
مس��ئول درم��ان اس��ت اما متأس��فانه 
امكانات الزم را ندارد بنابراين معضل 
كنونی كه تعويق 6 تا 7 ماهه پرداخت 
بده��ی بيمه ه��ا ب��ه بيمارس��تان ها و 
همچنين معوقه های مختلفی در زمينه 
كارانه پرستاران، بدهی به داورخانه ها، 
 شركت های داروسازی و غيره را شاهد 

هستيم.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

توصیه هايی برای کتابخوان شدن

زاینده رود
مدي��ر عامل س��ازمان انتقال خون 
كش��ور به آمارهای س��ازمان بهداش��ت 
جهانی اش��اره كرد و گف��ت: از هر هزار 
نفر جمعي��ت در ايران 25 نفر خون اهدا 

می كنند كه آمار قابل قبولی است.
به گزارش ايرنا، »حسن ابوالقاسمی« در 
كارگاه آموزشی ويژه قضات دادگاه های 
جرايم پزشكی، وظيفه سازمان انتقال خون 

را تهيه خون كافی و سالم عنوان كرد. 
اين مقام مسئول در سازمان انتقال خون، 
افزود: بايد حقوق اهداكننده و مصرف كننده 
خون رعايت شود و اهداكننده نبايد دچار 

مشكل شود. 
هم چنين خون��ی را كه در اختيار گيرنده 
خون قرار دهي��م، بايد باالترين ضريب 

اطمينان را داشته باشد. 
ابوالقاسمی به مناس��بت هايی همچون 
ش��ب های احيا و عاشورا اش��اره كرد و 
ادام��ه داد: ما در ج��ذب اهداكننده خون 
مالک هاي��ی داريم كه در غ��رب وجود 
ندارد.  رئيس سازمان انتقال خون افزود: 
در دوران جنگ تحميلی با وجود تعداد 
زي��اد مج��روح، از خ��ارج خ��ون وارد 
نكردي��م. وی با بيان اينكه كش��ورهای 
عربی به اس��تاندارد جهانی اهدای خون 

نرسيده اند اما ايران رسيده است، گفت: 
 اهدای خون در ايران صددرصد داوطلبانه 
است. مدير عامل س��ازمان انتقال خون، 
بيم��اران تحت عمل جراح��ی، بيماران 
سرطانی تحت درمان، بيماران خونی ارثی 
و اكتسابی و مبتاليان به بيماری های مزمن 
را از ديگر مصرف كنندگان عمده خون 
در كش��ور برشمرد. به گفته ابوالقاسمی، 
عوامل مؤثر در تضمين س��المت خون، 
دانش بش��ری، دانش بوم��ی، امكانات و 
تجهيزات، نيروی انسانی، بودجه و تعادل 
بين س��المت و در دسترس بودن است. 
وی، چالش های حقوقی سازمان انتقال 

خون را بيولوژيك بودن فرآورده خونی 
و عدم تضمين صددرصد سالمت آن و 
خدماتی بودن فرآورده خون عنوان كرد و 
افزود: سازمان انتقال خون مسئوليت تهيه 
خ��ون را بر عهده دارد در رابطه با تزريق 
آن مسئوليتی ندارد. ابوالقاسمی توضيح 
داد: خون كاال نيست و قوانين مسئوليت 
كاال در مورد آن صدق نمی كند بلكه يك 
خدمت است و خون گيری هم مانند هر 

دارويی عوارض و ريسك پذيری دارد. 
فوق تخصص خون در پايان گفت: از هر 
يك ميليون واحد خون، يك واحد ممكن 

است ايدز داشته باشد. 

در راستای اجرای طرح تشديد ارتقاء 
امنيت اجتماع��ی و اخالقی پنج واحد 
صنف��ی چايخانه و رس��توران متخلف 
ش��هر اصفهان توس��ط مأموران پليس 
امني��ت عمومی اس��تان اصفهان پلمب 

شد.
س��رهنگ »ميرعب��اس صوف��ی ون��د« 
رئي��س پلي��س امنيت عمومی اس��تان 

ب��ا اعالم اي��ن خبر اظهار داش��ت: در 
راس��تای طرح تش��ديد ارتق��اء امنيت 
اجتماع��ی و اخالقی از مراكز پذيرايی 
 و چايخان��ه اصفهان بازدي��د به عمل 

آمد.
وی اف��زود: در اي��ن بازديده��ا كه با 
هدف پيش��گيری از مفاسد اخالقی در 
واحدهای مذكور، پيشگيری از اجرای 

موسيقی غيرمجاز و پيشگيری از ارائه 
قليان در رستوران ها و چايخانه ها انجام 
شد متصديان 24 واحد صنفی در محل 
 مورد توجيه،  ارشاد و آگاه سازی قرار 

گرفتند. 
اي��ن مقام مس��ئول عنوان داش��ت: در 
اين ط��رح پنج واح��د صنفی متخلف 
پلمب و برای 10 واحد صنفی ديگر به 

علت ارتكاب به يك س��ری تخلف ها 
اخطاريه پلمب صادر شد. 

س��رهنگ »صوف��ی ون��د« هم چني��ن 
از كش��ف 23 حلقه س��ی دی و س��ه 
دس��تگاه هارد حاوی، 11 قطعه پوستر 
غيراخالق��ی  عك��س  قطع��ه   150 و 
خب��ر  ش��ده  انج��ام  بازديده��ای   در 

داد.

ب��ه دنبال مبارزه جدی و قاطعانه پليس با 
فعاالن اصلی ش��ركت های هرمی چهار 
عضو از اين ش��ركت ها توس��ط مأموران 
پليس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی 
اس��تان در شهرستان های اصفهان، فريدن 
و س��ميرم دس��تگير ش��دند. »مصطفی 
صادقي��ان« رئي��س مركز اطالع رس��انی 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: 
در پی ش��كايت 12 نفر از ف��ردی به نام 
»مهرداد- ع« كه با راه اندازی دفتر و تبليغ 
برای عضوگيری برای يك شركت هرمی 
فعاليت می ك��رد بالفاصله مأموران پليس 
امنيت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان 
وارد عمل شده و وی را دستگير و تحويل 

مراجع قضايی دادند.
وی افزود: در ادامه مبارزه جدی و قاطعانه 
پليس با فعاالن شركت های هرمی مأموران 
پليس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی 
فريدن سرشاخه شركت هرمی بالينور به 
نام »مرتضی- م« كه از طريق عضوگيری 
برای اين ش��ركت مبلغ هش��ت ميليارد 

ريال كالهبرداری كرده بود را شناسايی و 
دستگير كردند.

اي��ن مقام مس��ئول با بيان اينك��ه 30 نفر 
از اين شخص ش��كايت كرده اند گفت: 
متهم با حك��م قضايی به اتهام اقدام عليه 
امنيت ملی،  درگيری با مأموران و فعاليت 
در ش��ركت های هرمی روانه زندان شد. 
صادقي��ان هم چني��ن از دس��تگيری دو 
سرشاخه ش��ركت هرمی گلدكوييست 
توس��ط مأموران پلي��س امنيت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرستان سميرم خبر 
داد و گفت: در پی ش��كايت از دو نفر به 
نام های »حسن- ک« و »مسعود- ع« مبنی 
بر كالهبرداری از طريق عضوگيری برای 
شركت هرمی گلدكوييس��ت بالفاصله 
مأموران وارد عمل ش��ده و با هماهنگی 
مقام قضايی هر دو متهم در مخفيگاه خود 
دستگير كردند. رئيس مركز اطالع رسانی 
پليس اصفهان عنوان داشت: متهمان پس از 
تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانونی 

به مراجع قضايی تحويل شدند.

با حضور سريع و اقدام به موقع مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان فردی 
كه قصد سرقت از يك مغازه طالفروشی 
را داشت دستگير شد. سرهنگ »محمدعلی 

فرمانده  بختي��اری« 
انتظامی شهرس��تان 
اصفهان با اعالم اين 
مطلب عنوان داشت: 
در پی كسب خبری 
از مركز فوريت های 
پليسی 110 مبنی بر 
يك مورد سرقت از 
طالفروشی موضوع 

در دس��تور كار مأموران كالنتری 14 اين 
فرماندهی قرار گرفت.

وی تصريح كرد: مأموران به س��رعت به 
محل اعزام و سارق را كه پس از مجروح 
كردن صاحب مغازه قصد سرقت طالها را 
داشت قبل از اينكه دست به اقدامی بزند 

دستگير  كردند.
س��رهنگ بختي��اری گف��ت: مته��م كه 

»حميدرضا- ب« نام دارد به منظور سرقت 
طالج��ات وارد يك مغازه طالفروش��ی 
سطح شهر شده و به تهديد صاحب مغازه  
می پردازد و وقتی كه با مخالفت وی مواجه 
می شود با استفاده از 
چاقوی نامتعارف او 
را مجروح و سپس 
اق��دام ب��ه س��رقت 
می كن��د ك��ه قبل از 
توس��ط  اقدامی  هر 
مأم��وران دس��تگير 
مقام  اين  می ش��ود. 
عن��وان  انتظام��ی 
داش��ت:  در تحقيق های ص��ورت گرفته 
مته��م انگيزه خود از انج��ام اين عمل را 
بي��كاری و رها ش��دن از بدهكاری های 
خود بي��ان كرده اس��ت. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان در پايان گفت: در اين 
خصوص پرونده تشكيل و متهم جهت 
 سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شد.

سه فرد مس��لح به سالح گرم كه پس 
از ناكامي در س��رقت بانك به س��مت 
شهرستان مباركه متواري شده بودند با 
تالش مأموران اين فرماندهي شناسايي 

و دستگير شدند.
س��رهنگ »حميد اميرخان��ي«  فرمانده 
انتظامي شهرس��تان مباركه با بيان اين 
مطل��ب اظهار داش��ت: در پي كس��ب 
خب��ري مبني ب��ر اينكه يك دس��تگاه 
خودروي سواري سمند با سه سرنشين 
مسلح به سالح گرم پس از ناكامي در 
س��رقت يكي از بانك هاي شهرس��تان 
لنجان به سمت اين شهرستان متواري 
شده موضوع به سرعت در دستور كار 

مأموران اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي اف��زود: ب��ا تحقيق ه��اي صورت 
در  موص��وف  خ��ودروي  گرفت��ه 
شهرس��تان شناس��ايي و مأم��وران به 
رانن��ده آن دس��تور ايس��ت دادند كه 
راننده خودرو به ايست مأموران توجه 
 نك��رده و با س��رعت از مس��ير خارج 

شدند.
اي��ن مقام مس��ئول عنوان داش��ت:  در 
اي��ن لحظ��ه مأموران ب��ا اس��تفاده از 
قانون به كارگيري س��الح به س��مت 
خ��ودرو تيران��دازي ك��رده و پس از 
متوقف شدن، هر س��ه سرنشين آن را 
دس��تگير و در بازرسي از خودرو يك 
 قبضه اس��لحه كمري كش��ف و ضبط 

كردند.
فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان مباركه 
تصري��ح ك��رد: در تحقيق ه��اي جامع 
ص��ورت گرفت��ه از س��وي مأم��وران 
مش��خص ش��د ك��ه يك��ي از متهمان 
اوب��اش  و  اراذل  از  ش��ده  دس��تگير 
معروف اس��تان بوده كه داراي س��ابقه 

كيفري متعدد نيز مي باشد.
س��رهنگ دش��تي در پايان خاطرنشان 
كرد:  هر س��ه مته��م پس از تش��كيل 
مراح��ل  س��ير  جه��ت  پرون��ده 
قضاي��ي  مراج��ع  تحوي��ل   قانون��ي 

شدند.

وزیر رفاه:

 نزدیك شدن تعرفه هاي درماني 
 بخش دولتي و خصوصي 

با تصویب برنامه پنجم 

وزیر سابق بهداشت:

بازگشت بیمه هاي درماني به وزارت 
بهداشت 100 درصد الزم است

زاینده رود
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صناي��ع دس��تي و گردش��گري گفت: 
متأسفانه برخي از رسانه هاي غير رسمي 
كه وابسته به جريانات سياسي هستند 
بر خالف رس��انه هاي رسمي پوشش 
مناسب و بي طرفي از رويدادها و اخبار 
سازمان نداش��ته و با عينك سياسي به 

موضوع ها مي نگرند. 
حميد بقاي��ي رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با 
اشاره به انتقال كارمندان سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
به ديگر منطقه ها به ويژه اس��تان فارس 
اظهار داشت: تمركز زدايي از پايتخت 
امري بزرگ و مهمي بود كه سال ها بر 
روي انجام آن برنامه ريزي و كارشناسي 
ش��ده بود. وي افزود: س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با 
ديد كالن در راستاي منافع نظام و كشور 

اين اقدام را انجام داده اس��ت و در اين 
راستا شهرهاي انتخاب شده نيز با نظر 

كارشناسان بوده است. 
بقايي در ادامه يادآور ش��د: بازار تهران 
كه يك بازار ثبت ش��ده قديمي اس��ت 
 در ح��ال تخري��ب ب��وده و ب��ا وقوع 
حوادث هاي گوناگون و همچنين ساخت 
 و س��ازهاي متفاوت منظر آن نيز تغيير 
مي يابد كه تصميم داش��تيم تا در آينده 
بازار تهران را در مسير ثبت جهاني قرار 
دهيم ولي با بررسي هاي بعدي احساس 
كردي��م كه آنقدر وضعيت نا مناس��ب 
 است كه نيازمند همت و اراده اي جدي 

است. 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري خاطرنشان كرد: 
بر همين اساس با تشكيل شوراي فني 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري ، بازار تهران در فهرست ملي 

پر خطر قرار گرفت.  

معاون رئيس جمهور:

برخي از رسانه ها اخبار ميراث فرهنگي 
را با عينك سياسي مي بينند 

جامعه

 برگزاري كارگاه طراحي فيگور
در خانه جوان اصفهان

راهيابي به بخش مسابقه 
پویانمایي جشنواره تسنيم

اجراي 400 هزار عمليات 
توسط پليس 110 اصفهان 

با سالح علم و دانش 
افسران جنگ نرم باشيد 

طراحي فيگور به نوعي طراحي از آناتومي بدن، 
فرم دست، پا و چهره است. شركت كنندگان در 
كارگاه به وسيله چند برگ كاغذ، مداد طراحي و زغال 
پرداختند.  فيگوراتيو  زنده  هاي  مدل  از  طراحي  به 
مهدي رعيتي استاد طراحي فيگور، با آموزش همزمان 
از  طراحي  اصول  آموزان  هنر  هاي  طرح  اصالح  و 

فيگور را در غالب كار عملي ارائه داد. 

قرآن  فيلم  انتخاب نخستين جشنواره ملي  هيأت 
اطيابي  سيدمسعود  از  متشكل  )تسنيم(  عترت  و 
و  )محقق  جمشيديان  هوشنگ  امير  )فيلمساز(، 
كننده(،  )تهيه  ميرآبادي  عظيمي  مهدي  نويسنده(، 
رنجبر  آرش  و  )فيلمساز(  احمدي  سيدعبدالحسين 
)فيلمساز(، اسامي20 اثر انتخاب شده را براي حضور 

در بخش مسابقه پويانمايي اعالم كرد. 

فرمانده  كرمي«  »حسن  سردار  ايمنا،  گزارش  به 
جاري  سال  ماهه  هفت  در  گفت:  استان  انتظامي 
مركز  با  حضوري  و  تلفني  تماس  ميليون  دو  از  بيش 
فوريت هاي پليسي 110 استان برقرار شده است. وي با 
بيان اينكه 400 هزار مورد از اين تماس ها عملياتي بوده 
افزود : بر اين اساس مركز فوريت هاي پليسي 110 اين 
مورد  هزار  جاري 400  سال  ماهه  هفت  در  فرماندهي 

عمليات پليسي در سطح استان اجرا كرده است. 

به گزارش ايمنا، در آيين نشست اين گردهمايي، 
جمعه  امام  نژاد  طباطبايي  يوسف  سيد  ا...  آيت 
شهر اصفهان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي 
8 سال دفاع مقدس گفت: به تعبير قرآن شهدا زنده اند 
 اگ���ر چ����ه از بع���د جسم�اني براي ما قابل ديدن 

نمي باشند. 
وي با اشاره به اين مطلب كه انسان ابعاد مختلفي دارد 
تأكيد كرد: عوالم عالم هستي از ناسوت گرفته تا ملكوت 
مجموعه اي از نشانه هاي ذات اقدس خداوندي است 

كه بايد در آن تفكر و تدبر صورت گيرد. 
امام جمعه شهر اصفهان افزود: از مجموع آيات قرآن 
مي توان تشخيص داد كه انسان داراي دو بعد حيواني 
و انساني است، كه با بعد حيواني آن زنده هستيم و با 
پيدا  راه  هستي  عالم  معنوي  عوالم  به  آن  انساني  بعد 

مي كنيم. 

 دستگيري 4 عضو شركت هرمي 
در اصفهان

سرعت عمل پليس ناكامي سارق 
طالفروشي را رقم زد

 دستگيري سه فرد مسلح 
در شهرستان مباركه

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

از هر هزار ايراني 25 نفر خون اهدا مي كنند 

پلمب 5 چايخانه و رستوران متخلف در اصفهان

هر روز یك مادر هنگام زایمان 
در كشور می میرد

به گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردی »وزير بهداشت« 
افزود: بخش��ی از خدمات مامايی برپايی كنگره ها اس��ت و 
بخش اعظم آن به وجود استادان بزرگ است كه هم در علم 
و هم در عمل تجربه های خود را در اختيار دانشجويان خود 

قرار داده اند. 
وی گفت: 5 عمل اصلی و تخصصی مورد نياز كش��ور در 
رش��ته زنان و زايمان وجود دارد چرا كه اين افراد از ابتدای 
زندگی مردم با آنها درگير هس��تند و ني��از مردم را برطرف 
می كنند. وزير بهداشت افزود: اگر نوزادی خوب به دنيا بيايد 

مسير خوبی در زندگی خواهد داشت. 
وحيد دس��تجردی گفت: رش��ته زنان يك رشته حساس، 
اورژانس��ی، پرتنش و استرس زا است و همين استرس كار 
متخصصان اين رش��ته را سخت كرده است و موجب شده 

است افراد شكايت بيشتری از اين افراد داشته باشند.
وی اضاف��ه ك��رد: تقويت رش��ته زنان در كش��ور منوط به 
درخواس��ت گروه زنان و زايمان دانشگاه ها است و با توجه 
به سند چشم انداز 20 ساله و توصيه رهبر در سال 1404 بايد 
اولين قدرت در منطقه باشيم و رسيدن به اين مرحله نيازمند 
كمك استادان گروه زنان در كشور و به ويژه استادان دانشگاه 

علوم پزشكی تهران هستيم. 
وی افزود: اين افراد با دادن ايده های جديد می توانند موجب 
تقويت اين رش��ته ش��وند. ايران تنها كشور دنيا است كه بر 
اس��اس مسائل علمی و آموزشی مسئوليت ارائه خدمات را 
برعهده دانش��گاه های علوم پزش��كی گذاشته است. وحيد 
دس��تجردی افزود: گروه های متولی در دانشگاه ها می توانند 
چتر حمايتی خود را برای راه اندازی رشته های كمتر توسعه 
يافته در شهرس��تان ها و نقاط محروم كش��ور برای توسعه 

رشته های تخصصی فراهم كنند. 
وزير بهداش��ت اضافه كرد: اهدافی كه از س��وی س��ازمان 
WHO به عنوان توسعه هزاره پيگيری شده است بسيارند 
اما يكی از آنها كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان است كه 
همه كشورهای دنيا تا سال 2015 بايد به اين اهداف دست 
پيدا كنند و ايران از اين اهداف پا را فراتر گذاشته است و به 
هدف های خوبی رسيده است. وحيد دستجردی گفت: 30 
سال پيش ميزان مرگ مادران 240 در 100 هزار نفر بوده است 

كه اين آمار اكنون به 24 در 100 هزار نفر رسيده است. 
وزير بهداشت افزود: مرگ مادر يك مصيبت است بنابراين 
بايد برنامه كش��وری برای كاهش آمار م��رگ و مير مادران 
داش��ته باشيم. امروزه متأس��فانه بيش از يك مادر در كشور 
 می ميرد كه اين آمار در كش��ورهای پيشرفته 7 در100 هزار 

است. 
وحيد دس��تجردی اضافه كرد: ميزان ب��اروری و زايمان در 
كشورهای پيشرفته با كشور ما قابل مقايسه نيست و با وجود 
متخصصان و بزرگان در رشته زنان انتظار داريم آمارها مانند 

كشورهای پيشرفته باشد. 

مرضيه محب رسول
ش��ايد تا حاال بارها ش��نيده باش��يد كه 
كتاب و كتابخوانی در ميان ما ايرانی ها 
از جايگاه خوبی برخوردار نيست و البته 
مش��كل عمده ای هم برای اين پيش��امد 
ذك��ر می ش��ود. از تمام عوام��ل ريز و 
درشت اين قضيه كه بگذريم شايد يكی 
از مهم ترين داليل اين اتفاق در ايران با 
يك پيشينه غنی فرهنگی، عدم شناخت 
و در نتيجه نبود گرايش نسبت به كتاب 
است. در برنامه های راديو و تلويزيون 
و همين طور ديگر رس��انه های گفتاری 
و نوش��تاری م��ا به معرف��ی كتاب های 
خ��وب و جذاب بس��يار ك��م پرداخته 
 می ش��ود. مغازه های كتاب فروشی جزو 
مكان هايی اس��ت كه ويترين هايش��ان 
كمترين جذابيت را برای رهگذران دارد 
و به طور معمول اگر كسی به دنبال كتابی 
خاص باشد به آنها سری می زند. در اين 
گفتار نه به دنبال ريشه يابی مشكل كتاب 
خوانی هستيم و نه به دنبال بررسی علل 
حل نشدن اين مشكل، بلكه می خواهيم 
ش��ما را با تعدادی از كتاب های جذاب 
و توصيه هايی برای ش��روع به خواندن 

آنها آشنا كنيم.
 اولي��ن توصيه ای كه ب��رای ورود به 
عرص��ه كتابخوانی به خوانن��دگان اين 
مطلب توصيه می ش��ود اينكه هميشه به 
دنبال نويس��نده يك كت��اب آن را برای 
خواندن برگزينيد چرا كه اين خالق يك 

اثر است كه معرف زيبايی آن می شود.
س��يمين دانش��ور ملق��ب ب��ه بان��وی 
نويسندگی ايران جزو اولين زنانی است 
ك��ه به داس��تان نويس��ی پرداخت. وی 
همسر جالل آل احمد بود. داستان های 
س��يمين در س��طح جهانی شناخته شده 
و تاكن��ون به 17 زب��ان ترجمه گرديده 

است. 
 ب��رای بعض��ی از اف��راد رم��ان و يا 
داس��تان های روزمره جذابيت��ی ندارد. 
برای ش��روع به كت��اب خواندن يكی از 
بهترين راهكارها رفتن به سمت عاليق 

شخصی است.
ب��رای آنها كه به تاري��خ و يا فرهنگ و 
پيش��ينه ديگر كش��ورها عالق��ه مندند 
كتاب های الكساندر دوما بهترين گزينه 

است. با خواندن كتابهای دنباله دار اين 
نويسنده فرانسوی با تحوالت و اسرار و 
رموز يك��ی از اثرگذارترين رويدادهای 

يعن��ی  تاري��خ 
فرانس��ه  انقالب 
آشنا خواهيد شد. 
ب��رای ش��روع از 
كتاب سه تفنگدار 
اين نويسنده آغاز 

كنيد. 
كت��اب  در   
خواندن هميش��ه 
دنب��ال  ب��ه 
تجربه ه��ای تازه 

باشيد. سعی كنيد برای آشنايی با دنيا ها 
و البت��ه آثار بهتر، كتاب های مختلفی را 

امتحان كنيد.
رم��ان بادب��ادک ب��از كتابی اس��ت كه 
ب��ا خوان��دن آن دريچه ه��ای تازه ای 
ب��ر رويت��ان گش��وده می ش��ود. فضا و 
جايگاهی كه داس��تان اي��ن كتاب در آن 

شكل می گيرد افغانستان است.
 بعض��ی از افراد ب��ه دنبال يك فضا و 
س��بك متفاوت در كتاب هس��تند. البته 
اين بيش��تر در مورد كس��انی اس��ت كه 
كم��ی كتاب خوان هس��تند اما از تكرار 
كتاب ه��ا  س��بك های  و  موض��وع  در 
خس��ته ش��ده اند. زيبايی دني��ای كتاب 
خوانی به اين است كه هيچ محدوديتی 
در آن وج��ود ن��دارد و ش��ما هميش��ه 

 می تواني��د چي��زی ن��و و ت��ازه در آن 
بيابيد.

اس��ماعيل فصيح از جمله نويسندگانی 

اس��ت كه داستان 
هاي��ش فضاي��ی 
ب��ا  هم��راه  ن��و 
زيبا  توصيفات��ی 
خوانن��ده  ب��رای 
 . ند ا می گس��تر
شخصيت  اگرچه 
اول داس��تان های 
اين نويسنده توانا 
يك نفر است اما 
در هي��چ كدام از 
كتاب های فصيح اين حضور تكراری و 
خس��ته كننده نمی ش��ود. در هر داستان 
م��كان، زمان و افرادی ب��ا گرايش های 
گوناگون برای بيان داستان انتخاب شده 

اند.
 در بين ما هس��تند كسانی كه از كتاب 
انتظارهای متفاوت��ی دارند. اينكه كتاب 
يك وسيله س��رگرمی صرف نباشد آنها 
می خواهند كتاب دنيايش��ان را متحول 
كند و راه های تازه ای را به آنها نش��ان 
دهد. برای اين دس��ته از اف��راد به طور 
معمول كتاب های روانشناسی جذابيت 
بيش��تری دارد. كت��اب راز يك��ی از پر 
فروش ترين كتاب ها در جهان است.  
بعضی از كتاب ها به واسطه بيان گوشه 
هايی از زندگی حال و گذش��ته جامعه 

ما برای خوانندگان بسيار جذاب هستند. 
يك ف��رد می تواند با خواندن اين كتب 
به گوش��ه های تاريك گذشته سفر كند 
قسمت هايی كه آنها را درک نكرده و يا 

مجالی برای فهميدن آن نداشته است.
رضا امي��ر خانی يكی از نويس��ندگانی 
اس��ت كه ب��ا خوان��دن آث��ارش بر جا 
ميخك��وب خواهيد ش��د. روايت زنده 
و پ��ر هيجان اي��ن نويس��نده از جنگ 
و ح��ال ه��وای آن خوانن��ده را با خود 
همراه می كند. همچني��ن با رمان مِن او 
به زندگی و گذشته های نه چندان دور 

ايران سفر خواهيد كرد.
 در بين ش��ما هس��تند كس��انی كه در 
كت��اب به دنب��ال يك جذابي��ت فانتزی 
هس��تند. يكی از خاصيت های جادويی 
كتاب اين است كه شما را به هر دنيايی 
كه بخواهيد می برد. جايی كه ش��ايد در 
واقعي��ت آن را پيدا نكنيد و اتفاقاتی كه 

هيچ گاه برايتان رخ ندهد.
 هيجان و اش��تياق يكی از بيش��ترين 
اف��راد از ي��ك كت��اب  خواس��ته های 
می باش��د. بعض��ی از كس��انی ك��ه ب��ا 
كتابخوان��ی ميان��ه ای ندارن��د مدع��ی 
هس��تند كه كتاب ها حوصله آنها را سر 
می برند. مشكل اين افراد شايد اين باشد 
 ك��ه به دنب��ال كتاب م��ورد عالقه خود 

نرفته اند.
كتاب ه��ای داس��تانی- جناي��ی جوی 
فيلدينگ از آن دست كتاب های مهييج و 
غير منتظره برای تمام خوانندگان است. 
 اگر كتاب را يك آموزش��گاه رايگان 
زندگ��ی بداني��م ه��ر كتاب��ی ب��رای ما 
درس های زيادی خواهد داشت. عادت 
به كت��اب خواندن و لذت ب��ردن از آن 
ن��ه تنها اوق��ات فراقتم��ان را به نحوی 
س��الم پر خواهد كرد بلك��ه ذهن، روح 
و افكار ما را برای رويارويی با مشكل ها 
 و مس��ائل آن آم��اده و پوي��ا خواه��د 

نمود.
نمونه ه��ای ذك��ر ش��ده در ب��اال تنها 
بخش��ی از دني��ای پر رم��ز و راز كتاب 
اس��ت. هركس با هر سليقه و هر منش 
و خواس��ته ای می تواند كتابی را مطابق 
س��ليقه اش پيدا كن��د. دنيای كتاب يك 
فض��ای بی انتهاس��ت، خ��ود را به اين 

وسعت ميهمان كنيد.

نمونه های ذكر شده در باال تنها 
بخشی از دنيای پر رمز و راز كتاب 
است. هركس با هر سليقه و هر 

منش و خواسته ای می تواند كتابی 
را مطابق سليقه اش پيدا كند. دنيای 
كتاب یک فضای بی انتهاست، خود را 

به این وسعت ميهمان كنيد.
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اس��تاندار اصفهان گفت: اس��تان اصفهان س��ال گذش��ته بيش��ترين 
 س��رمايه  خارج��ی را در مي��ان اس��تان های كش��ور ج��ذب كرده 

است. 
به گزارش فارس، عليرضا ذاكراصفهانی در ديدار با اعضای شورای 
فرماندهی پايگاه مقاومت بس��يج اس��تانداری اصفهان با بيان اينكه 
اس��تان اصفهان سال گذشته در حوزه اقتصادی جهش خوبی داشته 
است، اظهار داش��ت: بايد به فكر توسعه جذب سرمايه گذاری های 

خارجی استان باشيم. 
وی با اش��اره به لزوم توجه بيش��تر به فعالي��ت در حوزه های برون 
مرزی برای توس��عه استان افزود: حفظ ش��رايط موجود مطلوب ما 
نيس��ت بلكه بايد اقدام های عملی برای توس��عه تعامل های برون 

مرزی استان صورت دهيم. 
اس��تاندار اصفه��ان همچنين با تأكي��د بر لزوم توجه هرچه بيش��تر 
ب��ه منطقه های محروم و كمتر توس��عه يافته اس��تان بيان كرد: عدم 
توس��عه يافتگی اين منطقه ها منجر به بروز مش��كل های اجتماعی 

بعدی در آنها می شود. 
ذاكراصفهان��ی گفت: برای ورود موفق به عرصه های مختلف جهان 
پيش رو بايد نيروی انسانی را به عنوان يك سرمايه ارزشمند تكريم 

كنيم. 
وی اضاف��ه ك��رد: ب��ا وج��ود آنك��ه كش��ورهای غرب��ی هيچگاه 
ق��درت معن��وی و توانايی ه��ای فك��ری و معناي��ی هم ت��راز با ما 
نداش��ته اند، در عي��ن حال ق��درت س��خت افزاری و مناب��ع مادی 
 آن��ان هم��واره س��بب كس��ب موفقي��ت در برخی عرصه ها ش��ده 

است.
اس��تاندار اصفهان خاطرنشان كرد: برای جمهوری اسالمی ايران كه 
قصد دارد مدل جامعه اسالمی را به دنيا عرضه كند، پسنديده نيست 
كه در حوزه های قدرت س��خت افزاری از حكومت های س��كوالر 

كم توان تر باشد.
اي��ن در حالی اس��ت كه نه در جه��ان غرب و نه حت��ی در جهان 
 اس��الم هيچ كش��وری قدرت معن��وی جمهوری اس��المی ايران را 

ندارد.

افزايش 10 درصدی قيمت نان
رئي��س س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختياری گف��ت: با اجرای 
هدفمندی يارانه ها قيمت آرد به منظور ارتقای س��طح كيفيت نان 10 

درصد افزايش می يابد.
به گزارش فارس، اسماعيل كاويانی اظهار داشت: برنامه سازمان بازرگانی 
در بحث هدفمندی يارانه ها هفت مرحله دارد كه ساماندهی نظام توزيع 
و خدمات رس��انی به مردم در رأس برنامه های اين سازمان قرار گرفته 
اس��ت. وی افزود: در حوزه وزارت بازرگانی ستاد هدفمندی يارانه ها 
متشكل از پنج كميته بازرس��ی و نظارت، اطالع رسانی، ذخيره سازی، 
بازرگانی خارجی، آرد و نان تشكيل شده اند كه تاكنون به وظايف خود 
به خوبی عمل كرده اند. كاويانی خاطرنش��ان كرد: بر همين اساس از 
ابتدای آبان  ماه طرح ضربتی نظارت بر كاالها با تمركز بر مراكز عمده 
 فروش در اين استان آغاز شده است به طوری كه در ذخيره سازی گروه 
كاالی A، 22 قلم كاالی اساسی در دستور كار قرار گرفته است. رئيس 
س��ازمان بازرگان��ی چهارمحال و بختياری قند، ش��كر و مرغ را جزو 
كاالهای اساس��ی گروه A دانست و گفت: اين كاالها عالوه بر سطح 
موجودی بازار ذخيره س��ازی آن در دو مدل ملی و اس��تانی صورت 

گرفته است. 
وی اضافه كرد: روغن يكی از كاالهای مزيت دار اس��تان است كه در 
حدود 50 هزار تن از اين كاال ذخيره گرديده شد. كاويانی با اشاره به 
كاالهای جزو گروه B و گروه C گفت: كاالهای گروه B شامل 9 قلم 
و زيرمونيتورينگ هستند كه ذخيره آن به عهده بخش خصوصی است، 
گروه C نيز كاالهايی هستند كه خيلی حساس نيستند و ذخيره سازی 
آن در قالب تفاهمنامه بي��ن توليدكنندگان صورت می پذيرد. كاويانی 
از بازرس��ی هر 15 روز يك بار 50 نقطه استان برای افزايش موجودی 
خبر داد و گفت: نگرانی اصلی ما جذب نشدن كاالها در محيط صنفی 
اس��ت، به طوری كه با ارزان ش��دن قيمت ها اجناس صنوف با كاهش 

استقبال عمومی مواجهه می شود. 

برگزاری 26  كارگاه آموزشی 
كشاورزی چهار محال و بختیاری 

مدي��ر هماهنگی و ترويج كش��اورزی س��ازمان جهاد كش��اورزی 
اس��تان چهار مح��ال و بختياری گفت: در هفته ج��اری 26 كارگاه 
آموزش��ی ترويجی كش��اورزی در راس��تای افزايش سطح آگاهی 
 و دان��ش بهره برداران بخش كش��اورزی در س��طح اس��تان برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد كش��اورزی مهندس خالد 
طاه��ری بيان داش��ت: بازدي��د از كارخانه ف��راوری محصول های 
كشاورزی، پرورش قارچ دكمه ای، كشت گياهان جاليزی، آموزش 
كشت كرفس كوهی، اصول صحيح انبارداری، آبياری تحت فشار و 
آش��نايی با بيماری بروسلوز از جمله اين كارگاه ها می باشد كه در 

هفته جاری برگزار می گردد.

 برگزاری كمیسیون مالی
 و دانشجویی شورای طرح 

برنامه و بودجه 
 با همكاری منطقه چهار دانش��گاه آزاد اس��المی و به ميزبانی واحد 
خمينی ش��هر كميسيون های مالی و دانشجويی شورای طرح برنامه 

و بودجه برگزار شد. 
دكت��ر خليفه س��لطانی با اع��الم اين خبر گفت: جلس��ه ش��ورای 
ط��رح برنام��ه و بودجه ب��ه طور مرتب در س��طح منطق��ه برگزار 
می ش��ود و با اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها تش��كيل جلسه 
 كميس��يون های مالی و دانش��جويی ضرورت بيش��تری پيدا كرده 

است. 
وی افزود: كميسيون های شورا جهت تحليل عملكرد بودجه 6 ماهه 
اول سال 1389 واحدها و مراكز آموزشی منطقه تشكيل گرديد كه كليه 
 تصميم ها در اين خصوص به سازمان مركزی دانشگاه اعالم خواهد 

شد.

برگزاری كارگاه های آموزشی 
زنان روستایی در بروجن 

مدير جهاد كش��اورزی بروجن اظهار داشت: كارگاه های آموزشی 
ب��ا عناوي��ن تغذي��ه باغ ها به ص��ورت تئوری و عمل��ی و كاهش 
مصرف س��موم ش��يميايی و اثره��ای زيانبار آنها بر بدن انس��ان با 
 حضور 120 تن از دختران و زنان روس��تايی در شهرس��تان بروجن 
برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد كش��اورزی 
استان، وی  افزود: اين كارگاه ها در روستاهای امام قيس، آورگان، 
س��يبك، گدار كبك و ده توت با هدف آش��نايی روستائيان با خطر 
اس��تفاده بيش از حد سموم و مزايای استفاده از كودهای ريز مغذی 
باغ ها در راس��تای افزايش كيفيت و كميت محصول های توليدی 

برگزار شد.

 پایان آمارگیری
از  زنبورستان های لردگان  

به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهاد كشاورزی 
استان، مهندس غالمعلی 
سعيدی هدف از اجرای 
اي��ن ط��رح را ب��ه روز 
رسانی آمار بهره برداران، 
شناسايی محل زنبورستان 
ها، تعداد كلنی ها و مقدار 
عسل توليدی برشمرد و 
افزود: امكان برنامه ريزی 

پيرامون حمايت از توليدكنندگان عسل در قالب كمك های فنی، آموزشی، 
ترويجی و تسهيالت بانكی يكی ديگر از اهداف آمارگيری زنبورستان ها 
می باش��د.  پس از اتمام طرح مشخص گرديد كه شهرستان در سال 89 

دارای حدود 5 هزار و 500 كلنی زنبور عسل است. 

بازدید استاندار از طرح تأمین آب 
اراضی شهرستان كوهرنگ

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان، مهندس مرتضی 
مرادی اظهار داشت: اين طرح در 330 هكتار از اراضی ملی و مستثنيات 
روستاهای ميانرودان، فانی آباد و ديمه با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد و 653 

ميليون ريال در دست اجرا می باشد. 
وی بيان داشت: با بهره برداری رسيدن اين طرح برای 150 خانوار بهبود 

معيشت فراهم می گردد.

گشتی در اخبارروی میز

مديرعام��ل ش��ركت پخ��ش و پاالي��ش 
فرآورده های نفتی منطق��ه اصفهان گفت: 
بزرگ ترين انبار نفتی كش��ور و خاورميانه 

در استان اصفهان جای گرفته است. 
محم��د فرازمن��د در گفتگو با ف��ارس با 
بيان اينكه اس��تان اصفهان پ��س از تهران 
بيش��ترين تع��داد جايگاه ه��ای س��وخت 
گاز و بنزي��ن را در كش��ور دارد، تصريح 
ك��رد: در حال حاض��ر 230 جايگاه بنزين 
 و نف��ت و گاز در اس��تان اصفهان فعاليت 

می كنند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به نياز اس��تان به 
راه ان��دازی بيش��تر جايگاه های س��وخت 
از مش��اركت بخ��ش خصوص��ی ب��رای 
س��رمايه گذاری در اي��ن بخش اس��تقبال 
می كني��م. مديرعام��ل ش��ركت پخ��ش و 
پاالي��ش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

افزود: مسئول تأمين سوخت شركت پخش و پااليش 
فرآورده های نفتی هر منطقه تعيين ش��ده كه بر همين 
اس��اس تمام توليدهای نفتی كش��ور در استان ها در 
اختيار ش��ركت پخش و پاالي��ش فرآورده های نفتی 
در هر اس��تان قرار گرفته اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
اس��تان اصفهان ساالنه بخشی از نياز خود به سوخت 

را از طري��ق واردات از بندرعب��اس تأمين می كند كه 
اين اقدام با وجود پااليش��گاه اصفهان تنها به منظور 
تبادل س��وخت با ديگر استان ها در حال انجام است. 
فرازمند با اشاره به اينكه بزرگ ترين انبار نفتی كشور 
و خاورميانه در اس��تان اصفهان قرار دارد، گفت: در 
ح��ال حاضر نيز هي��چ  يك از جايگاه های س��وخت 
در اس��تان اصفهان اعم از بنزين، CNG و گازوئيل 

تعطيل نش��ده اند و اگر موردی هم در 
اين ميان بوده به دليل مس��ائل ترافيكی 
و بر اساس نظر شورای ترافيك استان 

بوده است. 
وی تصريح كرد: از سال  جاری وظيفه 
نظارت بر اس��تاندارد نازل های موجود 
در جايگاه های سوخت استان بر عهده 
اداره اس��تاندار گذاشته شد كه پيش از 
اين كنترل و بررس��ی ميزان اس��تاندار 
تجهيز جايگاه های س��وخت از س��وی 
ش��ركت پخش و پااليش فرآورده های 

نفتی انجام می گرفت. 
مديرعامل پخش و پااليش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: در صورتی 
ك��ه نقص��ی در فعالي��ت  هر ي��ك از 
جايگاه های س��وخت اس��تان به وجود 
آيد اين مش��كل تا 24 ساعت با تعمير 

واحد برطرف می شود. 
وی اظهار داش��ت: در صورت��ی كه بخش خصوصی 
ب��رای س��اخت جاي��گاه س��وخت بنزي��ن مايل به 
س��رمايه گذاری باش��د ش��ركت پخ��ش و پاالي��ش 
فرآروده های نفتی مجوزهای الزم برای راه اندازی را 

در اختيار متقاضيان قرار می دهد.

شهرستان

استاندار اصفهان:
اصفهان بیشترین سرمایه خارجي 

استان هاي كشور را دارد

مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتي:

بزرگ ترين انبار نفتي خاورمیانه در اصفهان 

رئي��س گروه بهداش��ت و س��المت 
اس��تان  پ��رورش  و  آم��وزش 
بس��يج  ط��رح  گف��ت:  اصفه��ان 
س��المت دانش آم��وزان ب��ا ه��دف 
پر خط��ر  رفتار ه��ای  از  پيش��گيری 
اج��را  م��دارس  در   دانش آم��وزان 

می شود. 
سعيد باقری در گفتگو با فارس درباره 
طرح بس��يج س��المت دانش آموزان 
اظهار داش��ت: طرح بس��يج سالمت 
دانش آموزان با تعامل و همكاری 14 
ارگان و س��ازمان دولتی در اصفهان 

پيگيری شده است. 
وی با اشاره به س��ازمان های مرتبط 
با اين طرح، بيان داش��ت: اين طرح 
زير نظر اداره كل آموزش و پرورش، 
ني��روی انتظام��ی، مركز بهداش��ت، 
بهزيس��تی، هالل احمر، آتش نشانی 
و غيره در استان اصفهان به اجرا در 

می آيد. 
رئي��س گروه بهداش��ت و س��المت 
آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان 
با اش��اره ب��ه مش��كل های مختلف 
دانش آم��وزان تصريح ك��رد: تغذيه 

ح��وادث  كم تحرك��ی،  نامناس��ب، 
اعتي��اد،  دخاني��ات،  س��وانح،  و 
بلوغ  بهداش���ت دوران  خش��ونت، 
دانش آم��وزان  مش��كل های   از 

است.
وی با اش��اره رويكرد های آموزشی 
اي��ن ط��رح  گف��ت:  ط��رح،  اي��ن 
مهارت های  آموزش��ی  رويكرد های 
 زندگ��ی را ب��ه دانش آم��وزان ارائه 

می دهد. 
باق��ری اضافه ك��رد: دانش آموزان و 
والدي��ن باي��د دو تا چهار س��اعت 
آموزش هايی در راس��تای اين طرح 
زي��ر نظ��ر س��ازمان ها و ارگان های 

مربوطه ببينند. 
رئي��س گروه بهداش��ت و س��المت 
آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان 
با اش��اره به برنامه ه��ای اجرايی اين 
طرح عن��وان ك��رد: ارتقای س��طح 
س��المت نوجوان��ان و جوان��ان از 
طري��ق ارائ��ه خدم��ات بهداش��تی، 
درمان��ی و آموزش ه��ای مختلف به 
 دانش آموزان از برنامه های اين طرح 

است.

مدير غل��ه چهارمح��ال و بختياری 
گفت: در س��ال  زراع��ی جاری 69 
ه��زار تن گن��دم از كش��اورزان اين 

استان خريداری شده است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، قاس��م زمانيان 
اظهار داش��ت: تاكن��ون 69 هزار تن 
گندم از كشاورزان استان خريداری 
شده است كه نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته اس��ت، اي��ن در حالی 
ا س��ت ك��ه در كش��ور 2 ميليون تن 

رشد داشته ايم. 
وی عل��ت كاهش خري��د گندم در 
اس��تان را گرما زدگی و س��رمازدگی 
دانس��ت و گفت: تا ب��ه امروز هيچ 
كش��اورزی نيس��ت كه ب��ا تحويل 
 گن��دم پ��ول آن را درياف��ت نكرده 

باشد. 
زمانيان خاطرنش��ان ك��رد: در حال 
حاض��ر 27 ه��زار و 500 تن گندم 
دولتی و 80 هزار تن گندم خصوصی 
در س��يلوهای مكانيزه اس��تان تحت 
نظر ش��رايط كامل نگه داری می شود 
به طوری كه تاكنون 8 الی 9 ميليون 

تن اضافه گندم داريم. 

مديرغله چهارمحال و بختياری گفت: 
كارخانه هايی در س��طح استان است 
كه دارای سيلوی 20 هزار تنی اند و 
به طور كامل مكانيزه و در زيرزمين 
 هس��تند كه هيچ آس��يبی به گندم ها 

نمی رسد. 
پروتئي��ن  ب��ودن  پايي��ن   زماني��ان 
 گن��دم اس��تان را يك��ی از مش��كل 
گندم اس��تان دانس��ت و گفت: اين 
موضوع بر كيفيت نان تأثير گذاش��ته 
ك��ه در راس��تای حل اين مش��كل 
و  وارد  اس��تان ها  س��اير  از   گن��دم 
ش��ده  اس��تان  گن��دم   مخل��وط 
 اس��ت ت��ا كيفي��ت ن��ان را ارتق��ا 

يابد.
وی مي��زان ياران��ه آرد كش��ور را 4 
هزار ميليارد تومان در س��طح كشور 
اع��الم ك��رد و گف��ت: دول��ت يك 
ميلي��ارد و 300 ميلي��ون تومان را به 
طور مستقيم به كشاورز و 2 ميليارد 
و 700 ميلي��ون تومان آن را به مردم 
می پ��ردازد، برهمين اس��اس قيمت 
 گندم ملی در س��طح كش��ور اعالم 

می شود. 

مديركل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: با وجود حجم 
باالی طرح ه��ای عمرانی در بخش راه آه��ن، تنها 3/5 
درص��د از بودج��ه عمرانی كش��ور به عم��ران راه آهن 

اختصاص داده شده است. 
بهروز تاكی در گفتگو با فارس با اشاره به وصول نشدن 
هزينه حمل مواد اوليه و محصول های شركت سهامی 
ذوب آهن اصفهان به راه آهن  تصريح كرد: مجموع مطالبات 
ش��ركت های حمل و نقل ريلی از اين شركت تا ابتدای 
 خرداد ماه سال  جاری بيش از 380 ميليارد ريال برآورد شده 

است.
وی با اش��اره به اينكه حمل م��واد اوليه و محصوالت 
اين ش��ركت بدون عقد قرارداد بين شركت ذوب آهن 
با راه آهن منعقد ش��ده اس��ت، ادامه داد: حمل بارهای 
ذوب آهن اصفهان بدون عقد قرارداد در راستای احساس 
مسئوليت و رسالت سازمانی بوده است. مديركل راه آهن 
اس��تان اصفهان افزود: با توجه به انجام تعهد راه آهن در 
قبال ش��ركت ذوب آهن از رئيس شورای حمل و نقل 
استان درخواس��ت می شود تا با تشكيل جلسه هايی با 

حضور مسئوالن استان مشكالت موجود در اين بخش 
برطرف شود. وی گفت: وجود بوروكراسی های اداری 
س��بب كندی روند تحق��ق برنامه های مصوب ش��ده 
و ضروری اس��ت به منظور ترغيب و تش��ويق بخش 
خصوصی زمينه های الزم برای تسهيل ورود مؤثرتر اين 
بخش برای سرمايه گذاری در صنعت حمل و نقل ريلی 
فراهم شود.تاكی با اشاره به وجود ظرفيت های بالقوه در 
اس��تان اصفهان در بخش باری و مسافری گفت: وجود 
گلوگاه ه��ای موجود در محورهای محدوده جغرافيايی 
راه آهن از جمله وجود گذرگاه های هم س��طح از داليل 
مهم عملياتی نكردن اين ظرفيت ها بوده است.وی اضافه 
كرد: با توجه به اينكه اعتبارهای واگذار شده به راه آهن 
اس��تان اصفهان برای برطرف شدن اين چالش ها كافی 
نبوده، ضروری است. از اعتبارهای استانی برای برطرف 
كردن محدوديت ها تخصيص داده شود. مديركل راه آهن 
اس��تان اصفهان با اشاره به اينكه بودجه عمرانی راه آهن 
ح��دود 3/5 درصد از بودجه عمرانی كل كش��ور را به 
خود اختصاص داده اس��ت، گف��ت: اين اعتبار با توجه 

به حجم اقدام ها و طرح های راه آهن ناچيز اس��ت. وی 
اظهار داشت: به منظور برطرف شدن اين مشكل پيشنهاد 
می شود كميته ای فرعی در شورای حمل و نقل استانی 
برای سرمايه گذاری بخش خصوصی و هدايت بارهای 
اس��تانی در راس��تای جابه جايی از طريق ريلی  تشكيل 

شود.

در سال زراعی جاری انجام گرفت
 خريداری 69 هزار تن گندم 

در چهارمحال و بختياري

تنها 3/5 درصد بودجه عمراني كشور به راه آهن اختصاص يافته است
مدیرکل راه آهن استان اصفهان:

پایان دي  ماه امسال؛
 بهره برداري از 1000 واحد مسكن مهر 

در شهرضا 

فرماندار فارسان:
 پيشرفت فيزیكي 25 درصدي پروژه 

راه فارسان- دشتک

در چهار محال و بختیاری:
 افتتاح نخستين كارخانه ورق 

خودرو خاورميانه 

در بادرود 
 آغاز چهارمين جشنواره انار 

رئيس سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان گفت: پايان دی  ماه سال 
 جاری بيش از يك هزار واحد مس��كونی طرح مهر ش��هرضا به بهره برداری 

می رسد. 
محمود محمودزاده در گفتگو با فارس با اش��اره به مش��كلی كه در اجرای 
طرح مس��كن مهر شهرس��تان نايين به وجود آمده بود، بيان داش��ت: طی 
جلسه هايی كه با مسئوالن استان و معاون عمرانی استاندار در زمينه مسكن 
مهر شهرس��تان نايين برگزار شد، قرار شد تمام مطالبات پيمانكار تا تاريخ 
مش��خص شده با تأييد دستگاه نظارتی و مديرعامل اتحاديه پرداخت شود. 
وی ادام��ه داد: پ��س از پرداخت بدهی، پيمانكار نيز موظف اس��ت برنامه 
زمانبندی پايان پروژه را حداكثر تا پايان دی  ماه سال  جاری تهيه و عمليات 

اجرايی آن را ادامه دهد. 
رئيس سازمان مس��كن و شهرسازی استان اصفهان افزود: تأمين تأسيسات 
زيربنايی مسكن مهر از ديگر نيازهای طرح های مسكن مهر استان اصفهان 
اس��ت كه به منظور تأمين هرچه سريع تر اين خدمات از سوی شركت های 
خدماتی نامه ای  از طرف اس��تاندار به وزارت نيرو برای پيگيری اين مسأله 
ارس��ال می شود. وی با بيان اينكه پروژه مس��كن مهر شهرستان شهرضا از 
جمله طرح های مسكن مهری بوده كه پيشرفت آن مورد رضايت واقع شده 
اس��ت، اظهار داشت: انتظار می رود با هماهنگی فرماندار و با سرعت 521 

واحد مسكونی از پروژه ها تا پايان آذر ماه سال 1389 افتتاح شود.

فرماندار شهرستان فارسان از پيشرفت فيزيكی 25 درصدی پروژه راه فارسان 
به دشتك خبر داد. 

به گزارش فارس، بهروز مردانی نژاد در جلس��ه بررس��ی مشكالت فراروی 
احداث محور فارس��ان - دشتك بر ضرورت توسعه راه های ارتباطی در اين 
شهرستان تأكيد كرد و گفت: بر همين اساس احداث پروژه راه فارسان- دشتك 
با قرار گرفتن در طرح ملی با افزايش روند اجرايی آن در حال انجام اس��ت. 
وی افزود: طول پروژه راه فارسان به دشتك 28 كيلومتر و باالترين شيب آن 7 
درصد است كه با بهره برداری از اين طرح بيش از 45 كيلومتر مسير فارسان، 

بازفت، مسجد سليمان نزديك تر می شود. 
وی با بيان اينكه عمليات اجرايی اين پروژه از س��ال 1384 آغاز شده است، 
گفت: به طور كلی عمليات اجرايی احداث اين پروژه به پنج قطعه تقسيم شده 
اس��ت كه قطعه اول آن با صرف هزينه 36 ميليارد ريال 95 درصد پيشرفت 
فيزيكی دارد. مردانی نژاد ادامه داد: اين در حالی  است كه قطعه دوم اين پروژه 
به طول شش كيلومتر از 35 درصد پيشرفت فيزيكی برخوردار است. فرماندار 
شهرستان فارسان خاطرنشان كرد: ساير قطعه ها در حال زيرسازی و آماده سازی 
هستند. وی اعتبار مصوب اين پروژه را در سال  جاری 31 ميليارد ريال اعالم 
كرد و گفت: تاكنون 10 ميليارد ريال تخصيص يافته است. مردانی نژاد تأكيد 
كرد: راه ارتباطی مناسب يكی از شاخص های مهم توسعه هر منطقه به شمار 
می رود كه می تواند زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن 

منطقه شود. 

نخستين كارخانه توليد ورق گالوانيزه خودرو خاورميانه در استان چهارمحال و 
بختياری، با حضور مقام های عالی كشور بزودی افتتاح می شود. 

به گزارش موج، حس��ن پالرک با بيان اين مطلب گفت: 200 ميليارد تومان 
برای طرح ياد شده سرمايه گذاری شده است.  

وی افزود: ظرفيت توليد ساالنه اين كارخانه، 400 هزار تن ورق گالوانيزه خودرو 
است كه با دستيابی به ظرفيت اسمی آن،  خودروسازان داخلی از واردات اين 
نوع ورق ها بی نياز خواهند شد.  رئيس هيأت عامل ايميدرو خاطرنشان كرد: 
با بهره برداری از اين كارخانه، 400 نفر به طور مستقيم و 4هزار نفر به طور 
غير مس��تقيم به كار مشغول خواهند شد. پالرک با اشاره به توانايی توليد 5 
نوع ورق گالوانيزه خودرو با درجه كيفی باال توسط كارخانه ياد شده گفت: 
مقاومت در برابر خوردگی، 
شكل پذيری آسان، مقاوت 
كشش��ی باال ب��رای توليد 
خودروه��ای م��دل روز، 
كاه��ش وزن و ب��ه تبع آن 
پايين آمدن مصرف سوخت 
ويژگی ه��ای  جمل��ه  از 
اين محصول ها به ش��مار 

می آيد.

دبي��ر اجراي��ی چهارمين جش��نواره انار شهرس��تان ب��ادرود در گفتگو با 
 ف��ارس گفت: اين جش��نواره از 17 آبان  ماه افتت��اح و تا 20 آبان  ماه ادامه  

دارد. 
محس��ن صحرانورد با اش��اره به اينكه برگزاری جش��نواره مل��ی انار در 
بادرود يكی از زيرساخت های توسعه گردشگری و ترويج فرهنگ سنتی 
و بومی شهرس��تان های استان اصفهان محسوب می ش��ود، اظهار داشت: 
اس��تان های ش��ركت كننده در اين جش��نواره صنايع دس��تی، سوغات و 
 هدايای بومی و محلی اس��تان خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 

می دهند. 
وی با تأكيد بر اينكه انار شهرس��تان بادرود از كيفيت و مرغوبيت ويژه ای 
در كش��ور برخوردار اس��ت، تصريح كرد: معروف ترين، ب��ا كيفيت ترين 

ان��ار  و مرغ��وب تري��ن 
صادراتی سراس��ر كشور 
اي��ران، انار ش��هر بادرود 
است و هر ساله به شكرانه 
اين نعمت، جش��نواره ای 
تح��ت عنوان جش��نواره 
ب��ادرود  در  ان��ار  مل��ی 
چهارمي��ن ش��هر زيارتی 
برگزار  اصفه��ان   اس��تان 

می شود.

رئیس گروه بهداشت و سالمت آموزش و پرورش اصفهان:
اجراي طرح بسيج سالمت دانش آموزان 

در مدارس
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تحدید حدود اختصاصی
7/628 شماره: 9343 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی ومشجر معروف 
باغ بهائی ش��ماره پالک 2874- 2876 فرع��ی از 25 اصلی واقع در چيمه جزء بخش 10 
حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام سيد عبدالحس��ين جاللی چيمه در جريان ثبت ميباشد و 
بعلت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/10/13 در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموج��ب اين آگهی به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين 
آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1389/8/18 

م الف/ 479                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تغییرات
8/257 ش��ماره: 1134/ث 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت فني مهندسي تيام الكترونيك 
س��پاهان با مسئوليت محدود به ش��ماره ثبت 41668 و شناس��ه ملي 10260593992 به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي ش��ركا مورخ 1389/08/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1- محل ش��ركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- شهر جديد بهارستان- 
خيابان وليعصر- چهارراه شمش��اد- مجتمع تجاري اداري پاسارگاد- طبقه دوم- كدپستي 
8143100000 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح ف��وق اصالح گرديد. در 
تاريخ 1389/08/08 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد 

و امضاء قرار گرفت.
م الف: 10902/1       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/258 ش��ماره:  3006/ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت آئين روش��ن نقش جهان با 
مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/08/06 تحت شماره 42129 و شناسه 
مل��ي 10260599020 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/08/06 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت:  توليدي، بازرگاني- صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگان��ي، خدماتي از قبيل تهيه و تأمين مواد اوليه موردنظر 
كارخانج��ات- اخ��ذ وام از بانكه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- 
امور گمركي- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- مشاركت و سرمايه 
گ��ذاري در بخش هاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركتهاي دولتي 
و خصوصي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط مي باشد. 2- مدت 
ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان دروازه شيراز- خيابان هزارجريب- خيابان كارگر- كوي برق- پالک 182. 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 10/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي عباس نساج پور اصفهاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حامد اساسي به 
سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي حامد اساسي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت 
ب��ا امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 

مديرعامل:  طبق اساسنامه. 
م الف: 10902/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/259 ش��ماره:  3017/ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت گروه صنعتي سپاهان دلتاي 
كوير س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/08/08 تحت شماره 42134 و شناسه 
ملي 10260599113 در اين اداره به ثبت رس��يده در تاريخ 1389/08/08 از لحاظ امضاء 
 ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي وكثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت:  مطالعه 
و طراحي و س��اخت ماشين آالت صنعتي و كشاورزي- شركت در مناقصات و مزايدات 
دولت��ي و غيردولتي- طراحي و اجراي پروژه ه��اي صنعتي، دولتي و خصوصي- اجرا و 
طراحي ش��بكه هاي لوله ش��امل آب و فاضالب و گاز و نفت- نگه��داري و تعميرات و 
تجهي��زات صنعتي و تأسيس��اتي- خريد و ف��روش و ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي 
مج��از بازرگاني- ترخيص كاال- مش��اركت و س��رمايه گ��ذاري در ش��ركتهاي دولتي و 
خصوصي- مطالعه و خدمات تحقيق روي فناوري هاي پيش��رفته و نوين از جمله نانو- 
اخذ تس��هيالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف شركت- اخذ و 

اعطاي نمايندگي از شركتهاي دولتي و خصوصي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع 
ش��ركت مرتبط باش��د- انجام امور خدماتي از قبيل تأمين نيروي انساني موقت متخصص 
و غيرمتخص��ص جهت ارگانها و ادارات و ش��ركتها. 2- مدت ش��ركت:  از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرک ولي 
عصر- خيابان استاد مهريار- خيابان معرفت- فرعي 11- پالک 600. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام 
مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 247 مورخ 
1389/04/08 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي اميرحسين 
نيرومند به س��مت رئيس هي��أت مديره. 2-5- خانم آذر محمدي به س��مت نائب رئيس 
هي��أت مديره. 3-5- آقاي حيدرعلي نيرومند به س��مت عض��و هيئت مديره. 4-5- آقاي 
حيدرعلي نيرومند به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء:  كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت 
معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس 
اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حامد موحديان عطار به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي 

مهدي محمدي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 10902/3     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تغییرات
8/261 ش��ماره:  1155/ ث 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت آبان گوهر س��پاهان سهامي 
خاص به شماره ثبت 41661 و شناسه ملي 10260593969 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه مورخ 1389/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- خانم مريم رجب 
به عنوان بازرس اصلي، آقاي جهانش��اه الهياري فر به عنوان بازرس علي البدل براي يك 
سال مالي انتخاب گرديدند. 2- خانم رقيه قرباني از عضويت هيأت مديره خارج گرديد. 
در نتيجه اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل مي باشند: آقاي مرتضي خسروي و آقاي محمود 
صالحي وربادي و آقاي اكبر قرباني س��يني تا تاريخ 1391/06/23 در تاريخ 1389/08/11 
 ذي��ل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثب��ت و مورد تأيي��د و امضاء قرار 

گرفت.
م الف: 10902/5     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
8/271 ش��ماره: 1129/ث 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت جي فراز سپاهان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 40910 و شناسه ملي 10260586228 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي ش��ركا مورخ 1389/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد 
ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- خيابان بهارستان- خيابان 17 شهريور- مجتمع نقش 
جهان- فاز 4- طبقه 3- شماره 7- كدپستي: 8196654848 تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بش��رح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1389/08/06 ذيل دفتر ثبت شركت ها و 

مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 10794/6     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ اجرائیه
8/290 ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 144/691 ش 89 بدينوسيله به آقاي احسان احتشامي 
فرزند مهديقلي بش��ماره شناس��نامه 1436 صادره از ش��هرضا به آدرس ش��هرضا خيابان 
پاس��داران فرع��ي 54 پالک 56 برابر گ��زارش مأمور ابالغ نامب��رده در آدرس فوق مورد 
شناسائي واقع نگرديد ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 115160–87/7/14 تنظيمي 
در بانك ملی ش��عبه زرين شهر شركت پرس��تو به تعهد شما مبلغ پنج ميليارد و سيصد و 
هش��تاد ميلي��ون و پانصد و چه��ل و يك هزار ري��ال )5380541000( ريال بابت اصل و 
مبلغ يك ميليارد و هش��تاد و چهارميليون و پانصد و هش��تاد و چهارهزار و پانصد ريال 
)1/084/584/500( ري��ال باب��ت جريمه تاخير تا تاري��خ 89/4/12 و از اين تاريخ به بعد 
ب��ه ازاء هر س��ه هزار ريال روزانه مبلغ 1/480 ريال جريم��ه تاخير به انضمام هزينه هاي 
قانوني به آن اضافه می گردد به بانك مذكور بدهكار مي باش��دكه بعلت عدم پرداخت و 
بنا به درخواس��ت بستانكار اجرائيه به مبالغ مذكور توسط اجراي ثبت لنجان تحت كالسه 
2563–54 صادر و تحت كالسه 144/691 ش 89 در اجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا 
پرونده تشكيل و درجريان رسيدگی مي باشد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رس��می مصوب 1387 مراتب يك نوبت درروزنامه زاينده رود جهت ابالغ به شما 
چاپ و منتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جريان 

خواهد يافت.
م الف/ 465                          مير محمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

رئیس کل گمرک:
صادرات غیرنفتي هفت ماهه سال جاري 

افزون بر 17/5 میلیارد دالر 

وزیر امور خارجه سنگاپور در اصفهان:

اصفهان می تواند زمینه توسعه روابط ايران و سنگاپور باشد
رئيس كل گمرک ايران گفت: صادرات غيرنفتی در هفت ماهه سال جاری با احتساب ميعانات 
گازی با 26 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 17 ميليارد و 447 ميليون دالر 
رس��يد. به گزارش ايرنا، »اردشير محمدی« افزود: در مدت يادشده وزن كاالهای صادراتی با 
احتساب ميعانات گازی به 38 ميليون و 678 هزار تن رسيد كه نسبت به هفت ماهه سال قبل 
25/8 درصد افزايش نشان می دهد. معاون وزير امور اقتصادی و دارايی درباره ميزان صادرات 
غيرنفتی بدون احتساب ميعانات گازی، اظهار داشت: در اين مدت 14 ميليارد و 652 ميليون 
دالر انواع كاال بدون احتس��اب ميعانات گازی صادر ش��د كه از اين نظر 31 درصد با رش��د 
مواجه بود. رئيس كل گمرک گفت: پروپان مايع شده، پلی اتيلن، ساير گازهای نفتی، متانول 
و س��نگ آهن 5 قلم كاالی عمده صادراتی در اين مدت بود كه اقالم يادشده 22/3 درصد از 
ارزش كل كااله��ای صادراتی را به خود اختصاص داد. وی از افزايش 50 درصدی صادرات 
محصول های پتروش��يمی خبر داد و گفت: در اين مدت 5 ميليارد و 646 ميليون دالر انواع 
محصول های پتروشيمی صادر شد كه اين ميزان 32/4 درصد از صادرات غيرنفتی را شامل 
می شد. به گفته وی در اين مدت ميزان صادرات ميعانات گازی 2 ميليارد و 795 ميليون دالر و 
صادرات ساير كاالها 8 ميليارد و 972 ميليون دالر بوده كه نسبت مدت مشابه سال قبل بترتيب 
5.2 و 21.2 درصد افزايش داش��ته است. معاون وزير اقتصاد در خصوص ميزان واردات كاال 
در 7 ماهه س��ال 89، افزود: در اين مدت 26 ميلي��ون و 968 هزار تن انواع كاال به ارزش 34 
ميليارد و 486 ميليون دالر وارد شد كه اين ميزان نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 
23.4 درصد و از حيث وزن 0.61 درصد افزايش داشت. محمدی در رابطه با تأثير تحريم ها 
بر روند مبادالت تجاری ايران با س��اير كشورها، گفت: حجم تجارت خارجی كشورمان در 
هفت ماهه اول س��ال جاری نس��بت به سال گذشته 10 ميليارد دالر افزايش يافته كه اين رقم 
نشان می دهد تحريم های صورت گرفته عليه كش��ورمان بی اثر بوده است. وی افزود: ارزش 
مبادله های تجاری ايران در هفت ماهه سال گذشته 42 ميليارد دالر بود كه اين رقم در هفت 
ماهه امس��ال به 52 ميليارد دالر رسيد. رئيس كل گمرک ايران افزود: افغانستان، هند، امارات 
متحده عربی، عراق و چين عمده ترين خريداران كاالهای ايران در مدت ياد ش��ده بودند. به 
گفته وی بيشترين ميزان واردات نيز از كشورهای جمهوری كره، تركيه، آلمان، چين و امارات 

متحده عربی صورت گرفته است.

 قطر 5 هزار تن خاک كشاورزی 
از ایران وارد كرد

سفير ايران در دوحه با اشاره به امضای قرارداد صدور خاک كشاورزی به قطر گفت اين كشور 
تاكنون 5 هزار تن خاک از ايران وارد كرده است. 

به گزارش فارس سفير جمهوری اسالمی ايران كه در جريان يك كنفرانس خبری در دوحه 
سخن می گفت از سفر معاون رئيس جمهور ايران به قطر خبر داد. عبداله سهرابی گفت در 
جريان اين سفر موافقت نامه های متعددی بين دو كشور در حوزه های مختلف به امضا خواهد 
رس��يد.وی افزود: رحيمی در جريان اين س��فر با همتای قطری خود ديدار می كند و مذاكره 
هايی را با مقام های قطری در مورد همكاری های متقابل در زمينه های اقتصادی و تجاری، 
بانكداری، گردشگری و هوانوردی انجام می دهد. اكنون بيش از 40 قرارداد و يادداشت تفاهم 
بين دوحه و تهران به امضا رس��يده است. بر اساس گزارش قطر سهرابی همچنين به امضای 
قراردادی در زمينه صدور خاک حاصلخير از ايران به قطر خبر داد و گفت اين قرارداد پيش تر 
امضا و نهايی شده است. وی افزود: »قطر تاكنون 5 هزار تن خاک كشاورزی از ايران وارد كرده 
است«.به گفته وی قطر به منظور افزايش توليد كشاورزی خود و تأمين امنيت غذايی مقادير 
فراوان خاک حاصلخيز از ايران وارد خواهد كرد. سهرابی همچنين از سرمايه گذاری قطر در 
ميدان های گازی ايران و تأسيسات مايع سازی گاز استقبال كرد و گفت انتظار می رود حجم 

مبادله های دو كشور به 10 ميليارد دالر برسد.

وزير امور خارجه س��نگاپور در دي��دار با نايب رئيس 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار همكاری های مشترک 
در بخش گردشگری ش��د.   »جرج يونگ بن يئو« در 
اين ديدار كه در سالن تشريفات اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار ش��د، گفت: سنگاپور به دنبال افزايش ارتباط ها 
با ايران اس��ت زيرا اين كش��ور می تواند ش��ريك دراز 
مدتی برای س��نگاپور باش��د و اصفهان زمينه مناسبی 
برای توسعه اين ارتباط ها است. وی تصريح كرد: برای 
شروع و توس��عه ارتباط ها، محور گردشگری می تواند 
م��ورد توجه قرار گي��رد و  اصفهان ب��ا دارا بودن آثار 
تاريخی متعدد و ديدنی زمينه بس��يار مس��اعدی برای 
جذب توريس��ت های سنگاپوری دارد زيرا هر كس از 
نزديك اين  آثار تاريخی را مش��اهده كند نمی تواند به 
آس��انی از آنها بگذرد. وی به صدور ويزای س��نگاپور 
برای ايرانيان اشاره كرد و گفت: يك شركت در تهران 
مس��ئول هماهنگی موضوع صدور وي��زا بود كه مورد 
تملك شركتی ديگر قرار گرفت و وزارت امور خارجه 
در حال بررس��ی اين مس��أله اس��ت. وی اس��تفاده از 
ظرفيت ها و امكانات توسعه همكاری دو كشور را مهم 
ارزياب��ی كرد و گفت: با وجود تحريم ايران از س��وی 
دولت آمريكا برخی از ش��ركت های بزرگ س��نگاپور 
به دليل همكاری با ش��ركت های آمريكايی در تنگنای 
برقراری ارتباط با ش��ركت های ايران��ی قرار می گيرند 
ولی شركت های كوچك س��نگاپور كه نيازمند ارتباط 
با شركت های آمريكايی نيستند می توانند همكاری دو 
جانبه با شركت های ايرانی داشته باشند. وی يافتن راه 
حل عملياتی  و هوش��مندانه جهت برقراری و توسعه 
رواب��ط اقتصادی س��نگاپور و ايران را مهم دانس��ت و 

گفت: از تمام ظرفيت ها برای توس��عه روابط دو كشور 
باي��د اس��تفاده كرد. وی اظهار داش��ت: ب��ا صبوری و 
حوصله بايد اين ارتباط ها را دنبال كرد و  فكر می كنيم 
ب��ا  ادامه اين ديدارها  و پيگيری مس��ائل كوچك رفته 

رفته اين ارتباط ها گسترده تر می شود. 
وی نق��ش اتاق های بازرگانی را در توس��عه روابط دو 

كش��ور مهم دانس��ت و گفت: بازرگانان دو كش��ور با 
برق��راری ارتباط ها دو س��ويه، نقش اثرگذار در تعميق 
روابط دو كش��ور دارند. س��يد مصطفی صفوی نايب 
رئي��س اتاق بازرگان��ی اصفهان در اي��ن ديدار ضمن 

معرفی توانمندی های استان اصفهان در بخش اقتصادی 
و فرهنگی گفت: اصفهان به عنوان يك ش��هر تاريخی 
همواره نقش تأثيرگذاری در اقتصاد كش��ور داش��ته و 
هم اكنون 70 درصد فوالد كش��ور در اين استان توليد 
می شود. وی با اشاره به چندين سفر گذشته هيأت های 
اقتصادی سنگاپور به اصفهان گفت: با وجود تعدد اين 

گونه ديدارها هنوز همكاری های مشترک در قالب يك 
فعاليت عملياتی پياده نشده و قرارداد جدی بين بخش 
خصوصی دو كش��ور منعقد نشده اس��ت و نياز است 
نسبت به اين مسأله بازنگری جدی صورت گيرد. وی 

برقراری ارتباط عملياتی بين مراكز صنعتی و  پژوهشی 
اصفهان و س��نگاپور را زمينه توس��عه روابط اقتصادی 
دانس��ت و گفت: اصفهان زمينه جذب سرمايه گذاری 
در بخش هتل سازی و  ايجاد خط مستقيم هوايی بين 

سنگاپور و اصفهان را دارد. 
وی در بخش ديگری از س��خنان خود گفت : متأسفانه 
در طول سی سال گذشته كشورهايی كه به دنبال منافع 
خود بودند، هم��واره برای تصاح��ب منابع خدادادی 
م��ردم ايران برنامه ريزی كردن��د در حالی كه مردم به 
عن��وان صاحبان اين منابع بايد طرف های تجاری خود 
را انتخ��اب كنند و رابطه برد – ب��رد برقرار كنند. وی 
به تبليغات منفی برخی از كش��ورها عليه ايران اش��اره 
كرد و گف��ت: بازرگان��ان ايرانی عالقه مند هس��تند با 
همه كش��ورهايی كه به احترام متقابل پايبند هس��تند، 

ارتباط های دو طرفه و پايدار برقرار كنند. 
وی توس��عه روابط گردشگری بين اصفهان و سنگاپور 
را نيازمن��د رف��ع موانعی از قبيل ص��دور ويزا و پرواز 
مستقيم هوايی دانست و گفت: صادر نشدن ويزا برای 
ايرانيان از سوی سنگاپور به طور مستقيم يكی از موانع 
گسترش همكاری های دو جانبه در زمينه های مختلف 
است و س��نگاپور برای اين مس��أله بايد گام عملياتی 

بردارد. 
وی با اش��اره به تجربه كش��ورهای كره جنوبی و ژاپن 
در تش��كيل مركز تج��اری در ايران و افزايش س��طح 
مبادله ه��ای اقتصادی گفت: س��نگاپور با اس��تفاده از 
اي��ن تجربه می تواند س��طح مبادله ه��ای اقتصادی در 
 بخش ه��ای مختل��ف را ب��ه صورت عميق گس��ترش 

دهد.

زاینده رود
در راس��تای خدمات شايس��ته بخش تعاون 
ب��ه صنعت فرش دس��تبافت و ش��كوفايی آن در 
س��ال های ن��ه چن��دان دور پي��ش بر آن ش��ديم 
تا در نمايش��گاه عرض��ه توانمندی ه��ای بخش 
تع��اون به واكاوی مش��كل ها و علل راكد ش��دن 
 فعالي��ت هنرمن��دان قاليباف در س��ال های اخير 

بپردازيم.
امي��ر نص��ر مديرعام��ل اتحادي��ه ش��ركت های 
تعاون��ی ف��رش دس��تبافت ش��هری و مديرعامل 
تعاونی فرش دس��تبافت جانبازان استان اصفهان 
در گفتگ��و با زاينده رود به تش��ريح فعاليت های 
دس��تبافت  ف��رش  تولي��د  بخ��ش  در   تعاون��ی 

پرداختند.
آقای نصر از فعالیت های اتحادیه تعاونی 

فرش دستبافت شهری بگویید؟
اتحاديه در حدود 43 تعاونی تحت پوش��ش دارد 
كه در سطح شهرهای استان فعاليت می كنند و در 
حدود 70 هزار هنرمند بافنده را در حمايت خود 
قرار داده اس��ت و به نوعی يكی از اشتغال زاترين 
تعاونی ه��ای موجود بوده اس��ت و تهيه و توزيع 
مواد اوليه همچون كرک،  ابريشم، نخ،  رنگ، نقشه 
و ابزارآالت قاليباف را برای اعضاء انجام می دهد، 
البته برخ��ی اجناس در مواقع��ی كمياب و گران 
می شود كه اتحاديه بايد در برابر اين بازار انعطاف 
پذير باشد كه تأمين مواد اوليه در اينگونه شرايط 

دشوار است.
از فعالیت های حمایتی اتحادیه و تعاونی ها 

برای اعضاء بگویید؟
بيمه بافندگان فرش دستبافت در مسائل پزشكی، 
از كار افتادگی و بازنشس��تگی )با نظر كميسيون 
پزش��كی( ميسر شده اس��ت كه حدود 20 درصد 

افراد تحت پوشش قرار گرفته اند و بقيه افراد نيز  
)ب��ا حمايت های دولت كريم��ه در آينده نزديك 
بيمه خواهند ش��د، در خصوص سهام عدالت نيز 
بيش��تر اف��راد ثبت نام ش��ده اند و 45 هزار نفر از 
اعض��ای اتحاديه بافندگان ش��هری در دو مرحله 
چك های 10 ميليون ريالی دريافت نمودند و بقيه 
اعضا نيز در حال ثبت نام و دريافت سهام عدالت 

هستند.
در خصوص فعالیت های شاخص اتحادیه 

توضیح دهید؟
در  اتحادي��ه ش��ركت  از جمل��ه عملكرده��ای 
نمايش��گاه های داخلی و خارجی و جشنواره های 
فرش ب��وده اس��ت ك��ه محصول ه��ای توليدی 
اعض��ا در نمايش��گاه دوب��ی، نمايش��گاه بزرگ 
ته��ران و نمايش��گاه فرش دس��تبافت اصفهان و 
نيز همين نمايش��گاه )تعاون( ش��ركت داده شده 
و م��ورد بازارياب��ی و فروش قرار گرفته اس��ت. 
از افتخاره��ای اتحاديه در س��ال 89-88 انتخاب 
ش��ركت »نوين نقش��ينه« به عنوان تعاونی نمونه 
از س��وی وزارت بازرگان��ی و مرك��ز ملی فرش 
اي��ران و درياف��ت لوح گ��ره زرين بوده اس��ت،  
تعاون��ی ف��رش دس��تبافت جانبازان ني��ز در اين 
 س��ال به عنوان تعاونی نمونه استانی مفتخر شده 

است.
تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه بیشتر در چه 

شهرهایی هستند؟
در قهدريجان، ش��اهتور، كوش��ك، نجف آباد و 
درچه تعاونی های فرش دستبافت فعالی داريم و 
بافندگان  آن نيز نمونه و هنرمند هستند و مديريت 
اين تعاونی ها هم در جش��نواره فرش دس��تبافت 

اصفهان برگزيده شده است.
مشکل های صنف فرش دستبافت و تعاونی ها 

را تشریح کنید؟
فرش دس��تبافت ايران مظلوم واقع ش��ده است و 
بسياری از بافندگان زير خط فقر زندگی می كنند. 
دول��ت بايد از بافندگان اي��ن هنر صنعت كه پايه 

صادرات غيرنفتی است حمايت كند.
فرش به عن��وان رقيب نفت و پش��توانه ارزی از 
مهم تري��ن اقالم صادرات��ی اس��ت از دولتمردان 
و مس��ئوالن اقتص��ادی تقاض��ا داري��م همانطور 
ك��ه وزارت نف��ت وج��ود دارد ب��رای فرش هم 
حداقل يك س��ازمان منس��جم تش��كيل ش��ود و 
 درد آش��نايان اي��ن هن��ر صنع��ت آن را مديريت 

كنند. 
س��ازمان بازرگان��ی و مجموعه ه��ای فعلی كافی 
نيس��ت، ما ب��ه يك دس��تگاه تخصص��ی احتياج 
داري��م تا ح��رف م��ا در مجامع خريدار داش��ته 
باش��د. 7 ميليون نفر در اي��ران از بافندگی فرش 
ارتزاق می كنند و متأس��فانه رقابت ناسالم رقبای 
خارج��ی كه ب��ا نيرنگ نقش��ه های ايرانی را كپی 
برداری می كنند و كارگر ارزان و جنس نامرغوب 
قيمت تمام شده را پائين كشيده و بازار را تسخير 
می كنند كمر صنعت فرش دس��تبافت ايران را كه 
نقط��ه مركز آن اصفهان اس��ت را شكس��ته و اين 
موضوع بايد به عنوان يك بحران اقتصادی دنبال 
 ش��ود و دولت به كمك صنعت فرش دس��تبافت 
بياي��د. ام��روزه كم لطف��ی و بی مه��ری به فرش 
دس��تبافت كه در دنيا به نام اي��ران و اصفهان بود 
باعث تنزل ايران در اين رش��ته ش��ده است، بايد 
مسئوالن مسير حل مش��كل ها را با بررسی دقيق 
همراه كنند و به ش��كوفايی اين هنر بينديش��ند و 
اولين قدم در آن هموار كردن مس��يرهای فروش 
و بازارياب��ی و ش��ركت دادن تعاونی ها با حداقل 

هزينه در نمايشگاه های خارجی است.

مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های فرش 
دستبافت شهری:

در رقابت 
ناسالم 
جهانی، 
دولت  

حامی فرش 
دستبافت 

اصفهان
باشد

با راه اندازی سامانه اعتبارسنجی بانكی در كشور، ايران از جهت شاخص 
اخذ اعتبار در بين 183 كشور با 20 پله صعود نسبت به سال گذشته در 

رتبه 89 دنيا قرار گرفت. 
براساس نمابر رسيده به ايرنا از شركت مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران؛ 
محمد جليلی مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران گفت: 
وضعيت فضای كس��ب و كار از جمله موضوع های تأثيرگذار بر رشد و 

توس��عه اقتصادی كشورها است و بانك جهانی نيز همه ساله 
با جمع آوری، تجميع، طبقه بندی، پردازش و تجزيه و تحليل 
اطالع��ات مرتبط با فضای كس��ب و كار كش��ورها آن را در 

گزارش های ساالنه منتشر می كند.
به گفته جليلی رتبه كلی كس��ب و كار ايران در گزارش سال 

2010 در بي��ن 183 كش��ور 131 اعالم ش��ده بود كه براس��اس گزارش 
 جديد برای س��ال 2011 اين ش��اخص با 2 پله بهبود به 129 ارتقا يافته 

است. 
وی اظهار داش��ت: براس��اس الگوی بانك جهانی 9 عامل اصلی ش��امل 
ش��روع كس��ب و كار، استخدام نيروی انس��انی، ثبت اموال، اخذ اعتبار، 
حمايت از س��رمايه گذاران، پرداخت ماليات، تج��ارت بين الملل، انعقاد 

قرارداده��ا و خاتمه يك كس��ب و كار رتبه كلی كس��ب و كار را تحت 
تأثير قرار می دهند. 

مديرعامل شركت مش��اوره رتبه بندی اعتباری ايران با بيان اينكه در اين 
ميان برای جمهوری اسالمی ايران بيشترين رشد مربوط به شاخص اخذ 
اعتبار اس��ت، خاطرنشان كرد: در اين شاخص جايگاه ايران از رتبه 109 
به 89 بهبود يافته و با تأثير ساير شاخص ها در مجموع رتبه فضای كسب 

و كار كشور 2 رتبه بهبود يافته است. 
ب��ه گفته وی م��الک اصلی بان��ك جهانی ب��رای بهبود ش��اخص اخذ 
اعتبار ايران، راه اندازی و عملياتی ش��دن س��امانه اعتبارس��نجی شركت 
مش��اوره رتبه بندی اعتباری ايران اس��ت كه اطالع های مربوطه در قالب 
 پرسش��نامه اس��تاندارد برای بانك جهانی توس��ط ش��ركت ارسال شده 

است. 

جليل��ی گفت: اين ش��ركت دارای مجوز فعالي��ت از بانك مركزی ايران 
بوده و به عنوان س��امانه اعتبارسنجی كش��ور فعاليت می كند و براساس 
ش��اخص های بين المللی به عنوان تنها ح��وزه اعتباری بخش خصوصی 

فعال در ايران شناخته می شود. 
وی ادامه داد: اهم شاخص  های مرتبط با راه اندازی سامانه اعتبارسنجی در 
اين گزارش مربوط به عمق اطالع های اعتباری است كه در نتيجه تسهيم 
اطالع اش��خاص حقيقی و حقوقی در س��امانه اعتبارسنجی، 
تس��هيم هر دو دس��ته اطالعات مثبت و منفی توس��ط سامانه 
اعتبارس��نجی و ع��دم وج��ود محدوديت مبلغی در تس��هيم 
اطالعات، تس��هيالت اعتباری توس��ط س��امانه اعتبارسنجی 
موجبات بهبود وضعيت كس��ب و كار در جمهوری اسالمی 

ايران را فراهم آورده است. 
جليل��ی افزود: همچنين گزارش پوش��ش اطالعات اش��خاص حقيقی و 
اش��خاص حقوقی توسط س��امانه اعتبارس��نجی دربردارنده حدود 4/5 
درصد كل جمعيت فعال كش��ور ش��امل اطالعات 2 ميليون و 400 هزار 
شخص حقيقی و 100 هزار شخص حقوقی در سال 2010 است كه اين 

عامل نيز در بهبود شاخص اخذ اعتبار مؤثر بوده است.

بهبود 20 پله اي ايران در شاخص »اخذ اعتبار«
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خصوصیت ها: هميشه سبز، ارتفاع گياه در حدود 25 
سانتيمتر، برگ ها گوشتی و تخم مرغی شكل بوده و 
براق و ابلق با رنگ ه ای س��فيد – كرمی در متن سبز 
رنگ و پر از فرورفتگی و برجستگی، به رنگ سبز تيره 
با رگه های سبز روشن سايه آپارتمان ها را به خوبی 
تحمل می كن��د. هم به طور مجزا و هم در كاش��ت 

گروهی زيباست.
نور: نيم سايه و نيم آفتاب كنار پنجره )گونه های ابلق 

به نور بيشتری نياز دارد(
دما: تابستان )حداكثر 24 درجه( زمستان )حداقل 18 
درجه ( و تا 10 درجه را نيز به خوبی تحمل می كند.

آبیاری: تابستان هر 10 روز يك بار و در زمستان هر 
3 هفت��ه يك بار نياز آبی كمت��ری دارد و بعد از اينكه 
خاک خشك شد آبياری كنيد و آبياری بيش از اندازه 
باعث پوسيدگی و در نهايت باعث حمله قارچ بوتری 

تيس می شود.
ــی: تابس��تان هفته ای 2 بار و در زمس��تان  غبارپاش

هفته ای يك بار
خاک: خاک ليمونی بهترين خاک است. خاک باغچه، 

خاک برگ و ماسه نيز استفاده می شود.
کوددهی: 2 گرم در ليتر هر 2 هفته يك بار با كودهای 

مخصوص گياهان زينتی از فروردين تا مهر ماه
ازدیاد: در اواخر بهار يا تابستان گرفتن قلمه حداقل با 
2 جفت برگ و جوانه انتهايی و ريشه دار كردن آنها در 
دمای 24-18 درجه در مخلوط ش��ن و پيت از طريق 
قلمه برگ نيز زياد می شود. )خاک كمی خشك ريشه 

دهی را تسريع می كند(
عوارض و درمان: برگ ها دارای تاول شده اند كه در 
اثر باتالقی شدن خاک است. برگ ها خم می شوند كه 
در اثر تشنگی گياه است. چروک برگ ها در اثر گرما و 
خشكی است. قاعده برگ سياه و پوسيده می شود كه 
در اثر آبياری زياد است. سقوط برگ ها در اثر سردی 
هواست. نقاط زنگ مانند روی برگ ها در اثر مواد براق 

كننده است.
نکته: به دليل ريز و سطحی بودن ريشه های اين گياه، 
گلدان كوچك تر را ترجيح می دهد و در صورت لزوم 

آن را با يك گلدان بزرگتر تعويض كنيد.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
کشک: يك پيمانه

ترخینه دوغ: 3 قرص
لوبیا چیتی، نخود، عدس: 200 گرم

سبزی آش: 500 گرم
نمک، زردچوبه، فلفل  سیاه: 1 قاشق غذاخوری
نعنا داغ، سیرداغ، پیاز داغ: 3 قاشق غذاخوری

 طرز تهيه:
قرص ترخين��ه را حدود 2 س��اعت در آب خيس 
كنيد. س��پس با حبوبات كه از قبل خيس نموده  ايد 
به همراه يك ليت��ر آب روی حرارت قرار دهيد تا 
حبوبات پخته ش��ود. بعد سبزی را اضافه نموده و 
پس از چند جوش، نيمی از پياز داغ و س��ير داغ را 
اضاف��ه نموده و نمك آش را اندازه كنيد. بعد از آن 
كه آش جا افتاده شد آن در ظرف كشيده و روی آن 

را با كشك و نعنا داغ و پياز داغ، تزئين كنيد.
 مواد الزم برای تهیه ترخینه دوغ:

بلغور گندم )حلیمی(: يك كيلو
ماست )دوغ( ترش پُرچرب: 3 كيلو

نمک: 2 قاشق  غذاخوری
زردچوبه، فلفل سیاه: يك قاشق غذاخوری

کالله زعفران )پودر نشده(: نيم مثقال
پونه خشک: 50 گرم

 روش تهیه ترخینه دوغ: بلغور گندم را شسته و با 
مقداری آب حدود 6 ساعت خيس كنيد.

س��پس آب آن را خالی نموده و ماس��ت را كه هم 
زده و يك دس��ت شده اس��ت به آن اضافه كنيد و 
روی حرارت ماليم قرار دهيد تا به طور كامل پخته 
ش��ود. در پايان ساعت اول زردچوبه، فلفل، پونه و 
زعف��ران را اضاف��ه نماييد و بع��د از آن كه مواد به 
حالت خمير كته مانندی در آمد ش��عله را خاموش 

نماييد و اجازه دهيد تا خنك شود. 
س��پس به اندازه ي��ك نارنگی از مواد برداش��ته و 
ف��رم دهيد. بعد آن را فش��ار داده تا صاف ش��ود و 
در س��ينی بچينيد و در جای خش��ك قرار دهيد تا 
آب آن گرفته و خشك ش��ود. می  توان ترخينه  ها 
 را در فريزر نگه داش��ت و نيازی به خش��ك كردن 

ندارد. 
اين قرص  ها نبايد بيش��تر از يك سال بماند چون 

طعم و بوی آن تغيير می  كند. 

پیرومیا )قاشقي(
خواب

ب��ه طور معمول اطفال كمتر از 5 س��ال بايد س��ر 
س��اعت ب��ه رختخ��واب رفت��ه و بخوابن��د. اين 
كودكان در صورت امكان می بايس��ت يك اطاق 
مجزا، آرام و بی س��ر و صدا داش��ته باشند و در 
صورت��ی ك��ه اين امكان ميس��ر نب��ود بايد تخت 
 خواب و رختخوابشان مجزا و فقط مال خودشان

 باشد.
 اگ��ر كودكان، اطاق تاريك و بی نور را دوس��ت 
نداشتند، بايد با استفاده از نور مهتاب و يا استفاده 
از نورهای بس��يار كم رنگ، آنه��ا را به خوابيدن 
تشويق كرد و به مرور با حذف نور اطاق، كودكان 
را با تاريكی عادت داد. برخی از كودكان به علت 
خيس ش��دن رختخوابش��ان ناراحت می ش��وند 

و م��ادران وظيف��ه دارند اين 
ناراحتی را به سرعت برطرف 
نمايند. البته اين مشكل به طور 
معمول ب��رای كودكان زير 3 
سال رخ می دهد ولی ممكن 
بزرگتر  كودكان  برای  اس��ت 
هم اتفاق بيفتد. بنابراين بهتر 
اس��ت مادران گرامی قبل از 
خوابي��دن، ك��ودكان خود را 
به دستش��ويی ببرن��د، به آنها 
مايع��ات زياد ندهن��د و اگر 
اين مش��كل بارهاادامه يافت، 
مراجعه  متخصص  پزشك  به 

نمايند.
بهت��ر اس��ت م��ادران قبل از 
خواب، به كودكان يك لباس 
سبك و راحت بپوشانند و اگر 
طفلشان ناراحت بود، با بازی 
كردن ب��ا او، ش��عر خواندن، 
كتاب قصه نشان دادن و كنار 
او ب��ودن، امكانات راحتی را 

فراهم كرده و به تدريج او را بخوابانند.
نكته مهم ديگر اين اس��ت كه اطفال در طول روز 
نيز ممكن است ساعاتی را بخوابند و والدين بايد 
س��عی كنند همان امكانات راحتی را كه در باال به 
آن اش��اره شد، برای كودک خود فراهم كنند و در 
ضمن س��عی نمايند كه كودكش��ان از نور مستقيم 
آفتاب بهره ببرد، چرا كه نور خورشيد برای رشد 
و نمو كودكان بس��يار مهم و ضروری است. البته 
اگر فصل س��رما در پيش باش��د و ك��ودک نتواند 
از محيط آزاد اس��تفاده نمايد، مادران می توانند از 
آفتاب پش��ت شيش��ه كمك بگيرند و به اصطالح 

كودک را حمام آفتاب نمايند. 
در هر حال هر چه ك��ودک در طول روز فعاليت 
و تحرک بهتری داش��ته باش��د؛ خواب بهتری هم 
خواهد داش��ت، ول��ی هر چ��ه در موقعيت های 
مح��رک اع��م از ميهمانی ه��ای ش��لوغ و مهيج، 

اتومبي��ل رانی، راديو، تلويزي��ون و... قرار بگيرد، 
خواب ه��ای بد و ناراحت كنن��ده ای برای طفل 
ايجاد می شود و كودک ضمن بدخوابی، اشتهايش 

كم می شود. 
وزنش پايين می آيد و بيشتر رنگ پريده و پريشان 
اس��ت. مثالی است معروف كه می گويد: طفل در 
خواب رش��د می كند، يا ب��ه عبارتی غذای طفل، 
خواب اس��ت. همينطور در كشور فرانسه مرسوم 
اس��ت كه می گويند: هر كس خوابيده، شامش را 

خورده است.
بازی 

اگر دقت كرده باش��يد متوجه می شويد كه ساق 
پ��ای بچه ه��ای 4-5 س��اله قوی ت��ر از عضله 
بازوهايشان است. علت آن است كه بچه ها زياد 
می دوند. زياد بازی می كنند و از عضله پاهايشان 

بيشتر كمك می گيرند. 
در حالی كه عضله بازوهايش��ان الغر اس��ت و از 
آنجا كه رشد استخوان ها به عضله ها نيز بستگی 
دارد؛ بنابراين توصيه می شود كه پدر و مادران با 
اضافه كردن وزنه و يا كيس��ه های شنی به وسايل 
بازی بچه ها، آنها را وادار نمايند كه از عضله های 
دس��ت و پا هم زمان اس��تفاده نمايند و يا با بردن 
بچه ها به مكان هايی كه در آن تپه های شنی قرار 
دارد و كودكان مجبورند چهار دس��ت و پا از آن 
باال بروند و يا االكلنگ بازی نمايند، آنها را ملزم به 
 تحرک كل بدن كنند تا كودكان دچار نقص رش��د 

نشوند.
زیبایی و سالمت اندام ها

مادران از زمانی كه اطفال ش��ما به سن 2 سالگی 
می رسند بايد مسواک زدن را آغاز نمايند، چرا كه 
اين عمل، سالمت سال های بعدی آنها را تضمين 

خواهد نمود.
ممكن اس��ت اين كار در ابتدا برای كودک حالت 
مس��خره يا بازی داشته باشد ولی به مرور زمان او 

اين عمل را خواهد پذيرفت.
 برخ��الف نظ��ر برخ��ی از اف��راد، س��عی كني��د 
مواد غذايی س��فت و س��خت را كودک بجود تا 
دندان ه��ا و عضله های فك او قوی ش��ود و از 
خوراندن گوش��ت، سبزی ها، ش��ير، غالت و از 
هم��ه مهم تر روغ��ن ماهی ب��ه او غفلت نورزيد 
تا دندان ها و جس��م س��المی داش��ته باشد و اگر 
ب��ا تمام اين مراقبت ها ك��رم خوردگی رخ داد با 
مراجعه سريع به دندانپزشكی از پيشرفت بيماری 

جلوگيری نماييد.
پ��دران و م��ادران بايد ه��ر چند وق��ت يك بار 
جهت چكاب كودک خود به پزش��كان متخصص 
داخلی و دندانپزش��ك اطفال 
مراجعه نمايند تا در صورت 
بروز كوچكتري��ن موردی از 
بيماری، اقدام ش��ود چرا كه 
ه��م خان��واده و ه��م كودک 
مش��كل های  دچ��ار  كمت��ر 

بيماری شوند. 
داش��تن  ب��ا  ك��ودكان  اگ��ر 
دندان ه��ای س��الم و ع��دم 
باز هم  وجود سرماخوردگی 
تودماغ��ی صحب��ت كردند و 
نش��انه های زكام را داش��تند 
 ب��ه لوزه ه��ای آنه��ا توج��ه 

كنيد. 
اگ��ر لوزه ها دچ��ار تورم و 
قرم��زی بودند و ي��ا متوجه 
لوزه سوم شديد به طور حتم 
به پزش��ك مراجع��ه نمايند. 
چ��را كه ك��ودک ب��ا بلعيدن 
ميكروب ه��ا و چرک ه��ای 
ناشی از لوزه ها بعدها دچار 

روماتيسم قلبی خواهد شد.
تغذیه

 غ��ذا در ب��دن س��ه عم��ل را انج��ام می ده��د: 
1- می س��وزد، تا ايجاد ح��رارت كند و موجب 
حركت ش��ود. 2- به كار می رود تا باعث ترميم 
ضايعات موجود در بدن شود. 3- تنظيم می كند، 

تا اعمال بدن را پی در پی به ثمر رساند.
بنابراي��ن نباي��د آنقدر از غ��ذا اس��تفاده كرد كه 
باعث رس��وب چربی و چاقی زياد در بدن ش��ود 
و نباي��د آنق��در غفلت نم��ود كه الغ��ری مفرط 
 روی دهد و بدن مس��تعد انواع و اقس��ام بيماری 

شود. 
بنابراي��ن ب��ا اس��تفاده صحيح از رژي��م غذايی و 
گنجاندن انواع و اقسام مواد غذايی جهت رسيدن 
ام��الح و ويتامين ها به بدن، می بايس��ت از يك 

زندگی سالم و سالمت لذت برد.

مراقبت های دوران کودکی

گلخندنقطه

پیشبند یازده مکان مخفی در خانه برای انبار كردن وسایل

مادران مصروع باردار 
نگران فرزندان خود نباشند

آغوش مادر، درد نوزاد را كاهش مي دهد

جوان و خانواده

آش ترخینه دوغ )اراک( هر خانه ای ظرفيت هايی برای انبار كردن وسايل 
خارج از انباری رسمی و شناخته شده دارد كه به 
طور كامل و بهينه مورد اس��تفاده قرار نمی گيرند.
اين فضاها را در خانه خود كش��ف كرده و از آنها 

استفاده كنيد. به فرض:
- از اختالف س��طح های باريك ميان دو ديوار يا 
فاصله بين ديوارها، برای ساختن يك رخت آويز 
زيبا اس��تفاده كنيد و لباس هايی را كه كمتر مورد 

استفاده قرار می گيرند آنجا آويزان كنيد.
- در فاصله بين كف اتاق ها و كمدها، كشوهای 
باريك��ی بس��ازيد ك��ه برای ق��رار دادن اش��يای 
شكس��تنی و با ارزش مانند سينی ها و ديس های 

چينی مناسب باشند. 
حوله ه��ا و مالفه ه��ا و ني��ز لباس ه��ای زير را 
نيز می توانيد در اين كش��وهای باريك بگذاريد. 
 اين كش��وها را می توانيد به س��ادگی با فش��ار پا 

ببنديد.
- فضای خالی باالی كابينت آشپزخانه را تا سقف 
ادام��ه دهيد. در بس��ياری از آش��پزخانه ها بخش 
ب��االی كابينت ها بدون اس��تفاده رها می ش��ود. 
می توانيد بخش��ی از وسايل آش��پزخانه را كه به 
ندرت مورد استفاده قرار می گيرند در اين كابينت 

اضافی جای دهيد.
- تع��داد زياد كتاب ه��ا و مجله ها به خصوص 
در خانه ها و آپارتمان ها می تواند مشكل آفرين 
باش��د. اگر كمدهايی در خان��ه داريد كه از عمق 
مناس��بی برخوردارن��د می توانيد قس��مت عقبی 
آنه��ا را با يك دي��وار كاذب جدا كنيد و به عنوان 
كتابخانه يا محل قرار دادن مجله ها مورد استفاده 
قرار دهي��د.5 فضاهای خالی بين كابينت ها و نيز 
داخل آنها را با اس��تفاده از وسايل مناسب تجهيز 

كنيد تا از فضای موجود بيش��ترين استفاده عملی 
را كرده باش��يد. به فرض به ج��ای اينكه ادويه را 
در ظرف ه��ای تزئينی بريزيد ك��ه بايد آنها را در 
كنار ه��م چي��د و در معرض نمايش گذاش��ت، 
می توانيد از ظرف هايی اس��تفاده كنيد كه بتوانيد 
آنه��ا را روی هم بچينيد. يا در م��ورد كابينتی كه 
در آن بش��قاب ها و چنگال ها را قرار می دهيد، 
می توانيد به جای چيدن آنها، از سبدهای مسطح 

و نيز طبقه های كشويی استفاده كنيد.
در مورد گوش��ه ها كه در بيشتر موارد بی استفاده 
رها می شوند می توانيد از تجهيزات مثلثی شكل 
استفاده كنيد و وسايل مورد استفاده روزمره مانند 

نمك پاش را در آنها بچينيد.
- از فضای زير پله ها غافل نش��ويد و با استفاده 
از پرده های رنگين يا يك درب مناس��ب، از آنها 
برای انبار كردن وسايل، به خصوص مواد غذايی 

خشك مانند روغن و برنج استفاده كنيد.
- درباره شيوه بهره برداری فعلی خود از فضاهای 

موجود تجديد نظر كنيد. 
آي��ا به واقع چگونگ��ی چيدن مبلم��ان و اثاثيه و 
وسايل به خصوص در آشپزخانه به بهترين شكل 
انتخاب ش��ده است؟ در بس��ياری از موارد با يك 
تجديد نظر س��اده فضای بيشتری برای قرار دادن 
وس��ايل اضافی خود در سرتاس��ر منزل خواهيد 

يافت.
- كمدهای لباس را به عنوان مهمترين عنصر انبار 
ك��ردن در خانه ها در نظر می گيرند. به جای اين 
كه در اتاق ها كمدهای كوچك بسازيد سعی كنيد 
كمدهايی بس��ازيد كه تا سقف ادامه داشته باشند 
و صد البت��ه درهای آنها نيز به همان ميزان مرتفع 
باشند. جاس��ازی كش��وهای زياد در اندازه های 

مختل��ف، ظرفيت كمده��ا را افزايش می دهد و 
نظم و ترتيب بيش��تری ايج��اد می كند. همچنين 
تمهيدهايی بينديشيد كه بتوانيد در كمدها وسايل 

بزرگ و حجيم مانند بالش ها را نيز جای دهيد.
- ح��اال ديگ��ر نوبت پاركينگ اس��ت. وس��ايل 
و تجهي��زات اتومبيل ه��ا به ط��ور معمول جای 
زي��ادی می گيرند با اين حال خواهيد توانس��ت 
 فضاي��ی ب��رای انب��ار ك��ردن اب��زار آالت ايجاد 

كنيد. 
از كابينت ه��ای دس��ت دوم می توانيد برای اين 
منظور اس��تفاده كنيد اما هنگام نصب كردن توجه 
داش��ته باش��يد كه ارتفاع اتومبيلی كه در جوار آن 
پارک خواهد شد چقدر است. كابينت های درب 
دار مطلوب تر هستند چون به اين ترتيب وسايل 

آن بر روی اتومبيل سقوط نخواهد كرد.
- در بس��ياری از خانه ها، در انتهای راه پله ها يا 
در ابتدای آنها اتاق كوچكی تعبيه ش��ده است كه 
برای انباری استفاده می شوند. اگر اشيای اضافی 
را ب��ه داخل آنها پرتاب كني��د و آنها بدون نظم و 
ترتيب و روی هم انباشته شوند بی شك به زودی 
فضای داخل آن با وسايل شما كه به احتمال زياد 
ديگر قابل اس��تفاده نخواهند بود اش��غال خواهد 
ش��د. اگر قفس��ه های كوچك در آنها تعبيه كنيد 
و در كار انب��ار كردن وس��ايل، از نظ��م و ترتيب 

پيروی كنيد.
- سعی كنيد به هنگام تهيه مبلمان و وسايل چوبی 
منزل، از مواردی اس��تفاده كنيد كه دارای كشو يا 
كمدهای كوچك باشند. به فرض: اگر تختخواب 
فرزند ش��ما دارای يك كش��و در زير و يك كمد 
كوچك در باالی آن باشد ديگر مشكل »مالفه ها 

را كجا بگذارم« نخواهيد داشت.

اين باور اش��تباه اس��ت كه كودک 
 مادر مبتال ب��ه صرع نيز دچار صرع 
مي ش��ود، اگر چه ريس��ك ابتال به 
ص��رع در فرزن��دان اف��راد مصروع 
نس��بت به مادران باردار ديگر باالتر 
است، ولي در بيشتر موردها خطري 

نوزاد متولد شده را تهديد نمي كند. 
دكتر ابوالحسن مفيدي، متخصص 
مغز و اعصاب در گفتگو با ايسنا، با 
بي��ان اينكه بيش از 80 درصد موارد 
فرزندان مادران مصروع از سالمت 
كافي برخوردارند، تأكيد كرد: مادري 
كه در طول دوران بارداري داروها را 
به طور مرتب مصرف نكند و دچار 
تشنج شود، احتمال آنكه فرزندش 

دچار صرع شود، زياد است. 
 گفتن���ي اس��ت: مادران����ي ك��ه
  فني توئي��ن و فنوباربيتال دريافت 
مي كنند بايد براي جلوگيري از خطر 
خونريزي در هفته آخر بارداري زير 
 نظر پزش��ك، ويتامي��ن K مصرف 

كنند .

تحقيق های تازه نشان داده است 
با پوس��ت  كه تم��اس پوس��ت 
م��ادر و نوزاد به واق��ع می تواند 
درد ن��وزادان را كاه��ش ده��د. 
پژوهشگران می گويند كه آغوش 
م��ادر می توان��د برای ن��وزاد به 
ويژه طی يك پروس��ه پزش��كی 
مانند يك مسكن طبيعی  درمانی 
 عم��ل كن��د و درد او را كاهش 
هم چنين  متخصص��ان  اين  دهد. 
يادآور شدند كه تماس با پوست 
ب��دن مادر ن��ه تنه��ا از درد وی 
می تواند  حت��ی  بلكه  می كاه��د، 
بهب��ودی ن��وزاد را نيز تس��ريع 
كند. اين واقعي��ت كه نوزادان و 
كودكان خردسال وقتی در حين 
انج��ام آزماي��ش يا پروس��ه های 

درمانی، در آغوش مادرشان درد 
و رن��ج كمتری را تجربه می كنند 
يك واقعيت قاب��ل درک بوده و 

دور از انتظار نيس��ت. 
اين مطالعه از س��وی متخصصان 
دانش��گاه  پرس��تاری  دانش��كده 
مك گي��ل در مونت��رال صورت 
گرفت��ه و البت��ه چندين انس��تيتو 
آكادمي��ك ديگ��ر در كان��ادا نيز 
 در انج��ام اين تحقي��ق همكاری

 داش��ته اند. 
در اين پژوهش مادران و نوزادان 
س��ه بيمارس��تان در كانادا تحت 
بررس��ی و مطالعه ق��رار گرفتند. 
هم چني��ن 61 ن��وزاد حدود 10 
روزه در اي��ن تحقي��ق ش��ركت 

داش��تند.

استاد يار دانشگاه ش��هيد بهشتی گفت: »مسموميت 
ك��ودكان ب��ا مواد مخ��در يكی از خطرهای ش��ايع 
اس��ت و در ح��ال حاض��ر مس��موميت ب��ا م��واد 
محرک زا نظير كريس��تال و شيش��ه در كودكان زياد 
 ش��ده اس��ت. فريبا فرنقی در گفتگو با  فارس اظهار 
داشت: متادون هم  اكنون مانند مواد مخدر خطرناک 
است و عامل اصلی مسموميت در كودكان به شمار 
می رود، در گذشته مسموميت با مواد مخدر نظير ترياک 
و هروئين بيشتر بود اما در حال حاضر مسموميت با 
 مواد محرک نظير كريستال و شيشه در كودكان زياد شده 
است. اس��تاديار بيماری های كودكان دانشگاه شهيد 
بهشتی، خانواده را مقصر اصلی مسموميت كودكان با 

مواد مخدر و محرک زا دانست و گفت: در خانواده هايی 
كه اين نوع از مواد توسط اعضای آن مصرف می شود، 
مس��موميت كودک اين خانواده ها بيشتر است زيرا 
مواد در دس��ترس كودک است و اين در حالی است 
ك��ه كودک قادر به تش��خيص مواد نيس��ت و آن را 
 می خورد كه همين مس��أله موجب مسموميت وی 
می ش��ود. وی در ادامه اين مطلب با اش��اره به اينكه 
مس��موميت با مواد مخدر در كودكان می تواند منجر 
به مرگ شود، اظهار داشت: داروهای ترک اعتياد نيز 
برای كودكان خطرناک است؛ از اين رو بزرگتر ها بايد 
در حفظ و نگهداری اين مواد دقت داشته و آنها را دور 

از دسترس كودک خود قرار دهند.

نتيجه ي��ك مطالعه جديد نش��ان می دهد، ترتيب 
تول��د فرزن��دان در خانواده ه��ا كه هم��واره علت 
رقابت ميان خواهران و برادران محس��وب می شود، 
بر ش��خصيت و هوش كودكان نيز تأثير می گذارد. 
محققان می گويند: فرزندان اول باهوش ترند، با اين 
ح��ال خواهران و برادران كوچكتر نمره های بهتری 
در مدرس��ه می گيرند و اجتماعی تر هستند. در اين 
مطالعه »تيفانی ال. فرانك« از دانش��گاه »آدلفی« در 
»النگ آيلند« و همكارانش 90 جفت خواهر و برادر 
دبيرستانی را مورد مطالعه قرار دادند. محققان از افراد 
مورد مطالعه خواس��تند تا نمره ها و رتبه  خود را در 
زمينه هوش، اخالق كاری و عملكرد تحصيلی در 
مقايسه با خواهران و برادرانشان اعالم كنند. همچنين 
محققان به منظور تأييد گزارش های دانش آموزان، 
نمره ه��ای آزمون ه��ای تحصيلی آنها را به دس��ت 
آوردند. در اين مطالعه ديده ش��د ك��ه فرزندان اول 
در رياضی و قدرت كالمی نمره های بهتری گرفتند، 

اما ميانگين نمرات طول سال تحصيلی خواهران و 
برادران كوچكتر در درس های انگليس��ی و رياضی 
بهتر ب��ود. در آزمايش ديگری محققان تفاوت های 
شخصيتی 76 جفت خواهر و برادر را در دبيرستان 
بررس��ی كردند. در اين مطالعه ديده شد كه خواهر 
و برادر كوچكتر نس��بت به خواهر و برادر بزرگتر 
 خ��ود اجتماعی تر، احساس��اتی تر و باگذش��ت تر

 است.
فرزندان اول از خواهر و برادر كوچكتر خود كمال 
گراترند. به گفته محققان، فرزندان اول به دليل اينكه 
در بره��ه ای از زندگی خود تنها كانون توجه پدر و 
مادر خود بوده ان��د، نمره های بهتری در آزمون های 

هوش به دست می آورند. 
با اين وجود آنها تأكيد كردند: فرزندان كوچكتر به 
دليل كسب مشاوره از فرزندان اول كه ناچار بوده اند 
بعضی موضوع ها را خود حل كنند، نمره های بهتری 

به دست می آورند.

كارش��ناس اداره بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت 
گفت: مش��كل های خانوادگی مانند ناس��ازگاری 
بين زن و شوهر يا ساير اعضای خانواده می تواند 
موجب بی اش��تهايی مادر و امتن��اع او از تغذيه 
مناس��ب شود. پريس��ا ترابی در گفتگو با فارس، 
اف��زود: بر اس��اس عل��ت مؤثر ب��ر وزن گيری 
نامناس��ب، بايد مداخله ای متناسب و مؤثر برای 
بهبود وضعيت س��المت جس��می و روانی زنان 
باردار ص��ورت گيرد. وی گف��ت: بايد عوارض 
ناش��ی از وزن ناكافی زن باردار بر سالمت خود 
و جنين تا حد امكان جلوگيری شود. مشكل های 
خانوادگی مانند ناس��ازگاری بين زن و ش��وهر، 
ناسازگاری با مادر شوهر و ساير اعضای خانواده 

و ي��ا نارضايت��ی از ب��ارداری، می تواند موجب 
بی اشتهايی مادر و امتناع او از غذا خوردن شود.
كارش��ناس اداره بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت 
افزود: در يافتن اين زمينه، مش��اوره با مادر برای 
پی بردن به روابط او و همس��ر و ساير اعض�ای 
خانواده كمك كننده اس��ت. تراب��ی گفت: از او 
بخواهي��د ك��ه در مراقبت های بع��دی همراه با 
همسرش نزد ش��ما بيايد و با همسر وی به طور 
جداگانه و به ش��كلی كه اختالف بر انگيز نباشد 
درب���اره وضع�يت زن��ان ب�اردار، بی اش��تهايی 
و خطره��ای وزن گيری نامطل��وب، كمك ها و 
حمايت هايی كه او می تواند از زنان باردار بكند، 

صحبت شود.

تحقيق ها نش��ان داده است كه در جوامع بدوي يا 
در جوامعي كه قوانين عرفي آن حول محور »زور« 
مس��تقر ش��ده و منطق در آن كاربرد كمتري دارد، 
تنبيه سخت ترين و كم هزينه ترين و در عين حال 
هم بدترين واكنش موجود اس��ت. »خش��ونت« و 
»تنبيه« در خانواده گاهي تبلور ترس و دلهره است 
زيرا فرزنداني كه از كودكي فقط آموخته اند كه به 
همه درخواس��ت هاي موجود پاسخ »آري« بدهند 
و اگر »نه« بگويند در معرض تنبيه قرار مي گيرند، 
در بزرگسالي احتمال آنكه هرگاه »نه« مي شنود، از 
ابزار خشونت استفاده كنند بيشتر است، همانطور 
كه فرزندان خانواده هاي پدرساالر، خشونت گرا و 
يا از افسردگي رنج مي برند. اگر مي خواهيم جهاني 
صلح آميز داش��ته باش��يم بايد در قدم نخست، با 
روش هاي خش��ونت آمي��ز در خان��واده مبارزه 
كنيم، زيرا امروزه متداول ترين خش��ونت موجود 
 در س��طح جوامع انساني، خش��ونت در خانواده 

است. 
پديده خش��ونت خانگي در كشور ما در قياس با 
پاره اي از كش��ورها كمتر رخ م��ي دهد اما به هر 
حال واقعيت تلخي است كه وجود دارد و عواملي 
نظي��ر بي پناهي اعضاي آزار ديده، ترس و ش��رم 
اعضاي خانواده در بيان آزار، كاستي هاي قانوني، 
بي توجهي نهادهاي حمايتي و هزاران عامل ديگر 
در گسترش اين امر دخيل است. اين امر ضروري 
به نظر مي رس��د كه با يك عزم ملي، علل گرايش 
به خش��ونت توس��ط كارشناس��ان بررسي شده و 
روش هاي درماني متناسب با آن به افكار عمومي 
ارائه ش��ود. در اين خصوص يك فوق تخصص 
روانكاوي با بررس��ي علل روانش��ناختي گرايش 
به خش��ونت اظهار داشت: گاهي خشونت توسط 
فرهنگ، تأييد و تش��ويق مي ش��ود و حتي توسط 
خانواده به رسميت شناخته شده و يك رفتار نرمال 

تلقي مي شود. 
دكتر »ت��ورج مرادي« افزود: روان��كاوان معتقدند 
هنگام��ي ك��ه نمي تواني��م حرفمان را به كرس��ي 

بنشانيم توسط خشونت آن را اعمال مي كنيم و اين 
به معناي آن اس��ت كه كسي كه اقتدار دروني اش 
از بين رفته يا كم رنگ ش��ده اس��ت ناچار است 
توسط خشونت خواسته اش را محقق كند. هنگامي 
كه نمي توانيم حرفمان را به كرسي بنشانيم توسط 
خش��ونت آن را اعم��ال مي كنيم و اي��ن به معناي 
آن اس��ت كه كس��ي كه اقتدار درون��ي اش از بين 
رفته يا كم رنگ ش��ده اس��ت ناچار است توسط 
خش��ونت خواس��ته اش را محقق كند. اين استاد 
دانش��گاه خاطرنش��ان كرد: وقتي احترام به  خود 
را ي��اد نگرفته ايم و از كودكي با احس��اس تحقير 
زندگي كرده ايم به ديگران نيز احترام نمي گذاريم 
 و اي��ن بي احترام��ي را ب��ر فردي ك��ه از خودمان 
ضعيف تر است مثل كودكمان اعمال مي كنيم. وي 
ادامه داد: اين بي احترامي مثل يك عقده سركوفته 
حل نشده در درون فرد باقي مي ماند و هنگامي كه 
فرد توسط عوامل بيروني تحريك مي شود آن را به 

شكل پرخاشگري و خشونت بيرون مي ريزد.
 اين محقق با اش��اره به اين كه وقتي انس��ان قادر 
نباش��د بر محي��ط كنترل داش��ته باش��د اين عدم 
كنترل را دليل ضعف و ناتواني خود تلقي مي كند 
گفت: در چنين ش��رايطي ف��رد بيمار فكر مي كند 
كه دوست داشتني نيست و غيرقابل احترام است 
و در چنين حالتي حتي احس��اس ش��رم نهفته در 
درون آدم��ي افزاي��ش مي يابد. وي ادام��ه داد: در 
چنين شرايطي است كه تخليه كردن احساس شرم 
به وس��يله كتك زدن و تحقير كردن كس��ي كه ما 
را خش��مگين كرده  است، فوق العاده ارضاكننده و 
تخليه كننده اس��ت بنابراين اين تجربه زياد تكرار 
مي ش��ود. مرادي تصريح كرد: هنگامي كه كودک 
كتك مي خورد به تنها چيزي كه نمي انديشد كار 
اش��تباهي است كه انجام داده است و به هيچوجه 
دليل��ي كه پ��در و مادر به خاط��ر آن وي را كتك 
زده ان��د فكر نمي كند بلكه تنه��ا چيزي كه كودک 
در آن ش��رايط به آن مي انديشد آن است كه مورد 
توهين و تحقير قرار گرفته  اس��ت. وي خشونت 
اعمال شده توسط والدين را مهم ترين عامل از بين 
رفتن اعتماد و صميمي��ت در خانواده عنوان كرد. 
اين متخصص، اضطراب، ترس از جدايي، ش��ب 
ادراري و وج��ود عالمت ه��اي روان، را از جمله 
تأثيرهاي كوتاه مدت خش��ونت نسبت به كودكان 
دانس��ت. وي تأكيد كرد: آن چه اهميت بيش��تري 
دارد اثرهاي درازمدت خش��ونت بر كودک است، 
اعتماد به نفس پايين و احساس شرم از مهم ترين 
اين تأثيرها اس��ت و چنين كودكي در بزرگس��الي 
تبديل به يك والد مهاجم، خشن و آزاردهنده شده 

و كودک خود را مورد آسيب قرار مي دهد.

مسمومیت با كریستال و شیشه 
در بین كودكان

فرزندان اول باهوش ترند

ناسازگاري زن و شوهر 
موجب وزن ناكافي مادر باردار مي شود

علل خشونت در خانواده 
الف- رستميان
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پس از محروميت مادام العمر؛

علی حسینی: 
بازهم می گویم 
دوپینگ نکرده ام

اصغر دليلی: 

ذوب آهن را باید 
از حاال قهرمان آسیا 
بدانیم

سجاد استكی: 

كمیته ملی المپیك 
به وعده های خود 
عمل نکرد

 س��عيدعلی حس��ينی پس از ش��نيدن خب��ر محروميت 
مادام العمرش گفت: تنها چيزی كه می توانم بگويم اين 
اس��ت كه خدا را شكر كنم و شايد قس��مت من اينگونه رقم 
خورده بود. س��عيدعلی حسينی كه از يك س��ال پيش اجازه 
حضور در هيچ كدام از رقابت های ورزش��ی را نداشت، شنبه 
ش��ب برای هميشه از حضور در رقابت های ورزشی محروم 
شد. وی پس از شنيدن اين خبر اظهار داشت: اين خبر چندان 
برای من تازگی نداش��ت. با روندی كه در ماه های گذشته طی 
ش��ده بود انتظار چنين مسأله ای را داش��تم اما باز هم خدا را 
شكر می كنم، بی شك قسمت من اين بوده است، چندان هم 

از اين مسأله ناراحت نيستم. 
وی اضافه كرد: اين شكست بزرگی در زندگی من است چون 
می توانس��تم به افتخارهای بزرگی دست پيدا كنم اما زندگی 
هنوز برای من تمام نشده است و اميدوارم با توكل به خدا در 
آينده شرايط بهتری داش��ته باشم. سعيدعلی حسينی در پايان 
تأكي��د كرد: ب��از هم می گويم كه من دوپين��گ نكرده ام و اين 

دسيسه ای بود كه برای من چيده شد. 

مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: شرايط تيم 
م��ا بس��يار مس��اعد اس��ت و از همين حاال باي��د ما را 

قهرمان آسيا بدانيد. 
اصغر دليلی افزود: تيم ما با كمترين اشتباه به فينال مسابقه های 
ليگ قهرمانان آسيا رس��يده است و اطمينان دارم با ادامه اين 

روند قهرمان می شويم. 
وی خاطرنش��ان كرد: فاصله ما با ژاپن بسيار زياد است و به 
احتمال فراوان هواداران كره بيش��تر ظرفيت ورزش��گاه را در 

اين بازی پر می كنند. 
 م��ديرع���ام��ل باش��گاه ذوب آه��ن اصفه����ان ي��ادآور 
ش��د: خوش��بختانه در طول اين مدت رئيس سازمان تربيت 
بدنی، وزير صنايع و معادن و مديرعامل شركت ذوب آهن با 
 حمايت های خوب خود موجب ش��دند كه روحيه تيم ما باال 

برود. 
تيم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان ش��نبه آين��ده در فينال ليگ 
قهرمانان آس��يا به مصاف تيم فوتبال س��ئونگنام كره جنوبی 

می رود. اين مسابقه در شهر توكيو برگزار می شود.

 س��جاد اس��تكی ملی پوش اصفهانی تيم هندب��ال ايران 
گفت: قرار بود پيش از اعزام به گوانجو مبلغ قرارداد ملی 
پوش��ان هندبال پرداخت ش��ود اما كميته ملی المپيك با عملی 
نكردن وعده های خود، ملی پوشان را دچار مشكل كرده است. 
استكی اظهار داشت: س��ه ماه است كه در اردو هستيم. در اين 
مدت دو اردوی تداركاتی خوب در قطر و مجارستان را پشت 
سر گذاشتيم كه عملكرد خوبی نيز به خصوص در رقابت های 
قطر از خود به نمايش گذاش��تيم. اس��تكی در ادامه از عملكرد 
كميته ملی المپيك در پرداخت قراردادها و حقوق ملی پوشان 
اعزامی ب��ه گوانگجو ابراز نارضايتی كرد و گفت: جا داش��ت 
امسال كه فدراسيون تداركات خوبی را برای ما پيش بينی كرده 
بود كميت��ه ملی المپيك هم در عمل به وعده های خود تالش 
 می ك��رد ت��ا حماي��ت از تيم ه��ای اعزامی كامل ش��ود. وی

افزود: كميته ملی المپيك با ما قرارداد بست و قرار بود تا پيش 
از اع��زام مبلغ كامل ق��رارداد و حقوقمان را پرداخت كند اما به 
اين وعده عمل نشد تا ملی پوشان كه بيشترشان متأهل هستند 

با مشكل مالی مواجه شوند.

خبرها

گفتگو
شمس: 

برای اولين بار روسيه را با 
دو شكست بدرقه خواهيم كرد

سرمربی تيم ملی فوتسال گفت: روس ها هيچ گاه در ايران 
شكس��ت نخورده اند اما اين  بار آنها را با دو شكست بدرقه 
خواهيم كرد. حسين ش��مس در خصوص ديدار دوستانه 
ايران برابر روس��يه اظهار داشت: روس ها هر وقت به ايران 
آمده اند پيروز شده اند. می خواهيم برای اولين بار آنها طعم 
شكست را بچشند و با دو شكست اين تيم را بدرقه كنيم.  
وی افزود: روسيه با همان تركيبی كه در گرندپريكس برزيل 
ش��ركت كرد و هم چنين بيش��تر نفراتی كه در جام جهانی 
2008 در اختي��ار داش��ت، به ايران می آي��د. آنها تيم پنجم 
رنكينگ فيفا هستند و ما تيم چهارم، بر اين  اساس برای آنها 
هم كسب پيروزی دارای اهميت است كه جای خود را با ما 
عوض كنند. سرمربی تيم ملی فوتسال با مثبت ارزيابی كردن 
وضعيت بازيكنانش تصريح كرد: در شرايط بسيار خوبی به 
سر می بريم. فقط محمود لطفی كمی درد داشت كه او هم 
روز يكشنبه خوب تمرين كرد. هر 18 نفر حاضر در اردو به 

طور كامل آماده  بازی با روسيه هستند. 

امين كریميان:
لباس قهرمانی بر تن 

گيتی پسند
 سرپرس��ت تيم فوتس��ال گيتی پس��ند گفت: ب��ا درايت 
علی طاهری و هيأت مديره، يقين داش��ته باشيد در پايان 
فص��ل تيمی جز گيتی پس��ند لباس قهرمان��ی را نخواهد 
پوش��يد.  امين كريميان اظهار داش��ت: خيلی ها از صميم 
قلب دعا می كنند كه گيتی پسند قهرمان نشود تا مديريت 
علی طاهری زير س��ئوال رود، با اين ش��رايط بايد به اين 
افراد بگوي��م به اين آرزو نخواهيد رس��يد. وی ادامه داد: 
تغييرهای ايجاد شده در كادر فنی گيتی پسند موجب شد 
تا خيلی های تصور كنند كار ما تمام ش��ده است، اما اگر 
خدا بخواه��د هم در پايان نيم فصل و هم در پايان فصل 
قهرمانی ليگ به نام گيتی پسند خواهد بود. كريميان ادامه 
داد: فوتس��ال توسط علی طاهری در اصفهان دوباره زنده 
شد، باشگاه ماهان به لطف مديريت ايشان به افتخارهای 
زيادی دس��ت يافت. وی با اشاره به كارشكنی برخی ها 
عليه علی طاهری گفت: حاال اين مدير می خواهد كار نيمه 
تمام گذشته خود را در باشگاه گيتی پسند به اتمام برساند اما 
كسانی هستند كه اين را بر نمی تابند. سرپرست تيم فوتسال 
گيتی پسند ادامه داد: باشگاه گيتی پسند برنامه های زيادی 
برای جذب اس��تعدادهای فوتس��ال بومی دارد و در آينده 
خواهيد ديد كه چگونه اين تيم به يكی از بهترين تيم های 
بومی ايران تبديل خواهد شد. كريميان درباره بازی ايران و 
روسيه كه در اصفهان انجام می شود گفت: متأسفانه اصفهان 
در حالی ميزبان اين مس��ابقه می باشد كه هيچ ملی پوش 
اصفهانی در تيم ملی ديده نمی شود، باشگاه های اصفهانی 
به جای گرفتن ميزبانی اين مسابقه های كه هيچ سودی برای 
اصفهان ندارد بهتر اس��ت به فكر جذب اس��تعدادهای اين 

رشته در استان باشند. 

رأی دادگاه به نفع كشتی استان اصفهان
داود شيران: نباید كار 
به اینجا كشيده می شد

افتتاحيه بازی های آسيایی گوانجو
 كنار ساحل رودخانه پرل

وقتی یک تيم در 5 بازی 84 گل می زند؛
تقدیر فيفا برای زدن 41 گل 

در یک دیدار ليگ

عزیزمحمدی و كفاشيان 
راهی ژاپن می شوند

جلسه دادگاه داود شيران رئيس 
هيأت كشتی استان اصفهان در 
ش��عبه 30 دادگاه كهن��دژ اصفهان 
برگزار ش��د و قاض��ی پرونده رأی 
را به س��ود جامعه كش��تی اس��تان 
اصفه��ان اع��الم كرد. ب��ه گزارش 
روابط عمومی هيأت كش��تی استان 
اصفهان، رشيد خدابخش )مديركل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان( كه از 
داود ش��يران به دليل تحويل ندادن مسئوليت رياست هيأت كشتی اين 
اس��تان و هم چنين محل دفتر اين هيات به دادگاه شكايت برده بود، با 

رأی دادگاه به سود جامعه كشتی رو به رو شد. 
داديار ش��عبه 30 دادگاه كهندژ اصفهان با توجه به مستندهای موجود، 
دالي��ل مديركل تربي��ت بدنی اين اس��تان را كافی ندانس��ت و حكم 
 به تداوم حضور داود ش��يران در رأس هيأت كش��تی اس��تان اصفهان 

داد. 
داود ش��يران در اين ارتباط گفت: متأسفم كه در خانواده ورزش كه در 
آن شعار جوانمردی و پهلوانی می دهيم مشكل به وجود می آيد و ما 

به دنبال حل مشكل ها هستيم.
اين مورد به طور كامل يك موضوع مش��خص بود كه متأس��فانه با اين 
شيوه به دنبال حل كردن موضوع بودند اما خوشحالم كه جامعه كشتی 

از اين اتفاق سربلند بيرون آمد. 
رئيس هيأت كشتی اس��تان اصفهان افزود: اميدوارم روزی با بر طرف 

شدن سوء تفاهم ها اين مشكل ها در جامعه ورزش رخ ندهد.

مراسم گش��ايش شانزدهمين دوره بازی های آس��يايی، 21 آبان ماه 
)12 نوامبر( در دو س��وی رود پرل ش��هر گوانجو در جنوب كشور 
چين برگزار می شود. به  گزارش سايت رسمی بازی های آسيايی گوانجو، 
ورزشكاران كشورهای آسيايی سوار بر قايق در مراسم گشايش بازی های 
آس��يايی ش��ركت می كنند. حركت قايق ه��ا در رود پ��رل از مهم ترين 
بخش های اين مراسم است. در اين مراسم، موسيقی هايی با سازهای بومی 
كش��ورهای مختلف آسيايی برای خوش��امدگويی به ورزشكاران پخش 
می شود. شش صحنه نمايش در دو سوی رود پرل برای اجراهای مختلف 
طراحی شده اس��ت. بزرگ ترين نمايشی كه در اين مراسم اجرا می شود 
مختص فرهنگ جنوب چين است. شهر گوانجو ميزبان بازی های آسيايی 
كه به ش��هر گل ها شهرت دارد در روزهای برگزاری مراسم با50  ميليون 
دس��ته گل آراسته شده اس��ت. وانگ گورو مدير جنگلبانی گوانجو گفته 
اس��ت كه برنامه ريزی های مختلفی صورت گرفت��ه تا در طول برگزاری 
 بازی ه��ای آس��يايی اي��ن ش��هر زيباتر از هميش��ه ب��ه نظر برس��د. وی 
افزود: سراسر گوانجو با 50  ميليون سبد با  130 گونه مختلف گل تزئين 
شده است. تمامی اين گل ها با نظر متخصصان اين رشته انتخاب شده اند. 
كارشناس��ان باغبانی قيمت هر شاخه از اين گل ها را از دو تا صدها يوان 
ب��رآورد می كنند. در مجموع  150ميليون ي��وآن )حدود 22 ميليون دالر( 

برای گل آرايی بازی های آسيايی هزينه شده است. 

فدراس��يون بين المللی فوتبال از زحمت ه��ای يك تيم آماتور بانوان 
انگليس به دليل گلزنی زياد تقدير كرد. به گزارش فيفا، اين سازمان با 
ارسال پيام تشكر آميزی برای مقام های تيم اف.ث كين شام، از تالش های 
اعضا آن بابت به ثمر رساندن 84 گل در 5 مسابقه باشگاهی از ليگ بانوان 
اين كشور در فصل جاری تشكر كرد. اين تيم كه در فصل جاری درخشش 
خيره كننده ای داشته، توانسته حتی در يك بازی مقابل حريفی به نام اف. ث 
س��ومورتين، 41 گل ب��ه ثمر برس��اند. نكت��ه قابل تأمل آنكه اي��ن تيم در 
مس��ابقه های انجام داده  حتی گلی را نيز دريافت نكرده كه همين، در كنار 
خصوصيت گلزنی باال، با واكنش مثبت فدراسيون جهانی همراه شده است.

رئيس فدراس��يون فوتبال و رئيس س��ازمان ليگ هم��راه با كاروان 
خبرنگاران و مسئوالن و برای حضور در جمع بازيكنان ذوب آهن، 
فردا راهی ژاپن می ش��وند. علی كفاش��يان و عزيز محمدی فردا همراه با 
كاروان 12 نفره خبرنگاران رسانه های گروهی، راهی ژاپن می شوند تا تيم 

ذوب آهن را در فينال مسابقه های آسيايی همراهی كنند.
كاروان اصلی 43 نفره تيم فوتبال ذوب آهن روز ش��نبه تهران را به مقصد 
ژاپن ترک كرده بود و اصغر دليلی نيز همراه با مربی، ماس��اژور و يكی از 
بازيكنان ذوب آهن، يكشنبه شب به تيم پيوستند. عزيز محمدی در بازی 
دور برگشت مرحله نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا نيز تيم ذوب آهن را در 
عربستان همراهی كرد و در جمع بازيكنان اين تيم حضور يافت. بازيكنان 
و كادر فنی ذوب آهن، پس از استقبال مسئوالن سفارت ايران در ژاپن، در 

هتل گرند پاسيفيك شهر توكيو ژاپن مستقر شدند.

ورزش

ابت��دای  از  ك��ه  اصفه��ان  اس��تاندار   
حضورش در اصفه��ان، توجه ويژه ای 
ب��ه ورزش اس��تان از خود نش��ان داد 
و ب��ا پيگيری ه��ای خود، بس��ياری از 
مشكل های ورزش��كاران اصفهانی را 
برطرف كرد، پيش از س��فر حج خود، 
پاسخگوی س��ئوال هايی در حوزه های 

مختلف ورزش شد.  
عليرضا ذاكر اصفهانی پيرامون ورزشگاه 
تربيت  مديركل  نقش جهان، عملك��رد 
بدنی استان اصفهان، شرايط باشگاه های 
اصفهانی و صع��ود ذوب آهن به فينال 
ليگ قهرمانان آس��يا ب��ا ايمنا به گفتگو 

نشست.
 اجازه دهيد پيش از هر چيز در مورد 
مهم تري��ن چال��ش پي��ش روی ورزش 
استان اصفهان صحبت كنيم؛ ورزشگاه 
نقش جهان با وجود قول های زياد، هنوز 
تكميل نش��ده و انتقادهای بس��ياری به 
روند تكميل اين ورزشگاه و اختصاص 

نيافتن بودجه های آن مطرح است.
در س��ال ج��اری اعتب��ار بخش ه��ای 
مختل��ف عمرانی هنوز اخذ نش��ده و 
استان های كشور در بخش های مختلف 
هنوز بودجه ه��ای مورد ني��از خود را 
درياف��ت نكرده اند؛ بودجه ورزش��گاه 
نقش جه��ان نيز از اين مس��أله مس��تثنا 
نيست، اما در هفته های گذشته مسئوالن 
استان پيگيری های بسياری در اين زمينه 
داش��ته اند و در صدد هس��تند بودجه 7 
ميلياردی اختصاص يافته به ورزش��گاه 
در سال جاری را هر چه سريعتر وصول 
كنند تا كار ورزشگاه نقش جهان بيش از 

پيش سرعت گيرد.
 تفويض مديريت تكميل نقش جهان 

به استان اصفهان هم كه منتفی شد.
دليل اصلی اين مس��أله و منتفی ش��دن 
تفوي��ض مديريت تكميل ورزش��گاه 
نقش جه��ان ب��ه اس��ت��ان اصفه��ان، 
مشكل های قانونی اين مسأله بود زيرا 
برای تفويض مديريت تكميل ورزشگاه 
نقش جهان به مصوبه مجلس ش��ورای 
اسالمی نياز داشتيم كه اين مسأله زمان 
بسياری از ما می گرفت و زمان مورد نظر 
كار ورزش��گاه نقش جهان را به تعويق 
می انداخ��ت، بنابراين ترجيح داديم كه 
تفويض مديريت اين ورزش��گاه منتفی 

شود.
 به نظر می رسد رئيس جديد شركت 
توس��عه و تجهيز اماكن ورزشی كشور 

توجه ويژه ای به تكميل اين ورزش��گاه 
از خود نش��ان داده اس��ت، زيرا هر دو 
هفته يك بار به نقش جهان س��ر می زند 
و به صورت ج��دی پيگير تكميل اين 

ورزشگاه است.
تركاش��وند، رئيس ش��ركت توسعه و 
تجهيز اماكن ورزشی كشور هر دو هفته 
يك بار به اصفهان می آيد و جلس��ه ای 
اين ورزش��گاه  پيرامون مش��كل های 
برگ��زار می كند و اين جلس��ه ها تأثير 
بس��ياری در روند تكمي��ل نقش جهان 
داشته، زيرا در هفته های گذشته شرايط 
ورزشگاه تغيير كرده و به نظر می رسد 
اگر بودجه به ورزشگاه برسد، با قدرت 
بيش��تری كار تكمي��ل اين ورزش��گاه 
دنبال می شود. در كنار استاديوم فوتبال 
نقش جهان، سالن 6 هزار نفره و استخر 
قهرمان��ی ني��ز وجود دارد ك��ه با فعال 
ش��دن كار تكميل اين دو پ��روژه، قرار 
اس��ت اس��تخر قهرمانی تا پايان امسال 
تكميل ش��ده و به بهره برداری برسد و 
نياز اصفهان در زمينه استخر تا حدودی 

برطرف شود.
 اج��ازه دهي��د از بح��ث ورزش��گاه 
نقش جهان خارج ش��ويم. در روزهای 
گذش��ته انتقادهايی از س��وی برخی از 
رؤسای هيأت های بركنار شده به تغيير 
در اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان 
صورت گرفته است. از طرفی اين نياز 
حس می ش��د كه اداره كل نياز به يك 
خانه تكانی اساس��ی داشت و از طرفی 
برخی از اين هيأت ها به ش��دت منتقد 
سياست های مديركل هستند. نظر شما 

راجع به اين اتفاق ها چيست؟
در هفته ه��ای گذش��ته انتق��اد پيرامون 
عملكرد مديركل تربيت بدنی را شنيدم 
و ب��ا حض��ور در محافل ورزش��ی از 
اين مس��أله اطالع پيدا كردم. به عنوان 
اس��تاندار باي��د بتوان��م مجموعه های 
مختل��ف را مديري��ت ك��رده و ب��رای 
پيوند اي��ن مجموعه ها با يكديگر اقدام 
كنم؛ مدي��ركل تربيت بدنی اس��تان به 
عنوان يك مدير باي��د با تيم مورد نظر 
خ��ود فعاليت و همكاری كند، بنابراين 
نمی توانم در اين زمينه اشخاص خاصی 
را ب��ه ورزش اس��تان تحميل كنم و در 
ماه های گذش��ته نيز ت��الش كرده ام كه 
هيچ ك��س را ب��ه بخش ه��ای مختلف 
تحميل نكنم؛ يك مدي��ر بايد بتواند با 
اختيار ت��ام و تدبير، برنامه های خود را 

اجرا كن��د و فعاليت های مختلف را به 
اج��را درآورد، بنابراين اگ��ر انتقادی به 
عملك��رد خدابخش وارد اس��ت بايد 
نسبت به حل مشكل های احتمالی در 

اين زمينه اقدام كنم.
 يعن��ی از ش��ايعات مختلف پيرامون 

اداره كل تربيت بدنی هم باخبريد؟
ش��ايعات را نش��نيده ام و البت��ه به اين 
ش��ايعات توجه��ی نيز نمی كن��م زيرا 
در اس��تان اصفهان ش��ايعات بسياری 
به گوش می رس��د و با توج��ه به زياد 
بودن گروه های ورزشی و بزرگ بودن 
سازمان تربيت بدنی، شايعات موجود در 
ورزش زياد است؛ برخی با روش های 
مديريتی برخی مديران موافق نيس��تند 
بنابراين دست به ايجاد شايعه در مورد 
آنها می زنند. اميدوارم مسئوالن تربيت 
بدنی هم برای بهبود ورزش اس��تان با 
دلس��وزی تالش كنند زيرا فرصت ها و 
پتانسيل های بسياری در ورزش استان ما 
وجود دارد. به نظر من مسئوالن ورزش 
استان اشتباه می كنند اگر برای گروه های 
خاص دست به فعاليت بزنند و درصدد 
حمايت از اقدام های گروهی بی فايده 
باشند. مديران ورزش بايد همه گروه ها 
را رصد كنند و با شناسايی ظرفيت های 
اس��تان در بخش ه��ای مختل��ف برای 
پيشرفت ورزش تالش كنند. مسئوالن 
اداره كل تربيت بدنی بايد از مش��ورت 
ورزش��كاران اس��تان اس��تفاده كنند و 
نبايد نس��بت به برخی مسائل عجوالنه 
تصميم بگيرند و بايد انتقادهای مختلف 
 را بش��نوند و در زمينه های ورزش��ی با 

سعه صدر تصميم بگيرند.
 گفته می ش��ود كه مس��ئوالن كشور 
هم در ش��ايعات و اتفاق های اس��تان 
دس��ت دارند. ب��ه نظر ش��ما ناراحتی 
پايتخت نش��ينان از پيش��رفت اس��تان، 
تأثي��ری در ن��وع توجه آنها به اس��تان 

اصفهان دارد؟
در  متأس��فانه  اس��ت؛  ط��ور  همي��ن 
سال های گذش��ته بی مهری های برخی 
پايتخت نش��ينان ب��ه اس��تان های ديگر 
مشاهده شده است و همه چيز استان ها 
تحت تأثير نگاه های رنگی و رفتارهای 
نس��نجيده قرار گرفته اس��ت؛ اس��تان 
اصفهان در بخش های مختلف نس��بت 
به بسياری از استان های كشور جايگاه 
قابل قبولی دارد و بس��ياری نمی توانند 
پيش��رفت های اي��ن اس��تان را ببينند و 

به همين دليل با ن��گاه قبيله ای، در كار 
بخش های مختلف اين اس��تان مشكل 
ايجاد می كنند. در بحث ورزش اس��تان 
ني��ز اين نگاه ها وجود دارد و رفتارهای 
مركزنشينان باعث شده كه بی مهری هايی 
نسبت به موفقيت های تيم های اصفهانی 

در رشته های مختلف احساس شود.
 پس با اين اوصاف، از بی مهری های 
مس��ئوالن كش��ور ب��ه ذوب آه��ن در 
ناراحت  ه��م  آس��يايی  مس��ابقه های 

هستيد؟
تيم ذوب آهن در مس��ابقه های آسيايی 
درخشش قابل توجهی از خود نشان داد 
و افتخاره��ای اين تيم اصفهانی متعلق 
به همه م��ردم ايران اس��ت زيرا زمانی 
كه پرچم ايران در يكی از كش��ورهای 
خارج��ی باال می رود، افتخار آن مربوط 
به همه مردم كش��ور اس��ت؛ مسئوالن 
كش��ور بايد به درخشش ذوب آهن در 
مسابقه های آس��يايی افتخار كنند و از 
نگاه های س��ليقه ای و قومی نس��بت به 

نماينده ايران خودداری كنند.
 ح��ال كه بحث به تي��م ذوب آهن و 
مس��ابقه های اين تيم در آس��يا رسيد، 
افتخارآفرينی اين تيم اصفهانی در آسيا 

را چگونه ارزيابی می كنيد؟
ذوب آه��ن در ح��ال حاضر به يك تيم 
جهانی تبديل شده و زمانی كه می بينم 
مردم كشورهای خارجی، بازی های اين 
تي��م ايرانی را دنبال می كنن��د، به خود 
افتخ��ار می كنم، بنابراي��ن تالش خود 
را ب��رای حمايت كامل از مس��ئوالن و 
بازيكنان ذوب آهن ب��ه كار می گيرم و 
به نظر من مس��ئوالن بايد بسترس��ازی 
و حمايت ه��ای مادی و معنوی الزم را 
برای بازيكنان ذوب آهن فراهم نموده و 

توجه ويژه ای به آنها داشته باشند.
 بنابراي��ن در ص��ورت قه���رمان��ی 
ذوب آهن پاداش��ی هم به بازيكنان اين 

تيم تعلق می گيرد؟
البت��ه. در ص��دد هس��تيم ك��ه از محل 
3 درص��د بودجه اختص��اص يافته به 
بحث های ورزشی، مبلغ قابل توجهی 
از آن را ب��ه تي��م ذوب آهن اختصاص 
دهيم و در صورت قهرمانی ذوب آهن، 
پاداش ويژه ای از استانداری به اين تيم 
تعلق می گي��رد. در كل اميدوارم كه تيم 
ذوب آهن بار ديگر برای مردم اصفهان 
افتخارآفرينی كند و آبروی ايرانيان را در 

كشور ژاپن حفظ كند.

تیم ملی فوتبال، زير ذره بین پژمان سلطانی

افشين قطبی نام 26 بازيكن را جهت 
حض��ور در اردوی تيم مل��ی و برای 
ديدار دوستانه مقابل نيجريه اعالم كرد. 
اين بازيكنان بايد قبل از س��اعت 12 
روز ش��نبه )22 آبان( در محل آكادمی 
ملی فوتبال حاضر ش��وند. مس��ابقه 
تداركاتی ايران و نيجريه چهارش��نبه 
هفته آينده در ورزشگاه آزادی برگزار 
خواهد شد، اسامی دعوت شدگان به 
شرح زير می باشد كه هر كدام از آنها را 

زير ذره بين خواهيم برد.
دروازه بان ها: )3 گلر(

 حسن هوری:  گلر اصلی صنعت 
نفت آب��ادان كه هفته گذش��ته مقابل 
استقالل تهران فوق العاده ظاهر شد و 
چند فرصت طاليی را از فرهاد مجيدی 
و ميالد مي��داودی گرف��ت و اين امر 
موجب شد كه افشين قطبی او را به تيم 
ملی دعوت كند و در ديدار با نيجريه از 

وحيد طالب لو چشم پوشی كند.
 عليرضا حقيقی: دروازه بان جوان 
پرسپوليس، رحمان احمدی )گلر فصل 
پيش سپاهان( را به نيمكت چسبانده، 
حقيقی در سه بازی قبلی تنها يك گل 
از روی نقطه پنالت��ی دريافت كرده و 
در پيروزی های تيم پرس��پوليس سهم 

عمده ای را ايفا كرده است.
  حسن رودباریان:  از تراكتورسازی 
به تيم راه آهن شهر ری نقل مكان كرده 
و نيمكت نشين فرش��يد كريمی شد، 
اما برادر علی كريمی نتوانس��ت توقع 

تماش��اگران راه آهن را برآورده كند و 
مهدی تارت��ار از رودباريان در تركيب 
اصلی استفاده كرد و در جدول رده بندی 
 ليگ برتر فوتبال كشور  رتب��ه تيمش 
را از دو رقمی به تك رقمی )هش��تم( 

تبديل كرد.
مدافعان: )9 مدافع(

 خسرو حيدری: ابتدای فصل در 
تيم سپاهان به عنوان بك راست انجام 
وظيفه كرد و با مصدوميت عقيلی، سيد 
جالل حس��ينی يك خط عقب آمد و 
خسرو حيدری به عنوان مدافع راست 
جای س��يد جالل حسينی را گرفت و 
چند مسابقه اخير بازی های به نسبت 

خوبی را به نمايش گذاشت.
 پژمان منتظری: مدافع خوزستانی 
استقالل در نبردهای هوايی عالی عمل 
می كند ام��ا روی زمين مدافع ش��ش 
دانگی نيس��ت، اين بازيكن در هنگام 
ارس��ال كرنرها ضربه های خوبی را به 
چارچ��وب حريف روان��ه می كند. به 
نظر نمی رسد منتظری يكی از بازيكنان 
اصلی قطبی در مسابقه با نيجريه باشد.

 محم��د نصرتی: قطب��ی اعتقاد 
خاص��ی به اين بازيك��ن دارد و حتی 
زمانی كه او آماده نيس��ت به تيم ملی 
دع��وت می ش��ود. نصرت��ی يكی از 
بازيكنان با تجربه كش��ورمان اس��ت 
كه در تراكتورس��ازی در اين فصل به 
نس��بت خوب ظاهر ش��ده و نماينده 
تبريز از 14 بازی تنها 12 گل دريافت 
كرده است كه آمار مطلوبی محسوب 

می شود.

 هادی عقيلی: يكی از شاهكارهای 
عجيب افشين خان قطبی است. عقيلی 
كه م��دت طوالنی حتی روی نيمكت 
 ذخيره های س��پاهان جايی ن��دارد و 
امي��ر قلع��ه نوي��ی در كنفرانس های 
مطبوعاتی تأكيد ك��رده كه او مصدوم 
است و حتی نمی تواند يك دقيقه برای 
س��پاهان بازی كند؛ چگونه از س��وی 

قطبی انتخاب شده؟ 
زاده:  عم�����ران  حني�����ف   
خصوصيت های هم تيمی خود  )پژمان 
منتظ��ری( را دارد ولی اي��ن بازيكن در 
گلزنی ناموفق تر از منتظری عمل می كند. 
 محس��ن بنگر: قطب��ی اعتقادی 
ب��ه وی نداش��ت و زمانی ك��ه او به 
همراه فرهاد مجيدی و فرش��يد طالبی 
كانديدای برترين بازيكنان آس��يا شد 
سرمربی تيم ملی تصميم گرفت او را 

به تيم ملی دعوت كند. 
 عليرضا نورمحمدی: يكی ديگر 
از بازيكنانی بود كه كسی تصور نمی كرد 
به تيم ملی دعوت شود و شايد گلی كه 
او مقابل نفت تهران برای پرسپوليس 
)تيم محبوبش( به ثمر رساند موجب 

دعوتش به تيم ملی شد.
ك��ه  زمان��ی   محم��د برجل��و: 
 اس��امی تيم ملی را اع��الم كردند نام 
محم��د برجلو بي��ش از هادی عقيلی 

تعجب كارشناسان را برانگيخت.

 اب��وذر رحيم��ی: در راه آهن با 
توجه به موقعيت های اخير اين تيم، در 
پس��ت مدافع جلوزن مؤثر بازی كرده 
 و ه��م در حمله و ه��م در دفاع برای 

راه آهن درخشان ظاهر شده است.
 خط ميانی: )6 نفر(

 آندراني��ک تيموری��ان:  وی 
به بهترين ش��كل توپ را در زمين به 
جريان می اندازد و يكی از ش��اگردان 

اصلی قطبی مقابل نيجريه است.
 جواد نكونام: نيازی به تعريف و 
تمجيد ندارد. در يكی از ليگ های معتبر 
جهان )الليگای اسپانيا( توپ می زند و 
بدون ش��ك در بازی هفته آينده برابر 
نماينده ق��اره آفريقا يكی از مهره های 

كليدی تيم كشورمان خواهد بود.
 محمد ن��وری: از صب��ای قم به 
پرسپوليس آمد و بازی های درخشانی 
را ب��رای تيم علی دايی انج��ام داد، اما 
ب��ا حض��ور بازيكنانی چ��ون نكونام 
و تيموري��ان ش��ايد او روی نيمكت 
ذخيره ه��ا بازی تيم ملی را مش��اهده 

كند.
 ایمان مبعلی: از فوتبال امارات 
كه برگشت در اوايل فصل بازی های 
خوبی برای آبی پوشان پايتخت انجام 
نداد، ولی رفته رفت��ه به روزهای اوج 
خود بازگشت و ضربه های ايستگاهی 
استادانه ای به س��مت دروازه حريفان 

ارسال و شليك می كند.
 پژمان نوری: در ميانه ميدان همه 
كاره ملوان بن��در انزلی لقب گرفته و 
چند پاس گل به مهاجمان ملوان داده و 
3 گل نيز به ثمر رسانده است. با نبود 
احسان حاج صفی در سمت چپ خط 
دفاعی، قطبی شايد اين بازيكن چپ پا 

را يك خط عقب بكشد.
 مهدی كيانی: به همراه آندرانيك 
تيموريان كمربند خط ميانی تيم فوتبال 
تراكتورسازی را مستحكم كرده، اما اين 
بازيكن يكی از خط خورده های بازی 

با نيجريه خواهد بود.
مهاجمان: )8 مهاجم(

 مي��الد مي��داودی: مهاج��م 8 
گله اس��تقالل جزو 18 بازيكن مسابقه 
با نيجري��ه خواهد بود. قطب��ی به اين 
بازيكن اعتقاد چندانی نداشت اما با فشار 
اصحاب رسانه ميداودی را به تيم ملی 
دعوت ك��رد و حتی در دقايقی هم كه 
به بازی گرفته شد گل های زيبايی را به 

ثمر رساند.
 هادی نوروزی: جای پيش��رفت 
دارد اما اكن��ون در تركيب اصلی قرار 
گرفتن اين بازيكن اشتباه بزرگی است 
و در اين بازی  های تداركاتی به تجربه 

او اضافه می شود.
 بهادر عبدی: سابقه بازی در تيم 
پرسپوليس و شاهين بوشهر را دارد و 
برای راه آهن مدتی گل های مهمی را 
به ثمر رس��انده و يكی از س��تاره های 

مهدی تارتار به حساب می آيد.
 ميالد زنيدپور: عجيب است كه از 

تيم رده شانزدهمی استيل آذين بازيكنی 
ب��ه تيم ملی دعوت ش��ود، اما به علت 
كمبود بازيكن چپ پا در تيم كشورمان، 
قطبی اين بازيكن نا آماده را برای مسابقه 

با نيجريه دعوت كرده است.
 مس��عود ش��جاعی: در كن��ار 
جواد نكونام شادی آور برای هواداران 
اوساس��ونا اس��ت، ش��جاعی بازيكن 
تكنيك��ی و تأثيرگذار تيم ملی تنها در 
ضربه های آخر موفق عمل نمی كند، اما 
در جام ملت های آسيا می تواند عصای 

دست قطبی باشد.
 محمد غالم��ی: اين مهاجم برای 
استيل آذين 6 گل وارد دروازه حريفان 
كرده و در چند مسابقه اخير تنها يك 
گل زده و آن هم به علت ضعف خط 
هافبك اس��تيل آذين اس��ت و غالمی 
مهاجم��ی اس��ت ك��ه درون محوطه 
جريمه حري��ف چارچ��وب دروازه 
خوب را می شناس��د و از شم گلزنی 

بااليی برخوردار است.
 رضا نوروزی: برترين گلزن ايرانی 
ليگ برتر با زدن 10 گل برای تيم فوالد 
خوزستان اس��ت كه پس از ادينهوی 
برزيل��ی قرار دارد و اين مهاجم جوان 
از انگيزه بااليی برخوردار می باشد. اما 
با وجود بازيكنانی همچون شجاعی و 

ميداودی شايد به او بازی نرسد.
 مه��رداد اوالدی:  برای ملوان 7 
گل زده و 3 پ��اس گل داده و يكی از 
مهاجمان خوب كشورمان به حساب 
می آيد و از تكني��ك بااليی برخوردار 

است.

ذاكر اصفهانی:
نمی خواهم كسی را به ورزش استان تحميل كنم

مصاحبه
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پيامبر اكرم )ص(:
هيچ تهيدستی 
سخت تر از نادانی و هيچ 
مالی سودمندتر از عقل 
نيست.

زاینده رود
خدمات ارزنده روابط عمومی شهرداری در 
كنار تالش خادمانه مديران اليق با بستری پويا از 
اطالع رسانی و شفاف سازی، همواره شهرداری 
اصفهان را در صدر فرهنگی ترين شهرداری های 

كشور قرار داده است.
از  يكی  منزله  به  نمايشگاه جهاد خدمت رسانی 
مديريت  نمايشگاه های  برترين  و  ترين  بزرگ 
شهری كشور، عرصه ای ديگر از زحمات روابط 
عمومی شهرداری و مهر تأييدی بر تالش های اين 
واحد است. روابط عمومی شهرداری اصفهان كه 
هنر هشتم را به معنای كمال به اجرا گذاشته است، 
با تبليغات شايسته و مدرن و انتشارات علمی و 
فعاليت های  كنار  در  شهروندان  برای  تخصصی 
برگزاری  برای  كه  زحماتی  و  بصری  و  سمعی 
مراسم افتتاحيه پروژه ها می كشد؛ نبض پويا و تپنده 
شهرداری در اطالع رسانی می باشد و بسياری از 
هماهنگی های الزم در جهت انعكاس خدمات و 

دستاوردهای شهرداری بر دوش اين واحد است.
ايجاد تعامل مطلوب با رسانه ها، تأسيس واحدهای 
خبری و راديو صدای شهر، مركز خدمات 137، 
برگزاری  پوشش  و  شهرداری  الكترونيكی  درگاه 
از  بازديد  و  ضيافت  همايش،  جشنواره،  ده ها 
اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  فعاليت های 
است. اين واحد همواره به عنوان بازويی توانمند 
برای شهرداری در شفاف سازی اخبار و اطالعات و 
افتتاح پروژه ها و بيان وضعيت بخش های مختلف 

مديريت شهری عمل كرده است.
در سيری به نمايشگاه جهاد خدمت رسانی سری به 
بخش های مختلف روابط عمومی و فعاليت های 

آن می زنيم.
عمومی  روابط  رسانه ای  ارتباط های  اداره 

شهرداری اصفهان
ميان  پلی  همچون  رسانه ای  ارتباط های  اداره 
رسانه های جمعی و مديران شهری اصفهان عمل 
كرده است كه ضمن تجربه آموزی از دستاوردهای 
راه  در  قلم،  اهالی  راهنمايی های  و  روز  مدرن 
رسيدن به هدف عاليه مديريت شهری كه همان 
شفاف سازی و فرو ريختن ديوارهای بی اعتمادی 
است در تيرماه سال 87 فعاليت خود را از واحد 
 خبر شهرداری به اداره ارتباط های رسانه ای ارتقا 

داد.

خبرگزاری ایمنا و واحد خبر 
خبرگزاری ايمنا و واحد خبر دو مجموعه پويای 
اطالع رسانی در روابط عمومی شهرداری می باشند. 
شهر  جهانی  تريبون  عنوان  به  ايمنا  خبرگزاری 
 اصفهان با هدف ايجاد زيرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری جهت راه اندازی رسانه الكترونيكی 
راستای  در  الكترونيك  شهرداری  شعار  تحقق  و 
دسترسی همگان به اخبار شهرداری و شهر اصفهان 
فعاليت آزمايشی خود را از نيمه دوم سال 86 به 
و  آغاز  كشور  محلی  خبرگزاری  نخستين  عنوان 
هم اكنون اخبار و تصاوير آن در 7 سرويس مورد 
استقبال جرايد محلی و سراسری قرار گرفته است و 
تاكنون بالغ بر 30 هزار خبر توليدی و 2 هزار و 500 
فولدر عكس )گزارش تصويری( بر روی خروجی 
روابط  خبر  واحد  است.  گرفته  قرار  سايت  اين 
عمومی شهرداری اصفهان نيز ماهيانه يك بولتن 
الكترونيك به نام »شهرداری در آيينه رسانه ها« به 
بخش های مختلف شهرداری ارسال می نمايد. هم 
چنين ارسال روزانه مجموعه »چه خبر« برگرفته از 
اخبار و رويدادهای داخلی و خارجی برای مديران 
نشست های  برگزاری  همراه  به  شهرداری  ارشد 
مختلف خبری به صورت هفتگی با مديران شهری 
و ارسال آگهی و رپرتاژهای خبری به مطبوعات و 
رسانه ها، از ديگر فعاليت های اين واحد است. 
و  گروهی  رسانه های  به  شهرداری  اخبار  ارسال 
شهرداری  تعامل  نامه  آيين  تدوين  الكترونيكی، 
اخبار  ارسال  همراه  به  رسانه ها  و  مطبوعات  با 
شهرداری به صورت سرفصل توسط پيامك در كنار 
فعاليت های پژوهشی و نظرسنجی و ارتباط خبری 
با سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، از 

فعاليت های مطلوب اين مركز است.
نامگذاری روابط عمومی  دبيرخانه شورای 

شهرداری اصفهان
معابر،  درخور  و  شايسته  مطلوب،   نامگذاری 
خيابان ها، ميدان ها و گذرگاه های شهری همچون 
اصفهان درايت و علم ويژه ای را می طلبد كه در 
سايه تالش شورای نامگذاری كه متشكل از 5 عضو 
می  باشد فراهم آمده است. دو نفر از اعضا اين شورا 
از شورای اسالمی شهر می باشند و نماينده شهرداری 
اصفهان، معاون فرهنگی شهرداری و مدير روابط 
عمومی ديگر اعضای آن را تشكيل می دهند. دبيرخانه 
شورای نامگذاری )در روابط عمومی شهرداری( با 

راه اندازی نرم افزار طراحی شده، اطالعات معابر و 
تاريخچه نام گذاری آنها را گردآوری كرده است 
كه الگويی برای ساير كالنشهرها محسوب می شود. 
هماهنگی برگزاری جلسه ها، بازديد از معابر، تنظيم 
لوايح، ارتباط با رابطان نامگذاری در شهرداری های 
14 گانه و پيگيری امور تا حصول نتيجه بر عهده اين 

دبيرخانه می باشد.
اداره ارتباط های مردمی 137

فوريت های  مركز  عنوان  به   137 تلفن  شماره 
سال  كه   82 سال  در  شهرداری  رسانی  خدمت 
شده  ناميده  مردم  به  دستگاه ها  پاسخگويی 
 بود شروع به كار نمود و با هدف اطالع يابی و 
اطالع رسانی سريع و به هنگام در جهت پاسخگويی 
به شهروندان و جلب رضايت آنها و كسب اعتماد 
آحاد شهروندان فعاليت گسترده خود را ادامه داد و از 
سال 86 به صورت شبانه روزی و سه شيفتی به اداره 
ارتباط های مردمی تبديل شده است و با گسترش 
افزايش خط های  جمله  از  فنی  زيرساخت های 
تلفن به 48 خط E1 و نرم افزار تقسيم تلفن ها و 
آموزش پرسنل پرتوان برای مشاوره و راهنمايی در 
مسائل شهری و قانون های شهرداری به صورت 
آنالين با استفاده از شبكه فيبر نوری توانسته است 
پاسخگوی شهروندان در كمترين زمان باشد. از سال 
82 تا 88، تعداد بالغ بر 150 هزار پيام به اين مركز 
مخابره شده است كه حدود 76 درصد در مورد 
خدمات شهری،13 درصد در مورد مسائل عمرانی، 
2 درصد در مورد حمل و نقل و ترافيك و بقيه در 

مسائل ديگر بوده است.
كميته مساعدت به مساجد و افراد خاص:

از بخش ه��ای خير ف���رهنگی روابط عمومی 
شهرداری، كميته مساعدت به مساجد و افراد خاص 
می باشد كه از اواخر سال 82 با مصوبه شورای 
اسالمی شهر و با هدف توسعه و تكميل مساجد 
در محله های پرتراكم و محروم با سياست مسجد 

محوری تشكيل شد. 
دبيرخانه مذكور زير نظر روابط عمومی بوده كه كليه 
امور مربوط به آن از جمله هماهنگی ها، برگزاری 

ارسال  مساجد،  پرونده های  تكميل  ها،  جلسه 
كارشناس فنی و پيگيری و پاسخگويی به مراجعان 
را بر عهده دارد. تا پايان تيرماه 88 در مجموع 4300 
پرونده تشكيل و بالغ بر يك ميليارد تومان به افراد 

خاص كمك شده است.
هم چنين در سال 83 بالغ بر 9 ميليارد ريال، در سال 
84 بيش از 15 ميليارد ريال، در سال 85 افزون بر 18 
ميليارد ريال، در سال 86 بالغ بر 15 ميليارد ريال، در 
سال 87 بيش از 17 ميليارد ريال، در سال 88 بالغ بر 
18 ميليارد ريال و در چهار ماهه اول سال 89 حدود 
5 ميليارد ريال، مبالغ تصويبی كميته برای كمك به 

مساجد اصفهان بوده است.
اداره سمعی و بصری روابط عمومی 

شهرداری  عمومی  روابط  بصری  و  سمعی  اداره 
كسب  خصوص  در  ويژه ای  جايگاه  اصفهان 
اطالعات صوتی و تصويری، پردازش و انتقال آن 
در  نياز  به شرايط روز  توجه  با  دارد  به مخاطب 
امر اطالع رسانی و ثبت و ضبط وقايع به صورت 
فايل های قابل دسترس اين مجموعه با دارا بودن 
امكانات حرفه ای و نيروهای متخصص در جهت 
پوشش رسانه ای با محتوای فيلم، تيزر، نماهنگ 
و كليپ، در بيشتر برنامه های شهرداری حضوری 

مداوم داشته است.
فعاليت های مهم سمعی و بصری

 21640 ميزان  به  تصويری  و  صوتی  پوشش 
ها،  جلسه  كشوری،  برنامه های  ويژه  از   دقيقه 
همراه  به  شهر  سطح  و  افتتاحيه ها  ها،  نشست 
ساخت 670 مورد فيلم مستند، تيزر تلويزيونی و 
تهيه 30 هزار فرم عكس از فعاليت های مختلف 
شهرداری و هم چنين ارتباط و اطالع رسانی از 
طريق برخی شبكه های درون مرزی و برون مرزی 
همچون المنار لبنان و پرس تی وی و شبكه الكويت 
 به منظور معرفی جايگاه شهر اصفهان و توسعه 
بين المللی شهری در كنار نصب تلويزيون های 
شهری و برنامه ريزی برای آنها از عمده فعاليت های 
بوده عمومی  روابط  بصری  و  سمعی   اداره 

است.

اداره تشریفات روابط عمومی 
در راستای برگزاری مطلوب مراسم های شهری 
و ايجاد تعامل همكاری بين بخشی در شهرداری، 
خاص  برنامه های  برگزاری  تشريفات  اداره 
را  و...  افتتاحيه ها  ها،  ها، همايش  نشست   مانند 
برنامه ريزی می نمايد تا شهد شيرين خدمت رسانی 

با برنامه های دلنشين برای شهروندان زيباتر شود.
هم چنين برگزاری جلسه های كالنشهرهای كشور، 
گردشگری،  تورهای  كشور،  مديران  بازديدهای 
خارجی  و  داخلی  ميهمانان  اسكان  و  استقبال 

شهرداری به عهده اين اداره است.
اداره تبليغات و انتشارات روابط عمومی 

در جهانی كه تمام فعاليت های آن بر پايه تبليغات 
حركت می كند، بی شك تبليغات نقش مهمی در 

مديريت شهری دارد.
هم چنين ساماندهی به تبليغات آشفته يك كالنشهر 
مديريت شايسته ای را می طلبد كه با نگاهی علمی 
در عصر انفجار اطالعات بتواند با روانشناسی و 
جامعه شناسی و شناخت آداب و رسوم، عرصه ای 
نو بر شهروندان باز كند. اين اداره از سال 82 با 
رويكردی جديد فعاليت خود را در عرصه های 
اجتماعی، فرهنگی، ملی و شهروندی دنبال می كند.

مهم ترین فعاليت ها و عملكردها
كارگيری  به  و  تبليغات شهری  به  ساماندهی   

شيوه های نوين در تبليغات 
و  ملی   – مذهبی  فعاليت های  بندی  اولويت   

تمركز بر فعاليت های فرهنگی در سطح شهر 
مناسبت های  جهت  مناسب  تبليغات  ارائه   
و  سمينارها  ها،  همايش  ها،  افتتاحيه  مختلف، 

مصاحبه های مطبوعاتی و...
 چاپ نقشه راهنمای نوروزی و طراحی و چاپ 

تقويم زباله
 راه اندازی نمايشگاه نصف جهان با هدف معرفی 

اصفهان در سه دوره شهری 
و  شهر  سطح  فرهنگی  تبليغات  ساماندهی   
جمع آوری داربست ها و ارائه 200 عدد سازه تك 

پايه مناسب و هم شكل 
و  كشوری  مختلف  نمايشگاه   5 در  حضور   

استانی 
واحد اطالع رسانی روابط عمومی 

برقراری ارتباط مؤثر و مداوم با شهروندان و ساير 
مؤسسه ها و ارائه اطالعات عملكردی مديران در 

قالب CD، بروشور و... و شفاف سازی ارتباط با 
مردم و نهادهای دولتی و مردمی از فعاليت های 
اين واحد است كه با تشكيل كتابخانه تخصصی 
روابط عمومی، تهيه و تدوين گزارش های عملكرد 
تهيه  ماهه و يك ساله واحدهای مختلف،  شش 
بروشور اطالع رسانی افتتاح پروژه ها، آماده سازی 
اوليه يكصد سند نفيس مديريت شهری، برگزاری 
تورهای اصفهان گردی، تهيه 7 هزار عنوان مقاله 
الكترونيك در موضوع های شهرداری و راه اندازی 

موزه اسناد فعاليت می نمايد.
استودیو صدای شهر 

استوديو صدای شهر از تيرماه 88 در جهت تكميل 
در  اصفهان  شهرداری  رسانه ای  چند  اقدام های 
راستای ارتقای آگاهی ها و تعميق باور عمومی به 
رعايت نظم و فرهنگ شهروندی، روحيه ايثار در 
حل مشكل های شهر و تعميق روحيه تعاون و 
هم گرايی شروع به كار كرد و با حضور معاون 
امور مجلس و استان های صدا و سيمای كشور، 
راه اندازی شد. اين مركز در طول مدت فعاليت 
ضمن ارائه اخبار و اطالعات روزانه فعاليت های 
جاری و آتی شهرداری در چند بخش پيام های 
از  گزارش  و  ترافيكی  پيام های  شهروندی، 
پروژه ها و پخش مراسم افتتاحيه و گزارش های 
شورای شهر فعاليت می كند و شهرداری منطقه 
ها، محله محور و سازمان های تابعه شهرداری و 
 FM انعكاس نظر شهروندان را هر روز بر موج
رديف 91/1 مگاهرتز و موج AM رديف 837 
كيلوهرتز در ساعات 9 الی 9:10 صبح، 10:10 الی 
10:45 نيمروز و 17:15 الی 18 عصر و 19:45 تا 

19:55 شامگاه در برنامه دارد.

سيری در عملكردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت شانزدهم(

جهاد خدمت رسانی در  روابط عمومی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد کاالهای مشروحه ذیل را از 
طریق مزایده به فروش برساند:

1 – کاالهای مستعمل شامل وسایل متفرقه – اتصاالت برقی 34 قلم
2 – کاالهای اسقاطی شامل لوله – وسایل متفرقه حدوداً بوزن تقریبی 13 تن

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز و در 
اوقات اداری به آدرس های ذیل مراجعه و شرایط شرکت در مزایده را دریافت نمایند.

آدرس:
1-جاده تهران – بلوار پاالیشگاه اصفهان – تأسیسات انبار نفت شهید محمد منتظری – انبار کاال

2-میدان آزادی – خیابان هزار جریب – جنب پمپ بنزین – انبار شرکت نفت – انبار کاال 
تلفن های تماس 6688825 – 3804821 – 6689364

 http:// isfahan.niopdc.ir

آگهی مزايده )نوبت اول( 
شماره 800/18824

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان

آگهی مزايده عمومی
نوبت دوم

مجوز شماره  استناد  به  تفریحی شهرداری شاهین شهر  رفاهی  سازمان 
4360/ر.س مورخ 89/7/13 هیأت مدیره محترم سازمان در نظر دارد 
سالن تیراندازی ورزشگاه تختی را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان می بایستی تا روز دوشنبه مورخ 89/8/24 جهت 
اداری روز سه  تا آخر وقت  امور قراردادها و  به  دریافت اسناد مزایده 
شنبه مورخ 89/8/25 جهت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان 

مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر

)نوبت دوم(

م الف: 10914

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع 
به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی به نام 

سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی   – مناقصه: خیابان هزار جریب  اسناد  محل دریافت   –  1
استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق 219 یا اتاق 272 و یا پایگاه 

 http://iests.mporg.ir ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز   – 2

پنجشنبه مورخ 89/08/20
روز دوشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  تاریخ 89/08/22  از  اسناد:  تحویل  مهلت   –  3
 9 ساعت  مورخ 89/09/02  شنبه  سه  روز  بازگشایی  زمان  و  مورخ 89/09/01 

صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

8 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

نوع و شماره موضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد)ریال(محل اجرامناقصه

محل 
تأمین 
اعتبار

مبنای برآورد
مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ سپرده
نوع واجدین شرایط)ریال(

سپرده

خرید یکدستگاه 1
آنالیز شیر ثابت

یک مرحله ای 
4513/500/000برآورد دستگاهملی-مرکز استان89/69

شرکت های 
تجاری دارای 
نمایندگی مجاز

*

2

احداث شبکه 
کانال های آبیاری 
عمومی شهرستان 

آران و بیدگل

یک مرحله ای
89/70

آران و 
استانی1/687/870/695بیدگل

فهرست بهای 
واحد پایه 
آبیاری و 

زهکشی سال 
88

15011/600/000

اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارای 
حداقل پایه و 
رتبه مورد نیاز 
در رشته آب

*

3

اجرای عملیات 
زیرساخت شهرک 

گلخانه ای 
قرطمان

یک مرحله ای 
استانی4/265/994/439خمینی شهر89/71

فهرست بهای 
واحد پایه 
آبیاری و 

زهکشی سال 
88

18019/500/000

اشخاص حقوقی 
دارای حداقل 
پایه و رتبه 

مورد نیاز در 
رشته آب

*

اداره امور پیمان ها و قراردادها

نوبت اول

م الف: 11021


