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مقام معظم رهبري در پیامي به كنگره حج:
مبارزه با دست هاي آلوده اي كه به اتحاد 
مسلمانان ضربه مي زند از وظايف خاص امت

در شهركرد
280 طرح جامع شهري 
در حال بررسي و اجرا است
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آیین پ��رده ب��رداری از نماد »می��دان 25 آبان« 
س��الروز حماس��ه ماندگار و مث��ال زدني مردم 
شهیدپرور و قدرشناس اصفهان در تشییع پیكر 
پ��اك و مطهر 370 تن از ش��هداي دفاع مقدس 
یادمان حماس��ه ایثار با حضور مسئوالن استانی 
و ش��هری اصفهان برگزار می شود. به گزارش 
ایمنا، مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان با 
اعالم ای��ن خبر گفت: با توجه ب��ه اینكه مردم 
ش��هید پرور اصفهان در روز 25 آبان س��ال 61 
پیك��ر پاك و مطه��ر 370 تن از ش��هدای دفاع 
مقدس را در این ش��هر تش��یع کردند، همچنین 
اصفهان از لحاظ تعداد ش��هدا، آزاده و ایثارگر 
در رتبه اول کش��ور قرار دارد، بنابراین این روز 
در تقویم کش��ور با هدف گرامیداش��ت ش��هدا 
 و تروی��ج فرهنگ ایثار و ش��هادت ب��ه عنوان 

»روز حماسی اصفهان« ثبت شد. 
مهن��دس اصغرآذربایجانی با بی��ان اینكه تقاطع 
خیابان هاي ش��هید دکتر باهنر در محور خیابان 
کاوه به عنوان »میدان 25 آبان« مزین شد اظهار 
داش��ت: مراس��م پرده برداری از نماد و تابلوی 
مزین به نام »25 آبان روز حماسه ایثار اصفهان« 
با حضور مس��ئوالن استانی و ش��هری اصفهان 

برگزار می شود. 
وي با اش��اره ب��ه اینكه برگزاری نمایش��گاهی 
از تصاویر  و تش��ییع ش��هدا جهت بزرگداشت 
این روز در این میدان تدارك دیده ش��ده است 
اذعان داش��ت: مح��ور خیابان کاوه ب��ه عنوان 
داراي  اصفه��ان،  ش��هر  ورودي  اصلي تری��ن 
چهار تقاطع همس��طح و غیرهمسطح است که 
هر ک��دام به نام ش��هداي گرانق��دري همچون 
سردار ش��هید شاهمرادي، س��ردار شهید عرب 
و سردار ش��هید چمران مزین ش��ده و آخرین 
تقاط��ع ای��ن محور ه��م ب��ه پ��اس تجلیل از 
 ش��هدای روز 25 آبان به ای��ن عنوان زیبا مزین 

گردید. 

ماجرای غم انگیز صورت های 
س��وخته و نفس های بند آمده 
دانش آموزان کم س��ن و سال، 
چندین سال اس��ت در فصل 
زمستان قلب ها را می فشارد و 
قطره های اشک را میهمان خانه 

چشمان می کند؛ خانواده ها به دنبال مقصر می گردند و در نهایت....
جامعه/ صفحه3

نخستین جش��نواره فیلم قرآن 
و عترت )تس��نیم( در اصفهان 
پایتخت تمدن فرهنگ اسالمی 
برگ��زار ش��د. مدیرکل  ایران 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان در ای��ن باره در جمع 

خبرنگاران گفت: با توجه به اینكه دنیای امروز تشنه قصه های جذاب 
است و قصه های قرآنی هم از این جذابیت برخوردارند...

 سراسری / صفحه2

گزارش از وضعیت سیستم های گرمایشی مدارس
آتش بی توجهی ها به جان 
دانش آموزان افتاده است

شهر گنبدهای فیروزه ای میزبان 
جشنواره فیلم قرآن و عترت )تسنیم(

پرده برداری از نماد 
»میدان 25 آبان« سالروز 

حماسه ایثار اصفهان

با حضور رئیس جمهور؛ 

 افتتاح بزرگترين مجتمع ورق خودرو 
در چهارمحال و بختياري

صفحه2

مع��اون مرک��ز مطالع��ات و 
پژوهش های جمعیتی آسیا و 
اقیانوسیه اعالم کرد: بر اساس 
آمار س��ال 88، نسبت هر یک 
طالق به یكص��د ازدواج از 9 
درصد در س��ال های پیش از 

آن به 14 درصد افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، دکتر ش��هال 
کاظمی پور با اشاره به اینكه باالترین آمار طالق در میان زنان در سنین 

20 تا 24 سال واقع می شود، عنوان کرد: در میان مردان بیشترین... 
جامعه/ صفحه3

افزايش »طالق های توافقی« در میان 
جوانان نگران كننده است 

مردم اصفهان 370 شهید عملیات 
محرم در دوران دفاع مقدس را 
تشییع نمودند تا برگ زرینی در 
دفتر تاریخ رقم خورد و اصفهان 

بار دیگر نه به آثار تاریخی و نه به 
صنایع دستی، بلکه به مردم مؤمن و 

معتقد خود ببالد.

25 آبان ماه سال 1361 

روابط عمومی 
شركت پااليش نفت اصفهان

شركت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(

دارای گواهينامه بين المللی 
سيستمهای مديريت کيفيت 

،(ISO - 9001, ISO/TS - 29001) 

،(ISO - 14001) زيست محيطی
 ايمنی و بهداشت حرفه ای

 (OHSAS - 18001)

اصفهان – کيلومتر 5 جاده تهران 
کدپستی: 8335113115

صندوق پستی: 81465-415
تلفن: 6686041-8)0311(
نمابر: 6686962)0311( و 

 )021(66152836
E-mail:info@eorc.ir

website:www.eore.ir 

تشییع 370 شهید واالمقام برگ زرینی در 
تاریخ اصفهان رقم خورد و این بار اصفهان 
به خاطر مردم مؤمن و معتقد خود بر سر 

زبانها افتاد و به خود بالید.
ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، عید سعید 

قربان را به تمامی مردم خوب و انقالبی 
اصفهان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی بانک ملی ايران 
اداره امور شعب استان اصفهان

25 آبان سال 1361
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الدن سلطانی 
نخس��تین جش��نواره فیلم قرآن و عترت )تسنیم( 
در اصفهان پایتخت تمدن فرهنگ اس��المی ایران 

برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
در این باره در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
اینكه دنیای امروز تشنه قصه های جذاب است و 
قصه های قرآنی هم از این جذابیت برخوردارند 
بنابراین در این جشنواره مضامین قرآنی در قالب 
فیل��م ارائه می گردد و ای��ن گونه مخاطبان وقتی 
مضامین قرآنی را در قالب فیلم مشاهده می کنند 

جذب این مفاهیم می شوند.
حس��ینی درباره آثار ارس��الی به جشنواره تسنیم 
تصریح ک��رد: 1100 فیلم به دبیرخانه جش��نواره 
ارسال شده که از این میان تعداد 48 فیلم داستانی، 
34 فیل��م مس��تند، 16 فیلم نماهن��گ و 19 فیلم 

پویانمایی به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.
وی افزود: فیلم های ش��رکت کننده در جشنواره 
در سینماهای قدس )دو سالن(، ساحل و دو سالن 

مجتمع فرشچیان اکران می شود.
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
 درب����اره هی����أت انتخ��اب جش��ن��واره نی��ز 

گفت: سید مسعود اطیابی )فیلمساز(، امیرهوشنگ 
جمش��یدیان )محقق و نویس��نده(، مهدی عظمی 
میرآبادی )تهیه کننده( س��ید عبدالحسین احمدی 
)فیلمس��از( و آرش رنجب��ر )فیلمس��از( هی��أت 
انتخاب جشنواره را تشكیل می دهند. شایان ذکر 
اس��ت: شهرستان های استان نیز در این جشنواره 

میزبان فیلم های اکران شده می باشند.
همچنین جش��نواره فیلم قرآن و عترت )تسنیم( 
با آدرس اینترنتی www.filmtasnim.ir کلیه 
اخب��ار و گزارش های مربوط به جش��نواره را در 

اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد.

و  فرهن����گ  وزارت  فرهنگ����ی   مع����اون 
ارشاد اسالمی در مراسم گشایش هجدهمین دوره 
هفته کتاب گف��ت: 70 درصد مطالبات فرهنگی 
 رهبر معظم انقالب در حوزه کتاب و کتابخوانی 

است.
ب��ه گزارش ایرنا، بهمن دری در این مراس��م در 
کتابخان��ه ملی افزود: مبن��ای حرکت فرهنگی ما 
س��خنان مقام معظم رهبری درباره معرفی کتاب 
خوب و ترویج کتابخوانی اس��ت. چون ایش��ان 
فرموده ان��د اگر کت��اب خوب، معرفی ش��ود و 
کتاب خوب، خوانده ش��ود بخش اعظم رسالت 
عم��ده فرهنگی جمهوری اس��المی ایران تحقق 

پیدا خواهد کرد. 
وی با بیان این مطلب که برگزاری نمایشگاه های 
کتاب و هفته کتاب پاسخ عملی مطالبه ها به حق 
مقام معظم رهبری اس��ت، اظهار داش��ت: شاید 

بت��وان گف��ت مطالبه ه��ای رهبری بی��ش از این 
حد اس��ت. یعنی درب��اره مباح��ث فرهنگی در 
حوزه های هنری، سینمایی، موسیقی و هنرهای 
تجس��می ایش��ان موارد گوناگون��ی را گفته اند 
ولی در حوزه کتاب احس��اس کردم بیش از 70 
 درصد صحبت های ایشان در ارتباط با کتاب و 

کتاب خوانی است. 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ادام��ه با بیان ای��ن مطلب ک��ه کتابخوانی از 
حوزه نش��ر عقب تر اس��ت، افزود: سال گذشته 
61 هزار کتاب منتش��ر ش��د و در س��ال جاری 
ح��دود 65 ه��زار کتاب منتش��ر می ش��ود ولی 
متأسفانه فقدان کتابخوانی در موارد گوناگون به 
 ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی به خوبی معلوم 

می شود. 
وی گفت: برای هفته کتاب اعتبارهای جدی در 

نظ��ر گرفته ایم و با وجود کمبود بودجه، بالغ بر 
پنج میلیارد تومان اختصاص داده ش��ده که برای 
اس��تان ها دو برابر بودجه س��ال گذش��ته در نظر 

گرفته شده است. 
دری برای رونق کتابخوانی راهكارهایی نیز ارائه 
کرد و گفت: احساس می کنم طرح هایی که در 
این زمینه داده می ش��ود کارشناسی شده نیست 
و بیش��تر این طرح ها بیانگر مشكل هستند ولی 
با بررس��ی های انجام ش��ده تاکنون 12 راهكار 
عملی ب��رای کتاب و کتابخوانی یافته ایم. وی با 
تأکید بر نقش رسانه ملی، پیشنهادهایی همچون 
ضرورت در نظر گرفتن س��یر مطالعه هایی برای 
برخ��ی از کت��اب های دین��ی و ادبی، روش��ی 
جدی��د ب��رای ارائه چكی��ده کت��اب و برگزاری 
 مس��ابقات کتابخوان��ی ب��ا رویكردی ن��و ارائه 

کرد. 

شهر گنبدهای فیروزه ای میزبان جشنواره فیلم قرآن و عترت )تسنیم(

معاون فرهنگي وزیرارشاد:
70  درصد مطالبات فرهنگي رهبرمعظم انقالب مربوط به كتاب است

سراسری
ایران

مقام معظم رهبری در پیامی به کنگره عظیم 
حج تأکی��د کردند: ام��روز کمک به ملت 
فلسطین و محاصره شوندگان غزه، همدردی 
و همراهی با ملت های افغانستان و پاکستان 
و عراق و کشمیر، مجاهدت و مقاومت در 
برابر تعدی آمریكا و رژیم صهیونیس��تی، 
پاس��داری از اتحاد مس��لمانان و مبارزه با 
دست های آلوده و زبان های مزدوری که به 
این اتحاد ضربه می زنند، و گستردن بیداری 
و احساس تعهد و مسئولیت در میان جوانان 
مس��لمان در همه اقطار اس��المی، وظایف 
بزرگی است که متوجه خواص امت است. 

فرازهایی از این پیام چنین است: 
کعب��ه، رمز وحدت و عزت، و نماد توحید 
و معنویت، در موس��م حج میزبان دل های 
مش��تاق و امیدواری اس��ت که از سراسر 
گیتی، به فراخوان رب جلیل پاسخ گفته و 
لبیک گویان به زادگاه اسالم شتافته اند. امت 
 اسالمی اکنون می تواند تصویری فشرده را 
از گستردگی و تنوع خویش و عمق ایمانی 
که ب��ر دل پیروان ای��ن دین حنیف حاکم 
است، با چشم فرستادگان خود که از چهار 
گوشه جهان در اینجا گرد آمده اند، مشاهده 
کند و این س��رمایه عظی��م و بی مانند را به 
درستی بشناس��د. این بازشناسی خویش، 
کم��ک می کند تا ما مس��لمانان به جایگاه 
شایس��ته خود در دنیای ام��روز و فردا پی 
ببریم و به سوی آن حرکت کنیم.  تبلیغات 
وسیع دشمن در جهت اسالم هراسی، تالش 
ش��تابزده ای که برای ایج��اد اختالف میان 
فرقه های اسالمی و بر انگیختن تعصب های 
فرقه ای می کند، دشمن تراشی های کاذب از 
شیعه برای سنی و از  سنی برای شیعه، تفرقه 
افكنی میان دولت های مسلمان و کوشش 
برای تش��دید اختالف ها و تبدی��ل آن به 
دشمنی ها و معارضه های الینحل، استفاده 
از سازمان های اطالعاتی و جاسوسی برای 

تزریق فساد و فحش��اء میان جوانان، همه 
و همه واکنش های سراسیمه گون و آشفته 
 در براب��ر حرکت متین و گام های اس��توار 
امت اس��المی به س��وی بیداری و عزت و 
آزادگی اس��ت. امروز برخالف سی س��ال 
پیش، رژیم صهیونیستی دیگر یک هیوالی 
شكس��ت ناپذیر نیست، بر خالف دو  دهه 
پیش، امریكا و غرب تصمیم گیران بی چون 
و چرا در خاورمیانه نیستند؛ بر خالف ده سال 
پیش فناوری هسته ای و دیگر فناوری های 
پیچیده برای ملت های مسلمان منطقه دور 
از دسترس و افسانه گون به شمار نمی رود. 
ام��روز ملت فلس��طین قهرم��ان مقاومت 
است، ملت لبنان به تنهایی شكننده هیبت 
پوشالی رژیم صهیونیستی و فاتح جنگ 33 
روزه اس��ت؛ و ملت ایران پرچمدار و خط 
شكن حرکت به سمت قله ها است. امروز 
آمریكای مستكبر، فرمانده خودخوانده منطقه 
اسالمی و پشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی 
در باتالقی که خود در افغانستان پدید آورده 
گرفتار است؛ در عراق با همه جنایت هایی 
ک��ه به مردم آن کش��ور وارد کرده در حال 
منزوی  شدن است؛ در پاکستان مصیبت زده 

از همیشه منفورتر است. 
امروز جبهه ضد اسالم که دو قرن بر ملت ها 
و دولت های اس��المی، تحكم��ی ظالمانه 
می ک��رد و مناب��ع آنان را به یغم��ا می برد، 
ش��اهد زوال نفوذ خود و ایستادگی دلیرانه 
ملت های مس��لمان در برابر خود است و 
در نقطه مقابل، حرکت بیداری اسالمی در 
حال پیشروی و عمق یابی روزافزون است. 
این اوض��اع امیدبخش و حامل بش��ارت 
بای��د ما ملت های مس��لمان را از س��ویی، 
مطمئن تر از همیشه به سوی آینده مطلوب 
به پیش براند، و از س��وی دیگر با درس ها 
 و عبرت های خود هوش��یارتر از همیش��ه 

نگهدارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
تهران گفت: مهم ترین و اساس��ی ترین راه 
برای کاهش آلودگی ه��وای تهران اجرای 
طرح کالن کاهش بار جمعیتی استان تهران 

است.
رسول علی اشرفی پور در گفتگو با برنا با بیان 
بروز پدیده اینورژن )وارونگی دما( در چند 
روز اخیر در تهران اظهار داشت: این پدیده 
هر س��اله در فصول پاییز و زمس��تان مردم 
تهران و بسیاری از کالنشهرها را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد؛ به طوری که با بروز این 
پدیده شدت آالیندگی به مرز ناسالم و گاهی 
هشدار می رسد. وی با اشاره به این مطلب 
که مهم ترین عامل مبارزه با این پدیده و به 
طور کل کاهش آلودگی در تهران، کاهش 
بار ورودی آالینده ها به هوای شهرها است، 
افزود: اجرای برنامه کالن دولت در کاهش 
بار جمعیتی استان تهران و انتقال واحدهای 

صنعتی و خدماتی مهم ترین عامل کاهش 
آلودگ��ی در ته��ران خواهد ب��ود و ورود 
آالینده ها به هوای تهران را کاهش خواهد 
داد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
تهران خاطر نشان کرد: اگر این قدم اساسی 
در دولت برداشته شود به عنوان یک تصمیم 
استراتژیک در مدیریت کالن استان تهران 
بسیار اهمیت خواهد داشت. بر این اساس 
این موض��وع در اداره کل محیط زیس��ت 
استان تهران به صورت مبسوط مطرح شده 
و پیگیری می شود. علی اشرفی پور در ادامه با 
بیان ناسالم بودن هوای تهران در هفته جاری 
تصریح کرد: به تناسب بروز پدیده وارونگی 
دما در تهران و پایدار بودن این پدیده شدت 
آلودگ��ی در ته��ران افزای��ش می یابد و با 
توصیه وزارت بهداشت افراد مسن، کودکان 
حتی افراد عادی مگر در صورت ضرورت 

نباید وارد محیط های باز شوند.

مشاور استاندار تهران توسعه نانوائی های 
آزادپ��ز را موجب از می��ان رفتن صفوف 
طوالنی در نانوایی ها و سهولت دسترسی 
 م��ردم به نان دانس��ت. مس��عود کالنتری 
گفت: هم اکنون به ازای هر 1392 نفر یک 
نانوایی در استان تهران وجود دارد در حالی 
که قبل از راه اندازی این نانوایی های آزادپز 

این تعداد 1939 نفر بود.
کالنتری از اس��تقبال ش��هروندان اس��تان 
 ته��ران از کیفیت ن��ان آزادپز خب��ر داد و 
افزود: عدم امكان احداث نانوایی یارانه ای 
و ایجاد س��از و کارهای قانونی در احداث 
واحده��ای آزادپز، اس��تانداری ته��ران از 
طری��ق ش��ورای سیاس��تگذاری آرد و نان 
اس��تان و کارگروه های مربوطه مستقر در 
فرمانداری های تابعه توس��عه نانوایی های 
 آزادپز را پیگیری نسبت به تحقق امر همت 
گماشت.  وی به دس��تور صریح استاندار 
تهران در خصوص ساماندهی نانوایی های 
آزادپز اش��اره ک��رد و یادآور ش��د: تمامی 
نانوایی های آزادپ��ز درخصوص رعایت 
ضواب��ط و مقررات اعالمی س��اماندهی و 

تعیین تكلیف خواهند شد.
ن��ان  و  آرد  گن��دم،  تعزی��رات   رئی��س 
اس��تان تهران، نان را ی��ک کاالی اقتصادی 
اس��تثنایی، بی بدی��ل و ب��دون جایگزین 
برش��مرد و گف��ت: با توجه ب��ه فرمان 10 

ماده ای اخیر مقام معظم رهبری در اصالح 
الگوی مصرف که صراحت به لزوم تمرکز 
در سیاستگذاری، هدایت و نظارت و تعیین 
دستگاه متولی تنظیم بازار نان و توسعه تولید 
انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب 
با ذائقه و فرهنگ مردم، تأکید می فرمایند، بر 
کلیه مسئوالن ذیربط فرض واجب است تا 
با تأسی از فرمان معظم له این فصل الخطاب 
را مبنای تصمیم ها و جهت گیری های خود 

قرار دهند. 
وی ب��ه موض��وع هدفمن��دی یارانه ها و 
برکات و منافع حاصل از اجرای این قانون 
به خص��وص در حوزه گن��دم، آرد و نان 
پرداخته و برخی از آس��یب های ناشی از 
اقتصاد یارانه ای نان پرداخت و گفت: نیل 
به اهداف حاصل از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها موجب افزایش اعتماد و مشارکت 

بیشتر مردم خواهد بود.
مشاور اس��تاندار تهران حمایت، تالش و 
آمادگی کامل کارکنان تعزیرات گندم، آرد و 
نان استان تهران در اجرای هرچه بهتر قانون 
هدفمند سازی یارانه ها مورد تأکید قرار داد 
و افزود: با اعالم نرخ ن��ان در مرداد 1388 
توس��ط استانداری تهران که پس از 5 سال 
صورت پذیرفت، کیفیت نان مصرفی ارتقاء 
یافته و تعزیرات آرد و نان نیز هویت خود 

را به دست آورد.

مقام معظم رهبري در پیامي به كنگره حج:
 مبارزه با دست هاي آلوده اي 

 كه به اتحاد مسلمانان ضربه مي زند 
از وظايف خواص امت است

مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران:
 كاهش بار جمعیتی تهران

مهم ترين راه حل كاهش آلودگی در تهران

آمادگي كامل تعزيرات گندم، آرد و نان 
 جهت اجراي هرچه بهتر قانون 

هدفمند سازي يارانه ها 

جهان نما نصف النهار
ترمیم كابینه در فرانسه محافظه كاران 

را در رأس قرار داد
کاخ الیزه به طور رسمی تشكیل دولت جدید فرانسه به ریاست فرانسوا فیون 
را اعالم کرد. به گزارش ایس��نا، در کابینه جدید فرانس��ه چهره های جدیدی 
هم چون آلن ژوپه، نخس��ت وزیر سابق و میش��له آلیو ماری دیده می شود. 
آلن ژوپه قرار اس��ت به جای هرو مورن در س��مت وزیر دفاع فعالیت کند 
و آلیو ماری وزیر خارجه جدید فرانس��ه خواهد ش��د. وزیران خارجه، کار، 
ورزش و وزیر امور سیاست های شهری از دولت کنار رفتند. خاویر برتراند، 
دبیر کل س��ابق حزب اتحادیه برای جنبش مردمی کاندیدای تصدی وزارت 
کار و اش��تغال زایی و سالمت شد. در ترمیم کابینه فرانسه وزرای اقتصاد و 
بودجه در س��مت های خود ابقا شدند و وزیر امور بودجه همچنین به عنوان 
سخنگوی دولت فعالیت خواهد کرد. در ترمیم کابینه فرانسه در کل 16 وزیر 
مجبور ش��دند که از سمت هایش��ان کناره گیری کنند و جای خود را به افراد 

جدید بدهند. 

نتیجه يک نظرسنجی: 
رژيم صهیونیستی غرق در فساد است 
نتیجه یک نظرسنجی که جامعه آماری و پاسخگویان آن خود صهیونیست ها 
بوده اند، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی غرق در فساد است. بر اساس 
نتایج این نظرسنجی، 69 درصد صهیونیست ها بر این باورند که میزان فساد 
در بدنه رژیم صهیونیستی بسیار باال است و بیش از نیمی از صهیونیست ها 
معتقدند، میزان فساد در بدنه دستگاه دولتی بیشتر از گذشته است. به گزارش 
ایرنا، بر پایه یک نظر سنجی که در مورد میزان فساد در بخش های مختلف 
رژیم اشغالگر قدس در سال جاری 2010 انجام گرفته است، صهیونیست ها 
عمده ترین فساد حكومت را استفاده از اموال عمومی برای امور شخصی ذکر 
کرده اند. بر اساس این نظرسنجی، 88 درصد بر این باورند که انتخاب بستگان 
ناشایست برای پست های عمومی و 68 درصد حمایت از گروه های منفعت 
جو با اموال مردم را یک رفتار فاس��دانه دانسته اند که در رژیم صهیونیستی 
رواج دارد. ب��ر مبنای این نظرس��نجی، احزاب، نهادهای محلی، کنس��ت و 
وزارتخانه ها همگی در منجالب فساد غرق شده است و رسانه ها، بنگاه های 
نیروی انسانی از جمله اتحادیه کارگران هستدروت، دستگاه قضایی، بانک ها 

و پلیس رژیم صهیونیستی از جمله نهادهای فاسد محسوب می شوند. 

 افتتاح كنسولگری مصر 
در كردستان عراق

دولت مصر از آغاز فعالیت کنس��ولگری این کش��ور در کردستان عراق خبر 
داد. به گزارش ایرنا، روزنامه الحیات چاپ لندن نوش��ت: کنسولگری مصر 
نخستین کنسولگری یک کشور عربی در اربیل به شمار می رود. کاوه محمود 
سخنگوی حكومت منطقه کردستان عراق ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام 
مصر، گفت: کردستان عراق با مصر روابط متمایزی دارد که به تدریج تقویت 
شده است. افتتاح کنسولگری مصر در اربیل به دنبال سفر مسعود بارزانی به 
قاهره و دیدار با تعدادی از مسئوالن بلندپایه این کشور انجام گرفت. بارزانی 
چن��دی پیش در صدر یک هیأت بلندپایه به دعوت حس��نی مبارك رئیس 

جمهوری مصر، از این کشور دیدار کرد. 

جالل طالبانی: 
مالکی پس از عید قربان روند تشکیل 

دولت را آغاز می كند 
رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که اگر فراکسیون ها بیش از یک نامزد معرفی 
کنند، دست نخست وزیر برای انتخاب مناسبت ترین فرد باز خواهد بود زیرا 
دولت باید قوی و هم گون باشد. رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که پس از 
عید قربان نامزد ائتالف »اتحاد ملی« را به  صورت رسمی مأمور تشكیل دولت 
جدید خواهد کرد تا در این مدت وی فرصت گفتگو داشته باشد. به گزارش 
ایلنا به نقل از العراقیه، »جالل طالبانی« پس از ورود به فرانس��ه برای شرکت 
در کنفرانس سازمان »سوسیالیسم جهانی« گفت: این موضوع مهمی است که 
فراکسیون ها بیش از یک نامزد معرفی کنند تا کار انتخاب آسان شود.طالبانی 
افزود که هنوز به  صورت رسمی نوری المالكی، نخست وزیر عراق را مأمور 
تشكیل دولت نكرده ام و پس از عید قربان وی را مأمور تشكیل دولت خواهم 
کرد تا فرصت کافی برای تش��كیل دولت داشته باشد. وی ادامه داد: معتقدم 

مالكی به تالش هایش برای تشكیل 
دولت مش��ارکت ملی بر اس��اس 
توافقات فراکس��یون های پارلمانی 
ادامه می دهد. رئیس جمهوری عراق 
گفت: موضوع تش��كیل دولت به 
نخست وزیر و فراکسیون ها مربوط 
می شود. وی افزود: اگر فراکسیون ها 
بی��ش از یک نام��زد معرفی کنند، 
دست نخس��ت وزیر برای انتخاب 

مناسبت ترین فرد باز خواهد بود زیرا دولت باید قوی و هم گون باشد. مالكی 
به موجب قانون برای تش��كیل دولت خود 30 روز فرصت خواهد داش��ت. 
مذاکره ها درباره تشكیل دولت جدید عراق از ماه مارس گذشته که انتخابات 
سراسری برگزار شد و نتیجه قطعی در بر نداشت، به بن بست رسیده بود. بر 
اس��اس توافق مشارکت در قدرت، تدابیری به اجرا در خواهد آمد که اجازه 
نمی دهد هیچ فرد یا حزب و گروهی از قدرت و اختیارات خود سوءاستفاده 

کند. 

سومالی خطرناک ترین كشور به لحاظ 
تهدیدهای تروریستی 

آمريکا در رتبه 33 كشورهای ناامن
طبق بررس��ی های جدید سومالی اولین کش��ور با تهدیدهای تروریستی باال 
محس��وب می شود. به گزارش ایسنا، نتایج یک مطالعه ی جدید حاکی از آن 
است که سومالی، پاکس��تان، عراق و افغانستان اولین کشورهای با باالترین 

سطح از تهدیدهای تروریستی هستند. 
طبق گزارش مؤسس��ه انگلیس��ی Maplecroft سومالی در حالی در صدر 
کش��ورهای با خطرهای تروریستی حداکثری قرار دارد که این کشور پیشتر 
در رتبه چهارم قرار داش��ته است. در رتبه بندی جدید این مؤسسه انگلیسی، 
سومالی اکنون قبل از پاکستان، عراق، افغانستان و سرزمین های اشغالی قرار 
دارد. از ژوئن 2009 تا ژوئن 2010 در این کش��ور 556 عملیات تروریستی 
انجام شده است که در آن ها حدود 1437 تن کشته شده اند. جایگاه یمن در 
این لیست در میان 196 کشور در رتبه نهم بوده است. این مؤسسه انگلیسی 
باالترین ریسک تهدیدهای تروریستی در بین کشورهای اروپایی را در یونان 
می داند به گونه ای که در بازه های زمانی مشابه 180 عملیات تروریستی به ثبت 
رسیده است. جایگاه این کشور نیز از 57 به 25 رسیده است. در این لیست 
آمریكا در رتبه 33، فرانسه 44 و انگلیس 47 قرار دارد. جایگاه آلمان در این 

لیست 70 می باشد.

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

با حضور رئیس جمهور؛ 

 افتتاح بزرگترين مجتمع ورق خودرو 
در چهارمحال و بختياري

فرارس��یدن  ب�����ا   همزم������ان 
عید  س��عید قربان، مجتمع بزرگ 
و ملی ورق گالوانیزه بدنه خودرو 
چهارمح��ال و بختیاری با حضور 
رئی��س جمهوری اس��المی ایران 

بهره برداری شد. 
دکت��ر  ایرن��ا،  گ��زارش   ب��ه 
محم��ود احم��دی ن��ژاد در بدو 
ورود ب��ه س��ایت مجتم��ع ورق 
گالوانی��زه خ��ودرو چهارمح��ال و 
بختیاری در منطقه صنعتی س��فید 
دش��ت با مهندس��ان، متخصصان 
و کارکنان ای��ن مجتمع از نزدیک 
 گفتگو و از زحمات آنان قدردانی 

کرد. 
مدیرعام��ل مجتمع ورق گالوانی��زه بدنه خودرو 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: این ط��رح با 
همت و ت��الش مضاع��ف متخصص��ان ایرانی 
با آزمایش موفقیت آمیز تس��تهای س��رد و گرم 
وارد مدار تولید شد. حس��ین مردانی در گفتگو 
ب��ا ایرنا افزود: با بهره ب��رداری از این واحد نیاز 
ساالنه صنعت خودروی کشور به ورق گالوانیزه 
برطرف می ش��ود و ایران از ابتدای س��ال آینده 
از واردات س��االنه 400 هزار تن ورق گالوانیزه 

خودکفا می شود. 
وی گفت: کارخانه تولید ورق گالوانیزه خودرو 

در چهارمحال و بختیاری در زمینی به مس��احت 
150 هكتار با سرمایه گذاری 210 میلیارد تومانی 
احداث ش��ده ک��ه 98 میلیون ی��ورو وام ارزی 
خارج��ی و 30 میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری 

ریالی است. 
مردان��ی یادآورش��د: ب��ا خودکفای��ی در تولید 
ورق گالوانی��زه، کیفی��ت محصول ه��ای صنعت 
خودروس��ازی ایران نیز ارتقا می یابد، زیرا این 
نوع ورق، از خوردگی و اس��تهالك بدنه خودرو 
جلوگیری می کند و به خصوص در منطقه های 
مرطوب مانند شمال و جنوب ایران تأثیر زیادی 
در جلوگی��ری از خوردگی خواهد داش��ت و از 

ای��ن کارخانه،  طریق محصوالت 
اس��تفاده از ورق های با استحكام 
باالت��ر در صنعت خ��ودرو امكان 

پذیر می شود. 
وی، با اشاره به این که 85 درصد 
از نی��از کارخان��ه ورق خودرو از 
داخ��ل کش��ور تأمین می ش��ود، 
گف��ت: تمام کارگران مش��غول به 
کار در این کارخانه بومی و محلی 

هستند. 
مدیرعامل ش��رکت ورق خودرو 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
ای��ن کارخانه ورق  محصول های 
گالوانی��زه از ضخامت 4 دهم تا 2 
میلیمتر و با عرض 800 تا 1880 میلیمتر اس��ت 
و ب��ا تولید ای��ن محصول ای��ران در تولید ورق 
گالوانیزه مورد نیاز کارخانه های خودروس��ازی 
داخلی خودکفا می ش��ود و نیاز ب��ه واردات به 

صفر خواهد رسید. 
مردان��ی اظه��ار داش��ت: پیمان��كاران کارخانه 
ورق خودرو، ش��رکت cmi بلژی��ک و ایرتک 
بوده اند که ش��رکت بلژیكی یكی از معتبرترین 
ش��رکت های پیمان��كاری در زمین��ه اح��داث 
کارخانه ورق بوده و ماش��ین آالت این کارخانه 
نیز از به روزترین و حرفه ای ترین خطوط تولید 

ورق خودرو هستند.

رئیس ش��ورای اصناف کش��ور با اش��اره به اهمیت 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اگر قانون 
هدفمن��د کردن یارانه ها از س��ال های قبل به مرحله 
 اجرا گذاشته می شد امروز با مشكالت فعلی مواجه 

نبودیم. 
به گزارش ایسنا، قاسم نوده  فراهانی در دیدار عمومی 
رؤسای اتحادیه ها و فرماندهان نواحی مقاومت بسیج 
شورای اصناف کشور که به منظور تشریح برنامه های 
هفته  بسیج برگزار شد، گفت: اصناف در صف اول 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هس��تند. وی با 
بیان این که قانون هدفمندی یارانه ها به معنای حذف 
یارانه ها نیست بلكه به معنای هدفمند کردن آن است، 
تصریح کرد: بیش از یكصد هزار میلیون تومان یارانه 
پرداخت می ش��ود ک��ه 70 درصد آن ب��ه 30 درصد 
جامعه داده می ش��ود و مابقی افراد یارانه  ندارند. وی 

ادامه داد: 4 هزار میلیارد تومان از مبلغ یارانه فقط برای 
نان پرداخت می ش��ود و این موضوع نه تنها مردم و 
مصرف کنندها بلكه فعاالن در عرصه  صنف نان را نیز 
راضی نگه نمی دارند و این موضوع در موارد دیگر از 
جمله سوخت نیز مطرح است. نوده فراهانی با اشاره به 
این که قانون هدفمند کردن یارانه ها یک عمل جراحی 
اقتصادی در مملكت به وجود می آورد، تصریح کرد: 
درست است که 22 قلم کاال قیمت واقعی پیدا می کند 
اما ما وظیفه داریم از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم و 
اگر چنانچه یارانه کاالیی برداشته شد بازرسی شورای 
کشور و اتحادیه، کنترل و نظارت داشته باشند که به 
این بهانه قیمت کلیه کاالها افزایش پیدا نكند. رئیس 
شورای اصناف کشور، با بیان این که اصناف در صف 
اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند چرا 
ک��ه هر روز با مردم س��ر و کار دارند، گفت: اصناف 

اعتراض های مردم را در مرحله اول می ش��نوند پس 
پشتیبانی آن ها الزم است و همه باید کمک کنند که 
آن ها بتوانند در صف اول وظیفه  خود را به خوبی انجام 
دهند. وی افزود: سازمان حمایت، وزارت بازرگانی و 
صنایع و دیگر سازمان ها که در رابطه با قانون هدفمند 
کردن یارانه ها دست دارند موظف هستند اصناف را 
پشتیبانی کنند که بتوانند قدم مؤثری بردارند و مردم را 
در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آگاه و 
ارشاد کنند تا ناراضی از درب مغازه ها خارج نشوند. 
نوده فراهانی، خطاب به رؤسای اتحادیه ها گفت: اگر 
در رابطه با کاالیی کمبود وجود دارد و یا از توزیع آن 
امتناع می شود و یا تغییر قیمت به وجود می آید باید 
اطالع داده ش��ود که اصناف زیر سئوال نروند چراکه 
همیشه اصناف پیشگام بوده اند و امتحان خود را در 

جامعه به خوبی پس داده اند.

نماینده مجلس:
افتتاح مجتمع ورق خودرو گام نخست صنعتي شدن چهارمحال وبختیاري

نماین��ده م��ردم اردل، فارس��ان، کوهرن��گ و 
کی��ار در مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
خ��ودرو  گاوانی��زه  ورق  مجتم��ع   افتت��اح 
چهارمحال و بختیاری، دروازه ورود این استان 

به جمع استان های صنعتی کشور است. 
»نورال��ه حیدری دس��تنایی« در گفتگو با ایرنا، 
با تش��كر از خدمات دولت احم��دی نژاد در 
س��ازندگی کشور و تبریک به مردم چهارمحال 
برای افتتاح این مجتمع اظهار داشت: صنعت از 
مؤلفه های مهم پیشرفت هر منطقه است و این 

استان می تواند با توانمندی های زیاد خود، در 
کنار کش��اورزی و گردشگری در مسیر توسعه 
صنعتی گام بردارد. حیدری گفت: این مجتمع 
می توان��د دو ه��زار نفر را به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم مش��غول به کار کند و با توجه به 
آمار بیكاری این استان، در کاهش نرخ بیكاری 

مؤثر است. 
نماینده اردل در مجلس به مرغوبیت محصول 
تولیدی این مجتمع اش��اره کرد و افزود: وقتی 
ای��ن مرغوبیت و ش��هرت آن در کن��ار دیگر 

محصول های تولیدی از قبیل سیمان و گز قرار 
گیرد، بازارهای داخلی و خارجی را از آن خود 

می کند. 
وی با انتقاد از کس��انی که این اس��تان را فقط 
قطب دامپروری قلمداد می کردند، تأکید کرد: 
همج��واری چهارمحال وبختیاری با اصفهان و 
خوزستان، برخورداری از محورهای مواصالتی 
مطل��وب و مناب��ع آب��ی ف��راوان نوی��د بخش 
 جه��ش این اس��تان در عرصه صنعت کش��ور 

است. 

رئیس شورای اصناف كشور:
اصناف در صف اول اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها هستند
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رو در رو 

پنجره

م��ردی که از همس��رش جدا ش��ده، به 
تصور این که او را به قتل رسانده است، 
جسدش را به چاه 18 متری انداخت، اما 
پس از 48 ساعت با جستجوی مأموران، 
زن ج��وان از ی��ک قدمی م��رگ نجات 
یاف��ت.  م��ردی با حض��ور در کالنتری 
مرکزی شهرس��تان ابرکوه در استان یزد 
با ارائه ش��كایتی عنوان کرد، دختر او که 
معلم اس��ت، به خانه بازنگش��ته و تلفن 
همراهش نیز خاموش است و هیچ اثری 
از او نیس��ت. با تش��كیل پرونده ای در 
این ارتباط، مأموران ابتدا به همسر سابق 
زن جوان که یک پزشک است مشكوك 
ش��ده و به تحقیق از وی پرداختند. مرد 
پزشک در تحقیقات عنوان کرد، چندی 
پیش به دلیل اختالف با همس��رش و با 
داش��تن یک فرزند خردسال از هم جدا 

شده اند و پس از آن زن جوان را ندیده 
است. 

شاهد کوچولو 
ب��ا ثبت اظهاره��ای اولیه مرد پزش��ک، 
پلی��س تحقیقات میدانی خ��ود را آغاز 
ک��رد و با حضور در مح��ل زندگی مرد 
پزشک به تحقیق از همسایه ها پرداخت 
که پس��ر بچه 8 س��اله ای ب��ه مأموران 
گفت: من با پس��ر دکتر دوست هستم و 
زمانی که به قصد بازی به سراغ دوستم 
رفته بودم، در خانه بسته بود و از شكاف 
دیوار دیدم که دکتر جسد یک زن را در 

حیاط خانه روی زمین می کشید. 
در پی ای��ن اظهارات موض��وع به مقام 
قضایی گزارش و دستور بازداشت دکتر 
متهم صادر ش��د. مرد پزش��ک در ادامه 
تحقیق ه��ا همچنان عن��وان می کرد که 

هیچ اطالعی از همسر سابق خود دارد. 
بنابرای��ن گزارش در حالی که یک گروه 
از مأم��وران در ح��ال تحقی��ق از م��رد 
مته��م بودند، تیم دیگ��ری از مأموران با 

جس��تجو در بیابان و قنات های موجود 
تالش برای یافتن جس��د را آغاز کردند 
اما به دلیل تاریكی ش��ب این جستجوها 

به نتیجه نرسید. 

ناله ضعیف در چاه ۱۸ متری 
مرد پزش��ک پ��س از اظهارهای ضد و 
نقیض، زبان به اعتراف گش��ود و گفت: 
پ��س از جدای��ی از همس��رم او گاهی 
اوقات برای مالقات با فرزند مشترکمان 
به خانه ام می آمد تا این که روز حادثه 
وقت��ی او وارد خانه ش��د، ب��ار دیگر بر 
سر مهریه و سرپرس��تی فرزندم میان ما 
مش��اجره در گرفت و م��ن نیز عصبانی 
ش��ده و به او حمله ور شدم و گلویش 
 را فشار دادم ک��ه متوج�ه ش�دم نف�س 

نمی کشد و نشانه های حیاتی ندارد. 
وی افزود: جس��د را با خودرو به خارج 
از ش��هر منتقل ک��رده و آن را به چاهی 
انداخت��م. در پی این اعترافات، مأموران 
با اعزام به محل، بازرسی را آغاز کردند 
و یك��ی از مأم��وران پلی��س ب��ه کمک 

طناب وارد چاه ش��د ک��ه در نیمه های 
چ��اه صدای نال��ه ضعیفی را ش��نید که 

درخواست آب می کرد. 
ب��ه این ترتی��ب با کمک آتش نش��انی، 
2 س��اعت بعد زن جوان که به ش��دت 
مصدوم ش��ده ب��ود و بر اث��ر جراحت، 
گرسنگی و تشنگی در یک قدمی مرگ 
قرار داشت، نجات یافت و به بیمارستان 

منتقل شد. 
بازداشت متهم 

با نج��ات خانم معل��م از عمق چاه 18 
متری پس از 48س��اعت، قاضی پرونده 
با صدور قرار قانونی دس��تور بازداشت 
پزش��ک متخلف به اتهام اقدام به قتل را 
صادر ک��رد و متهم برای ادامه تحقیقات 
در اختیار پلیس آگاهی شهرستان ابرکوه 

قرار گرفت.

رئی��س پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر 
نی��روی انتظام��ی جمهوری اس��المی 
گف��ت: اردوگاه ه��ای کار اجباری در 
مرحله نخست در پنج استان راه اندازی 

می شود. 
حمیدرض��ا  ف��ارس،  گ��زارش  ب��ه 
حسین آبادی در نشس��تی که در ستاد 
مب��ارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی 
برگزار ش��د، با اش��اره به راهكارهای 
مبارزه ب��ا مواد مخدر اظهار داش��ت: 
با توج��ه به کش��ت مواد مخ��در در 
افغانس��تان و ایجاد تهدید جدی برای 
کشور ما، اولویت نخست پلیس مبارزه 
با مواد مخدر برای مبارزه با این تهدید 
جدی، پیگیری جدی پلیس در راستای 
تكمیل انسداد مرزها و در مرحله بعد 
تقویت یگان های مرزی، پلیس مبارزه 
ب��ا مواد مخدر اس��تان های ش��رقی و 
ایس��تگاه های ایست و  مرزی، تجهیز 
 بازرس��ی و توسعه سگ های موادیاب 

است. 
وی با اش��اره به پاك سازی نقاط آلوده 
ش��هری در ارتباط ب��ا توزیع کنندگان 
خ��رد مواد مخ��در ادام��ه داد: در این 
راس��تا به دنبال راه اندازی اردوگاه های 
کار اجب��اری ب��رای معتادان هس��تیم 
ت��ا توزیع کنن��دگان خ��رد جمع آوری 
 و در ای��ن اردوگاه ه��ا مش��غول کار 

شوند. 
حس��ین آبادی تصریح کرد: در مرحله 
نخس��ت پنج اردوگاه کار اجباری در 
اس��تان های تهران، خراس��ان، فارس، 
اصفهان و سیس��تان و بلوچستان آغاز 

ب��ه کار می کند و راه ان��دازی اردوگاه 
کار اجب��اری برای معتادان در اس��تان 
دوم  مرحل��ه  در  غرب��ی  آذربایج��ان 
ق��رار دارد ک��ه امیدواریم ب��ا آغاز به 
کار اردوگاه ها نقاط آلوده ش��هری در 

استان ها پاکسازی شود. 
وی از اتم��ام تولید کارت هوش��مند 
اعتی��اد خبر داد و یادآور ش��د: اعتبار 
هزینه شده برای تولید کارت هوشمند 
برای معتادان یک میلیارد تومان است 
و ط��رح کارت هوش��مند اعتی��اد در 
چندی��ن ان جی او در تهران به صورت 
پایلوت آغاز به کار کرده که امیدواریم 
این طرح را برای تمام معتادان کش��ور 

اجرایی کنیم. 
این مقام مس��ئول با اش��اره به مزایای 
کارت هوش��مند اعتیاد اف��زود: با دارا 
بودن کارت هوش��مند، معتادان دارای 
یک هویت خواهند بود، آمار معتادان 
در سطح کش��ور مشخص می گردد و 
میزان دارو و نوع دارویی که در کشور 
مص��رف می ش��ود مش��خص و قابل 

کنترل می شود. 
ب��ه  را  تری��اك  بح��ث ش��ربت  وی 
اقدام ه��ای  تكمیل کنن��ده  عن��وان 
 پلی���س در ارتب���اط ب��ا مب���ارزه ب�ا 
مواد مخدر عنوان و خاطرنش��ان کرد: 
با این اق��دام ارتب��اط مصرف کننده و 
توزیع کننده مواد مخدر قطع می ش��ود 
و معت��ادان با دریافت ش��ربت تریاك 
 از مراک��ز درمان��ی نیاز خ��ود را رفع 

می کنند. 
رئی��س پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر 
نیروی انتظام��ی مهم ترین موضوع در 
ارتباط با افزایش مواد مخدر و معتادان 
را تقاض��ا عنوان ک��رد و گفت: برای 
اینك��ه مب��ارزه با مواد مخ��در جواب 
بدهد ما باید به دنبال راه هایی باش��یم 
ک��ه جل��وی تقاضای م��واد مخدر در 
کشور گرفته ش��ود و باید تالش کنیم 
طبق آمار تمام یک میلیون و 200 هزار 
معتاد تحت پوشش مراکز درمانی قرار 

گیرند. 

مرضیه محب رسول

روز عجیبی اس��ت. گوی��ی همه جا در 
التهاب یک واقعه اس��ت. می ش��نوی 
و می بینی کس��انی را که برای ربش��ان 
خالص شده اند. گویی همه در حسرتند 
چه آنان که هس��تند و چ��ه آنان که جا 
مانده اند. می توان دستان رحمت خدا را 
بر س��ر بندگان حس کرد. همه جا پر از 
زمزمه است. اگر گوش کنی نوای العفو 
از دور دس��ت ها به گوش می رس��د. 
ب��وی کرب��ال می آید. هوا ح��ال رفتن 
دارد. آس��مان نگران و زمی��ن به نظاره 
نشس��ته اس��ت. با دلت حس می کنی 
مهدی آنجاس��ت، در آن محشر زمینی. 
به هرس��وی نظر می کنی، هر لحظه در 
تالطمی، نكند در یک لحظه پلک بر هم 
زدن او را نبینی. همه جا انگار از تقدس 
وجودش سرشار است. همه می گریند 
انگار منتظرند با خودت می گویی نكند 
امروز روز دیدار باشد، می شكند دلت 
ب��ه یاد او. می طلبیش و اش��ک چونان 
رودی خروشان از دلت سر بر می آورد. 
چه روز عجیبی است تمام خوبی ها را 
حس می کنی عطر حس��ین را از خیمه 
گاه ها می بویی. انگار او همین جاست 
 زین���ب را می گ�ویم. دقت کن�ی ن�اله 
ربی ربی حس��ین را می شنوی که دل 
خواهر را می لرزاند. روز عجیبی است. 
امروز عرفه است گویا تمامی زمین در 
صحرای عرفات خالصه ش��ده است. 
همه عاشقان به عشق معبود در این روز 

ندای لبیک س��ر می دهند. نغمه  زیبای 
شكفتن در باغ صفا و مروه، شعر مشعر 
دل، صفای »صف��ا دالن«، مروت »مروه 
پویان« و زمزمه  »زمزم نوش��ان« اس��ت. 
عرفه، روز اش��ک است و ناله. عرفات، 
س��رزمین اش��ک ها، س��رزمین عشق، 
سرزمین میعاد، س��رزمین نور و سرور، 
س��رزمین تقوا و توبه و سرزمین درد و 

درمان است. 
عرفه روز خداست و خدایی شدن. در 
عرف��ه حجتش بی پرده نمایان اس��ت و 
رحمتش بی کران. »عرفه«، روز شكستن 
بت های درون است روز بریدن از خاك 
و پیوند ب��ا افالك. عرفه روز حس��ین 
اس��ت. روز کربالیی ش��دنش. حسین 
در عرف��ه قربانیش را به بارگاه محبوب 
فرس��تاد او به شوق دیدار ربش حج به 
نیمه گذارد. آری عرفه روز حسین است 
روزی که با نغمه های او آسمانی شویم. 
در دعای عرفه می خوانی که حس��ین 
بارها می گوید یا رب من مش��تاق توام 
و حسین بارها بر این اشتیاق گریست. 
می بین��ی ما کجاییم. ان��گار چه فاصله 
بعیدی اس��ت میان ما و اشتیاق حسین. 
چگونه باید بر این فاصله ها گریست. از 
کدامین گناه شروع کنیم. کاش عفومان 
کن��ی. کاش بتوانیم. کاش از آن ش��وق 
مرحمتت جام��ی نصیب دل بیمناکمان 
کنی. کاش در این روز مس��افر عرفات 
ش��ویم. کاش فریاد العفومان با دس��تان 
مهدی ب��ه تو برس��د. کاش به حرمت 

مهدی ببخشیمان.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران:

اردوگاه های كار اجباری برای معتادان 
راه اندازی می شود 

عرفه قرارگاه استجابت دعا

جامعه

مصرف آرد چهارمحال و بختیاری 
بیشتر از میانگین کشوری

آغاز طرح زمستانه پلیس راه 
اصفهان از ۱5 آذرماه 

گرایش کاشانی ها به کتاب 
خوانی رو به رشد است 

مدیر غله چهارمحال و بختیاری گفت: مصرف آرد 
در اس��تان اف��زون بر ی��ک کیلوگ��رم از میانگین 
کشوری باالتر است. به گزارش فارس، قاسم زمانیان در 
نشست کمیسیون تنظیم بازار استان، میانگین مصرف آرد 
در کشور را 10 کیلوگرم به ازای هر نفر دانست و گفت: 
میزان مصرف آرد در این اس��تان 11 کیلو و 300 گرم به 

ازای هر نفر است. 
وی میانگین مصرف آرد در نقاط شهری استان را 9 کیلو 
و 800 گ��رم اعالم و تأکید کرد: می��زان مصرف آرد در 

روستاهای استان 13 کیلوگرم به ازای هر نفر است. 
زمانیان از خرید 69 هزار تن گندم مرغوب از کشاورزان 
اس��تان در س��ال جاری خبر داد و افزود: امسال از خرید 
گندم های سن زده،  سرمازده، گرمازده، سیاهک دار، زنگ 

زده و غیرمرغوب در استان جلوگیری شد. 

طرح زمس��تانه پلیس راه فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان ب��ه منظور روان س��ازی ترافیک جاده های 
برفگیر و کم��ک به حادثه دیدگان در این نقاط، از 15 آذر 
ماه به اج��را در خواهد آمد. به گ��زارش رئیس پلیس راه 
استان اصفهان گفت: در این طرح بیش از 120 تیم کمكی 
از پلیس راه به همراه تیم هایی از اورژانس، هالل احمر و 
س��ازمان های ام��دادی، نیروه��ای مس��تقر در جاده ها و 
راه های مواصالتی اس��تان را یاری خواهند داد. سرهنگ 
علی نیكبخت با بیان اینكه 9 نقطه برفگیر استان شناسایی 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: تیم های ش��رکت کننده در طرح 
زمستانه پلیس راه با استقرار در این نقاط به انجام وظایف 

تعیین شده خواهند پرداخت. 

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان کاشان 
گفت: گرایش کاش��انی ها به کتاب خوانی نسبت به 
سال گذش��ته دو برابر افزایش یافته و همچنان رو به رشد 
اس��ت. مهدی کریمی به مناسبت هفته کتاب اظهارداشت: 
تعداد اعضای کتابخانه های این شهرستان در سال گذشت 
تنها چهار ه��زار و 200 نفربوده که ب��ا برنامه ریزی های 
انجام ش��ده این تعداد به هش��ت هزار و 500 نفر افزایش 
یافته اس��ت. وی افزود: افزایش تعداد کتابخوان درکاشان 
موجب شده است تا از نظر تعداد کتب نیز شاهد رشد 41 
درص��دی کتب در کتابخانه باش��یم ب��ه صورتی که کتب 
موجود در سال گذشته از 120 هزارجلد به 170 هزار جلد 
افزایش داش��ته اس��ت. به گفته وی، تعداد کتابخانه های 
عمومی کاشان نیز 22 باب است که 14 کتابخانه آن نهادی 

و بقیه مشارکتی است. 

جدال ۴۸ ساعته خانم معلم با مرگ

معاون مرک��ز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آس��یا و 
اقیانوسیه اعالم کرد: بر اساس آمار سال 88، نسبت هر یک 
طالق به یكصد ازدواج از 9 درصد در س��ال های پیش از 
آن به 14 درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، دکتر 
ش��هال کاظمی پور با اشاره به اینكه باالترین آمار طالق در 
میان زنان در سنین 20 تا 24 سال واقع می شود، عنوان کرد: 
در میان مردان بیشترین آمار طالق مربوط به بازه زمانی 25 
تا 29 سالگی است و بر این اساس می توان عنوان کرد که 
پدیده طالق به س��مت »جوانی« حرکت می کند. به گفته 
وی 84 درصد طالق های واقع ش��ده در کش��ور در نقاط 
ش��هری روی می دهد که 30 درص��د این میزان متعلق به 
تهران است، این در حالی است که جمعیت تهران کمتر از 
20 درصد از جمعیت کل کشور را در بر می گیرد. معاون 
مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آس��یا و اقیانوسیه 
ب��ا بیان این که حدود 50 درصد از طالق های واقع ش��ده 
در س��ال های 85 تا 88 مربوط به ازدواج هایی می شود که 
سنوات زناشویی آن ها کمتر از چهار سال بوده است، بیان 
کرد: این موضوع می تواند ناش��ی از تحول های اجتماعی 

دهه های اخیر در کشور باشد. 
آمار جدایی بدون درگیری زوجین، به حدی رسیده 

است که می توان هشداری جدی به جامعه داد 
وی با بیان این که تحوالت اجتماعی دهه های گذشته در 
س��طح جهان نظام خانواده  را با تغییرها، چالش ها، مسائل 
و نیازهای جدیدی مواجه کرده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
ط��ی این مدت خانواده  به ش��كلی فزاینده به علل متعدد 
و پیچیده ای در معرض تهدید قرار گرفته اس��ت. به گفته 
کاظمی پور زمانی که کارکردهای خانواده  از قبیل کارکردهای 
زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یكی پس از دیگری 
آس��یب می بینند، زوجین به تدریج احساس رضایتمندی 
خود را از دس��ت می دهند. وی ادامه داد: کاهش تدریجی 
رضایتمندی زوجین ابتدا موجب گسست روانی و سپس 
گسس��ت اجتماعی و در نهایت منجر به بروز یک واقعه 
حقوقی به نام »طالق« می ش��ود. معاون مرکز مطالعات و 
پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با تأکید بر اینكه بر 
اساس آمارها، طالق در کشور سیر صعودی در پیش گرفته 
اس��ت، اظهار کرد: این در حالی اس��ت که موضوع طالق 
دیگر محدود به شهرهای بزرگی همچون تهران نیست و 
می توان این معضل را حتی در روستاها که در پیشینه خود 
قرن ها با نام طالق بیگانه بوده اند، احس��اس کرد. به گفته 
وی افزای��ش پدیده طالق در میان جوانان و همچنین باال 
رفتن میزان طالق های توافقی در میان آن ها، معضل طالق 
را بیش از هر مس��أله ای در بستر جامعه نگران کننده کرده 
است. کاظمی پور در پایان تأکید کرد: امروزه آمار جدایی 
ک��ه به دنبال فقدان درك و تفاه��م و بدون درگیری میان 
زوجین رخ می دهد، به حدی رس��یده است که می توان با 

اعالم آن، هشداری جدی به جامعه داد.

افزایش »طالق های توافقی« در 
میان جوانان نگران كننده است 

ماج��رای غم انگیز صورت های س��وخته 
و نفس ه��ای بند آم��ده دانش آموزان کم 
س��ن و سال، چندین سال است در فصل 
زمستان قلب ها را می فشارد و قطره های 
اش��ک را میهمان خانه چش��مان می کند؛ 
خانواده ه��ا به دنبال مقص��ر می گردند و 
در نهایت پرس��ش ها بی جواب می ماند و 
حس��رت ها بر دل. به گزارش فارس،چه 
کس��ی حتی فكرش را می کرد که بخاری 
نفتی کالس مدرس��ه کوچک سفیالن با 
آن گرم��ای مطبوعش، که آتش وجودش 
را به س��وی »فاطمه، الله، فرشته، زینب، 
پریس��ا، الهام، شمسی، رش��ید، مهرشاد، 
محمد، میثم، نوذر و جمال« روانه س��ازد 

و پیكر ظریفش��ان را معصومانه به درون 
خاك کشد. دو سال بعد از این حادثه تلخ 
و پیگیری ها از اس��تاندارد نبودن سیستم 
گرمایش��ی این مدرس��ه و ه��زاران اما و 
اگ��ر، حادثه تلخ دیگ��ری نیز رقم خورد 
و این بار 8 دانش آموز دبس��تانی روستای 
درودزن زیبایی ش��ان را تقدی��م چ��راغ 
عالءالدی��ن کردن��د. از آن روز تاکن��ون، 
باره��ا و بارها بخاری نفتی یا چراغی در 
مدرس��ه ای آت��ش گرفته اس��ت و گاهی 
با هوش��یاری مدیر و معلمان مدرس��ه و 
گاهی با خوش شانسی نبود دانش آموزان 

در کالس به خیر گذش��ته است؛ هر چند 
که در این مس��یر آسیب هایی نیز به معلم 
و مدیر ناجی رس��یده است. و این سؤال 
مطرح اس��ت که چه روزی ماجرای تلخ 
آتش س��وزی ها و جمع آوری بخاری های 

نفتی غیر استاندارد به پایان می رسد. 
ردیف��ی در قان��ون بودج��ه ب��ا نام 
سیس��تم های  استانداردس��ازی 

گرمایشی پیش بینی شد 
عل��ی کریمی فیروزجای��ی، رئیس کمیته 
آم��وزش و پرورش کمیس��یون آموزش 
و تحقیقات مجل��س در گفتگو با فارس 
با اش��اره به حادثه م��رگ یک دانش آموز 
زاهدان��ی در حادثه آتش  س��وزی در یک 

مجتم��ع ش��بانه روزی می گوی��د: بخش 
زی��ادی از این موضوع به سیس��تم های 
گرمایش��ی در م��دارس ب��ه خص��وص 
بخاری های غیر اس��تاندارد برمی گردد که 
در س��ال های گذشته حتی منجر به فوت 
دانش آموزان و معلمان ش��ده است. وی 
ادامه می دهد: امسال برای نخستین بار در 
کش��ور در قانون بودجه سال 89، ردیفی 
تحت عنوان استانداردسازی سیستم های 
گرمایش��ی و سرمایش��ی پیش بینی شد؛ 
البت��ه در الیحه دول��ت 20 میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده بود که ما در مجلس در 

آن ایام، این رق��م را به 40 میلیارد تومان 
افزایش دادیم. 

آموزش و پرورش بخاری های نفتی 
قطره  چکانی را جمع آوری کند 

کریمی اظهار می دارند: آموزش و پرورش 
مكلف است در گام نخست، بخاری های 
قط��ره  چكانی م��دارس را که بیش��ترین 
خطره��ا از آنه��ا متوج��ه دانش آم��وزان 
اس��ت، تعویض کند و در دراز مدت نیز 
در مدارس، سیس��تم گرمای��ش مرکزی 
را جایگزی��ن کند البت��ه در تمام مدارس 
جدید االح��داث ای��ن موض��وع رعایت 

می شود. 
وی اضافه می کن��د: آموزش 
و پ��رورش پیش بین��ی کرده 
است که با رقمی معادل 500 
میلیارد تومان طی 5 سال تمام 
سیستم گرمایشی و سرمایشی 

مدارس استاندارد می شود. 
 اس��تفاده از بخاری نفتی 
کاربرات��وری در مدارس 

روستایی بخشنامه شد 
مع��اون  رئیس��ی،  مرتض��ی 
عمران��ی وزی��ر آم��وزش و 
پ��رورش در گفتگو با فارس 
اظهار می دارد: ما نیز از اینكه 
بخش زیادی از مدارس کشور 
غیراستاندارد و فرسوده است، 
متأثری��م؛ هرچند در طی پنج 
س��ال اخیر اقدام های خوبی 
برای بهسازی مدارس به  ویژه 
از لحاظ سازه ها و تأسیسات 
مكانیكی آنها انج��ام داده ایم 
اما به هر حال این مشكل ها 

باقی اس��ت. رئیس��ی تصری��ح می کند: 
امسال نیز مانند سال های گذشته به تمام 
ادارات آم��وزش و پ��رورش و م��دارس 
ابالغ کرده ایم که اس��تفاده از سیستم های 
گرمایش��ی غیراس��تاندارد و بخاری های 
چكه ای ممنوع است و باید ازسیستم هایی 
ک��ه منب��ع تأمین ح��رارت آنه��ا دور از 
دسترس دانش آموزان است و در مدارس 
روستایی نیز حداقل از بخاری های نفتی 

کاربراتوری، استفاده شود. 
ب��رای  توم��ان  میلی��ارد   500
سیس��تم های  استانداردس��ازی 

گرمایشی تمام مدارس نیاز داریم 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
م��دارس کش��ور از اختص��اص ردیف 
مس��تقل در بودجه س��ال 89 ب��ا عنوان 
»استانداردسازی سیس��تم های گرمایشی 
و سرمایش��ی مدارس« برای نخستین بار 
در تاریخ آموزش و پرورش خبر می دهد 
و افزای��د: این اعتب��ار در ابتدا 40 میلیارد 
تومان بود که در نهایت با کاهش اعتبارات 
عمرانی به 28 میلیارد و 800 میلیون تومان 
رسید و در ردیف های بودجه امسال قید 

شد. 
وی خاطرنشان می کند: آخرین اطالعات 
ما این است که 50 درصد 
از ای��ن اعتبارها به زودی 
ابالغ می شود و ما نیز پیگیر 
سرعت وصول آن هستیم 
زیرا تخصیص اعتبارات از 
اختیار ما خارج بوده و در 
اختیار معاونت برنامه ریزی 
راهب��ردی  نظ��ارت  و 
ریاس��ت جمهوری است. 
وزی��ر  عمران��ی  مع��اون 
آم��وزش و پ��رورش در 
پایان خاطرنش��ان می کند: 
بر اساس برآوردی که در 
سال 1386 انجام داده ایم، 
استانداردس��ازی  ب��رای 
سیس��تم گرمایش��ی تمام 
460 ه��زار کالس درس 
موجود در کش��ور، حدود 
500 میلی��ارد تومان اعتبار 
الزم اس��ت تا سیستم های 
حرارتی مدارس به صورت 
اس��تاندارد از قبی��ل »ح��رارت مرکزی« 

درآید. 
 آت��ش ک��دام مدرس��ه را نش��انه 

گرفته است؟ 
به نظر می آید مسئوالن آموزش و پرورش 
باید جدی تر به مس��أله آتش س��وزی در 
م��دارس بپردازن��د و در اقدام��ی جدی، 
مشكل سیستم گرمایشی مدارس را حل 
کنند تا س��رمای زمستان امس��ال با خبر 
ناگوار آتش گرفتن کالس درس��ی تا مغز 
استخوان نفوذ نكند و بی توجهی ها منجر 

به پرپر شدن گل های باغ زندگی نشود. 

کارشناس فرهنگی ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان گفت: 80 درصد از جوانان کاهل  
نماز علت این رفتار خود را ناآگاهی از 
علت خواندن نماز و اسرار آن می دانند.
به گزارش فارس، حجت االس��الم علی 
رنجبر در دوره آموزشی اسرار و معارف 
قرآن ویژه مسئوالن ادارات و رابطان اقامه 
نماز شهرس��تان آران و بی��دگل، نماز از 
اولویت های اصلی در زندگی اس��ت که 
امروزه در جامعه در حاش��یه قرار گرفته 
و جایگاه اصلی خود را ندارد. کارشناس 
فرهنگی س��تاد اقامه نماز استان اصفهان 
گفت: 80 درص��د از جوانان کاهل نماز 
علت ای��ن رفت��ار خ��ود را ناآگاهی از 
علت خواندن نماز و اس��رار آن می دانند 
که مسئول این امر دستگاه های آموزشی 

هس��تند که در کتاب های آموزشی خود 
و در کالس های درس رموز این فریضه 
الهی را موشكافی نمی کنند. وی یكی از 
دالی��ل این امر را ح��ب و عالقه به دنیا 
دانس��ت و اف��زود: اگر بین��ش و دانش 
جایگاه نماز و تأثیرهای ف��راوان آن در 
زندگی دنیا و آخرت را داش��ته باش��یم 
هرگ��ز این فریضه مه��م جایگاه اصلی 
خ��ود را از دس��ت نمی ده��د. رنجبر با 
اشاره به س��خن مقام معظم رهبری که 
فرمودند بارها جلس��ه های مهم هیأت 
دول��ت در زمان جن��گ را به دلیل اقامه 
نم��از اول وقت تعطیل کردن��د، اظهار 
داشت: چنانچه افراد از آگاهی کافی در 
زمینه اهمیت نم��از اول وقت برخوردار 
باشند، چنین رفتاری دارند. وی ادامه داد: 

خداون��د ما را به اقامه نماز مكلف کرده 
درحالی ک��ه هیچ نیازی ب��ه آن ندارد که 
یكی از دالیل این تكلیف عالقه اس��ت 
زیرا خداوند به بنده خود عالقه و محبت 
دارد. امام جمعه شهرستان آران و بیدگل 
نیز در این جلسه گفت: طبق آیات قرآن 
اولین وظیفه مسلمانان نماز است و این 
امر خود بیانگر اهمیت این فریضه بزرگ 
دینی اس��ت. حجت االسالم سید محمد 
موس��وی افزود: زمانی که در جامعه ای 
نماز بی اهمیت شود فس��اد و تباهی آن 
را فراگرفته و در منجالب ش��هوات فرو 
می رود بنابراین برای اینكه جامعه اسالمی 
از امیال نفسانی که آن را به آتش می کشد 
رها شود بهترین راه بشر نماز است. وی 
اضافه کرد: فرجام بد انسان به دلیل فاصله 

با نماز اس��ت و اگر افراد به سمت این 
فریض��ه راهنمایی ش��وند از تخلفات و 
لغزش ها دور می شوند. موسوی ادامه داد: 
اگر خواهان جامعه ای بدون منكرات و 
سالم هستیم باید در امر نماز هزینه کرده 
و رویكرد خود را به سمت ادای هرچه 
باشكوه تر آن سوق دهیم. وی با اشاره به 
برگزاری باشكوه نمازجمعه و جماعات 
در شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: 
در ای��ن منطقه باید کیفیت نماز را باالتر 
برد به گونه ای که افراد نماز را عاش��قانه 
و عارفان��ه و همراه با خش��وع ادا کنند. 
موس��وی ادامه داد: خشوع حضور قلب 
همراه ب��ا ادب و توجه با اظهار ذلت در 
برابر ذات حضرت حق است و اگر نماز 

جسم باشد خشوع به منزله روح است.

سعی نكنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم. 
بكوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. 
کس��ی که بر تخیل خود حاکم باشد بر 
همه چیز حاکم اس��ت. انتقاد دیگران را 
فرصتی بدانی��د برای بررس��ی و بهبود 
عملكردها. نه خنجری که در قلب فرو 
می رود. من می گویم عشق درمان همه 
علت هاس��ت و م��ردم می گویند من 
مطلب را ساده انگاشته ام چنین نیست. 
به راستی عشق چاره هر درد است. اگر 
شمارا دوست بدارم نمی خواهم گرسنه 
بمانید. چون حال خودم بد می شود. اگر 

شما را دوست بدارم دلم نمی خواهد با 
شما بجنگم. اگر ش��ما را دوست بدارم 
می خواهم بهترین چیزها مال شما باشد. 
پس اگر ش��ما را دوست بدارم دلم نمی 
خواهد آزرده ش��وید. چون اگر شما را 
بیازارم خود آزرده می ش��وم. بهتر است 
بخش کوچكی از یک چیز بزرگ باشیم 
تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک. ما 
مس��ئولیت داریم تا حدی که استعداد و 
توانایی هایمان اجازه می دهد در زندگی 
موفق ش��ویم. یك��ی از راه های مطمئن 

ترقی. کمک به ترقی دیگران است. 

بیش از آنكه شخصی را برادر بنامید باید 
همچون برادر رفتار کرده باشد. موجودی 
به نام انسان هیچ گاه در پی قدرت نمی 
رود مگر این که خود را شایسته آن بداند. 
دیگران خاطره زندگ��ی کار و اعمال ما 
را حف��ظ می کنن��د.  دگرگونی حاصل 
تالش مداوم است نه عقیده به سرنوشت 
محتوم. باید خود را نیرومند س��ازیم و 
در راه آزادی بكوش��یم. بای��د بیاموزیم 
ک��ه برادرانه با هم زندگ��ی کنیم وگرنه 
احمقانه به هالکت خواهیم رسید. اگر با 
خود روبه رو ش��ویم و در چشم خویش 

بنگریم هیچ عذری نداریم. لحظه حقیقت 
است. به خویشتن دروغ نمی توان گفت.  
سرچشمه مشكل های ما موقعیت هایی 
که در زندگیمان پیش می آید نیست بلكه 
منش��أ آنها تردیدی است که در توانایی 
خود برای رفع موانع داریم. عقل باال تر 
از دانش است. زیرا عقل هم شامل دانش 
اس��ت و هم ش��امل کاربرد صحیح آن. 
حقیق��ت گویی همچون آهن رباس��ت 
به نوعی دیگران راجذب شما می کند. 
انسان چیزی به جز گفته هایش نیست. 
آسمان تیره چیزی نیست جز ابری گذرا.

ناآگاهی علت اصلی كاهلی جوانان در نماز است

حقیقت - تجارب موفق حقیقت

گزارش از وضعیت سیستم های گرمایشی مدارس

آتش بی توجهی ها به جان دانش آموزان افتاده است

به نظر می آید 
مسئوالن آموزش و 
پرورش باید جدی تر 
به مسأله آتش سوزی 
در مدارس بپردازند 
و در اقدامی جدی، 
مشکل سیستم 

گرمایشی مدارس را 
حل کنند تا سرمای 

زمستان امسال با خبر 
ناگوار آتش گرفتن 
کالس درسی تا مغز 
استخوان  نفوذ  نکند
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اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حف��اری تونل 1370 متری 
رخ در چهارمح��ال و بختیاری 9 م��اه زودتر از موعد مقرر به پایان 

رسید.
تراب��ری،  و  راه  کل  اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش   ب��ه 
عل��ی اصغ��ر عنابس��تانی در بازدید از رون��د اجرایی ای��ن پروژه 
 اظهار داش��ت: میزان متوس��ط حف��ر تونل در کش��ور 3/5 تا 5 متر 

است.
وی میزان حفر در این تونل را 6 متر در روز بوده است. وی با تأکید 
بر لزوم س��رعت بیشتر همراه با کیفیت الزم در اجرای پروژه ها در 
این اس��تان افزود: طول مسیر جاده های طرفین تونل رخ 7 کیلومتر 
و با اتمام حفاری، عملیات بتن ریزی و آس��فالت جاده های طرفین 

شروع خواهد شد. 
مدی��رکل راه و تراب��ری چهارمح��ال و بختی��اری در ای��ن بازدید 
 اظهار داش��ت: با بهره برداری از این تونل می��زان تصادفات محور 

شهرکرد – اصفهان به میزان 90 درصد کاهش می یابد.
علی علیخانی گفت: تاکنون 35 میلیارد ریال برای احداث این تونل 
هزینه ش��ده است و 120 میلیارد ریال دیگر برای تكمیل این پروژه 
الزم اس��ت.  مدیرکل راه و تراب��ری چهارمحال و بختیاری افزایش 
ایمنی، روان ش��دن ترافیک، کاهش مصرف س��وخت، کاهش زمان 
مس��افت و تصادفات در محور شهرکرد – اصفهان را از مزایای این 

پروژه عنوان کرد.
وی تصری��ح ک��رد: در ص��ورت تأمی��ن اعتب��ار الزم ای��ن پروژه 
 9 م��اه زودت��ر از برنام��ه زمان بن��دی ب��ه به��ره ب��رداری خواهد 

رسید. 
علی علیخانی گفت: تاریخ شروع عملیات خرداد سال 1388 و مبلغ 
پیمان 150 میلیارد ریال می باش��د و ط��ول گالریه های طرفین 92 
مت��ر، حجم خاکبرداری 450 هزار مترمكعب، حجم خاکریزی 400 
هزار مترمكعب، تعداد ابنیه )پل های کوچک( 13 دس��تگاه و حجم 

کل بتن ریزی 30 هزار مترمكعب می باشد. 
تون��ل دوم رخ به موازات تونل اول در محور ش��هرکرد – اصفهان 
با هدف تس��هیل در رفت و آمد و اتص��ال به چهار خطه تونل اول 
رخ و کاه��ش خطرها و بار ترافیكی تون��ل اول طراحی و در حال 

اجرا می باشد.
تونل اول رخ از دی ماه س��ال 88 حمل کاال و مس��افر را از فالت 
 مرکزی به اس��تان های جنوبی از محور شهرکرد – اصفهان تسهیل 

می کند.

 ضرر دامداران از فروش شیر 
به كارخانه هاي لبني

مدیر عامل کانون حمایتی تش��كل های کشاورزی اصفهان گفت: در 
حالی که قیمت تمام شده شیر حدود 550 تومان است کارخانه های 
فرآورده ه��ای لبن��ی زیر این قیم��ت و بین 400 تا 450 ش��یر را از 
دامداران خریداری می کنند. سید موسی رهنمایی در گفتگو با فارس 
با اش��اره به اینكه بحث خانه شیر که مقرر شده بود برای رسیدگی 
به امور نهاده های مربوطه، قیمت تمام ش��ده محصول و مواردی از 
این قبیل باش��د هنوز به جای مشخصی نرسیده است، اظهار داشت: 
قرار بر این شده که ماده واحدای برای این مسأله در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شود. رئیس هیأت مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی 
تش��كل های بخش کش��اورزی کش��ور تصریح کرد: برای حمایت 
از تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان محصول های لبنی، تش��كیل 
کمیته های تعیین قیمت تمام ش��ده شیر در استان هایی که تولید شیر 
باالیی دارند، تصویب ش��ده اس��ت. رهنمایی با بیان اینكه در حال 
حاض��ر در حق دامداران و تولیدکنندگان ش��یر کم لطفی می ش��ود، 
گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده شیر در گاوداری های صنعتی 
با مدیریت خوب و تولید حدود 33 کیلو ش��یر به صورت متوس��ط 
روزان��ه ب��رای ه��ر رأس گاو  550 تومان اس��ت. مدیر عامل کانون 
حمایتی تش��كل های کشاورزی اصفهان با اشاره به اینكه این عوامل 
سبب ش��ده که دامداران نتوانند قیمت تمام شده شیر به عالوه یک 
سود متعارف را دریافت کنند، تأکید کرد: کارخانه های فرآورده های 
لبنی ش��یر را زیر قیمت تمام ش��ده از دامداران خریداری می کنند و 
این سبب زیان در بخش دامپروری شده است. وی ادامه داد: هدف 
ما رس��یدن به جایگاهی است که دامدار بتواند قیمت تمام شده شیر 

را به عالوه یک سود متعارف دریافت کند.

سرپرست بهزیستی نجف آباد خبر داد:
 آغاز طرح سنجش بینايی كودكان 

در مهد های نجف آباد
سرپرست اداره بهزیس��تی شهرستان نجف آباد گفت: طرح سنجش 
بینایی کودکان در مهدهای کودك شهرس��تان نجف آباد آغاز ش��د. 
س��ید رس��ول اس��ماعیلیان در گفتگو با فارس با اش��اره به اجرای 
طرح س��نجش بینایی در کل کشور اظهار داش��ت: همزمان با تمام 
 نقاط کش��ور، طرح س��نجش بینای��ی ک��ودکان در مهدهای کودك 
شهرستان نجف آباد آغاز شد.وی افزود: این طرح ویژه کودکان سه  
تا ش��ش سال است که کودکان مقطع ابتدایی نیز در این طرح جای 
می گیرند و بینایی آنان نیز سنجیده می شود. سرپرست اداره بهزیستی 
نجف آباد با اش��اره به اینكه کودکانی که در بینایی با مش��كل مواجه 
باش��ند در این طرح شناسایی می ش��وند، بیان داشت: اگر مشخص 
شد کودکی در مهدهای کودك با مشكل بینایی مواجه است توسط 
ترومدیس م��ورد معاینه قرار می گیرد و در صورت صحت بیماری 
به پزشک های تحت قرارداد معرفی می شود تا معاینه شود. وی ادامه 
داد: چنانچه خانواده کودك توانایی مالی رس��یدگی به مشكل بینایی 
را نداش��ته باشند اداره بهزیس��تی در طرح پیشگیری از این دسته از 
کودکان حمایت می کند و همچنین اگر نیاز به نظارت داش��ته باشند 
از آنها حمایت می ش��ود. اس��ماعیلیان گفت: بعض��ی از کودکان به 
بیماری تنبلی چش��م مبتال هستند که در این طرح مشخص می شود 

و مشكل آنها با عینک برطرف می شود.

تجلیل از خادمان و نخبگان عرصه 
فرهنگ و هنر وظیفه همگانی است

ب��ه منظ��ور تجلیل از خادم��ان و نخب��گان عرصه فرهن��گ و هنر 
شهرس��تان، به خصوص فع��االن این عرصه در س��ال جاری اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان لنجان اقدام به برگزاری مراسم 
تجلیل از این عزیزان نمود. در این مراس��م که با حضور مس��ئوالن 
شهرس��تان و استان از جمله مش��كل های معاون برنامه ریزی اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان و س��ایر اصحاب و 
پیشكس��وتان عرص��ه فرهنگ و هن��ر برگزار گردید، ابتدا اردش��یر 
محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی لنجان ضمن تبریک 
ایام س��الروز ازدواج حضرت عل��ی )ع( و حضرت فاطمه )س( و 
فرا رس��یدن دهه والیت، اظهار داشت که اس��اس و بنیاد پیشرفت 
و توس��عه جوامع انسانی بعد معنوی آن است. ایشان افزود فرهنگ 
جامعه ای غنی، پویا و توسعه یافته خواهد بود که دو ویژگی داشته 
باشد یكی اینكه مبتنی بر ارزش ها و مبانی دینی و اصول و اعتقادها 
و ارزش های جامعه باش��د و دوم اینكه با مش��ارکت مردم باشد و 
مردم به نوعی محور فعالیت فرهنگی باش��ند. ایش��ان برگزاری این 
برنامه را در راس��تای ترویج فرهنگ و ارزش گذاری و قدردانی از 
فرهنگ و جایگاه فرهنگی دانست و اضافه نمودند که معیار انتخاب 
نخبگان شهرس��تان برنامه مح��وری و فعالیت عملی در چهارچوب 

موازین شرعی و انقالبی است. 

 اهداء جوايز مسابقه بزرگ 
غريب طوس

همزمان با فرارسیدن دهه والیت و اعیاد عید سعید قربان و غدیر و 
در س��الروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان لنجان طی مراسم با شكوهی 
از 24 نف��ر از برگزیدگان مس��ابقه کتابخوانی غری��ب طوس که به 
 مناس��بت میالد با س��عادت حضرت علی ابن موس��ی الرضا)ع( در 

مهر ماه برگزار گردیده بود تجلیل به عمل  آورد. 
در ای��ن مراس��م ب��ه 8 نف��ر برگزی��ده اول کم��ک هزینه س��فر به 
مش��هد مق��دس، 8 نفر برگزی��ده دوم پالك ط��ال و 8 نفر برگزیده 
 س��وم جوایز نفیس توس��ط مس��ئوالن اس��تان و شهرس��تان اهداء 

گردید.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری 
 اجرای »طرح میزان يک« 

تا يک ماه آينده 
اسماعیل کاویانی گفت: به منظور ارتقای قدرت خرید مردم، طرح 

میزان یک، تا یک ماه آینده در استان اجرا می شود. 
ب��ه گ��زارش م��وج، کاویانی گف��ت: در ط��رح میزان ی��ک به هر 
کارمن��د دول��ت 15 میلی��ون ریال تس��هیالت کم بهره ب��ه منظور 
ب��اال ب��ردن ق��درت خری��د پرداخت می ش��ود. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: این طرح در مراح��ل بعدی برای تمام مردم اجرا می ش��ود 
 و هم��ه اقش��ار م��ردم می توانن��د از مزای��ای این طرح به��ره مند 

شوند.

گشتی در اخبارروی میز

رئیس کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان، 
یكپارچگ��ی کارت ه��ای الكترونیک هوش��مند 

ترافیک این کالنشهر را خواستار شد. 
به گ��زارش موج، مهن��دس ابوالفض��ل قربانی 
محیط زیس��ت و فناوری اطالعات این ش��ورا، 
ص��دور کارت ه��ای الكترونی��ک متعدد جهت 
استفاده از اتوبوس و پارك حاشیه ای اشاره کرد 
و این امر را اصولی ندانس��ت و گفت: مسئوالن 
معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری باید 
یكپارچگ��ی کارت های الكترونیک حمل و نقل 
را در دس��تور کار خود ق��رار دهد تا مردم برای 
اس��تفاده از حمل و نقل عموم��ی یا پارك های 
حاش��یه ای و دوچرخه سردرگم و دچار مشكل 

نباشند. 
وی توس��عه پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان 
را مورد تأکی��د قرار داد و اف��زود: باید راهكارهای 
اصولی برای کاهش س��فرهای شهری و عدم اشغال 
مسیر حاش��یه ای خیابان ها به ویژه در هسته مرکزی 

اندیشیده شود. 
رئی��س کمیس��یون حم��ل و نقل محیط زیس��ت و 
فناوری اطالعات ش��ورای اس��المی شهر اصفهان با 

بی��ان این که برچس��ب های پارك حاش��یه ای تحت 
عنوان موبایل پارك که سال ها قبل صادر شده هنوز 
در در اختی��ار مردم قرار دارد، گف��ت: برنامه ریزی 
اصولی مسئوالن شهرداری برای اخذ این برچسب ها 
از ش��هروندان و برگردان��دن اعتباره��ای موج��ود 
 در آنه��ا در قال��ب هزینه پارك حاش��یه ای ضروری 

است. 
وی بر به کارگیری تجهیزهای پیش��رفته الكترونیكی 
در حمل و نقل و ترافیک و مدیریت و س��اماندهی 

پارك های حاش��یه ای تأکید کرد و نظارت بیشتر 
مس��ئوالن معاون��ت حم��ل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری بر عملكرد پارك بانان را خواس��تار 

شد. 
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری 
اصفه��ان نی��ز در ای��ن جلس��ه از یكپارچگ��ی 
کارت ه��ای الكترونی��ک ترافیک تا پایان س��ال 
ج��اری خب��ر داد و گفت: در ح��ال حاضر، 33 
خیابان ش��هر اصفهان با بی��ش از 4 هزار فضای 
 پارکی تحت پوشش کارت هوشمند قرار گرفته 

است. 
س��اماندهی  از  نوری��ان  مصطف��ی  مهن��دس 
پارك بان��ان ش��هر اصفهان خب��ر داد و افزود: با 
مكانیزه ش��دن سیستم پارك حاش��یه ای، تعداد 
 پارك بان��ان از 600 نف��ر ب��ه 130 نف��ر کاهش یافته 

است. 
وی اخذ برچس��ب های موبایل پارك از ش��هروندان 
را جزء برنامه های معاون��ت حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری اصفه��ان بیان ک��رد و گف��ت: تاکنون از 
110 هزار موبایل پارك ص��ادره، 95 هزار کارت از 
ش��هروندان اخذ و در قب��ال آن کارت رایگان ارائه 

شده است.

شهرستان

 پايان حفاری تونل دوم رخ 
9 ماه زودتر

33 خيابان شهر اصفهان تحت پوشش کارت هوشمند

مدی��رکل دفت��ر طرح ه��ای کالبدی 
وزارت مسكن و شهرسازی در ستاد 
تأمین مسكن چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: دو هزار میلی��ارد ریال اعتبار 
برای اجرای طرح های جامع شهری 
در یک دوره پنج ساله از دولت دهم 
تقاضا شده اس��ت. به گزارش موج، 
محس��ن وطن خواهی تأکید کرد: با 
توجه به کاهش جمعیت شهری پنج 
هزار نفری به س��ه هزار و 500 نفر، 
700 ش��هر دیگر زیر پوش��ش طرح 
جامع ش��هری قرار گرفت��ه که برای 
توس��عه آنها به اعتبار بیش��تری نیاز 

است. 
وی اف��زود: افزای��ش س��ه براب��ری 
اعتبارهای تخصیص��ی به این بخش 
از اقدام های مؤثر دولت دهم در این 

زمینه است. 
وطن خواهی به اس��تفاده از نمادهای 
ایرانی و اسالمی در ساخت مسكن مهر 

اشاره و تصریح کرد: ساخت مسكن 
با حداقل هزینه و رعایت استانداردها 
در س��ریع ترین زمان ممكن با هدف 
افراد بی س��رپناه   خان��ه دار ک��ردن 
 مهم ترین رویكرد طرح مس��كن مهر 

است. 
مدی��رکل دفت��ر طرح ه��ای کالبدی 
وزارت مس��كن و شهرسازی از تهیه 
دو طرح جامع ش��هرهای شهرکرد و 
بروجن در س��ال ج��اری خبر داد و 
گفت: کنت��رل و بررس��ی قابلیت ها 
و هدای��ت توس��عه نواحی ش��هرها 
 از عم��ده برنامه های ای��ن طرح ها 

است. 
وی به داشتن طرح توسعه 750 شهر 
از مجموع هزار و 100 ش��هر موجود 
در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در 
یک دوره پنج س��اله، بقیه ش��هرها به 
این ط��رح اضافه و طرح جامع دیگر 

شهرها نیز بازنگری می شود.

آموزش  مدیر 
پ��رورش  و 
دو  ناحی��ه 
د  کر ش��هر
ش��وراي  در 
و  آم��وزش 
ش  ر و پ��ر
و  چهارمحال 

بختیاري با اش��اره به دانش آموخته 
ش��دن ه��زار و 374 دان��ش آم��وز 
از ای��ن مرکز در 20 س��ال گذش��ته 
گف��ت: در ای��ن مدت ه��زار و 266 
 دانش آموز در دانش��گاه ها پذیرفته 

شده اند. 
ب��ه گزارش م��وج، بهنام ش��مس به 
وجود 25 دان��ش آموخته این مرکز 
در هیأت ه��اي علمي دانش��گاه ها 
اشاره و تأکید کرد:  در مدت یادشده 
43 دانش��جوي در حال تحصیل در 

دکت��را،  مقط��ع 
دانشجوي   3243
تحصیل  حال  در 
در مقطع دکتراي 
پزش��كي و 147 
در  دانش��جوي 
تحصی��ل  ح��ال 
در مقط��ع گی��اه 
اس��تعدادهاي  مرک��ز  از  پزش��كي 
آموخته  دانش  درخش��ان ش��هرکرد 

شده اند. 
وي از کسب 11 نشان طال، 12 نشان 
نقره و 21 نشان برنز از سوي دانش 
آموزان این مرکز در سال هاي گذشته 
خبرداد و افزود: دانش آموزان مرکز 
اس��تعدادهاي درخشان شهید بهشتي 
ش��هرکرد همچنین موفق به طراحي 
 و س��اخت هواپیماي بدون سرنشین 

شده اند. 

رئیس سازمان بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: در 
صورت رقابتی شدن قیمت مواد پروتئینی، سازمان 
بازرگانی اس��تان اصفه��ان آماده واگذاری ش��بكه 

توزیع به تولیدکنندگان است. 
مظف��ر انص��اری در گفتگو با فارس ب��ا بیان اینكه 
هماهنگی نكردن س��ازمان بازرگانی استان اصفهان 
با برخی از رؤس��ای اتحادیه ها بی اس��اس اس��ت، 
تصری��ح کرد: ب��رای اجرای جریان اطالع رس��انی 
پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جلسه 
هماهنگی با اصناف هفته گذشته در استان اصفهان 
برگزار شد. رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان 
اظهار داش��ت: چهارش��نبه هر هفته کارگروه مواد 

پروتئین��ی با حضور مس��ئوالن س��ازمان بازرگانی 
اس��تان در محل این س��ازمان برگزار می ش��ود که 
در این جلس��ه مش��كل ه��ا و راهكارهای موجود 
برای برطرف ش��دن مش��كل خرید و توزیع مواد 
مصرفی در اس��تان مورد بررس��ی ق��رار می گیرد. 
وی در پاسخ به این پرس��ش که اتحادیه دامداران 
اس��تان اصفهان از عدم هماهنگی مسئوالن سازمان 
بازرگانی اس��تان ب��رای تنظیم ب��ازار انتقادهایی را 
داش��ته اند، گفت: در حال حاض��ر حدود یک هزار 
و 500 واح��د فروش گوش��ت قرم��ز در اصفهان 
فعالی��ت می کنند که نمایندگان آنه��ا در اتحادیه ها 
جلس��ه های هم اندیش��ی برای کنترل ب��ازار را به 

 ص��ورت منظ��م ب��ا مس��ئوالن بازرگان��ی برگزار 
می کنند. انصاری با بیان این که مباشر تهیه و توزیع 
مواد پروتئینی از جمله گوشت در استان مشخص 
است، افزود: در حال حاضر سازمان بازگانی استان 
 اصفهان برای تنظیم بازار گوشت مباشرانی را به استان 
سیستان و بلوچستان هدایت کرده است تا واردات 
گوشت به استان از افزایش قیمت ها در این بخش 

جلوگیری کند. 
وی اظهار داش��ت: در عرضه برخی از محصول ها 
به بازار حقوق مصرف کننده نیز باید رعایت ش��ود 
و در کنار آن قیم��ت اجناس به صورت رقابتی به 

بازار عرضه شود. 

نماین��ده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی که فعالیت های منطقه های 
14 گانه ش��هرداری، معاونت ها و سازمان های وابسته را 
به تصویر کش��یده اس��ت جمع آوری چندین نمایشگاه 
در یک نمایش��گاه دانست. وی با بیان این مطلب افزود: 
این نمایش��گاه با به تصویر کشیدن فعالیت های شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان و ش��هرداری از همه بخش ها، 
معاونت ها، سازمان ها و شرکت های وابسته در دوره های 
مختلف به خصوص در دوره اخیر وظیفه اطالع رسانی 

 و گزارش دهی از مسئوالن به مردم را به خوبی ایفا کرده 
است. 

وی در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اسراف در برپایی 
نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی گفت: این نمایشگاه 
مجموع چند نمایش��گاه است که قرار بود در مكان های 
مختل��ف و زمان های متف��اوت ایجاد ش��ود همچنین 
این نمایش��گاه به مدت چهاره ماه برپا ش��ده تا خدمات 
شهرداری و فعالیت های جانبی آموزشی را در اختیار مردم 
قرار دهد بنابراین هزینه های آن جبران می شود در ضمن 

اینكه با دقتی که در جزییات نمایشگاه کردم و با استعالم 
که از هزینه ها صورت گرفته اسراف در برپایی نمایشگاه 

را تأیید نمی کنم.
وی ادامه داد: برنامه های آموزشی نیز به عنوان برنامه جانبی 
در این نمایش��گاه برگزار می شود و به اعتقاد من آشنایی 
مردم با مدیریت ش��هری و مسائل و حقوق شهروندی 
در بازدید از نمایش��گاه و همچنین برگزاری همایش ها 
و سمینارهای جانبی آن، هزینه های برپایی نمایشگاه را 

پوشش می دهد.

در صورت رقابتي شدن قیمت  مواد پروتئیني؛
بازرگاني اصفهان آماده واگذاري شبكه توزیع به تولیدكنندگان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
نمایشگاه جهاد خدمت رساني؛ چندین نمایشگاه در یك نمایشگاه است

سرپرست كتابخانه هاي عمومي دهاقان:
 کتابخانه هاي عمومي دهاقان بیش از

4۱ هزار عنوان کتاب دارند

 اجتناب از اقدام جزیره اي و بخشي 
در اطالع رساني راه و ترابری به مردم 

مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان:
ورودي هاي شهر اصفهان به نام شهدا 

مزین شد

در لردگان
 بیش از ۱50 روستا 

با کمبود آب آشامیدني مواجه است
سرپرس��ت کتابخانه های عمومی شهرس��تان دهاقان گف��ت: کتابخانه های 

عمومی شهرستان دهاقان 41 هزار و 644 عنوان کتاب دارند. 
روی��ا اس��ماعیلیان در گفتگ��و با ف��ارس با اش��اره به این ک��ه بیش از 41 
ه��زار عنوان کتاب ب��ه عالقه مندان به کتابخوانی در این شهرس��تان عرضه 
می ش��ود، اظهار داش��ت: 53 ه��زار و 188 جلد کتاب به منظور اس��تفاده 
عالقه من��دان ب��ه کتابخوان��ی در اختی��ار م��ردم شهرس��تان دهاق��ان قرار 
می گی��رد. وی به فعالیت کتابخانه های عمومی این شهرس��تان اش��اره کرد 
 و اف��زود: شهرس��تان دهاقان در مجموع دارای پنج ب��اب کتابخانه عمومی 

است. 
وی با اشاره به رشد و پیشرفت های چشمگیر کتابخانه های عمومی دهاقان 
طی دو سال اخیر، افزود: کتابخانه های عمومی شهر دهاقان، کتابخانه عمومی 
امام صادق )ع( و کتابخانه عمومی مش��ارکتی حوزه علمیه الزهرا )س( در 
سطح شهرستان به قفل نمایه نشریات مجهز است. وی افزود: اعضای این 
مراکز با استفاده از نمایه نشریه ها می توانند از مقاله ها، گفتگوها و نقدهای 
منتش��ر شده در نشریه های فروردین 77 تاکنون در ارتباط با موضوع مورد 
نظر خود در سیستم رایانه ای جستجو کرده و نسخه چاپی آن را در اختیار 
داش��ته باش��ند. وی با بیان اینكه در بخش کودکان فعالیت های چشم گیری 
انجام شده است، اظهار داشت: بخش مجزای کودك مرکز کتابخانه عمومی 

دهاقان در استان حرف نخست را می زند. 

نشست هماهنگی روابط عمومی های شورای حمل و نقل استان اصفهان با 
حضور مسئوالن روابط عمومی های دستگاه های مربوطه به ریاست حجتی 
قائ��م مقام مدیرکل در اداره کل راه و ترابری اس��تان برگزار گردید. در این 
نشست حجتی قائم مقام مدیر کل در امور اداری مالی اداره کل راه و ترابری 
با اشاره به نقش مهم روابط عمومی ها در اطالع رسانی گفت: همه روابط 
عمومی ها دستگاه های زیر مجموعه شورای حمل و نقل در استان باید از 
امكانات، توان و پتانسیل یكدیگر در جهت اطالع رسانی فعالیت های وزارت 
راه به مخاطبان تالش کنند. وی هدف از تشكیل این شورا را هماهنگی بین 
دستگاه های زیر مجموعه و استفاده از پتانسیل های موجود ذکر کرد و گفت: 
این مجموعه باید در یک راستا عمل کنند و از اقدام جزیره ای و بخشی در 
اطالع رس��انی اجتناب کنند. وی اظهار امیدواری کرد با تشكیل دوره های 
آموزشی بنیه علمی در  روابط عمومی ها باال رود. حجتی از اعضا خواست 
در خصوص مس��ائل مطرح شده در جلسه طرح های خود را برای جلسه 
آین��ده آماده کنند. مهدی حبیب الهی رئی��س روابط عمومی اداره کل راه و 
ترابری اس��تان اصفهان با اش��اره به موقعیت به دست آمده گفت: هدف از 
تشكیل این شورا هماهنگی در اطالع رسانی است تا تمامی این مجموعه 
از طریق هم اندیش��ی و تبادل افكار، هم افزائی توان اعضا بر اساس دانش 
محوری و ایجاد وحدت رویه در اطالع رس��انی، فعالیت های انجام گرفته 
در عرصه حمل و نقل به ش��یوه مناسب و استفاده از پتانسیل های موجود 

اطالع رسانی شود. 

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان از نصب 7 تابلو در ورودی شهر، 
مزین به نام ش��هدای شهر به مناسبت هفته بس��یج خبر داد و اعالم کرد: 
فضاس��ازی اصفهان به عنوان پایتخت تش��یع و پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی با مزین شدن رینگ سوم ترافیكی شهر به نام سرداران شهید 

و شهدای دفاع مقدس انجام شده است. 
به گزارش شهرداری اصفهان، مهندس اصغر آذربایجانی با بیان این مطلب 
افزود: اصفهان با 23 هزار شهید در زمان دفاع مقدس نسبت به جمعیتش 
بیشترین تعداد شهید را در میان استان های کشور دارد و با نگاهی عمیق تر به 
تاریخچه دفاع مقدس و وجود گردان ها و لشكرهای اصفهان و فرماندهان 
اصفهانی که نام آ نان امروز بر هر کوی و برزنی به عنوان افتخارهای ایران 
اسالمی حک شده درمی یابیم که اصفهان نقش ویژه ای در طول این دوران 
داش��ته است. مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان با اشاره به اجرای 
مصوبه مدیریت شهری مبنی بر مزین کردن ورودی های سطح شهر به نام 
شهدا به مناسبت هفته بسیج، گفت: در چهار ورودی شهر اصفهان سمت 
خیابان های کاوه، امام خمینی )ره(، شهید دستجردی و فرودگاه هفت تابلو 
جهت معرفی شهدای شهر نصب شده و امید است با زنده نگه داشتن یاد 
شهدا،  فرهنگ جهاد و شهادت ترویج یابد چرا که آنان با نثار خون خود 
آرمان های امام )ره( و انقالب اس��المی را حفظ کرده و به آیندگان درس 

فداکاری، ایثار و شهادت در راه حق آموختند. 

روس��ت���ایی  فاض��الب  و  آب  ش����رکت   م��دی��رعام����ل 
چهارمحال و بختیاری در ش��ورای آموزش و پرورش استان گفت: هم 
 اکنون 152 روستای شهرس��تان لردگان با کمبود آب آشامدینی مواجه 

هستند. 
به گزارش موج، قاسمعلی خدابخشی تأکید کرد: در حال حاضر به 76 

روستای این شهرستان با تانكر آب رسانی سیار می شود. 
وی اف��زود: ب��ه م��دارس ش��بانه روزی شهرس��تان ل��ردگان مانن��د 
 سردش��ت و س��رقلعه به ص��ورت خاص و ویژه آب رس��انی س��یار 

می شود. 
خدابخش��ی میانگین مص��رف آب روزانه به ازای ه��ر دانش آموز را 
 پن��ج لیت��ر اع��الم و تصریح کرد: ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری آمادگی تأمین چهار برابر این میانگین را دارد. 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
مدیری��ت مصرف و جلوگیری از هدر روی آب از س��وی مس��ئوالن 

مدارس را ضروری و تأثیرگذار دانست. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بایس��تی در م��دارس مواج��ه با کمب��ود آب، 
 تانكره��ای ذخیره از س��وی آموزش و پرورش اس��تان پی��ش بینی و 
 نصب ش��ده تا این شرکت نسبت به تأمین آب اقدام های الزم را انجام 

دهد.

در شهركرد
 2۸0 طرح جامع شهري 

در حال بررسي و اجرا است

در 20 سال گذشته
مركز استعدادهاي درخشان شهركرد 
بیش از هزار دانش آموخته داشته است
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تحدید حدود اختصاصی
8/127 شماره: 9566 چون تحدید حدود ششدانگ یكباب اطاق در قلعه شماره پالك 151 
فرع��ی از 118 اصلی واق��ع در جاریان جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام خانم 
اقدس حق ش��ناس و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/20 در محل ش��روع و به عمل 
خواه��د آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالك اخطار می 
گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحب��ان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/25

م الف/ 491                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8/128  ش��ماره: 9466 چون تحدید حدود شش��دانگ یكباب خانه شماره پالك 686 فرعی 
از 127- اصلی واقع در دس��تجرد جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم شوکت 
صالح کندزی و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدید گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید 
حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/18 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالك اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/25
م الف/ 483                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8/129 ش��ماره: 9468 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف دشت سفید شهره 
شماره پالك 953 فرعی از 127- اصلی واقع در دستجرد جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان 

نطنز بنام خانم ش��وکت صالح کندزی و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/18 در محل 
ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان 
امالك اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمن��ًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/8/25

م الف/ 485                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
8/130 ش��ماره: 9467 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمی��ن دوازده قفیزی وصل به 
کوره راه شماره پالك 938 فرعی از 127- اصلی واقع در دستجرد جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطنز بنام خانم ش��وکت صالح کندزی وغیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/18 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و 
صاحب��ان امالك اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/25 

م الف/ 484                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز

 ابالغ وقت دادرسی
8/164 کالس��ه پرون��ده: 890843 ك 108، وقت رس��یدگی: 1389/10/8 س��اعت 9 صبح، 
خواهان: ش��رکت عمران و مس��كن ایران با مدیریت آقای مجتبی کمیلی، خوانده: احمدرضا 
زمان��ی فرزند محمدمه��دی، خواس��ته: مطالبه مبلغ هفت��اد و هفت میلیون ری��ال، خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 ارجاع گردیده 

و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت در روزنامه 
رس��می یا یكي از جراید کثیراالنتشار سراس��ری و یا محلی درج میشود تا خوانده از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت وضمائم را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
م الف/ 10522                             مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

احضار
8/228 چون آقاي محمدرضا فدایي فرزند رضا ش��كایتي علیه آقاي رس��ول باباطاهري مبني 
ب��ر ای��راد ضرب و ج��رح عمدي مطرح نموده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 880796 ك 121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 1389/10/8 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر 
ب��ه اینكه متهم مجهول المكان میباش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین دادرس��ي کیفري 
مرات��ب ی��ک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از مته��م مذک��ور دعوت بعم��ل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمیم مقتض��ي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 10783                  توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 احضار
8/301 چ��ون گزارش پلیس آگاهي اصفهان ش��كایتي علیه آق��اي عباس عباس پور مبني بر 
خیان��ت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890988 ك 103 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگي براي روز 1389/10/6 س��اعت 8/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در 
یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11104                             مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
 8/314 ش��ماره: 6391 چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ زمی��ن درب آس��یاي چش��مه 
ج��زء  ب��ادرود  ش��هر  در  واق��ع  اصل��ي   -159 از  فرع��ي   1738 پ��الك   بش��ماره 
 بخ��ش 9 ح��وزه ثبت��ي ب��ادرود که طب��ق پرون��ده ثبتي بن��ام آق��اي امیرحس��ین حیدري 
 و غی��ره در جری��ان ثبت اس��ت بعلت عدم حض��ور متقاض��ي ثبت،  تحدید ح��دود بعمل 
 نیام��ده بنا بدس��تور قس��مت اخیر م��اده 15 قان��ون ثبت برطب��ق تقاضاي نامب��رده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/09/27 س��اعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
 ش��د و در صورت مص��ادف ب��ا روز تعطیلي عملیات تحدی��د حدود ب��ه روز بعد موکول 
 خواه��د ش��د. لذا بموج��ب این آگه��ي به کلی��ه مجاوری��ن و مالكین اخطار مي ش��ود که 
در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
م��اده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد   

شد. تاریخ انتشار: 1389/08/25
م الف/ 101                          طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالك بخش امامزاده بادرود

تحدید حدود اختصاصی 
8/332 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالك ش��ماره 3/271 واقع در موغان 
بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عبدالرضا رحمتي فرزند غالمحسین 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/9/18 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذا به موجب این 
آگهی بكلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابن��د. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تكلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 

گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/8/25
 میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

با نهایت تأسف و تألم ارتحال ملكوتي عالم رباني، اسوه صبر و فقاهت
)عج(،  عصر  ولي  حضرت  مقدس  پیشگاه  به  را  فتاحي  رضا  شیخ  حاج  اهلل  آیت   حضرت 

رهبر معظم انقالب، روحانیت معزز و مردم شریف شهرستان برخوار، تسلیت عرض مي نماییم.

روابط عمومي فرمانداري برخوار

انا هلل و انا اليه راجعون

 درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
و بقاي عمر شما و خانوده را از درگاه احدیت خواستاریم.

رئیس و كاركنان اداره كار و امور اجتماعي شهرستان فالورجان

جناب آقاي مهندس قادريان
مديركل امور اجتماعي استان اصفهان

زاینده رود
در آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری 
اس��المی ایران ب��رای اولین بار در کش��ور به همت 
اداره کل کتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان اصفه��ان 
همای��ش تجلیل از چهره های مان��دگار انجمن نهاد 

کتابخانه های عمومی برگزار شد.
سالن اجالس مؤسس��ه اهل بیت )ع( اصفهان شاهد 
حضور فعاالن عرصه کتاب، کتابخوانی و کتابخانه ها 
بود که توسط اداره کل کتابخانه های استان اصفهان، 
بی��ش از 500 نفر از این فع��االن و نخبگان به عنوان 
چهره های ماندگار این عرصه مورد تقدیر واقع شدند. 
در این مراسم و در بخش های جداگانه از مسئوالن، 
مدیران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران فعال در 
عرصه کتابخانه ها و همچنین از خیران کتابخانه ساز 
تقدی��ر ویژه به عمل آمد. همچنین مس��ئوالن نمونه 
کتابخانه ه��ا، کتاب��داران نمونه، کتابخوان��ان نخبه، 
مس��ئوالن فرهنگ��ی و دانش��گاهی، حافظین قرآن و 
برترین های حجاب نیز م��ورد تجلیل قرار گرفتند. 
ای��ن همای��ش با رعای��ت تمام جوانب و ش��ئونات 
کتابخوانی ب��ه ابتكار اداره کل کتابخانه های عمومی 
اس��تان اصفهان در 21 حوزه کاری مرتبط با کتاب و 
کتابخانه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته بود و در 
پایان از فعاالن نمونه با احتساب معیارهای شاخص 

این عرصه قدردانی شد.
ــركل اداره كتابخانه های  ــاوری مدی ــود ی محم

عمومی استان اصفهان 
ــکل های  ــود مش اگر كتابخوانی فرهنگ غالب ش

فرهنگی حل می شود
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان در 
سخنانی در این مراسم گفت: اگر کتاب و کتابخوانی 
به عنوان فرهنگ غالب جامعه ش��ناخته ش��ود همه 
مش��كل های فرهنگی حل می شود وی با یادآوری 
این نكته که اولین دس��تور دین مبین اسالم خواندن 
بوده است افزود: تفكر، تدبر و تعقل در کنار مطالعه 
به وجود می آید و تمام دستورات فرهنگی اسالم و 
نیز فرمایش��ات مقام معظم رهبری حاکی از این امر 
است که مطالعه و کتاب بارزترین دستور دینی برای 

داش��تن زندگی سعادتمندانه 
می باش��د. یاوری ب��ا تأکید 
بر توسعه کتابخوانی تصریح 
ک��رد: در راس��تای ای��ن امر 
تعامل بسیار خوبی با آموزش 
پرورش، ش��ورای اس��المی 
ش��هر، بانک ها، دانشگاه ها، 
استانداری  و  ش��هرداری ها 
ص��ورت  فرمانداری ه��ا  و 
گرفته است و مدیران استان 
تعامل بس��یار خوب��ی با این 
نهاد داش��ته اند وی با اشاره 
به رشد شاخص های کتاب، 
کتابخانه ه��ا  و  کتابخوان��ی 
در ارائه عملك��رد اداره کل 
استان  کتابخانه های عمومی 
اصفهان موارد زیر را تشریح 

کرد:
 ارائ��ه و انعق��اد ق��رارداد س��ه س��اله ب��ا صدا و 
س��یمای اصفهان در امور مش��اوره و ترویج فرهنگ 

کتابخوانی 
 هم��كاری ب��ا ش��ورای علم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد و تش��كیل کارگروه مخص��وص کتاب و 

کتابخوانی 
 رشد 6 هزار نفری شاخص عضویت در سال 88 

نسبت به سال 86 
 رشد 80 درصدی میزان عضویت ها

 رشد شاخص امانت کتاب و رسیدن به آمار 230 
هزار مورد امانت کتاب در ماه

 رش��د میزان مراجعان به کتابخانه ها که در مهرماه 
87 می��زان 160 ه��زار نف��ر و اکن��ون 250 هزار نفر 

است
 افزایش میزان جلس��ه های انجمن کتابخانه ها از 

110 جلسه در سال 86 به 170 جلسه در امسال 
 افزایش مصوبات ساالنه انجمن ها از 450 مصوبه 

به 600 مصوبه
 کس��ب رتب��ه نخس��ت کش��ور از نظ��ر می��زان 

کتابخانه های عمومی )140 باب( در بین استان های 
کشور 

 کس��ب رتبه نخس��ت کشور در داش��تن بیشترین 
فض��ای کتابخان��ه ای ک��ه 8 درص��د کل فض��ای 

کتابخانه های کشور در استان است
 ایجاد بیش��ترین تعداد کتابخانه مشارکتی با کمک 

خیران و رسیدن از 15 باب به 80 باب کتابخانه
 فعالیت مشارکتی در احداث کتابخانه ها که منجر 

به 10 میلیارد تومان صرفه جویی دولتی شده است
 اج��رای طرح موف��ق هم��راه کارت عضویت در 

استان اصفهان
 امضا 40 تفاهمنامه با سازمان ها، نهادها، اداره ها 

و مؤسسه های استان اصفهان
 اج��رای موفق طرح »کتاب من« با هدف مجموعه 
سازی مخاطب محور در راستای حل نیازهای اعضا 

کتابخانه ها
 اختصاص س��امانه ن��رم افزاری نمایه نش��ریه ها 

جهت مطالعه و پژوهش اعضا
 ایج��اد امكان��ات تخصص��ی و انعقاد ق��رارداد با 
س��ینماها، مراکز تفریحی و ورزش��ی برای اس��تفاده 

اعضا

 ت��الش در جه��ت تحق��ق 
روس��تاهای  در  کتابخانه ه��ا 
باالی ه��زار نف��ر جمعیت و 
اج��رای آن در کل اس��تان ت��ا 

پایان سال 95
 انج��ام مس��ابقه کتابخوانی 
اینترنتی و اجرای مسابقه های 
کتابخوان��ی نظیر مهر 1 و 2 و 

چهارباغ معنوی 
ایس��تگاه  ان��دازی 40  راه   
کتاب و مطالعه در سازمان ها 

و نهادها
 راه اندازی کافی ش��اپ در 

کتابخانه های عمومی 
 برگ��زاری اولی��ن همایش 

کتاب کودك در اصفهان
 ایجاد قرض الحس��نه برای 

کارکنان اداره کل کتابخانه ها
 راه اندازی تعاون مصرف کارکنان

 ایجاد کتابخانه در استانداری اصفهان
 امضا تفاهم نامه با صدا و سیما برای اجرای برنامه 

یار مهربان و برنامه های مشوق کتابخوانی 
 پیگیری طرح های م��داوم و هدفمند کتابخوانی، 

طرح تكریم ارباب رجوع
 ایجاد مش��اوره با سازمان های مختلف و شرکت 

در شورای مشاوران
 تكمی��ل کتابخانه های عمومی اس��تان و افزودن 

کتاب های گویا
 تش��كیل باش��گاه نخب��گان کتابخوان��ی و تجیهز 

کتابخانه ها به منابع چند رسانه ای
آیت ا... طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان

ــد  فعالیت فرهنگی باید موجب تعالی روح و رش
معنویات باشد

امام جمعه اصفهان در همایش تجلیل از چهره های 
ماندگار انجم��ن نهاد کتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان گفت: فعالیت فرهنگ��ی باید موجب تعالی 
روح و رش��د معنویات باشد و هر کاری را که دارای 

تحرك و نشاط باشد نمی توان کار فرهنگی نام نهاد 
همانگون��ه که انجام فعالیت ورزش��ی، کار فرهنگی 
محس��وب نمی شود و به کار بردن لفظ کار فرهنگی 
در خصوص ورزش که موجب رش��د جس��م است 
صحیح نمی باش��د، چرا که کار فرهنگی باید تعالی 

مغز و روح را به همراه داشته باشد. 
ایشان تالش اداره کل کتابخانه ها و یاوری مدیر کل 
نهاد را مورد س��تایش و تقدیر قرار داد و اضافه کرد: 
وظیفه فرهنگ س��ازی و رش��د معنویات در جامعه 
ب��ه دوش وزارت عل��وم، آموزش و پ��رورش، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه علمیه و دانشگاه ها 

است که باید جنبه ملكوتی انسان را پرورش دهند.
ام��ام جمعه اصفهان با بیان این مطلب که رایانه نمی 
تواند جای کتاب را بگیرد تصریح کرد: اگرچه رایانه 
و عل��وم الكترونیكی موجب رش��د علم و تحول و 
خدمت به بش��ر شده اس��ت ولی در عرصه فرهنگی 
هیچ چیز موثق تر از کتاب نیس��ت چنانچه احادیث 
و روایات و دستورات دینی نیز در کتاب موثق برای 

مراجعه و هدایت افراد گرد آمده است.
آی��ت ا... طباطبای��ی نژاد کتاب را غذای روح بش��ر 
خواند و عنوان نمود: اگر روح انسان غذای نامناسب 
دریاف��ت کن��د دچار انحط��اط و توقف می ش��ود، 
همچنین مطالعه باید عمیق و به صورت دسته بندی 
و طبقه بن��دی در ذهن صورت پذیرد و مطالعه باید 
در یک ش��اخه کامل شود سپس انسان به سراغ سایر 
علوم برود. امام جمعه اصفهان خاطرنش��ان ساخت: 
متأس��فانه مطالعه در جامعه وضعیت خوبی نداشته و 
در حداق��ل خود قرار دارد ک��ه در این مورد معلمان 
و کارمندان مقصر هس��تند چرا که اغلب پس از اخذ 
مدرك و ش��غل به علم اندوزی ادامه نمی دهند و با 
رسیدن به حقوق، تكمیل دانایی خود به حسب علوم 
روز را متوق��ف می کنن��د که این ام��ر از آفات علم 
اس��ت، همچنین زنان خانه دار ک��ه تربیت کنندگان 
فرزندان و نسل های آینده هستند نیز باید به مطالعه 
خود بیفزایند چرا که مطالعه آنها از مردان کمتر است 
و اگر اطالعات و مطالعه نداش��ته باش��ند نمی توان 

فرزندان سالم و پاك تربیت کنند.

به همت اداره كل كتابخانه های عمومی استان اصفهان برگزار شد

اولين همايش تجليل از چهره های ماندگار انجمن نهاد کتابخانه های عمومی 

یك مؤسسه مطبوعاتي نیاز به یك مدیر 
بازرگاني با تجربه كار در مطبوعات را دارد. 

داوطلبان مي توانند همه روز به جز ایام تعطیل 
از ساعت 9 صبح الي 16 با تلفن 6250733 

تماس حاصل نمایند.

آگهي استخدام
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

خصوصیت ها: داوودی گیاهی است دایمی با ساقه 
یک ساله که در زمستان خشک شده و در بهار سبز 
می ش��ود. برای نگهداری در منازل ارقام پاکوتاه با 

بوته های متراکم استفاده می شود. 
قسمت تحتانی ساقه گیاه خشبی، برگ ها به رنگ 
س��بز تیره، رنگ گل سفید، صورتی، قرمز، بنفش و 
زرد، فصل گلدهی در پاییز و در بعضی از انواع در 

تابستان است.
نور: به طور کامل مكان آفتابی

ــا: معتدل تا گ��رم، ط��ی دوران گلدهی درجه  دم
حرارت 16-12 سانتیگراد

آبیاری: به میزان متوسط هر 2 هفته یک بار، خاك 
همیشه مرطوب بوده ولی باتالقی نشود.

غبارپاشی: یک بار در هفته، باید دقت شود گل ها 
خیس نشوند.

خاک: یک قسمت خاك باغچه + یک قسمت کود 
دامی + یک قس��مت خاك جنگلی، خاك داوودی 

بایستی سبک و دارای زهكش خوب باشد. 
اضاف��ه ک��ردن ماس��ه به مخل��وط خاك مناس��ب 
اس��ت. همچنی��ن از مواد آلی ش��امل: تورب، کود 
 دامی پوس��یده و ی��ا خاك برگ می توان اس��تفاده 

کرد.
ــی: نیازی نیس��ت. ام��ا کود دام��ی و یا  ــود ده ك
محلول پاشی با کودهایی که به خاك حالت اسیدی 

می دهند، نظیر سولفات آمونیوم مناسب است.
ازدیاد: قلمه علفی )انتهای شاخه( در بهار به طول 

8-5 سانتیمتر
تقس��یم بوته در پاییز پس از پایان گلدهی، بذر در 

گونه های یک ساله
1( رن��گ برگ ه��ا س��بز  ــان:  ــوارض و درم ع
روش��ن ش��ده و به تدریج برگ های پایینی زرد و 
 قه��وه ای ش��ده، می ریزند که نش��انه کمبود ازت 

است.
2( گاهی گل ها باز نش��ده و بعضی از آنها خشک 
می ش��وند که نشانه تش��نه بودن گیاه است و باید 
همیش��ه خاك آن مرطوب نگه داش��ته شود. گاهی 
نیز در اثر ناکافی بون نور می باش��د که باید گیاه را 

به محل پرنور منتقل کنیم.
3( چروکیده شدن برگ ها و ساقه ها در اثر هوای 
خیلی گرم است که بایستی گیاه را به محلی خنک تر 
با جریان هوای مالیم منتقل نموده و غبارپاش��ی با 

آب سبک و ولرم را انجام داد.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
گوشت سردست گوسفندی با استخوان: 500 گرم

سبزی )تره، ترخون، شوید(: 400 گرم
نخود: 100 گرم

عدس: 100 گرم
لوبیا قرمز: 100 گرم

برنج: 100 گرم
پیاز: یک عدد

پیاز داغ: 3 قاشق غذاخوری
نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه: به میزان 

الزم
ترخون خشک: 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
 حبوبات را از 12 ساعت قبل با مقداری آب سرد 
خی��س کنید و آب ظرف را خالی کرده و دوباره به 
حبوبات آب اضافه کنی��د و با مقداری نمک روی 

حرارت قرار دهید تا پخته شود.
 گوشت را به همراه پیاز قاچ شده، مقداری فلفل 
قرم��ز، زردچوبه و یک لیتر آب روی حرارت قرار 

می  دهیم تا به طور کامل پخته شود.
 برن��ج و س��بزی را نیز جداگان��ه بپزید و بعد از 
پخ��ت کامل حبوبات پخته ش��ده را به برنج اضافه 

کنید.
 گوشت را از ظرف خارج نموده و استخوان  های 
آن  را جدا کرده و گوشت را بكوبید سپس به همراه 

آب گوشت به آش بیفزایید.
 نیم��ی از پیاز داغ را به هم��راه مقداری روغن، 
زردچوبه و فلفل س��یاه تفت داده و به صورت داغ 

به آش در حال جوش اضافه کنید.
 س��بزی ترخون خیس خورده و شس��ته شده را 
نی��ز اضافه نموده و یک س��وم از آش را در ظرفی 

جداگانه بكوبید و سپس به آش بیفزایید.
انرژی كل: 2300 کیلو کالری  

داوودي

همه می دانیم که دوره بلوغ 
بس��یار حساس است. یک 
س��ری نگرش ها در همین 
مش��خص  می تواند  س��ن 
شود و حتی آینده کودکان 
از همین س��ن رقم بخورد 
ام��ا به ط��ور معم��ول در 
بخواهیم عمل  ک��ه  زمانی 
کنی��م نمی دانی��م چه طور 
دوره  ای��ن  از  می توانی��م 
حساس بهترین استفاده را 
بكنیم. ای��ن موضوع برای 
والدین بسیار حیاتی است. 
برای مثال هرچه می گذرد 
در  بیش��تری  پژوهش های 
رابط��ه با تأثیره��ای مثبت 
تقویت رابطه پدر و دختر 
انجام می شود. پژوهش ها 
نش��ان می ده��د ه��ر چه 
رابطه پ��در با دختر بهتر و 

صمیمانه تر باش��د، دختران احتم��ال کمتری دارد 
که مرتكب خالف شوند، نمره های درسی بهتری 
می گیرند و می توانند دوستی های بهتری با دیگران 
برق��رار کنند اما این رابطه عالوه بر این تأثیرها در 
کوتاه مدت، تأثیرهای طوالنی مدت دیگری نیز در 
بردارد. خانم هایی که روابط بهتری با همسرانشان 
دارند و از نظر روانی و جسمی از سالمت بهتری 
برخوردارند، در س��نین نوجوان��ی رفتار بهتری با 

پدرانشان داشته اند. 
هر چ��ه رابطه  پ��در ب��ا دخت��رش صمیمانه تر و 
نزدیک تر باش��د، دختر در س��ن باالتری به س��ن 
بلوغ می رسد. اگر در مورد عوارض بلوغ زودرس 
دختران اطالع هایی داش��ته باشید، به ارزش بیش 
از پیش پدر پی می برید. از س��وی دیگر با شروع 
دوران بل��وغ، دختران همزمان دچار تغییرهایی در 

جسم و روحشان می شوند. 
درك همزم��ان ای��ن تغییرها برای آنه��ا می تواند 
دش��وار باش��د و م��ادران را هم س��ردرگم کند. 
 بسیاری از مادران از مواجهه با این دوران وحشت 

دارند. 
ش��اید این دوران برای مادران س��خت تر باش��د؛ 
س��ن بلوغ دختران پایین است و مادر هنوز برای 
آن آمادگی ندارد. در حال��ی که مادر هنوز درگیر 
کودکی ه��ای دخترش اس��ت و او را دختربچه ای 
به حساب می آورد، دخترش با نشانه های رفتاری 
و جس��می  به او اعالم می کند که کودکی به پایان 
رسیده و خیلی زود وارد دنیای زنانه خواهد شد. 
پذیرش این موضوع برای خیلی از مادران س��اده 

نیست. 
بنابرای��ن در ادام��ه توصیه هایی به ش��ما والدین 
عزیز ارائه می ش��ود تا با دوران پر فراز و نش��یب 

نوجوانی دخترتان بهتر و راحت تر کنار بیایید:
 توجه داش��ته باش��ید که در س��نین نوجوانی، 
دختران به وضعیت ظاهری خود بس��یار حساس 
شده و حتی با دختران و همكالسی ها و همساالن 
خ��ود به رقابت می پردازن��د. این رقابت، خود را 
به ص��ورت ورزش های افراطی، رژیم های غذایی 
سرس��خت و.. نش��ان می دهد. اگر متوجه چنین 
تغییره��ای رفت��اری ش��دید در فرزن��د دخترتان 
ش��ده اید باید بدانی��د که این رفتاره��ا می تواند 

عالمت های ابتال به افسردگی، از دست دادن عزت 
نفس و فقدان کارآمدی باشد. اگر دختر نوجوانتان 
در مورد وزن خود وس��واس پیدا کرده است و یا 
رفتاره��ای غیرطبیعی در زمینه رژیم غذایی یافته، 
الزم اس��ت که با او در م��ورد هیجاناتش صحبت 
کنی��د و ببینید چه تجاربی در وی باعث ایجاد این 
رفت��ار و تصمیم گیری وی مبن��ی بر کم خوراکی 
شده اس��ت؟ چرا او خود را بسیار چاق می بیند؟ 
معی��ار و الگ��وی زیبایی دخترتان چیس��ت؟ چرا 
خود را بس��یار بلند و یا کوت��اه می بیند؟ و... اگر 
می بینید رفتارهای دخترتان تحت تأثیر همساالن 
و همكالس��ان ش��كل گرفته اس��ت، باید علت را 
جویا شوید. آیا علت این رفتار تنها یک حسادت 
س��طحی دخترانه اس��ت ی��ا اینكه ناش��ی از یک 

الگوبرداری و هدف گزینی نادرست است؟
 وقت��ی متوجه ش��دید که دخترتان به س��مت 
رژیم های غذایی روی آورده اس��ت واکنش منفی 
نشان ندهید حتی توصیه می شود در این زمینه او 
را حمای��ت کنید. حمایت آگاهانه و منطقی ش��ما 
می تواند بس��یار به او کم��ک کند. برای مثال باید 
به او این مس��أله را عنوان کنید که رژیم غذایی او 
باید ش��امل همه مواد غذایی باش��د و به هیچوجه 
 نبای��د هی��چ گ��روه غذای��ی را ب��ه کل��ی تحریم 

کند. 
  دوره نوجوان��ی دوران تغیی��ر و تحول ه��ای 
هیجانی است. ممكن اس��ت نوجوانان بسیار زود 
عصبی و هیجان زده ش��وند و یا حتی به اس��تفاده 
از کلمه ه��ای ناشایس��ت و یا رفتارهای ناپس��ند 
روی آورن��د. البت��ه به نظر می رس��د این تغییرها 
بیشتر در پس��ران مشاهده می شود چرا که پسران 
محدودیت ه��ای اجتماعی کمتری دارند و باید ها 
و نباید های کمتری دارند. اما در برخی از دختران 

هم این ناسازگاری ها ایجاد 
می بینید  اگ��ر  می گ��ردد. 
و  دوس��تان  ب��ا  دخترت��ان 
پرخاشگری  همساالن خود 
و بدرفت��اری ک��رده و ب��ا 
عملك��رد نادرس��ت خ��ود 
موجب رنج��ش و ناراحتی 
اطرافیان می ش��ود، در این 
مورد ب��ا آنها صحبت کنید. 
دهی��د  توضی��ح  برایش��ان 
ک��ه این الگوه��ای رفتاری 
نادرست در آنها ریشه کرده 
و تا بزرگسالی ادامه می یابد 
و ب��ه مرور باع��ث پراکنده 
شدن دوس��تان و همساالن 
از اطراف وی می ش��ود. او 
را متوج��ه رفتار ی��ا گفتار 
جس��ورانه اش  و  خش��ن 
کرده و نتیج��ه این رفتارها 
را برایش ش��رح دهید. اگر 
احساس کردید دخترتان دچار حالت های هیجانی 
ش��ده راهی برای گش��ودن صحبت ب��ا وی پیدا 
کنید و ش��رایطی را فراهم آورید که او نگرانی ها، 
اضطراب ها و ناکامی هایش را با شما بازگو کند.

 به دختران از سنین پایین آموزش داده می شود 
که هیجانات منف��ی و ناکامی های خود را مخفی 
نگهدارند. به نظر می رسد که توقع جامعه از یک 
دختر و یا یک زن این اس��ت که همواره تصویری 
مثبت و دوس��ت داش��تنی از خود جلوه دهد چرا 
که ش��یوه تربی��ت، رفتارهای مادران��ه وتوقع های 
زنانه اینگونه است. در حالی که همیشه حفظ این 

وضعیت خوب نیست. 
 زمان های��ی را صرف گفتگو ب��ا دخترتان کنید. 
یك��ی از مهم ترین موضوع هایی که باید در دوران 
نوجوانی مورد گفتگو قرار گیرد، بررس��ی تصور 
دخترت��ان از تصوی��ر اجتماعی زن��ان و همچنین 
اهمیت نقش تربیتی وی در جامعه است. شما باید 
به دخترتان کمک کنید تا دیدگاه منطقی و متعادلی 
در این زمینه کسب کند و و ضمن اینكه به حیات 
اجتماعی زن در جامعه اهمیت دهد باید به اهمیت 
و تأثی��ر نقش تربیتی زن در پرورش نس��ل آینده 

توجه داشته باشد. 
گاهی اوقات برخی از دختران ما دارای دیدگاه های 
افراط��ی و بی��ش از ح��د مدرن��ی در زمینه نقش 
جنسیتی زن در جامعه می گردند که مادران نقش 

به سزایی در اصالح این افكار خواهند داشت.
 به دخترتان آموزش دهید که چگونه هیجانات 
مثبت و منفی خود را به شیوه های معقول و مثبت 

نشان داده و تخلیه کند. 
ممكن اس��ت ای��ن وس��یله از طریق نوش��تاری، 
مهارته��ای کالم��ی و هن��ری و یا حتی ش��رکت 
 در بحث ه��ا و مناظره ه��ای علم��ی و فلس��فی 

باشد.
 در جلسه های مدرسه دخترتان حضور فعال و 
مؤثر داش��ته باش��ید. با دبیران فرزندتان در تماس 
تنگاتن��گ ب��وده و وضعی��ت دخترت��ان را مورد 
بررس��ی قرار دهید. تماس داشتن با سایر والدین 
و تب��ادل اطالع��ات میان ش��ما و آنه��ا خود یک 
 کالس آموزش��ی برای شما والدین عزیز به شمار 

می رود.

يک يادداشت دخترانه
گلخند

پیشبند

زوج های تازه ازدواج كرده بهتر از قديمی ها يکديگر را می شناسند

80 درصد مسمومیت هاي گیاهي در كودكان زير پنج سال رخ مي دهد

جوان و خانواده

آش سبزی 

زوج هایی که ده ها س��ال است در کنار یكدیگر 
زندگی می کنند نسبت به یكدیگر شناخت کم تری 
نس��بت به زوج هایی دارند که ب��ه تازگی پیوند 
زناشویی بسته اند. روانشناسان با انجام تحقیقاتی 
در این مورد به نتیجه شگفت آوری رسیدند. آن ها 
متوجه ش��دند زوج هایی که به طور متوسط 40 
سال است در کنار یكدیگر زندگی می کنند نسبت 
به زوج هایی که فقط یک یا دو سال است زندگی 
 مش��ترك خود را آغاز کرده اند اطالعات کم تری 
دارن��د. البته محققان معتقدند ای��ن یافته چندان 
هم عجیب نیست. زن و ش��وهرها در سال های 
اولی��ه زندگ��ی خ��ود تمای��ل بیش ت��ری برای 
ش��ناخت یكدیگر دارن��د و بیش تر ب��ه عالیق، 
خصوصیت ه��اي اخالق��ی و صف��ات یكدیگر 

توجه می کنند. 
ام��ا زمانی که از عم��ر ازدواج آن ها زمان زیادی 
می گ��ذرد، آن ها تصور می کنن��د دیگر همه چیز 
را در م��ورد یكدیگر می دانن��د و به همین دلیل 
چن��دان به دنب��ال کس��ب اطالع��ات جدید از 

یكدیگر نیستند. 
این در حالی اس��ت که انس��ان ها در طول زمان 
تغیی��ر می کنند و فردی که ش��ما ب��ا آن زندگی 
می کنید همان فرد 10 یا 20 س��ال پیش نیس��ت. 
محققان برای بررس��ی این موضوع مطالعه ای را 
 روی تعدادی از زوج های جوان و مس��ن انجام 
دادند. در این بررس��ی از هر ک��دام از این افراد 
خواس��ته شد به سئواالتی پاس��خ دهند تا میزان 
ش��ناخت آن ها از همسرش��ان در سه زمینه غذا، 
فیلم و مبلمان خانه مشخص شود. به طور تقریب 
در تمامی زمینه ها، زوج های س��المند پاسخ های 
اشتباه بیش تری به سئواالت می دادند و تمایالت 

همسر خود را اشتباه حدس می زدند. 
محقق��ان در این ب��اره اعالم کردن��د: نتیجه این 
مطالعه ه��ا ب��ا آن چیزی که ما تص��ور می کردیم 
تفاوت های زیادی داش��ت. در حالی که بسیاری 
فك��ر می کنند هرچه زمان بیش تری از ش��ناخت 
انس��ان ها از یكدیگ��ر می گذرد آن ه��ا اطالعات 
بیش��تری نس��بت ب��ه یكدیگر کس��ب می کنند، 

روانشناس��ان معتقدن��د زوج های ج��وان انگیزه 
بیش تری برای ش��ناخت همسر خود در مراحل 

و سال های اولیه ازدواج خود دارند. 
اما متأسفانه این انگیزه با گذشت زمان کم رنگ تر 
می شود. یكی از این محققان به نام دکتر بنجامین 
ش��یبهن از دانش��گاه بیس��ل در این باره گفت: 
یک دلیل این اس��ت که زوج های سالمند توجه 
کم تری برای شناخت یكدیگر دارند. شاید آن ها 
تصور می کنند بعد از این همه س��ال رابطه آن ها 
 به خوبی تثبیت شده است یا یكدیگر را به خوبی 

شناخته اند. 
ع��الوه بر آن تحقیق ها نش��ان می دهد زوج های 
س��المند بیش تر به یكدیگ��ر دروغ  می گویند. به 
عبارت دیگر آن ها به جای آن که شروع به بحث 
و درگیری کنند ترجیح می دهند بگویند از غذایی 
که همسرشان برای آن ها درست کرده است لذت 
برده ان��د. همین عامل باعث می ش��ود همس��ران 
 مس��ن نس��بت به عالیق یكدیگر دچار اش��تباه 

شوند. 

ی��ک متخص��ص سم شناس��ی گف��ت: 80 درصد 
مس��مومیت های گیاهی در کودکان زیر پنج سال 
رخ می ده��د و بای��د گیاهان را دور از دس��ترس 

کودکان قرار دهیم. 
کامبی��ز س��لطانی نژاد در گفتگ��و ب��ا ف��ارس، در 
خصوص مسمومیت با گیاهان اظهار داشت: منظور 
از گیاهان سمی گیاهانی هستند که جنبه های سمی 
بودن آنها در انسان و حیوان به اثبات رسیده است؛ 
پ��اره ای از این گیاهان اث��ر دارویی دارند و اگر به 
ط��ور نا آگاهانه و بیش از مصرف مجاز اس��تفاده 

شوند، مسمومیت به وجود می آورند. 
وی افزود: متأس��فانه در کشور ما آمار مسمومیت 
انس��ان با گیاهان ثبت نش��ده اما در آمریكا ساالنه 
40 تا 60 هزار مورد مس��مومیت ب��ا گیاهان ثبت 

دقیق شده است. 
ک��رد:  تصری��ح  سم شناس���ی  متخص��ص  ای��ن 
خصوصیت های جغرافیایی و ژنتیكی در سمیت 
گیاه تأثیر دارد اما در کش��ور ما به خاطر ش��رایط 

خ��اص جغرافیای��ی و آب و هوای��ی، گیاهان��ی 
رش��د می کنند که در آپارتم��ان و پارك ها از آنها 
به عنوان گیاهان زینتی اس��تفاده می ش��ود. وی به 
گیاه »خرزهره« اش��اره کرد و اظهار داش��ت: تمام 
بخش های این گیاه س��می اس��ت و از آنجایی که 
ش��یره ش��یرینی دارد، افراد تمایل ب��ه خوردن آن 
پیدا می کنند؛ این کار عالوه بر مس��مومیت فرد بر 
روی سیس��تم قلبی و عروقی تأثیر می گذارد؛ اگر 
در آتش سوزی این گیاه هم بسوزد گازی از خود 
تولید می  کند که استنش��اق آن موجب مسمومیت 
می ش��ود. ای��ن متخصص س��م شناس��ی در ادامه 
این مطلب با بیان اینكه 80 درصد مس��مومیت با 
گیاه��ان در کودکان زیر پنج س��ال به خاطر حس 
کنج��كاوی و جذابیت گی��اه رخ می دهد، افزود: 
اگ��ر کودکان با گیاه خرزهره تم��اس پیدا کنند یا 
مقداری از آن را بخورند دچار مس��مومیت شدید 
خواهند ش��د؛ استفراغ، دل درد، سرگیجه و کاهش 
س��طح هوشیاری از عوارض مسمویت با این گیاه 

به ش��مار می رود. س��لطانی نژاد، گی��اه »کوزد« را 
از دیگر گیاهان س��می معرفی ک��رد و افزود: این 
گی��اه در البرز مرکزی رویش پیدا می کند و دارای 
س��م  است، بیش��تر کوهنوردان با این گیاه مسموم 
می ش��وند؛ اگر کوهنورد آلرژی داش��ته باشد و از 
کنار گیاه کوزد عبور کند یا با مواد ش��یمیایی این 
گیاه تماس پیدا کند، دچار س��وختگی ش��یمیایی 
خواهد ش��د؛ قرمزی، تاول و خارش پوس��ت از 

نشانه های مسمومیت با این گیاه است. 
وی گف��ت: گیاه »دیفن باخیا« که به گیاه آپارتمانی 
معروف اس��ت، از دیگر گیاهان س��می به ش��مار 
می رود؛ این گیاه دارای برگ های پهن و رنگ بندی 
جذابی اس��ت، ماده ش��یمیایی در این گیاه وجود 
دارد و در صورت��ی ک��ه این ماده ش��یمیایی وارد 
دهان شود، ناحیه دهان را متورم کرده و سوزش و 
خارش را به همراه خواهد داش��ت. هم چنین اگر 
شدت آن بیشتر شود موجب انسداد راه تنفسی و 

خفگی می شود.

تحقیق ها نش��ان می دهد این زنان ب��ا احتمال 3 
براب��ر بیش تر نس��بت به همتای��ان جوان تر خود 
ممكن اس��ت در طول دوران بارداری به دیابت 
و فش��ار خون باال دچار ش��وند. زنان��ی که بعد 
از س��ن 45 س��الگی تصمیم به فرزنددار ش��دن 
می گیرند، خود و فرزندش��ان را در معرض خطر 
ق��رار می دهند. هم چنین احتم��ال تولد زودرس 
و مش��كل های زایم��ان نیز در ای��ن زنان بیش تر 
از زنان جوان تر اس��ت. دکتر ماکسی میلیان فرانز 
از دانش��گاه وی��ن در این باره گف��ت: با افزایش 
سن سطح سالمت انس��ان ها کاهش پیدا می کند 
که این عامل در ب��ارداری باعث بروز خطرهای 
بیشتر می شود. امروزه زنان زمان فرزند دار شدن 
خ��ود را به تأخی��ر می اندازند و ب��ه همین دلیل 
محققان سرگرم مطالعه هایی هستند تا خطرهای 
بارداری در س��نین باال را بررسی کنند. در برخی 
مطالعه ه��ا دانش��مندان متوجه ش��دند خطرهای 
بارداری در س��نین باال بیشتر است، اما در برخی 
دیگر تفاوت های چندانی از این لحاظ بین زنان 

س��ن باال و جوان ترها مشاهده نشده است. اما با 
این حال بیش��تر این تحقیق��ات روی زنان باالی 
35 س��ال انجام ش��ده بود و زنان باالی 40 سال 
چن��دان مورد توجه نبودند. در آخرین تحقیق ها، 
مطالعه هایی روی 80 هزار زن در بین س��ال های 
2000 تا 2008 انجام شد که تعداد بسیار کمی از 
آن ها باالی 45 سال سن داشتند. در این مطالعه ها 
مشخص شد نزدیک به 17 درصد از زنان باالی 
45 س��ال در دوران بارداری خود به دیابت مبتال 
ش��دند و 6 درصد نیز به فش��ار خون باال دچار 
شدند. بارداری در سنین باال خطر تولد زودرس 
را نی��ز افزایش می داد به طوری که 20 درصد از 
زنانی که در این تحقیقات ش��رکت داش��تند این 
مش��كل را تجربه کردند. هم چنی��ن احتمال تب 
و خونریزی ش��دید نیز در میان این زنان بیش��تر 
از دیگران بود. این زنان هم چنین زمان بیش��تری 
باید بعد از تولد فرزندشان در بیمارستان بستری 
می ش��دند و نوزاد آن ها نیز بیشتر به مراقبت های 

ویژه نیاز پیدا می کرد.

محقق��ان در ی��ک مطالعه جدی��د دریافته اند که 
مص��رف پروبیوتیک ه��ا می توان��د به ن��وزادان 
زودرس و ک��م وزن کمک کند تا وزن بیش��تری 

به دست آورند. 
محقق��ان می گویند ک��ه تغذیه ک��ردن نوزادانی 
که وزنش��ان بس��یار پایین تر از حد طبیعی است 
ب��ا مكمل های غذای��ی ح��اوی پروبیوتیک ها به 
افزای��ش وزن ای��ن ن��وزادان کم��ک می کند. به 
گفته محققان؛ فرآورده ه��ای پروبیوتیكی حاوی 
باکتری های مفیدی هس��تند ک��ه پس از مصرف 
در روده س��اکن می ش��وند و اثرهای مفیدی در 

سالمت انسان برجای می گذارند. 
اصط��الح پروبیوتیک که ریش��ه التی��ن دارد، به 
معن��ی »برای زندگی« اس��ت و س��ازمان جهانی 
بهداش��ت، ای��ن اصط��الح را به ارگانیس��م های 
زن��ده ای اطالق می کند که در صورت مصرف به 
میزان الزم، اثرهای مفید و س��المت زای مؤثری 
برای مصرف کننده خود دارن��د. پایگاه اینترنتی 
یوروکاس��اینس نیوز در ای��ن رابطه افزود: محمد 

الحسنی و دستیاران 
وی در س��ه مرکز پزش��كی با همكاری ش��بكه 
تحقیقاتی ورمونت آکسفورد در آمریكا تأثیرهای 
تغذی��ه با ای��ن مكمل ه��ای پروبیوتیكی را روی 
نوزادانی که زیر دو پوند وزن داش��تند، بررس��ی 
کردند. این محققان می گویند؛ نوزادانی که از این 
مكمل ها استفاده می کنند در طول روز می توانند 
مقدار بیش��تری غذا را تحمل کنند و سریع تر نیز 

رشد می کنند. 
به گزارش ایس��نا، در واق��ع پروبیوتیک ها به دو 
صورت مصرف می ش��وند که شامل مكمل های 
غذایی به ش��كل پودر، شربت یا قرص و یا مواد 
غذایی غنی شده با پروبیوتیک ها هستند. به فرض 
اگر در تولید هرگونه فرآورده لبنی تخمیری مانند 
ماس��ت از باکتری های پروبیوتیكی استفاده شود، 
محصول حاصل را پروبیوتیک می نامند. استفاده 
از پروبیوتیک ها نه فقط در انس��ان، بلكه امروزه 
در غذای طیور صنعتی به فراوانی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.

اف��راد بی ش��ماری در غ��رب در س��نین آغازین 
جوان��ی خود به نوعی از زندگی مش��ترك روی 
می آورن��د که هدف از آن نه ازدواج، که داش��تن 
روابط خارج از مرزهای اخالقی جامعه اس��ت. 
این س��بک و س��یاق جدید که برخی جوانان آن 
را برای زندگی خود انتخاب کرده اند، نتیجه ای 
جز سس��تی نهاد خان��واده و از بین رفتن ارزش 

ازدواج ندارد. 
زندگی با ی��ک یا چند همخان��ه ای و برقراری 
رابطه با آنان مس��أله ای است که در حال تبدیل 
ش��دن به یک سنت در میان جوانان غربی است. 
این موض��وع موج��ب بی عالقگ��ی جوانان به 
مس��ائل اخالقی و کاهش آم��ار ازدواج در میان 
این قش��ر را در پی دارد. همین امر منشأ بسیاری 
از بی بندو باری ها و فس��ادهای اخالقی در این 

جوامع است. 
اینگونه زندگی را گروه های س��نی بین 25 تا 34 
س��ال انتخاب می کنند. با اینكه آمارهای پیشین 

گویای زندگی 74 درصد جوانان 18 تا 24 سال 
با والدین اس��ت اما این میزان در سال های اخیر 
به ش��دت کاهش یافته و در نقطه مقابل به شمار 
جوانان��ی که برای داش��تن زندگی با همس��االن 
مجرد خود از خانه بیرون می زنند افزوده ش��ده 

است. 
جوانان��ی ک��ه ای��ن روش زندگ��ی را انتخ��اب 
می کنند ع��الوه بر اینكه هیچ تعه��دی در قبال 
یكدیگر نداشته و فاقد وفاداری و تعهد اخالقی 
نسبت به یكدیگرند، به سرعت نیز از همخانه ای 

خود جدا می شوند. 
دلی��ل آن این اس��ت ک��ه اینگونه روابط بس��یار 
ش��كننده بوده و به محض اینكه یكی از طرفین 
خواهان پایان دادن به آن باش��د، خاتمه می یابد. 
در این نوع زندگی امكان های بی ش��مار جوانان 
در انتخاب گزینه مورد عالقه، روابط آنها را زیر 
س��ئوال برده و تهدیدی برای تداوم آن محسوب 

می شود. 

ب��ه نظر می رس��د بعضی از بچه ها ی��ک توانایی 
خاصی برای جذب خواهر یا برادرشان به بازی 
دارند ولی عده ای از بچه ها در این زمینه مش��كل 
دارن��د و زود به این نتیجه می رس��ند که باید با 
بحث و دعوا برادر یا خواهرشان را درگیر بازی 
کنند. ی��ک فوق تخصص روانپزش��كی کودکان 
و نوجوان��ان گفت: مقایس��ه کردن کودکان با هم 
توس��ط والدین موجب س��ردی روابط بین آنها 
می ش��ود و خ��وی حس��ادت را در بچه ها بیدار 

می کند. 
فریبا عربگل در گفتگو با  فارس اظهار داش��ت: 
گاهی والدین متوجه نیس��تند ولی ممكن اس��ت 
به دالی��ل مختلف بچه ها را با یكدیگر مقایس��ه 
کنند چرا که شاید فكر می کنند چنین مقایسه ای 
کودك را شرمنده کرده و انگیزه ای می شود تا او 
بهتر عمل کند، اما برعكس، مقایس��ه کردن باعث 
ایجاد حس��ادت و رش��ک در بچه ها می ش��ود و 

روابط آنها را با هم خراب می کند. 
وی اف��زود: به عن��وان مثال کودکی 5 س��اله از 
جمع کردن اس��باب بازی هایش امتناع می کند که 
مادر به او می گوید: ببین من از برادرت می خواهم 
که اسباب بازی هایش را جمع کند، بالفاصله این 
کار را انجام می دهد، چقدر کار خوبی می کند اما 
تو هیچ وقت اسباب بازی هایت را جمع نمی کنی 
که در این صورت احساس کودك این است که 
برادر من خوب اس��ت، خیلی خوب است، ولی 

من از او متنفرم. 
عرب��گل تصریح کرد: بهتر اس��ت مادر این طور 
بگوید که فرزندم! اس��باب بازی هایت کف اتاق 
است ممكن است کس��ی روی آنها پا بگذارد و 

بشكند، آنها را جمع کن و داخل سبد بگذار. 
عربگل گف��ت: هر ک��دام از فرزن��دان عالقه و 
ش��خصیت واحد و خاصی دارند که والدین باید 
عالق��ه و صفت ه��اي خوب آنها را تش��ویق و 

تحسین و از مقایسه کردن آنها اجتناب کنند. 
این ف��وق تخص��ص روانپزش��كی ک��ودکان و 

نوجوان��ان تصریح کرد: به نظر می رس��د بعضی 
از بچه ه��ا ی��ک توانای��ی خاصی ب��رای جذب 
خواهر یا برادرش��ان به ب��ازی دارند ولی عده ای 
از بچه ها در این زمینه مشكل دارند و زود به این 
نتیجه می رس��ند که باید با بحث و دعوا برادر یا 

خواهرشان را درگیر بازی کنند. 
یعن��ی ه��دف اصل��ی آنه��ا این اس��ت ک��ه با 
خواهر یا برادرش��ان ب��ازی کنند ام��ا نمی دانند 
 چگونه باید ش��روع کنن��د و ای��ن کار را انجام 

دهند. 
وی اضاف��ه کرد: به عنوان مثال والدین به دفعات 
ای��ن جمله ها را از زبان فرزندانتان ش��نیده اند که 
»بای��د با من بازی کنی، مام��ان ببین نمی خواد با 
من بازی کنه، من حوصله ام سر رفته« که والدین 
می توانند به فرزندانش��ان بیاموزند که چگونه با 

هم ارتباط بهتری برقرار کنند. 
ب��ه عنوان مثال به بچه ه��ا کلمه هایي را یاد دهند 
که باعث بازی بهتر و همكاری بهتر آنها ش��ود و 
ب��ه فرزندان یاد دهند که به هم بگویند آیا ممكن 

است با من بازی کنی؟ 
عربگل خاطرنشان کرد: والدین باید فعالیت هایی 
را ت��دارك ببینند که برای س��نین مختلف جالب 
باش��د و بچه های��ی ب��ا گ��روه س��نی متف��اوت 
 بتوانن��د و عالقه من��د باش��ند که آنه��ا را انجام 

دهند. 

خطرات بارداری بعد از 45 سالگی

مصرف پروبیوتیک ها، وزن نوزادان زودرس را 
افزايش مي دهد

وقتی »همسر« جای خود را به »همخانه ای« می دهد

 مقایسه كردن كودكان با هم 
موجب سردي روابط بین آنها مي شود

پژوهش ها نشان می دهد هر چه رابطه پدر 
با دختر بهتر و صمیمانه تر باشد، دختران 

احتمال کمتری دارد که مرتکب خالف شوند، 
نمره های درسی بهتری می گیرند و می توانند 

دوستی های بهتری با دیگران برقرار کنند
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حسینی:

 شکست در فینال 
يک كابوس بود

عنایتی:

تالش می كنم 
به پرسپولیس 
گل بزنم

ابراهیم زاده:

كره ای ها با 
زيركی قهرمان 
شدند

 مداف��ع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شكس��ت این تیم 
برابر س��ئونگنام را ب��ه کابوس تعبیر کرد ک��ه هنوز آن را 
فراموش نكرده است. سیدمحمد حسینی در مورد شكست این 
تیم برابر س��ئونگنام ضمن بیان مطلب فوق گفت: آن مس��ابقه 
کابوس ب��ود و هنوز هم ب��اور نكرده ایم براب��ر حریف کره ای 
شكس��ت خورده ایم. ما در حالی بازی را باختیم که می توانستیم 
برابر حریف به پیروزی دست یابیم. وی اضافه کرد: در آن دیدار 
شانس زیادی داشتیم اما به نظر می رسید شانس با تیم سئونگنام 
همراه بود. باید بگویم شب، شب آنها بود و به کام ما نچرخید و 
در نهایت همه چیز به نام این تیم کره ای رقم خورد. شاید خدا 
نخواست قهرمان نشویم. مدافع تیم ذوب آهن اصفهان در مورد 
گل هایی که این تیم برابر سئونگنام دریافت کرد، افزود: بر اساس 
اتفاقات فوتبالی در آن بازی سه گل دریافت کردیم. به طور مثال 
گل س��وم آنها درحالی به ثمر رسید که توپ پس از برخورد به 
بازیكن ما به صورت اتفاقی مقابل بازیكن آنها قرار گرفت. این 
تیم با طرح و برنامه به گل نرس��ید بلكه م��ا روی 3 حادثه گل 

خوردیم و از کسب قهرمانی محروم شدیم. 

مهاجم تیم س��پاهان از شرایط مناسب تیم اصفهانی پس 
از اردوی ی��ک هفته ای این تیم در ش��هر دوبی کش��ور 
امارات خبر داد. رضا عنایتی پیرامون این اردو اظهار داش��ت: 
اردوی خوبی بود و ب��ا برگزاری دو دیدار تدارکاتی وضعیت 
آمادگی مان را حفظ کردیم؛ در حال حاضر در ش��رایط خوبی 
ق��رار داریم و در آمادگی کامل به س��ر می بری��م. مهاجم تیم 
س��پاهان پیرامون بازی تیم سپاهان با پرسپولیس تهران گفت: 
پرس��پولیس تیم بزرگی است و از بازیكنان و کادر فنی خوبی 
به��ره می گیرد و ب��ه همین دلی��ل در ورزش��گاه آزادی بازی 
دش��واری را در پی��ش داریم اما باید در ای��ن بازی به پیروزی 
برس��یم. وی ادام��ه داد: بر روی نقاط ضعف پرس��پولیس کار 
کرده ایم و همه تالش خود را می کنیم که در این بازی از نقاط 
ضعف این تیم تهرانی اس��تفاده کنیم و پی��روزی را ازآن خود 
کنیم؛ ضمن آنكه مراقب نقاط قوت این تیم نیز هستیم. عنایتی 
گف��ت: اگرچه احترام خاصی برای بازیكن��ان و کادر فنی این 
تیم قائلم اما برای کس��ب 3 امتی��از به میدان می رویم و تالش 

می کنیم پیروزی را ازآن خود کنیم. 

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان دو روز پس از 
نایب قهرمانی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا بازهم معتقد 
اس��ت که بازیكنان تیمش بازی قابل قبولی ارائه دادند. منصور 
ابراهیم زاده پس از بازگش��ت از توکیو اظهارداشت: از عملكرد 
بازیكنان��م راضی هس��تم. هم اکن��ون دو روز از ب��ازی فینال 
می گذرد و برخی ش��رایط و زوای��ا را بهترمی بینم، اما باز هم 
می گوی��م که بازیكنان ذوب آهن خوب ب��ازی کردند و روی 
اش��تباه گل خوردیم و از فرصت هایمان اس��تفاده نكردیم. وی 
افزود: قاعده فوتبال این است که اگر گل نزنی، گل می خوری. 
باید اش��تباه ها را به کمترین حد خود برس��انیم و در فصل بعد 
لیگ قهرمانان آس��یا با تالش و جدیت بیش��تر نتیجه بهتری را 
کسب کنیم. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان این 
که تیم ذوب آهن از همه لحاظ خوب است، گفت: ما بازیكنان، 
کادر فنی، کادر مدیریتی و تماش��اگران بس��یار خوبی داریم که 
همش��ه با هم هس��تند. به واس��طه همین یكی بودن است که 
توانس��تیم در لیگ قهرمان آس��یا نایب قهرمان شویم. وی ادامه 

داد: کره ای ها با زیرکی دیدار فینال را بردند. 

همراه با گوانگجوخبرها

دومین المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان
آغاز مسابقات فوتسال از فردا

امیدها امیدوارانه پیش می روند

شکست عربستان
مقابل والیبالیست های ایران

اردوی آماده سازی 
فوالد ماهان سپاهان در دوبی

زاینده رود
در مرحله یک هش��تم نهایی فوتبال شانزدهمین دوره مسابقه های 
آس��یایی گوانگجو امید کشورمان توانست با حساب 3 بر یک از سد تیم 

مالزی عبور کند و به جمع 8 تیم برتر این رقابت ها راه یابد.
با ش��روع مسابقه تیم ملی امید با ترکیب سید مهدی رحمتی، سید جالل 
حس��ینی، امیر شرفی، احسان حاج صفی، رضا طلبه، مسعود ابراهیم زاده، 
کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، حمید علی عسگری، کریم انصاری فرد 
و آرش افش��ین، وارد زمین ش��د و در نیمه نخس��ت برتری کاملی، ایران 
نسبت به مالزی داشت و سید مهدی رحمتی گلر تیم کشورمان یكی از کم 
کارترین بازیكنان تیم ما محسوب شد. شاگردان غالمحسین پیروانی بیشتر 
حمله های خود را از جناح راس��ت حریف جایی که احسان حاج صفی 
حضور داش��ت طرح ریزی کردند اما در نیمه نخس��ت نتوانستند دروازه 
مالزی را باز کنند در نیمه دوم ملی پوشان امید بازی را تهاجمی آغاز و در 
مدت 15 دقیقه 3 گل توسط کریم انصاری فرد )53(، سید جالل حسینی 
)60( و امیر شرفی )65( وارد دروازه حریف کردند. تک گل تیم مالزی نیز 
دقیقه )86( توسط تلها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، علی زینالی این 
ضربه پنالتی را تقدیم تیم مالزی کرد. داور مسابقه شمس الزمان به زمبری، 
احمد ورمالن از مالزی کارت زرد نش��ان داد. غالمحسین پیروانی دقیقه 
)66( سید امین موسوی را جایگزین آرش افشین کرد. علی زینالی را دقیقه 
)73( به جای حمید علی عسگری به زمین مسابقه فرستاد و مسعود ابراهیم 

زاده در دقیقه )75( جای خود را به مهدی دغاغله داد.
دقایق حساس دیدار تیم امید ایران و مالزی 

دقیقه 42: ضربه سنگین آرش افشین را فهمی به کرنر تبدیل کرد.
دقیقه 53 شرح گل اول ایران: پاس عمقی محسن مسلمان با فرار 

کریم انصاری فرد همراه شد و در ادامه او دروازه مالزی را باز کرد.
 دقیقه 60 شرح گل دوم ایران: ارس�ال کرنر ک�ریم انص�اری فرد را 

سید جالل حسینی با ضربه سر تبدیل به گل کرد.
دقیقه 67 ش��رح گل سوم ایران: ارس��ال توپ توسط حمید علی 
عسگری با ضربه سر سید جالل حسینی همراه شد و به کریم انصاری فرد 
رسید و او با ضربه سر توپ را برای امیر شرفی مهیا که او با ضربه سنگین 

دروازه فهمی را فرو ریخت.
دقیقه ۸5: خطای علی زینالی روی مهاجم مالزی را داور مسابقه شمس 

الزمان اعالم پنالتی کرد.
دقیقه ۸6 شرح گل مالزی: از روی نقطه پنالتی تلها دروازه رحمتی را 

گشود. 

در شانزدهمین دوره مسابقه های آسیای گوانگجو تیم والیبال ایران 
مقابل عربستان با حساب 3 بر صفر به برتری دست یافت در ِست 
اول ملی پوش��ان کش��ورمان 25 بر 20 از سد حریف خود گذشت، ِست 
دوم نیز با همین نتیجه حریف خود را شكس��ت دادند اما در ِس��ت آخر 
عربستانی ها به خود آمدند و پای به پای با ایران امتیاز جمع آوری کردند 
اما در نهایت با حساب 25 بر 27 نتیجه را به تیم ملی واگذار کردند ایران 
ام��روز در آخرین دیدار مقدماتی خود ب��ه مصاف اندونزی خواهد رفت 
ملی پوش��ان کشورمان پیش از مس��ابقه با عربستان تیم های مغولستان و 

ترکمنستان را از پیش روی برداشتند.

رقابت های فوتسال دومین دوره المپیاد روستایی و عشایری استان 
اصفه��ان از فردا هفته جاری آغاز می ش��ود. دومی��ن دوره المپیاد 
فرهنگی، ورزش��ی روستائیان استان اصفهان که با برگزاری مراسم رسمی 
افتتاحیه از 29 مهر ماه و با برگزاری مسابقات ویژه بانوان به مناسبت هفته 
تربیت بدنی آغاز ش��د از فردا با برگزاری رقابت های فوتس��ال پیگیری 

می شود. 
مسابقات فوتسال دومین المپیاد فرهنگی، ورزشی روستائیان استان اصفهان 
یادواره شهدای ورزشكار از بیست و ششم آبان مقارن با عید سعید قربان 
در چهار منطقه و در رده س��نی جوانان آغاز می گردد. مسابقات در چهار 
منطقه شش تیمی برگزار می شود که در هر منطقه تیم ها به دو گروه سه 
تیمی تقسیم و به صورت دوره ای رقابت می کنند. از هر گروه دو تیم به 

مرحله بعد صعود می کنند. 

تیم فوتسال فوالد ماهان سپاهان اصفهان که با کسب 25 امتیاز و با توجه 
به قرعه اس��تراحت در هفته آخر نیم فصل یک هفته زودتر به تعطیالت 
نیم فصل رفته است جهت برگزاری اردوی آماده سازی خود راهی دوبی 
شد. ماهانی ها که پس از هفته لیگ برتر و پس از حضور حسین افضلی 
وضعیت متفاوتی را در جدول سیزده تیمی مسابقه ها پیدا کرده و به صدر 
جدول رده بندی رس��یده اند با برگزاری اردوی ی��ک هفته ای در دوبی 
س��عی در حفظ آمادگی تیمی و مرور تمرین ه��ای تاکتیكی خود دارند. 
فوالد ماهان س��پاهان در مجموع 12بازی انجام ش��ده خود در نیم فصل 
نخست رقابت ها، صاحب 7 پیروزی، 4 تساوی و یک شكست شده و با 
25 امتیاز بخت نخست قهرمانی در پایان این فصل از مسابقه ها محسوب 
می شود. گفتنی است: فوالد ماهان سپاهان در هفته اول از نیم فصل دوم 
روز پنجش��نبه 4 آذرماه در س��الن پیروزی اصفهان به مصاف فیروز صفه 

اصفهان می رود.

ورزش

پژمان سلطانی

ناص��ر پورمه��دی ب��ه عنوان کارش��ناس فوتبال پس از کس��ب عن��وان نایب 
قهرمان��ی ذوب آه��ن در لیگ قهرمانان آس��یا گفت: در درج��ه اول باید این 
موفقی��ت بزرگ را به مدیری��ت، کادر فنی و بازیكنان ذوب آهن تبریک گفت 
 و ای��ن امتی��از و افتخار بزرگی بود که ذوب آهن برای کش��ورمان به دس��ت 

آورد.
س��رمربی سابق تیم ابومس��لم مش��هد افزود: در مورد موفقیت های تیم های 
 ش��رق آس��یا باید ارزیابی کلی داش��ته باش��یم آنها در رده های سنی مختلف 
سرمایه گذاری مطلوبی نسبت به کشورهای غرب آسیا دارند تیم های فوتبال 
کره ش��مالی و کره جنوبی در دو دوره گذش��ته جام جهانی حضور داشتند و 
تیم های پایه آنها در س��طح آس��یا عناوینی را به دست آورده اند و در مرحله 
یک چهارم نهایی جام باشگاه ها چهار تیم از کره جنوبی حضور داشتند که در 

نهایت سئونگنام از این کشور به مقام قهرمانی رسید.
وی افزود: از نقطه نظر پیشرفت باشگاه های ایرانی نسبت به فوتبال شرق آسیا 
عقب اس��ت و باید این واقعیت را درك کنیم که هنوز باش��گاه های کشورمان 
 به اس��تانداردهای جهانی نرس�یده اند همین س��پاهان از نظ�ر سخ�ت افزاری 
فاق��د یک زمین اختصاصی اس��ت و در زمین ذوب آه��ن بازی های خود را 
پیگیری می کند و فاصله ورزش��گاه فوالدش��هر تا مرکز اصفهان نزدیک به 30 
کیلومتر اس��ت که باعث ش��ده هواداران کمتری برای تماش��ای بازی تیمشان 
به ورزش��گاه رهسپار شوند که سال گذش��ته موجب مرگ یكی از دوستداران 

سپاهان گردید. 
مربی س��ابق سپاهان به بازی ذوب آهن و پوهانگ کره جنوبی در مرحله یک 
چه��ارم نهایی جام باش��گاه های آس��یا توضیح داد: تی��م ذوب آهن در مقابل 
پوهانگ ضعیف ظاهر ش��د بازی رفت که در فوالدشهر برگزار شد کره ای ها 
یک پنالتی را از دست دادند و با بد شانسی رو به رو شدند و بازی قابل قبولی 
را به نمایش گذاش��تند در مس��ابقه برگش��ت باز هم پوهانگ برتری نسبی به 
شاگردان ابراهیم زاده داشت که با بی دقتی مهاجمان کره ای نتیجه بازی را در 

مجموع به ذوب آهن واگذار کردند.
وی تأکید کرد: در بازی فینال نیز ابراهیم زاده دل به ضد حمله های بازیكنانی 
چون خلعتبری، کاس��ترو و قاسم حدادی فر بسته بود که این دیگر در فوتبال 
روز دنیا جایی ندارد. ش��هاب گردان که یكی از رکن های اساس��ی رسیدن به 
فینال جام باشگاه های آسیا در این مسابقه به جز 3 گلی که دریافت کرد چند 
فرص��ت گلزنی را از حریف گرفت که نباید چش��م ب��ه عكس العمل های گلر 

دوخت بلكه باید در زمین تاکتیک تیمی داشت.
پورمهدی تصریح کرد: مربی س��ئونگنام به طور کامل تیم ذوب آهن را آنالیز 
کرده بود و میانه زمین را از ش��اگردان ابراهی��م زاده گرفت و به نوعی آنها را 

خلع سالح و به پیروزی رسیدند. 
تیم های ایرانی در غرب آسیا برتر هستند اما در شرق عقب هستیم و حرف هایی 
برای گفتن در حوزه خلیج فارس داریم. وی چند عامل را دلیل موفقیت تیم ها 
دانست و گفت: از عوامل موفقیت می توان به داشتن مدیران آگاه و با برنامه، 
ثبات در مدیریت، داش��تن اسپانسر دایمی مثل باش��گاه های سپاهان، سایپا و 
ذوب آهن، داش��تن کادر فنی با دانش و فوتب��ال روز دنیا، بازیكنان با کیفیت 
داش��تن باش��گاه به معنای واقعی مثل س��پاهان و ذوب آهن اصفهان و داشتن 
هواداران با تعصب که مهم ترین عامل موفقیت اس��ت اش��اره کرد: مربی سابق 
ابومسلم تصریح کرد: امیدوارم دو تیم اصفهانی به جایگاه اصلی خود برسند و 

با حفظ بازیكنان اصلی خود باز هم در آسیا افتخارآفرین باشند.
ناص��ر پورمهدی در پای��ان اضافه کرد: از تیم های لی��گ برتر پیكان قزوین و 
ش��هرداری تبریز برای مربیگری پیش��نهاد داش��تم اما با مدی��ران آنها به نتیجه 

نرسیدم. 

زاینده رود
به علت حضور برخی از بازیكنان تیم فوتبال سپاهان در اردوی تیم ملی 
امید کشورمان، بازی های این تیم در هفته های چهاردهم و پانزدهم لیگ برتر 
کش��ور لغو و به زمان دیگری موکول ش��د. قلعه نوعی از این فرصت بهره برد 
و اردوی ی��ک هفت��ه ای را در دوبی برپا و دو ب��ازی تدارکاتی نیز با تیم های 
امارات��ی برگ��زار کرد اما آنچه که باید مورد بررس��ی قرار گیرد این اس��ت که 
ای��ن تعطیالت لیگ برتر برپایی اردوی تیم ملی ایران برای مس��ابقه با نیجریه 
و مس��ابقه های تیم امید کش��ورمان در گوانگجو با حضور سه بازیكن اصلی 
س��پاهان تمرین های این تیم را به نوعی فلج کرده است. سید مهدی رحمتی، 
احسان حاج صفی و سید جالل حسینی به همراه تیم ملی امید به سر می برند 
و خسرو حیدری، هادی عقیلی و محسن بنگر در اردوی تیم ملی ایران حاضر 
هس��تند و امی��ر قلعه نوعی ب��دون گلر اصلی خود و خ��ط دفاعی تیمش باید 
تمرین ها را دنبال کند که این موجب آش��فتگی در تاکتیک های تیمی خواهد 
شد و شاید در بازی های آینده در لیگ برتر ناهماهنگی بین خط دفاعی و دو 
خط دیگر باعث عدم نتیجه گیری طالیی پوش��ان اصفهانی ش��ود.  سپاهانی ها 
ک��ه در هفته های اخیر که در لیگ برتر فوتبال کش��ور نتیجه های مطلوبی را 
کس��ب کردند و کم کم داش��تند به آمادگی می رسیدند که بازی های تیم امید 
و مس��ابقه تدارکاتی تیم ملی فرا رسید، کادر فنی طالیی پوشان از این موضوع 
ناراحت هس��تند اما موفقی��ت تیم های ملی را بر منافع باش��گاه ترجیح دادند. 
س��پاهان هم اکنون با 23 امتیاز و 2 بازی کمتر در رده پنجم جدول رده بندی 
قرار دارد گفتنی است ذوبی ها با یک مسابقه کمتر از تیم های دیگر لیگ برتری 
با 28 امتیاز بر صدر جدول تكیه زده اند و این دو تیم افتخار فوتبال اصفهان در 
ایران و قاره کهن هستند و باید این اختالف های به وجود آمده بین دو باشگاه 
را اصغر دلیلی مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن و محمدرضا س��اکت مدیرعامل 
باش��گاه سپاهان برطرف کنند. اصفهان قطب ورزش ایران است و خواهد ماند 
به شرطی که باشگاه های ذوب آهن، سپاهان، فوالد ماهان، صنایع گیتی پسند و 
حتی فیروز صفه با هم تعامل و هماهنگ عمل کنند. در فوتس��ال اصفهان هم 
این موضوع به گونه ای دیگر امسال به وجود آمده که دو تیم صنایع گیتی پسند 
و فوالد ماهان س��ایه یكدیگر را با تیر می زنند و بهتر آن اس��ت که تماشاگران 
این دو تیم زمانی که تیم رقیب با یک تیم غیر اصفهانی مسابقه دارند در سالن 
حاضر ش��وند و نماینده اصفهان را تش��ویق کنند تا قهرمانی از اصفهان بیرون 
نرود. باش��گاه های اصفهانی پتانسیل این را دارند که دیگر فرصتی به پایتخت 
نش��ینان ندهند در فوتبال، فوتس��ال، هندبال، بسكتبال و دیگر رشته های دیگر 
حرف اول را در س��طح کش��ور می زنند. بازیكنان این تیم ها حتی در تیم های 
ملی مختلف اس��كلت اصلی را تشكیل داده اند و حرف نخست را در موفقیت 
کشورمان در عرصه ملی می زند. تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با کسب عنوان 
نایب قهرمانی به ایران بازگش��ت و باید دیدار نهایی جام باش��گاه های آسیا را 
از ی��اد بب��رد و به قول ابراهیم زاده به زندگی ادام��ه دهد و از تجربه این بازی 
حساس در مسابقه های بعدی استفاده کنند و وارد حاشیه نشوند، به علت اینكه 

حاشیه تیم را از جایگاه اصلی دور خواهد کرد.

دبی��ر کل کمیت��ه مل��ی المپی��ک ضمن اب��راز رضایت 
از عملك��رد کاروان ورزش ای��ران ت��ا ای��ن مرحله از 
ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی گفت: تا به امروز 
تم��ام نتیجه هاي به دس��ت آمده طب��ق انتظارها بوده و 

نتیجه ای غیر از این نداشتیم. 
بهرام افش��ارزاده اظهار داش��ت: پی��ش از اعزام کاروان 
وزش ایران به محل برگزاری بازی های آس��یایی2010 
انتظارهای��ی از ورزش��كاران این کاروان داش��تیم و بر 
اس��اس آن پیش بینی های��ی هم در م��ورد عملكرد کلی 

کاروان انجام داده بودیم. 
وی ضمن تأکید بر س��طح باالی بازی های آس��یایی و 
حض��ور پرقدرت ورزش��كاران دیگر کش��ورها در این 
دوره بازی ها ادامه داد: خوشبختانه این شرایط در حال 
حاضر تأثیری بر عملكرد ورزش��كاران ما نداشته است 
چون هر آنچه تاکنون رقم خورده است مطابق انتظارها 

و پیش بینی ها بوده است. 
وی ب��ه ثب��ت چهار مدال برن��ز و نقره ب��رای ایران در 
جدول توزیع مدال ها یادآور ش��د؛ بر اینكه ورزشكاران 
ما هن��وز موفق به کس��ب مدال ط��ال نش��ده اند انتقاد 
زی��ادی وارد نیس��ت چرا ک��ه تا ح��اال در رقابت های 
برگزار ش��ده انتظار مدال طال نداش��تیم، حتی در مورد 
 آرش میراس��ماعیلی انتظاری برای کس��ب مدال وجود 

نداشت. 
افشارزاده در پاسخ به این سئوال گفت: البته من مبارزه 
آرش میراسماعیلی را از نزدیک ندیدم. نمی دانم به طور 

دقیق چگونه مبارزه ای داشت. 
سرپرست کاروان ورزش کشورمان در بازی های آسیایی 
2010 چین در بخش��ی از صحبت ه��ای خود تصریح 
ک��رد: بازی های آس��یایی مانن��د خیل��ی از رویدادهای 
دیگر در روزهای ابتدایی خود اس��ترس بیش��تری برای 
ورزش��كاران و تیم های شرکت کننده دارد تا زمانی که 
با جو مس��ابقات و حریفان شان هماهنگی حاصل کنند. 
با در نظر این موض��وع و دیگر جوانب کاروان ورزش 
ایران س��اعات خوبی را تا به این لحظ��ه در گوانگجو 

داشته است. 
دبی��رکل کمیته ملی المپیک خاطرنش��ان کرد: همین که 
کاروان ورزش ای��ران از همان روز نخس��ت بازی ها و 
ساعت اولیه آن موفق به کسب مدال شد، امیدوار کننده 
اس��ت. از همه ورزش��كاران مان بابت تالش��ی که تا به 
امروز در بازی ها داش��ته اند تشكر می کنم و امیدوارم تا 
پایان به تالش خود برای کس��ب نتیجه بهتر ادامه دهند.
افش��ارزاده ضمن بیان اینكه در این دوره از بازی ها بین 
13 تا 15 مدال به دس��ت می آوری��م، گفت: تا حاال که 

4 مدال گرفتیم. 
منتظر هس��تیم طی روزهای آین��ده 9 تا 11 مدال دیگر 
را که انتظار آن را داریم به دس��ت آوریم.رئیس س��تاد 
تدارکاتی بازی های آس��یایی و المپیک تأکید کرد: مدال 
نقره ای که توس��ط بانوان تیرانداز به دس��ت آمد خیلی 
خ��وب بود. والیبال هم تا حاال خوب کار کرده اس��ت. 
البته به رش��ته هایی مانند کش��تی و وزنه ب��رداری امید 

زیادی داریم.

کاپیتان تیم ملی بسكتبال کشورمان با اشاره به دشواری های 
دیدار مقابل فیلیپین گفت: فیلیپینی ها به خوبی تیم ایران 
را می شناس��ند و همین مس��أله کار ما را برای این دیدار 
دش��وار می کند. مهدی کامرانی با بیان این مطلب افزود: 
دس��ت ما برای فیلیپینی ها رو شده است. طی چند سال 
گذش��ته تیم های ملی ایران و فیلیپین و باش��گاه های دو 
کش��ور بارها باهم روبه رو شده اند که همین مسأله باعث 
ش��ده فیلیپینی ها از ترکیب تیم ایران و تک تک بازیكنان 
تیم کشورمان شناخت کافی داشته باشند. وی با تأکید بر 
اینكه این ش��ناخت متقابل است و ایرانی ها نیز با شرایط 
تیم فیلپین به خوبی آش��نا هستند، افزود: شناخت ما هم 
کمتر از تیم فیلیپین نیس��ت و به خوبی بازیكنان این تیم 

را می شناسیم.
کامرانی ک��ه در غیاب صمد نیكخواه بهرامی کاپیتان تیم 
بس��كتبال ایران در بازی های آسیایی خواهد بود، خاطر 
نشان کرد: مهم ترین موضوع حضور »رایكو ترومن« در 
تیم فیلیپین اس��ت. همانطور که می دانید ما با این مربی 
صربس��تانی به عنوان قهرمانی آس��یا رسیده و به المپیک 
رفتیم. ترومن به خوبی با شرایط تیم ایران و بازیكنان تیم 
ما آشناست و این یک پوئن بزرگ برای فیلیپینی ها است. 
ب��ا این اوصاف ما برای برد به مصاف فیلیپین می رویم و 
نهایت تالش خ��ود را برای پیروزی در این بازی به کار 

می بندیم.
وی از انگیزه های خود و هم تیمی هایش برای حضوری 
قدرتمند در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی یاد کرد 
و گف��ت: ما بازی به بازی پی��ش می رویم و در هر بازی 
هدفی خاص را تعیین کرده و برای دستیابی به آن تالش 

می کنیم. 

لطفاً حاشیه سازی نکنید!

سپاهان قصدش تبريک بود ؛همين
نجمه کرمی

اگ��ر چه اختالف های میان دو باش��گاه 
اصفهانی ب��ه اندازه تیم های س��رخابی 
حاش��یه س��از و دردسرس��از نیست اما 
همین اندك حاشیه، برخی اوقات تبعات 
گس��ترده ای را برای ورزش باش��گاهی 

استان دربر داشته است.
اطالعیه اخیر باش��گاه س��پاهان مبنی بر 
تبریک به باش��گاه همتای خود در لیگ 
قهرمانان آس��یا ک��ه بعضی اف��راد از آن 
به عن��وان تبریک کنایه آمی��ز یاد کردند 
واکنش تن��دی را از س��وی اصغردلیلی 
مدیرعامل جوان و آرام باشگاه ذوب آهن 

در پی داشت.
باش��گاه س��پاهان معتقد اس��ت بواسطه 
دوبار قهرمانی در لیگ برتر ایران و....در 
جام حذفی و هفت دوره حضور در لیگ 
قهرمانان آس��یا و کسب یک عنوان نایب 
قهرمان��ی در این رقابت ها و حضور در 
جام باش��گاه های جهان این حق را دارد 
ت��ا خود را ب��ه عنوان تی��م اول اصفهان 
معرفی نماید و ضم��ن آن که تیم ذوب 
آهن با قهرمانی در جام حذفی و دوسال 
نای��ب قهرمانی در لیگ وکس��ب عنوان 
نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آس��یا به 

عنوان تیم دوم اصفهان مطرح است.
گویا معیار باشگاه سپاهان برای این رده 
بن��دی به همان افتخارات��ی که در باال به 

آن اش��اره ش��د خالصه می شود و آنان 
براساس همین فاکتورها  ودر جدول رده 
بندی که باز، خود آن را متصور کرده اند، 
تیم و باشگاه سپاهان را در صدر و همتای 

خود را یک پله پائین تر قرار داده اند.
در افتخار آفرینی تیم فوتبال سپاهان در 
تورنمنت های مختلف و طی سال های 
اخیر هیچ ش��ک و ابهام��ی وجود ندارد 

و هی��چ ک��س آن را انكار 
نخواهد کرد به گونه ای که 
همگان از این تیم به عنوان 
پرافتخارترین تیم باشگاهی 
در دهه هشتاد یاد می کنند 
و حتی ب��ا مش��اهده روند 
این  موفقیت ها و پیشرفت 
تی��م، انتظاره��ا از این تیم 
باالت��ر رفته اس��ت اما همه 
این عوامل دلیلی درست و 
منطقی برای این برتری که 
آنها در اطالعیه خود به آن 

اشاره کرده اند نمی شود.
ب��ه بی��ان بهت��ر عناوین و 

افتخ��ارات کس��ب ش��ده توس��ط تی��م 
س��پاهان نمی تواند دال بر تیم اول بودن 
استان باش��د چرا که به عنوان نمونه تیم 
اس��تقالل تهران بنا بر آمار و نس��بت به 
تیم پرس��پولیس از افتخارهای بیش��تری 
برخ��وردار اس��ت ولی براس��اس اعالم 
نظر AFCاین تیم سرخپوش��ان پایتخت 

است که عنوان بهترین،پرطرفدار ترین و 
محبوب ترین تیم آس��یا و ایران را یدك 

می کشد.
و چنانچ��ه مبنای ای��ن تبعیض در تعداد 
هواداران دو تیم باشد که تیم ذوب آهن 
در بازی ه��ای اخی��ر خود و به نس��بت 
گذشته از حمایت خوب هواداران خود 
برخوردار ب��وده و در دیدارهای خانگی 
این فصل از امتیاز هواداران 
خود نهایت استفاده را برده 

است.
با این تفاس��یر اجازه دهید 
رده بن��دی تیمی در البالی 
هواداران  ش��عارهای  همان 
منظ��ر  از  ن��ه  و  تی��م  دو 
همواره  باش��گاهی  مواضع 
مطرح گردد و باش��گاه ها با 
پرداختن به موضوع هیا این 
چنینی تنها فرصت را برای 
فرصت  افراد  سوءاس��تفاده 
طل��ب فراه��م می آورن��د 
باش��گاه  دو  بی دلی��ل  و 
موفق و پرافتخار اس��تان را وارد حاشیه 
می س��ازند. بر هیچ کس پوشیده نیست 
که طی س��ال های اخیر تیم های ذوب 
آهن و فوالدمبارکه سپاهان باعث رشد و 
رونق رقابت های باشگاههای ایران شده 
و پا را فراتر گذاش��ته و در آسیا و جهان 
زمینه س��از حفظ ش��ان و آبروی فوتبال 

ایران شده اند.
ضمن آن ک��ه مدیرعامل باش��گاه ذوب 
آه��ن نی��ز بای��د در این موقعی��ت و در 
ارتب��اط با موض��وع مطرح ش��ده کمی 
خویشتن دار تر عمل می کرد و موضوع 
را در بی��ن خ��ود و ی��ا به همان ش��یوه 
س��پاهانی ها و ب��ا زدن اطالعی��ه و ی��ا 
 بیانیه و حتی جوابی��ه موضوع را خاتمه 

می بخشید. 
نای��ب قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آس��یا افتخار بزرگی است 
و مدت ها اس��ت بس��یاری از تیم های 
باش��گاهی ای��ران در دوره های مختلف 
در حسرت صعود از دوره مقدماتی این 
رقابت ها مانده اند و این تیم توانست با 
اقتدار و با گذشتن از سد ابرقدرت های 
آس��یا به این مهم دس��ت یاب��د و برگ 
زری��ن دیگ��ری را ب��ه دفت��ر افتخارات 
فوتبال��ی ایران و اصفه��ان اضافه کند و 
به نظر می رس��د تیم سپاهان که پیش از 
این طعم حض��ور در فینال رقابت های 
لیگ قهرمان آس��یا را احساس کرده بود 
با ق��راردادن اطالعیه ب��ر روی خروجی 
سایت خود تنها قصد تبریک این عنوان 
مهم را به باش��گاه همتای خود را داشته، 
اما برخی با بازی کردن با کلمه ها که این 
روزها به یک اپیدمی تبدیل ش��ده است 
 قصد به��ره برداری های خاص خود را 

داشته اند...

یادداشتمصاحبه
ناصر پورمهدی: 

از فوتبال شرق آسیا عقب هستیم
اردوهای تیم ملی تمرین های سپاهان 

را فلج كرده است

افشارزاده: 
تا حاال انتظار مدال طال 

نداشتیم

کامرانی: 
فیلیپین دست ما را خوانده است

باشگاه ذوب آهن 
باید در این موقعیت 

به همان شیوه 
سپاهانی ها و با 

صدور اطالعیه و یا 
بیانیه و حتی جوابیه 

موضوع را خاتمه 
می بخشید
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امام علی )ع(:
بردباری آتش خشم را 
فرو می نشاند و تندی، 
آن را شعله ور 
می سازد.

مهدی رفائی

حبیب اله تحویل پور )معاون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان( و مهدی بقائی )دبیر کمیته 
فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفه��ان( در 
نشس��ت مطبوعاتی، خب��ری در جمع اصحاب 
رس��انه به تش��ریح عملكردها و فعالیت ها در 

خصوص ارتقای فرهنگ شهروندی پرداختند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در 
آغاز سخن از روز حماس��ه ایثار مردم اصفهان 
و 370 ش��هید عملیات محرم یاد کرد و افتتاح 
و پرده برداری از یادمان آن س��رافرازان در میدان 
25 آب��ان و نیز دیدار 3500 نفر از مردم اصفهان 
ب��ا مقام معظم رهبری در روز عی��د قربان را از 

برکات این ایام برشمرد.
وی در ادامه با بیان س��یر تحول کمیته فرهنگ 
ش��هروندی و مرحله های رشد آن، گفت: هم 
اکنون در کل ش��هر اصفهان با ساختار شورای 
عالی فرهنگ ش��هروندی و تصویب در کمیته 
معاون��ان ش��هرداری و ش��ورای عالی فرهنگ 
عموم��ی، طرح ه��ای فراگیر کمیت��ه فرهنگ 
ش��هروندی اجرا می شود و 18 دستگاه در این 

خصوص با شهرداری همكاری می کنند که در 
این خصوص س��ند هم افزایی با کالنشهرهای 
کشور )سیزده شهر( به امضاء رسیده و نهضت 
فرهنگ شهروندی از اصفهان به 1060 شهرداری 

کشور صادر می شود.
وی اف��زود: ایج��اد آموزش ه��ای الزم ب��رای 
فرمانداران، بخش��داران و ش��هرداران با کمک 
دفتر امور اجتماعی اس��تانداری و مشاوره دادن 
به استان های همجوار از فعالیت های شهرداری 
اصفهان در گسترش این فرهنگ بوده است که 
ب��ا وجود 84 درصد شهرنش��ینی در اصفهان و 
افزون بودن این ش��اخص از معیار کشوری این 
امر ضروری به نظر می رس��د و در س��ال آینده 
این امر در حرکت های تكمیلی و طرح تحول 
بنیادین به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد. وی 
تصریح کرد: برای تحقق ش��هر اسالمی و ابعاد 
سه گانه آن و در راستای احیای فرهنگ و تمدن 
اسالمی و تربیت شهروندان شهر اسالمی، رشد 
فرهنگ شهروندی که س��بب امنیت اجتماعی 

است ضروری می باشد.
امنیت فرهنگی مقدم بر امنیت اجتماعی 
و این دو مقدم بر امنیت نظامی هستند

حبیب اله تحویل پور معاون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان امنیت فرهنگی را مقدم بر 
امنیت اجتماعی و این دو را مقدم بر امنیت نظامی 
دانست و گفت: فرهنگ شهروندی ضامن بقا و 
احیای حقوق انسان ها و کرامت آنها است و در 
سایه عمل به آن حقوق همه قشرها فراهم شده و 
با ایجاد امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی و نظامی 
نیز حاصل شده و جرم ها و مشكل های امنیت و 
بی عدالتی حل می شود و اندیشه مردم مشارکت 
گیرد و با تش��كیل بورس ایده و تشكل نظرات 
مردمی همواره آنها را بازوی توانمند خود بداند 
که در فعالیت شهرداری استفاده از این پتانسیل 
در ایجاد کتابخانه ها و طرح های مشارکتی واضح 
و مبرهن اس��ت و در بخش سرمایه گذاری های 
خصوص��ی و نیز ایجاد طرح ه��ا و پروژه های 
تفریحی، ورزش��ی ش��هرداری اصفهان از این 

پتانسیل بهره جسته است.
مس��جد مح��وری و ه��م افزای��ی محور 

فرهنگ شهروندی
مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان 
مسجد محوری را از برنامه های اصلی چشم انداز 
و محور اصلی فرهنگ ش��هروندی دانس��ت و 
گفت: ایجاد الگوهای س��الم و استفاده صحیح 
از مس��جد و فرهن��گ آن از برنامه ه��ای مه��م 
فرهنگ ش��هرداری اس��ت، وی جلب ارتباط، 
اعتماد و مش��ارکت مردم در زمینه های مختلف 
مدیریت شهری را مثبت ارزیابی کرده و افزود: 
در فضای س��بز و حفظ آن، حمل و نقل، امور 
پسماندها، حفظ میراث فرهنگی، محیط زیست 
و محیط ش��هری، آتش نشانی، ایجاد هم افزایی 
و اس��تفاده از مش��ارکت مردم از امور اصلی مد 
نظر مدیریت شهری است. حبیب اله تحویل پور 
ادامه داد: فرهنگ سازی در حسن خلق و اخالق 
اسالمی که باعث کاهش جرم ها و پاکی اجتماع 
می شود از عمده برنامه های فرهنگ شهروندی 
است که در این راس��تا کرامت انسانی، حقوق 
افراد و ش��فاف سازی حقوق شهروندی، بهبود 
در روابط اجتماعی و مش��ارکت های فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی در تدوین برنامه های کمیته 
فرهنگ ش��هروندی لحاظ ش��ده است. وی بر 
ضرورت مخاطب س��ازی و فعالیت تخصصی 
بر روی گروه های ه��دف خاص تأکید کرد و 
عنوان نمود در برنامه های فرهنگ شهروندی، 
سن، شغل، نوع کار، محل کار و محیط اجتماعی 
م��د نظر بوده و پیام ه��ا و تبلیغات مخصوص 
هر فرد و هر فض��ا به صورت تبلیغات نمادین 
و فعالیت ه��ای کوت��اه م��دت ب��ا اس��تفاده از 
بیلبوردها، sms، کتاب، CD، بروشور، سفیران 
فرهنگ ش��هروندی و روش های دیگر اشاعه 
می یابد. همچنی��ن اجرای نمایش ها، پانتومیم، 
جش��نواره فیل��م 60 ثانیه، تلویزیون ش��هری و 
س��ایر برنامه ها و ابزارهای فرهنگی شهرداری 
 ب��ه س��مت تروی��ج فرهنگ ش��هروندی پیش 

می رود.
اولویت ها و شیوه اجرایی فعالیت کمیته 

فرهنگ شهروندی
مهدی بقایی )دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی( 
در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: رویكرده��ای 
فرهنگ ش��هروندی و ش��یوه اجرایی آن مبتنی 
بر آموزش ه��ای مبانی دین��ی، تقویت هویت 
ش��هروندی، ارتقای مش��ارکت ش��هروندان در 
اداره ام��ور ش��هر، تأکید به گروه س��نی کودك 
و نوج��وان و اولوی��ت دادن ب��ه خانواده های 
پرس��نل ش��هرداری در برنامه ها بوده اس��ت. 
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی راهبردهای این 
کمیته را در آموزش های س��طحی و فراگیر و 
نی��ز آموزش های نظامند توصیف کرد و افزود: 
در نوع آموزش س��طحی و فراگیر نظیر بنرهای 
سطح شهر آموزش عمیق نبوده و تنها لحظه ای 
است ولی در آموزش نظامند بر روی یک گروه 
خاص هدف با برنامه ریزی کامل از قبیل چاپ 
کتاب و تهیه CD اقدام می شود که با توجه به 
مشكل های شهر و نیازهای فرهنگی اجتماعی 
و نیز توصیه های سازمان های شهرداری شروع 
ب��رای یک نوع و یا یک موضوع از پیام ها آغاز 

می شود.

ش��اخص تری��ن برنامه ه��ای یک س��ال 
گذشته کمیته فرهنگ شهروندی

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی شاخص ترین 
برنامه های سال گذشته این کمیته را به صورت 

زیر تشریح کرد:
 چاپ 51 عنوان کت��اب که 36 عنوان کتاب 

کودك و نوجوان بوده است
 تولید دو مورد نرم افزاری برای دانش آموزان 
مقطع ابتدایی برنامه مدرسه شهروند کوچولو و 

محله شهروند کوچولو
 تولی�د ب��ازی رای�انه ای »ش��هر من« ب�رای 

دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان
 تبلیغ��ات ش��هری گس��ترده ب��رای فرهنگ 

شهروندی
 تشكیل ش��بكه مخاطبان با 160 هزار عضو 
ش��هروند و ایجاد س��امانه پیام کوت��اه، فرهنگ 

شهروندی
طرح های در دست اجرای کمیته فرهنگ 

شهروندی
 طرح تحول بنیادین و فرآیند ارتقای فرهنگ 

شهروندی
 ایجاد نقش��ه هدفمند اجرایی برای زمانبندی 

فعالیت در ماه های مختلف 
 ایجاد برنامه آنالیز ش��ده بودجه بندی و تأمین 

هزینه 
 تالش برای تأمین 25 میلیارد ریال هزینه اجرای 

طرح بنیادین در سال 90
 تالش ب��رای حفظ و ارتق��ای فعالیت کمیته 
فرهنگ ش��هروندی کالنش��هرها که در اصفهان 

مستقر است.
 طرح آموزش تغییرات فرهنگ ش��هروندی با 

بیش از 30 هزار عضو دانش آموز 
 آم��وزش غیر حضوری کارمن��دان اداره ها با 

ارسال بسته های فرهنگی 
 انجام طرح مانور عبور و مرور در نقاط پر تردد 

معابر در شهر اصفهان
 هم��كاری با پلیس راهور در خصوص اعمال 

قانون در تخلفات شهری 
 تش��كیل کارگ��روه فرهن��گ ش��هروندی در 

شهرداری منطقه 14
 انجام مسابقه یک خطر جدی، معرفی )شیرابه(

 تولی��د 5 م��ورد فیلم مس��تند آموزش��ی در 
 مورد فضای س��بز، زباله، بازیافت، س��د م�عبر و 

آپارتمان نشینی 

در نشست معاون فرهنگی و دبیر کمیته فرهنگ شهروندی مطرح شد:

نهضت فرهنگ شهروندی از شهردار اصفهان به بيش از هزار شهر کشور صادر می شود

گی
هن

شا
ده 

شی
آر

س: 
عک

25 آبان روز حماسه ایثار اصفهان گرامی باد
تشییع پیکر 370 شهید واالمقام در محرم سال 
۱36۱ برگ زرینی در تاریخ اصفهان رقم خورد 
ضمن گرامیداشت این روز، عید سعید قربان را 
به تمامی مسلمانان خصوصاً مردم مؤمن و انقالبی 

اصفهان تبریک عرض می نماییم.

25 آبان روز حماسه ایثار اصفهان تشییع 370 شهید 
واالمقام، ایثار و از خودگذشتگی مردم اصفهان را به همه 
جهانیان نشان داد. ضمن گرامیداشت این روز عزیز عید 
سعید قربان را به تمامی مسلمانان خصوصاً مردم مؤمن و 

انقالبی اصفهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی شهرداری اصفهان

      كسب عنوان نایب قهرماني تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا و دفاع از اعتبار و بزرگي فوتبال ایران در سطح قاره كهن،  
باعث شادي و غرور مردم عزیز و ورزش دوستمان گردید. بدون تردید حضور 
تاریخ  تورنمنت معتبر آسیایي در  این  فینال  ایران در  فوتبال ذوب آهن  تیم 

فوتبال دنیا به ثبت خواهد رسید. 
به كلیه هواداران  بزرگ  پیروزي  این  تبریک  با  ماهان سپاهان  فوالد  باشگاه 
ذوب آهن، مردم شهید پرور اصفهان و كلیه بازیکنان، كادر فني و هم چنین 
آرزومند  اصفهان  آهن  ذوب  ورزشي  فرهنگي  باشگاه  در  گرانقدر  همکاران 
است كه در سایه الطاف الهي و تالش و كوشش مجموعه بزرگ و با برنامه 
ذوب آهن شاهد كسب پیروزي ها و افتخار آفریني هاي مضاعف ورزشکاران 

متعصب و غیرتمند ذوب آهن اصفهان باشیم.

پيام تبريک فوالد ماهان سپاهان به ذوب آهن

سید امید خاتون آبادی 
روابط عمومی و امور بین الملل

سازمان رفاهي تفریحي شهرداري شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3379/ش 
مورخ 88/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد قطعه زمیني به مساحت 
تقریبي 600 مترمربع واقع در بلوار امام خمیني فاز یک پارک انقالب به منظور 

احداث پارک بادي به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مي بایستي تا آخر وقت اداري روز دوشنبه تاریخ 89/9/1 جهت دریافت 
تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ  اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و 

89/9/2 جهت تحویل اسناد به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است.

در ضمن مجوز شماره 3379/ش در شماره قبل 2379/ش چاپ گردیده بود كه بدین وسیله 
اصالح می گردد.

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي

آگهی مزايده 
نوبت دوم


