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سفیر ایران در اسپانیا: 
هرگونه تهاجم نظامی به ایران دیوانگی است 

رئیس جمهور تأکید کرد:
تداوم حمایت دولت از گسترش فرهنگ 
کتابخوانی 
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همزمان با فرارس��یدن هفته بس��یج، مخترعان و 
مبتکران بس��یجی چهارمحال و بختیاری آخرین 
یافته ها و دس��تاوردهای علمی و پژوهشی خود 
را در قال��ب جش��نواره اختراع��ات و ابتکارات 
بس��یجی به نمایش گذاش��تند. به گزارش ایرنا، 
در نمایش��گاه نخستین جش��نواره اختراعات و 
ابتکارات بسیجیان چهارمحال و بختیاری که در 
تاالر اجتماعات دبیرس��تان شهید باهنر شهرکرد 
برگزار ش��د، پژوهش��گران و مخترعان بسیجی 
در 20 غرف��ه اختراع��ات مختلف��ی را رونمایی 
کردند. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در آیین 
گش��ایش این جش��نواره گفت: دشمنان انقالب 
اس��المی برای ضربه زدن به نظ��ام مردمی ایران 
اسالمی از هیچ کوشش��ی فروگذار نیستند و در 
این زمینه پژوهش��گران و محققان بسیجی توان 
تولید علم جمهوری اسالمی ایران را به جهانیان 

ثابت کرده اند.
علی اصغر عنابس��تانی افزود: دش��منان انقالب 
اسالمی از دستیابی دانش��مندان جوان ایرانی به 
انرژی هس��ته ای نمی ترس��ند بلکه هراس آنها از 
عزت و سربلندی انقالب اسالمی است چرا که 
دانش��مندان ایرانی دارای عظمت و منش بزرگی 
 در جهان علم هس��تند. جانش��ین فرمانده س��پاه 
قمر بنی هاشم)ع( نیز گفت: دشمن با تمام توان 
و ظرفیت خود برای ضربه زدن به نظام اسالمی 
ایران به می��دان آمده و جوانان بس��یجی وظیفه 
س��نگینی در براب��ر این هجمه های دش��منان در 
میدان های مختل��ف از جمله میدان علم و تولید 

فناوری دارند.
س��رهنگ پاس��دار ی��زدان جاللی یادآور ش��د: 
س��ازمان بس��یج علم��ی س��پاه از فناوری ه��ا و 
پژوهش های جوان ایران اسالمی استقبال می کند 
و در این زمینه نیز مخترعان و مبتکران بس��یجی 
 گام های بلندی در بومی س��ازی علوم برداش��ته 

است. 

قن��دی در آس��تانه برگ��زاری 
جش��نواره فیلم قرآن و عترت 
)تسنیم( در اصفهان گفت: این 
جشنواره اولین جشنواره جهان 
مسلمانان اس��ت و از آنجا که 
تمام کاره��ای آن در اصفهان 

انجام می شود یک جشنواره تمام اصفهانی است. وی خاطرنشان کرد: 
اینکه یک جشنواره قرآنی در اصفهان برپا می شود...

جامعه/ صفحه3

در چهارمی��ن جش��نواره ملی 
ک��ه ج��وان   تولیدکنن��دگان 
24 آبان ماه در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیمای تهران 
برگزار ش��د، از گ��روه صنایع 
غذایی جرعه اصفه��ان در دو 

بخش معرفی تولیدکنندگان جوان و نیز معرفی چهره های برتر...
 سراسری / صفحه2

جشنواره تسنیم یک جشنواره تمام 
اصفهانی است

درخشش گروه صنایع غذایی
آرد جرعه اصفهان در جشنواره ملی 

تولیدکنندگان جوان

گشايش جشنواره اختراعات 
و ابتكارات بسيجيان 
چهارمحال و بختياري

در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی؛ 

مردم با 372 وظیفه شهرداری 
آشنا می شوند

صفحه2

وزی��ر کار و ام��ور اجتماعي 
کشور در چهارمین جشنواره 
ملي تولیدکنن��دگان جوان و 
تجلی��ل از چهره هاي ماندگار 
صنع��ت و معدن کش��ور در 
س��الن اجتماعات بین المللي 

سازمان صدا و سیماي تهران گفت: مسئوالن کشور باید به تغییر چهره   
اقتصاد و تبدیل آن به یک اقتصاد... 

اقتصاد/ صفحه5

ایجاد اقتصاد مقاومتي، راه نجات 
صنعت کشور

تأمین عرض باند اینترنتی دانشگاه صنعتی اصفهان 
)Point to Point 65 به روشMB/Sec(

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد تأمین عرض باند اینترنتی 
کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  طریق  از  را   خود 
شرکت هایی که دارای پروانه معتبر از سازمان تنظیم مقررات 
یاد شده  مناقصه  به شرکت در  مایل  و  باشند  رادیویی کشور 
روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  هستند 
شنبه مورخ 89/8/30 لغایت پایان وقت اداری )ساعت 16( روز 
دوشنبه مورخ 89/9/8 با در دست داشتن اصل رسید واریزی 
به مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 5644490086 نزد 
بانک تجارت شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه یک برگ 
مشخصات کامل متقاضی شامل نام، آدرس، تلفن، نمابر و پست 

الکترونیکی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
در ضمن مبلغ ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یاد شده 

معادل مبلغ 100/000/000 ریال می باشد.
و  نظارت  دفتر   – اصفهان  دانشگاه صنعتی   – اصفهان  آدرس: 

امور قراردادها تلفن 3913119 – 0311

آگهی مناقصه

شایان ذکر است هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره 89/8785/ص مورخ 1389/8/25
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد اجرای عملیات سفت کاری مدارس 
طرح مهر واقع در برزن پنجم )برزنE( این شهر را از طریق مناقصه و تهاتر هزینه 

آن با واحدهای تجاری به سازندگان دارای صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت آگاهی از شرایط مناقصه 
و دریافت اسناد از تاریخ 89/9/1 تا پایان وقت اداری مورخ 89/9/10 به پایگاه 
 http://iets.mporg.ir یا WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM اینترنتی
یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر – میدان ولی 

عصر مراجعه نمایند.

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

آگهی مناقصه

جناب آقای اصغر دلیلی 
مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن کسب عنوان دومی جام 
قهرمانان باشگاههای آسیا را به حضرتعالی و کلیه دست اندرکاران باشگاه به 

خصوص مربیان، بازیکنان و هواداران تبریک عرض می نماییم.
روزنامه زاینده رود
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روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

)نوبت اول(
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گف��ت:  اصفه��ان  ش��هردار 
رسانی  نمایشگاه جهاد خدمت 
دارای خاستگاه مردمی است و 
از ارزش مداری س��طح باالیی 
که  چرا  می باش��د  برخ��وردار 
مردم تعیی��ن کننده راه مدیریت 

شهری هستند.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات 
عموم��ی  رواب��ط  رس��انه ای 
اصفه������ان   ش��ه�����رداری 
دکت��ر س��ید مرتضی س��قاییان 
ن��ژاد با تأکی��د بر ای��ن مطلب 
با بازدید از  گفت: ش��هروندان 
نمایش��گاه بزرگ جهاد خدمت 
رس��انی با 372 وظیفه مدیریت 
شهری آشنا می شوند همچنین 
این نمایش��گاه به صورت چند 
منظوره گذش��ته تا آینده ش��هر 

برپا شده و تمام دس��تاوردهای اصفهان در تمام 
ادوار را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: اطالع رسانی، آشنایی مردم با وظایف 
ش��هرداری، آموزش ش��هروندی، انتقال تجارب 
 ش��هر اصفهان به دیگر ش��هرها و ایج��اد تعامل
دو طرف��ه بی��ن م��ردم و ش��هرداری از دیگ��ر 
 هدف ه���ای برگ��زاری نم����ایش��گاه بزرگ 

 جهاد خدمت رسانی است. وی افزود: نمایشگاه
 جهاد خدمت رس��انی برنامه ه��ای متعددی با 
رویک��رد آموزش ش��هروندان و ارتقای فرهنگ 
شهروندی برای اولین بار با این حجم برپا می شود 
عالوه بر این بازدیدکنندگان می توانند از اصفهان 
 گذشته، حال و آینده شهر اطالعات خوبی کسب 

نمایند. 
دکتر س��قاییان نژاد همچنین اعالم کرد: با توجه 

به این که از برگزاری نمایشگاه 
بزرگ جه��اد خدمت رس��انی 
ح��دود دو ماه می گ��ذرد آمار 
استقبال شهروندان از نمایشگاه 
بزرگ جهاد خدمت رسانی هر 
روز بیشتر می شود و در برخی 
از شب ها تعداد بازدیدکنندگان 
به 6 هزار نفر می رس��د. وی با 
بیان این که شهرداری یک ارگان 
مردمی است و بودجه و مخارج 
شهر از طریق شهروندان تأمین 
می شود اظهار داشت: هر اقدام 
دیدگاه  اس��اس  بر  ش��هرداری 
می گی��رد  ص��ورت  مردم��ی 
بنابراین نمایشگاه جهاد خدمت 
رس��انی دارای خاستگاه مردمی 
اس��ت و از سطح ارزش مداری 

باالیی برخوردار می باشد.
ش��هردار اصفه��ان ب��ا بی��ان این مطل��ب که در 
نمایش��گاه جه��اد خدم��ت رس��انی نظره��ای 
شهروندان جهت بهینه سازی نمایشگاه دریافت 
می ش��ود خاطرنش��ان کرد: به ط��ور حتم ایجاد 
ارتباط دوسویه با شهروندان و دریافت نظرها و 
پیشنهادهای آنان در توسعه بهینه و مطلوب شهر 

مؤثر خواهد بود.

رئی��س جمه��وری بر ت��داوم حمای��ت دولت 
از گس��ترش فرهن��گ مطالع��ه کتاب، توس��عه 
س��طح  ارتق��ای  و  عموم��ی  کتابخانه ه��ای 
 کتابداری در کش��ور تأکید کرد. به گزارش ایرنا، 
محم��ود احمدی نژاد در هجدهمین جش��نواره 
کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید در س��الن 
همایش های بین المللی صدا و سیما، خطاب به 
خانواده بزرگ کتابداران ایرانی از آنان خواس��ت 
که در شیوه های کتابداری، دسترسی به کتاب و 
معرفی کتاب، متقاضیان به شیوه هایی به روز و 
مردمی حرکت کنند. وی خاطرنش��ان کرد: باید 
کاری کنیم که متقاضیان با س��اده ترین روش و 
در کوتاه ترین زم��ان بتوانند به کتاب های مورد 
نیاز خود دست یابند و در کنار آن مشاوره های 
مناس��ب در اختیار متقاضیان ق��رار گیرد. رئیس 
ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی تأکی��د کرد: 
باید کتابخانه های ایران به روز باش��د و ش��بکه 

کتابخانه های کشور به کتابخانه های معتبر دنیا 
متصل شود و هر ایرانی بتواند از خانه به کتابخانه 
متصل شود و به هر منبعی در دنیا دسترسی داشته 
باشد. وی با اش��اره به نقش کتاب در ماندگاری 
اندیش��ه و فرهنگ انس��انی اظهار داشت: عمیق 
ترین دریافت های انسان در علوم و سایر معارف 
از طریق کتاب منتقل شده اند و با وجود گسترش 

وس��ایل ارتباط جمعی کتاب همیش��ه به عنوان 
موضوع��ی مهم در انتقال دریافت های بش��ری 
تأثیرگذار خواهد بود. احمدی نژاد افزود: به همان 
میزان که اهمیت کتاب بیش��تر می شود اهمیت 
کتابخانه و کتابداری بیشتر می شود. وی در ادامه 
این تصور که کتابداری یک کار فیزیکی است را 
رد کرد و گفت: کتابدار یک مشاور و حافظ امین 
اس��ت و یک کتابدار خوب یک کتابدان خوب 
نیز هست. رئیس جمهوری با بیان این که خوشا 
ب��ه حال کتابداران ک��ه در فضای علم و معرفت 
سیر می کنند گفت: کتابداران در باالترین سطوح 
سرانه مطالعه قرار دارند. رئیس جمهوری تصریح 
کرد: آنان که می گفتند ایرانی ها و اندیشه اسالم 
ناب کار و دستاوردی برای ارائه ندارد این سخن 
بسیار سخیف اس��ت چرا که ایرانی ها و پیروان 
اندیشه ناب، حتی دس��تور العمل زبان عربی را 

تدوین کرده و در اختیار بشریت قرار داده اند.

سراسری
ایران

به گ��زارش ف��ارس، صفرعل��ی براتلو 
)مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تانداری 
تهران( در نشس��تی صمیمانه با جمعی 
از دانش آموزان دبیرس��تان 17 شهریور 
فیروزک��وه ضمن ارائه توضیحاتی کامل 
در م��ورد اجرای طرح هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا، اجرای این ط��رح را موجب 

پیش��رفت جامع��ه و 
مردم دانست. 

ک��رد:  اضاف��ه  وی 
ط��رح  اج��رای  ب��ا 
ی  ز س��ا فمند هد
یارانه ها تا حد زیادی 
ان��رژی  در مص��رف 
صرفه جویی می شود. 
وی اف��زود: در ای��ن 
در  تاکن��ون  راس��تا 

مصرف بنزین صرفه جویی زیادی شده 
است. 

براتل��و همچنی��ن در م��ورد جنگ نرم 
دش��من توضیحاتی داد و ب��ر لزوم باال 
بردن بصی��رت و داش��تن تعصب ملی 
دانش آم��وزان در رویاروی��ی ب��ا ای��ن 
مس��ائل تأکید کرد. س��عید افشارنادری 
فرماندار فیروزکوه نیز در این نشس��ت 

ضمن قدردان��ی از برگزارکنندگان این 
نشس��ت، به دانش آم��وزان توصیه کرد 
که به حفظ اصالت ذاتی خود که همان 
تعلی��م و تربیت، متکی ب��ودن به علم و 
دانش، حساس��یت نس��بت ب��ه جامعه 
و توج��ه ب��ه میهن و ارزش ها اس��ت، 
بپردازند. س��ید محمود حسینی نیا مدیر 
پرورش  و  آم��وزش 
فیروزکوه  شهرس��تان 
نیز در نشست ضمن 
ع��رض خیرمق��دم و 
ب��ه  خوش��امدگویی 
گزارش��ی  میهمانان، 
از فعالیت ه��ای ای��ن 
اداره ارائ��ه کرد و به 
از  برخی  پرسش های 
دانش آموزان در مورد 
مسائل علمی، فرهنگی و ورزشی پاسخ 

داد. 
همچنی��ن در ای��ن نشس��ت برخ��ی از 
در  س��ئوال  ط��رح  ب��ه  دانش آم��وزان 
م��ورد اوض��اع سیاس��ی، آموزش��ی و 
فرهنگی کش��ور و مسائل روز از جمله 
یارانه ها  هدفمندس��ازی  ط��رح   اجرای 

پرداختند.

فرماندار شهرستان دماوند در جلسه ستاد 
مسکن مهر شهرس��تان گفت: بر اساس 
گزارش وزارت مس��کن و شهرسازی، 
شهرس��تان دماوند رتب��ه برتر کیفیت را 
در س��اخت مسکن مهر در استان تهران 
کس��ب کرد نورمحمد فردی ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: جلس��ه های مستمر، 
بازدی��د از پروژه ه��ا و بیان مس��ائل و 
مشکل ها می تواند روند ساخت مسکن 

مهر را تسریع بخشد. 
وی ب��ا تأکید بر اهمیت پروژه مس��کن 
مهر به عنوان یک طرح ملی بیان داشت: 
دستگاه های خدماتی همزمان با ساخت 
واحدهای مسکونی، پروژه های خود را 
برای ارائه سریع خدمات تکمیل کنند تا 
در زم��ان تحویل این واحد ها به مردم، 
مشکل عدم ارائه خدمات وجود نداشته 

باشد. 
فرمان��دار شهرس��تان دماون��د همچنین 
پ��س از ش��نیدن موانع و مش��کل های 
موجود توسط مسئوالن ساخت مسکن 
مهر شهرس��تان به چندین موضوع برای 
تس��هیل در کارها اش��اره کرد و افزود: 
با توجه به س��اخت منب��ع پنج هزار متر 
اداره  آبعل��ی   مکعب��ی آب، در پ��روژه 
مناب��ع طبیع��ی زمی��ن مورد نظ��ر را به 

صورت تحویل قطعی به آب و فاضالب 
ش��رق اس��تان تهران واگذار نماید وی 
تصری��ح کرد: ب��ا اختص��اص زمینی با 
 مساحت 15 هکتار در شهر آبعلی توسط 
مناب��ع طبیع��ی به س��ازمان مس��کن و 
شهرسازی مشکل ساخت مسکن در این 
ش��هر نیز برطرف شد. فردی همچنین با 
اشاره به لزوم تسریع در ساخت واحدهای 
مس��کونی مسکن مهر به سازمان مسکن 
و شهرس��ازی و بنیاد مسکن دستور داد 
ت��ا با برنامه ریزی دقی��ق تعدادی از این 
واحدهای مسکونی در دهه مبارک فجر 
به مردم تحویل ش��ود. وی همچنین به 
ادارت آب، ب��رق، گاز، مخابرات و غیره 
توصیه کرد تا روند خدمات رسانی را به 
پروژه های مسکن مهر به صورت جدی 
پیگیری نمایند و مس��ائل و مشکل های 
موج��ود را در جلس��ه های دیگر مطرح 
س��اخته تا ب��رای رف��ع آنه��ا اقدام های 
الزم ص��ورت گی��رد. گفتنی اس��ت در 
پ��روژه مس��کن مهر شهرس��تان دماوند 
هش��ت هزار و 300 واحد مسکونی در 
زمین��ی به وس��عت 120 هکتار توس��ط 
40 تعاون��ی در دو منطق��ه مهک دماوند 
 و مهرآب��اد روده��ن در ح��ال س��اخت 

می باشد.

معاون استاندار تهران:
هدفمندی یارانه ها موجب پیشرفت 

جامعه می شود 

توسط دماوند کسب شد؛
رتبه برتر کیفیت ساخت مسکن مهر 

در استان تهران

جهان نما نصف النهار

کشف اجساد 2 هزار جنین 
در تایلند 

پلیس تایلند در ادامه جس��تجوهای خ��ود در معبد بودایی در بانکوک، از 
کشف 2 هزار جنین مرده خبر داد. به گزارش ایرنا، اجساد این جنین های 
م��رده در ظرف هایی در س��ردخانه این معبد پیدا ش��ده اند. در تایلند به 
طور معمول از س��ردخانه معابد برای نگهداری از اجسادی که قرار است 
س��وزانده شوند، اس��تفاده می ش��ود. این گزارش افزود: کوره سوزاندن 
اجس��اد این معبد برای مدتی کار نمی کرده است و بوی تعفن باعث شد 
پلیس از موضوع آگاه شود. کشف صدها جنین مرده در یک معبد، راهبان 
مستقر در آن معبد را بشدت حیرت زده کرده و آنها از وجود این اجساد 

اظهار بی اطالعی کرده اند. 
پلی��س تایلن��د همچنی��ن از روز پنجش��نبه ب��ه ظ��ن آن که ش��ماری از 
درمانگاه های ش��هر بانک��وک، پایتخت تایلند، به طور غیرقانونی س��قط 

جنین انجام می دهند، بازرسی از آنها را آغاز کرده است. 

محکومیت قطعنامه ضدایرانی 
شورای حقوق بشر

کشورهای جنبش غیرمتعهدها با صدور بیانیه ای صدور قطعنامه علیه ایران 
در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کردند. 

ب��ه گزارش ف��ارس، اعضای جنب��ش غیرمتعهدها ص��دور قطعنامه ضد 
ایرانی در این کمیته را باعث تضعیف س��اختار و مکانیزم بررسی دوره ای 
وضعیت حقوق بش��ر کشورها که ایران در س��ال گذشته در سطح بسیار 
باالیی در آن مش��ارکت کرده بود، دانس��ته اند. در بخشی از این بیانیه که 
متن آن در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اختیار کلیه کشورهای 
ش��رکت کننده قرار گرفت، به رویکرد یک جانبه گرایانه کشورهای غربی 
در پرداختن به مس��ائل حقوق بش��ری سایر کش��ورها به شدت اعتراض 

شده است. 
در این بیانیه آمده است: اعضای جنبش غیرمتعهدها بر این باورند که راه 
رسیدن به وضعیت مناسب حقوق بشر و آزادی های بنیادین باید از طریق 
همکاری ها و رویکردی سازنده پیگری شود و در راه رسیدن به این هدف 
باید از هرگونه دخالت در امور ملی کشورها پرهیز شود. اعضای جنبش 
غیرمتعهدها در ادامه این بیانیه به پیدایش مکانیزم بررسی دوره ای جهانی 
توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به )یو پی آر( اشاره کردند 
که به همین منظور تشکیل شده است تا خارج از چهارچوب های سیاسی، 
اس��تاندارد دوگانه و هرگونه شائبه دیگری، صرفاً به وضعیت حقوق بشر 
در کشورهای جهان بپردازد، اما چنین اقدام هایی باعث نابودی و تخریب 

آن می شود. 
کشورهای غیرمتعهد در ادامه بیانیه خود تصریح کردند، سران این کشورها 
در پانزدهمین نشس��ت ش��رم الش��یخ در جوالی 2009 بر نقش شورای 
 حقوق بشر سازمان ملل به عنوان تنها نهاد مسئول برای بررسی وضعیت 
حقوق بش��ر کلیه کش��ورها و گفتگوی س��ازنده با آن ها تأکید کرده اند و 
همچنین نگرانی عمیق خود را از جداس��ازی کشورهای خاص و صدور 
قطعنامه علیه آن ها اعالم داش��ته اند. ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل در 
حالی این قطعنامه را علیه جمهوری اس��المی ایران به تصویب رس��انده 
اس��ت که پیش از این با ذکر 200 مورد نقض حقوق بشر آمریکا، از این 
کش��ور خواسته است تا وضعیت حقوق بش��ر خود را بهبود بخشد. این 
شورا در گزارش اخیر خود به موارد نقض حقوق بشر در آمریکا پرداخته 
و بدون در نظر گرفتن مس��تندات برخوردهای نژادپرس��تانه پلیس و نیز 
شکنجه های اعمال شده در زندان هایی چون گوانتانامو فقط به 228 مورد 

تذکر و پیشنهاد بسنده کرده است.
از همین رو س��ران کشورهای غیرمتعهد، این قطعنامه را با اصول جهانی 
حقوق بش��ر مغایر می دانند و معتقدند که این روش باعث نابودی تعامل 
به عنوان اصلی اساسی و مؤثر در اعتال و حمایت از حقوق بشر به عنوان 

یک موضوع جهانی می شود.
اعضای جنبش غیرمتعهدها همچنین تأکید کردند، این قطعنامه شرایط را 
برای تخریب و بی راهه رفتن مکانیزم یو پی آر به عنوان اهرمی س��ازنده، 
غیرگزینش��ی، جامع و غیرجنجالی و غیرسیاس��ی از بین می برد و تحت 
تأثیر قرار می دهد. کش��ورهای عضو غیر متعهده��ا در پایان، بار دیگر با 
اش��اره به این که هیچ نی��ازی به ایجاد یک راه موازی با ش��ورای حقوق 
بش��ر برای رس��یدگی به وضعیت حقوق بش��ر از طریق این قطعنامه در 
کمیته س��وم نمی بینند، تأکید کردند: ما براین باوری��م که این قطعنامه ها، 
 تنها کش��ورهای عضو و در حال توس��عه این جنب��ش را هدف قرار داده 

است. 

چین:
کشورهای توسعه یافته به تعهدات 

خود درباره تحوالت اقلیمی عمل کنند 
چین از کشورهای توسعه یافته 
کانکون  اجالس  در  خواس��ت 
مکزیک از خود صداقت نشان 
دهن��د تا بتوان ب��ه توافقاتی در 
مقابله با تحوالت آب و هوایی 
دس��ت یافت. به گزارش شین 
ه��وا، »خوانگ خوی��ی کانگ« 
نماینده وی��ژه مذاکره تحوالت 
اقلیم��ی وزارت خارج��ه چین 
در مصاحبه ای در پکن گفت: 
چین از هم��ه می خواهد برای 
رسیدن به توافق ها تالش کنند. 

وی گف��ت: باید با همکاری مش��ترک و رایزنی روی مس��ائل کار کرد و 
در م��ورد منابع مال��ی، فن آوری و موضوع های دیگر به توافق رس��ید تا 
بت��وان با تحول های اقلیمی مقابله کرد. مق��ام چینی افزود : اختالف هایی 
در میان کش��ورهای توس��عه یافته و در حال رش��د وجود دارد که مانعی 
 برای رس��یدن ب��ه توافق های بین الملل��ی در مقابله با تح��والت اقلیمی 

است. 
اجالس کپنهاگ سال گذشته میالدی برگزار شد اما درجریان آن کشورها 
نتوانستند به معاهده ای برای مقابله با تحوالت آب و هوایی پس از سال 
2012 میالدی دست یابند. بیشترین اختالف های میان کشورهای ثروتمند 
و فقیر وجود دارد. به ویژه آن که این توسعه یافته ها هستند که بیشترین 

گازهای گلخانه ای را در جهان منتشر می کنند. 
خوانگ گفت: ما از کش��ورهای توس��عه یافته خواس��ته ایم برای کاهش 
کربن و گازهای گلخانه ای بیش��تر تالش کنند. بای��د منازعات در مورد 
پیمان کیوتو حل و فصل شود. این اصلی ترین منازعه میان کشورها است 
و مانعی برای پیش��برد گفتگوهای مقابله با تحوالت اقلیمی اس��ت. مقام 
چینی کش��ورهای توسعه یافته را در قبال تحوالت اقلیمی مسئول دانست 
و گفت: آنها باید بی قید و ش��رط با دیگران همکاری کرده و با تحوالت 

اقلیمی مبارزه کنند. 
وی نس��بت به دستیابی به توافق در مکزیک نیز ابراز تردید کرد و گفت : 
برخی بر این باورند که به دلیل همین اختالف ها اجالس کانکون مکزیک 

نیز به بن بست خواهد رسید. 

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی: 

مردم با 372 وظیفه شهرداری آشنا می شوند

رئیس جمهور تأکید کرد:
تداوم حمايت دولت از گسترش فرهنگ کتابخوانی 

اقتصادی  سخنگوی طرح تحول 
گف��ت: قان��ون هدفمن��د کردن 
یارانه ه��ا برنامه ای ب��رای مبارزه 
با فقر اس��ت و همه محرومین و 
اقش��ار کم درآمد جامعه را تحت 
پوش��ش قرار می دهد. به گزارش 
ایرن��ا، محمدرضا فرزی��ن اظهار 
داش��ت: قان��ون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا براحت��ی می تواند همه 
اف��راد جامع��ه را با کم��ال عزت 
و احترام تحت پوش��ش داش��ته 
باش��د. وی با بیان ای��ن که قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ها، حذف 
یا آزادس��ازی قیمت ها نیس��ت، 
افزود: مبالغ بسیار زیادی در کشور 
به عنوان یارانه پرداخت می شود، 
ولی به ه��دف اصلی که حمایت 
از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان 
است، نمی رسد. معاون اقتصادی 
وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
ادام��ه داد: یارانه ها تاکنون مزیتی 

برای حمل ونقل نداشته و بسیاری 
از کاالهای تولیدی نیز توان رقابت 
ندارد. فرزین با اش��اره به مصرف 
حامل های انرژی و افزایش مصرف 
هفت درصدی س��االنه انرژی در 
کش��ور گفت: اکنون روزانه   8/3  
میلیون بشکه نفت از کشور صادر 
می شود و   7/1  میلیون بشکه نیز 
به مصرف داخلی می رسد که اگر 
بتوانیم رشد مصرف را کنترل کنیم 
ساالنه هشت تا  10  میلیارد دالر 
به نفع کشور است. فرزین با بیان 
ای��ن که قانون این اجازه را داده تا 
بخشی از یارانه ها به روش تأمین 
اجتماعی پرداخت ش��ود، گفت: 
این روش هدفمندتر اس��ت چرا 
که افراد زیادی در جامعه هستند 
که تحت پوش��ش هی��چ بیمه ای 
نیس��تند و از این طریق می توان 
بخشی از یارنه ها را صرف توسعه 
بیمه در کش��ور ک��رد. وی ادامه 

داد:  30  درص��د از یارانه ها نیز به 
بخش تولید، صنعت، کشاورزی، 
حمل و نقل درون و برون شهری، 
شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت 
می شود. س��خنگوی طرح تحول 
اقتص��ادی با بیان ای��ن که تجزیه 
و تحلی��ل افزای��ش قیم��ت در 
بخش های مختلف انجام ش��ده، 
گفت: مناب��ع و اعتبارهای خوبی 
برای شهرداری ها، صنایع و سایر 
بخش ها در نظر گرفته شده است. 
ام��داد  کمیت��ه  تأس��یس   وی، 
امام خمینی )ره( را یکی از بزرگترین 
افتخارهای انقالب و بزرگترین نهاد 
مبارزه با فقر ذکر کرد و افزود: این 
نهاد به همراه س��ازمان بهزیس��تی 
حدود شش میلیون نفر در کشور 
را تحت پوشش دارند. وی اظهار 
داشت: به طور متوسط کمیته امداد 
به هر خانواده ماهیان��ه 450 هزار 

ریال پرداخت می کند. 

سخنگوی طرح تحول اقتصادی:
قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مبارزه با فقر 

»09620« برای 
پاسخ به سئواالت 

یارانه ای

س��فیر جمه��وری اس��المی ای��ران در 
اس��پانیا در جم��ع تع��دادی از رهبران 
ومس��ئوالن جوامع و تشکیالت اسالمی 
این کش��ور تصریح کرد: انجام هرگونه 
تحرک نظام��ی غرب علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران که به تازگ��ی در برخی 
 محاف��ل مطرح ش��ده دیوانگی اس��ت. 
مرتضی صفاری تأکید کرد: تهاجم نظامی 
آمری��کا و ناتو به عراق و افغانس��تان به 
نتیجه نرسیده و عالوه بر آن وضع ایران 
نیز با این دو کشور متفاوت است و آنها 
باید دیوانه باش��ند ک��ه در صدد تهاجم 

نظامی به ایران برآیند. 
س��فیر ایران در این مراسم که با حضور 
محمد امین )میگل آنخل دوران( رئیس 

مس��لمانان  انجم��ن 
ماالگا، یوسف فرناندز 
فدراس��یون  رئی��س 
اس��پانیا،  مس��لمانان 
رئیس  مزیانی  لوییس 
فدراس��یون اس��المی 
 ، س لئ��ا ر با یر ا جز
نماینده مرکز فرهنگی 
و  والنس��یا  اس��المی 
از  دیگ��ر  جمع��ی 

مس��لمانان مقیم این کشور برگزار شد، 
همچنین بر لزوم وحدت و یکپارچگی 
مس��لمانان برای ایجاد یک نظام عادالنه 

در جهان تأکید کرد. 
وی گفت: ما معتقدیم که مسلمانان امت 
واحده هستند و اختالفی نباید بین فرق 
مختلف اسالمی باش��د، اما متأسفانه در 
طول تاریخ استعمارگران و استکبارگران 
بین مس��لمانان تفرقه ایجاد کرده اند و 
این امر به کش��ورهای اسالمی و جهان 

اسالم لطمه زده است. 
صف��اری با تأکید بر لزوم ایجاد وحدت 
و یکپارچگ��ی می��ان مس��لمانان اظهار 

داش��ت: جمه��وری اس��المی از همان 
روزهای نخس��ت انقالب ب��ا برگزاری 
هفته وحدت برای تحقق عملی این امر 
تالش کرده اس��ت و البته این وحدت و 

یکدستی، دشمنانی هم دارد. 
سفیر ایران همچنین با اشاره به سیاست 
ظل��م س��تیزانه و حمای��ت از مظل��وم 
جمهوری اس��المی خاطرنشان ساخت 
که حمایت ایران از مردم فلسطین نمونه 

بارز این سیاست است. 
وی ضم��ن تقبی��ح نظام کنون��ی حاکم 
بر جهان ک��ه بر اس��اس آن تعدادی از 
کشورهای مسلط با برخورداری از حق 
دارند،  دوگان��ه ای  برخورده��ای  وتو، 
با اش��اره ب��ه وجود بیش از 50 کش��ور 
جه��ان  در  اس��المی 
تصریح کرد: مسلمانان 
بر اساس دیدگاه های 
اس��المی برای مبارزه 
با ظل��م و ایجاد نظام 
عادالن��ه باید در نظام 
جهان��ی  مدیری��ت 
نقش داش��ته باش��ند. 
بر  تأکید  ب��ا  صفاری 
های  فعالیت  ت��داوم 
هس��ته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی 
ای��ران گفت: ب��ا وجود اینکه دش��منی 
غرب، ایران پذیرفته است که در شرایط 
برابر و عادالنه در آینده نزدیک با گروه 
1+5 مذاکره کند و ش��رایط خود را نیز 
برای انجام آن اعالم کرده است. برخی 
نمایندگان جوامع و تشکل های اسالمی 
اس��پانیا نیز در این مراس��م ضمن طرح 
دیدگاه ه��ای خود به طرح س��ئواالتی 
در خصوص مواضع جمهوری اسالمی 
ای��ران در زمینه های گوناگون پرداختند 
که از س��وی س��فیر جمهوری اسالمی 

ایران توضیحاتی به آنان ارائه شد. 

سفیر ایران در اسپانیا: 
هرگونه تهاجم نظامی به ایران دیوانگی است 

مهدی رفائی 

در چهارمین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان که 
24 آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیمای تهران برگزار ش��د، از گروه صنایع غذایی 
جرع��ه اصفهان در دو بخش معرفی تولیدکنندگان 
ج��وان و نیز معرف��ی چهره های برت��ر و ماندگار 

صنعت و معدن ایران تقدیر شد.
محمد عصارزادگان بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
آرد جرعه و مدیرعامل این شرکت به عنوان چهره 
ماندگار صنعت و معدن ایران در سال 89 شناخته 
شد و میثم عصارزادگان مدیرعامل شرکت جرعه 
ش��اهین از گروه صنعتی آرد جرعه اصفهان نیز به 
عنوان مدیر جوان نمونه کش��ور و تولیدکننده برتر 
جوان کشور حائز رتبه اول چهارمین دوره جشنواره 

ملی تولیدکنندگان جوان شد.
 گ��روه صنای��ع غذای��ی آرد جرع��ه اصفه��ان و 
محم��د عص��ارزادگان باره��ا در جش��نواره های 
بزرگ کش��ور مورد تجلیل قرار گرفته اس��ت که 
انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور، واحد 
نمونه اس��تاندارد ملی؛ برت��ری در همایش قهرمان 

قهرمان��ان صنعت ای��ران و... از آن عناوین اس��ت 
که چندی پیش س��بب برگزاری مراسم نکوداشت 
از وی در اصفه��ان و نیز تقدیر اس��تاندار اصفهان 
به عن��وان واحد نمونه تولی��دی بخش خصوصی 
 در جش��نواره ش��هید رجایی، از این گروه صنعتی 
گردید. در چهارمین جش��نواره ملی تولیدکنندگان 
جوان که با همکاری وزارت صنایع و معادن، خانه 
صنع��ت و معدن جوانان ایران و حوزه مش��اوران 
جوان وزارت صنایع و ریاس��ت جمهوری برگزار 
گردی��د، 28 نفر از چهره ه��ای ماندگار صنعت و 
مع��دن ایران و مدیران جوان برتر در عرصه تولید، 
صادرات، خدمات و برن��د برتر مورد تجلیل قرار 
گرفتن��د و از 15 واحد تولی��دی، 7 واحد خدماتی 
و یک صادرکننده نمون��ه و 4 برند برتر نیز تقدیر 
شد. در مراسم امسال در کنار تقدیر از مدیران برتر 
جوان در جهت الگوسازی و توانمندسازی جوانان 
از چهره های پیشکسوت و ماندگار صنعت و معدن 
ایران نیز تقدیر ش��د. خانه صنعت و معدن جوانان 
ایران که متولی اصلی برگزاری این مراس��م بود در 
سالی که گذشت موفق به افزایش جوایز صادراتی 
و تدوین پی��ش نویس الیحه معافیت مدیران برتر 

جوان از مالیات، گردید و نیز تدوین طرح توس��عه 
اقتصاد منطقه ای با نظر به پتانس��یل مدیریتی جوان 
و توانمندس��ازی محیط کسب و کار خصوصی و 
دولتی برای جوانان و نیز طرح س��پاه صنعت برای 
گذراندن دوره س��ربازی مدیران تولیدی، صنعتی 
کش��ور را در دس��ت برنامه ری��زی و ارائه جهت 
تصویب دارد. جشنواره امسال تولیدکنندگان جوان 
با رش��د 30 درصدی شرکت کننده رو به رو بوده و 
657 واحد صنعتی و مدیران آن اقدام به ارسال فرم 

شرکت در همایش از سراسر کشور نمودند.
عبدالرض��ا ش��یخ االس��المی )وزی��ر کار و امور 
اجتماع��ی(، محمدرضا باهنر )رئیس کمیس��یون 
تلفی��ق مجلس(، حیدریان )دبیرکل خانه صنعت و 
معدن جوانان ایران(، خجس��ته پور )معاون ریاست 
گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری(، خدامراد 
احمدی )مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
ای��ران(، صدری )رئی��س خانه صنع��ت و معدن 
جوانان ایران( و غنی فرد از شبکه خانه های صنعت 
و معدن ایران از س��خنرانان این همایش بودند که 
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز 

پیامی به آن ارسال داشته بود.

درخشش گروه صنايع غذايی آرد جرعه اصفهان 
در جشنواره ملی توليدکنندگان جوان

تلفنی س��ازمان  پاس��خگویی  مرکز 
هدفمندس��ازی یارانه ها به ش��ماره 
پاس��خگوی  ام��روز  از   »09620«
س��ئواالت هموطن��ان در خصوص 
مس��ائل مختلف مربوط به موضوع 

یارانه ها خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس اعالم 
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ه��ا، 
مردم از سراس��ر کش��ور می توانند 
با تلفن ثابت ش��هری، روس��تایی و 
تلفن همراه با این شماره به صورت 
رای��گان تماس بگیرند و س��ئواالت 

خود را مطرح کنند.
بر اس��اس این گزارش، کارشناسان 
یارانه ه��ا  س��ازمان هدفمندس��ازی 
از طری��ق ای��ن س��امانه، به صورت 
24 س��اعته پاس��خگوی س��ئواالت 
خواهن��د  زمین��ه  ای��ن  در   م��ردم 

بود.
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حوادث

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

پس��ری که در جری��ان درگیری 
خیابانی دس��ت به جنایت زده و 
در یک قدمی مرگ قرار داش��ت 
 به دست هم س��لولی اش کشته 

شد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما محمد 
)26 س��اله( در ی��ک درگی��ری 
 خیابانی پس��ری به نام محس��ن 
 )26 ساله( را با ضربه های کارد از پا

درآورد. 
وی پس از دستگیری و محاکمه 
در ش��عبه 113 دادگاه کیف��ری 
اس��تان تهران )به ریاست قاضی 
همتی��ار( با درخواس��ت اولیای 
 دم به قصاص )اع��دام( محکوم 

شد. 
وی در آخرین جلسه محاکمه در 
دفاع از خ��ود گفت: روز حادثه 
هم��راه دوس��تم ب��رای گردش 
بی��رون رفته بودیم ام��ا هنگامی 
که مقابل یک بس��تنی فروش��ی 
در خیابان نواب ایس��تاده بودم با 
یکی از ساکنان محل درگیر شده 
و وقتی کار ب��اال گرفت او را با 

کارد زده و گریختم. 
همزمان با تأیید قطعی حکم، پسر 
اعدامی در انتظ��ار اعدام بود که 
نیمه شب به دست یک محکوم 
 اعدام��ی در س��لولش ب��ه قت��ل

رسید.

ای دختر بی چش��م و رو! با این پسر غریبه 
چه س��ر و س��ری داری؟ امروز که تو را به 
خانه ببرم زندانی ات می کنم تا بفهمی با یک 

من آرد چند تا فتیر می توان درست کرد. 
مادر شهال با عصبانیت جلو آمد و در حضور 
افس��ر نگهبان کالنتری قصد داش��ت کارت 
شناس��ایی خود را از داخل کیف دستی اش 
دربیاورد ام��ا ناگهان یک بس��ته کوچک از 
دس��تش روی زمین افتاد. او ب��ا عجله و در 
حالی که دستپاچه شده بود بسته را برداشت 
 و رن��گ صورت��ش مث��ل گچ دیوار س��فید 

شد.
حرکت ها و رفتار مشکوک مادر دختر جوان 
ظن افس��ر پلیس را برانگیخت و او با اندکی 
دقت متوجه ش��د که یک بسته کریستال در 
دس��ت این زن می باشد. با کشف بسته مواد 
مخدر، مادر ش��هال برای بررسی موضوع به 

دایره اجتماعی کالنتری شهرک ناجای مشهد 
هدایت شد. 

زن 46 ساله که در برابر شواهد و ادله موجود 
راهی جز بیان حقیقت نمی دید س��فره دلش 
را باز کرد و گفت: دیگر خسته شده ام و در 
جستجوی فرصتی بودم تا کمی حرف بزنم 
و از بدبختی هایی که به س��رم آمده صحبت 
کنم. او در ادامه بیان داش��ت: شوهرم کارمند 
اس��ت و س��عی و تالش می کند تا من و 2 
فرزندمان کم و کسری نداشته باشیم. متأسفانه 
از چن��دی قبل در اثر رفت و آمدهایی که به 
خانه یکی از دوس��تانم داشتم به پیشنهاد او 
ب��ه بهانه آرامش اعصاب و تناس��ب اندام به 
مصرف شیشه روی آوردم. دوستم می گفت 

این ماده مخدر نیست و نه تنها از نظر روحی 
تو را آرام خواهد کرد بلکه برای حفظ جوانی 

و تناسب اندام نیز خیلی مفید است. 
مادر شهال افزود: از آن جا که تأمین موادمخدر 
برایم خیلی سخت بود نقشه ای برای دوست 
پسر دخترم کش��یدم و برای این پسر جوان 
ش��رط گذاش��تم که اگر برایم مقداری مواد 
بی��اوری اجازه خواهم داد ب��ا دخترم بیرون 

بروی و مراوده داشته باشی. 
این پسر جوان نیز با توجه به عالقه زیادی که 
ب��ه دخترم دارد قبول کرد و یک روز درمیان 
برایم مواد م��ی آورد.او امروز هم برایم یک 
بسته کریستال آورد و سپس با دخترم بیرون 
رفتند ام��ا پس از چند دقیقه توس��ط پلیس 

دستگیر شدند. مادر پشیمان در حالی که گریه 
می کرد سرش را پایین انداخت و گفت: من 
مادر خوبی برای ش��هال نیستم و به جای آن 
که الگوی فرزندم باش��م و چگونه زیستن را 
به او بیاموزم راه خطا را پیش رویش گذاشته 
ام. بیچاره شوهرم هنوز خبر ندارد چه بالیی 
به سر خودم آورده ام و اگر بفهمد چه رازی 
پش��ت پرده زندگی ما نهفته است غوغا به پا 
می کند. خدا لعنت کند کس��ی که مرا به این 

مواد زهر ماری معتاد کرد! 
»زمان عابدینی« مش��اور درمان اعتیاد درباره 
این ماج��را گف��ت: خانم های ج��وان باید 
مراق��ب تبلیغ��ات فریبنده ای ک��ه در مورد 
شیشه می شود باشند چرا که شیشه محرک 
اس��ت و مصرف آن منجر ب��ه اختالل های 
ش��دید روح��ی و روانی، افس��ردگی، توهم 

شدید و حتی جنون می شود.

نگاهی به زندگی اجتماعی در کش��ور 
م��ا حکایت از این دارد که در س��الیان 
اخی��ر میزان مصرف گرایی و اس��راف 
و تجم��الت در جامعه رش��د بی رویه 
داش��ته و حاک��م ش��دن ای��ن فرهنگ 
حی��ات س��الم بس��یاری از خانواده ها 
را در مع��رض خطر قرار داده اس��ت. 
کارشناسان می گویند: انسان ها زیبایی را 
دوست دارند، به زیبایی خود و محیط 
زندگ��ی و کار اهمیت می دهند، اما این 
توجه زمانی ک��ه ازحد تعادل خارج و 
وضعیتی وسواس و بیمارگونه پیدا کرد 
به عاملی خطرساز برای آرامش روحی 
و اجتماعی تبدیل می شود. به گفته آنها، 
این ج��زو ضرورت ی��ک زندگی دل 
پسند است که انس��ان تنوع در زیستن 
و اس��تفاده از تزئینات را بیازماید، ولی 
غرق ش��دن بیش از حد در این امور به 
اس��راف، اتالف وق��ت، افزایش هزینه 
و دیگ��ر عواق��ب اجتماع��ی و روانی 
منجر می ش��ود. روانشناسان اجتماعی 
می گویند: عاداتی چون تجمل گرایی، 
چش��م و هم چش��می، مصرف گرایی 
ش��دید، مدگرای افراطی در بس��یاری 
از مواقع به عن��وان یک بیماری روانی 
مطرح هستند و برخی افراد برای گریز 
از تنش ه��ای روانی، در این امور غرق 
می ش��وند. میرناص��ر داوودزاده افزود: 
روح اساسی سرمایه داری و هدف آن 
نظام در جوامع س��ودجویی بوده و این 
سودجویی به این معنی است که از هر 
راه و با هر وسیله بدست آید، مناسب تر 
اس��ت. وی گفت: این نظ��ام اجتماعی 
انس��ان را ط��وری تعری��ف می کند که 
صف��ت اصلی او تولید ثروت باش��د و 
برای تداوم این تولی��د نیاز به مصرف 
هر چه بیشتر می باشد. داوودزاده معتقد 
است: برای تداوم نظام سرمایه داری و 
برای اینکه مصرف گرایی افزایش پیدا 
کن��د، تبلیغات به کمک نظام س��رمایه 
داری می آید و این تبلیغات نیاز آفرینی 
می کن��د و نیازه��ای کاذب ب��ه وجود 

می آورد. 
و در مرحله دیگری از گسترش مصرف 
گرایی پ��س از ابداع رادیو و تلویزیون 

بود ک��ه از طری��ق پیام ه��ای بازرگانی 
و تبلی��غ کاالهای مصرفی خواس��ته یا 
ناخواس��ته به مصرف گرایی کمک کرد 
و فن آوری اطالعات و همه گیر ش��دن 
ش��بکه های اینترنتی نیز به این وضعیت 
شدت بخش��یدند. وی عامل اجتماعی 
مهم دیگربرای رش��د مصرف گرایی را 
توجه بیش از ح��د به ارزش های مادی 
و بی توجه��ی به معنوی��ات ذکر کرد و 
گف��ت: وقتی در جامع��ه ای ارزش های 
مادی گس��ترش یاب��د و حاکمیت آنها 
تداوم یابد، مصرف کردن که بیشتر جنبه 

مادی دارد، گسترش خواهد یافت. 
افس��انه عزیزی معتقد اس��ت: تمایل به 
امروزی شدن و نو گرایی در هر انسانی 
وجود دارد و استفاده از وسایل تزئینی از 
ویژگی انسان نوگرا و تجددگراست ولی 
توجه افراطی به استفاده از وسایل تزئینی 
به دنبال خود تبع��ات روانی فراوانی به 
بار می آورد. همچنین فرد تجمل گرا در 
جریان تغییر و تکاپ��و برای تغییر دادن 
وس��ایل زندگی از جمله وسایل تزئینی 
هم��واره در تن��ش و اضطراب به س��ر 
می برد واضطراب ب��ه دنبال خود رفتار 

تکانشی به وجود می آورد. 
عزیزی افزود: بیش��تر افراد مبتال به این 
اختالل برای ارضای تکانه خود حرکت 
کرده و در بیشتر موارد احساس پشیمانی 
و گناه از خرید پیدا می کنند، این اختالل 
را می توان نوعی وسواس دانست که فرد 
همه چی��ز را جمع و حس می کند باید 

همه آنها را داشته باشد. 
از  داد:  ادام��ه  داوودزاده  محمدرض��ا 
آنجایی ک��ه بانوان به خری��د کاالهای 
لوکس و بدون اس��تفاده و با بهره وری 
پایین عالقه مندند، بیشتر این قشر اقدام 
به خرید این نوع کاالها می کنند و بعد 
از اس��تفاده از یک سوم عمر کاال آن را 

عوض می کنند. 
کارشناس��ان مذهبی نی��ز می گویند: با 
توجه به آیات و احادیث دینی اسراف 
ح��رام اس��ت و عالوه بر آن مش��غول 
س��اختن خود به امور غیر ضروری نیز 
باعث غفلت انس��ان از زندگی سالم و 

سیر به سمت کمال می شود.

زاینده رود
قندی در آستانه برگزاری جشنواره 
فیلم قرآن و عترت )تسنیم( در اصفهان 
گفت: این جش��نواره اولین جش��نواره 
جهان مسلمانان است و از آنجا که تمام 
کارهای آن در اصفهان انجام می شود یک 

جشنواره تمام اصفهانی است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه یک جشنواره 
قرآن��ی در اصفهان برپا می ش��ود و هیچ 
کشوری این حرکت را که همان نمایش 
فیلم های قرآنی در قالب جشنواره است 
را انجام نداده از حس��نهای جش��نواره 

تسنیم است.
مسئول اجرایی جشنواره افزود: نزدیک به 
70 درصد بودجه جشنواره جهت تولید 
فیلم صرف می شود و این از حسن های 

این حرکت ملی است.
قندی ایجاد انگیزه برای فیلمس��ازان را 
از هدف های جش��نواره تسنیم عنوان و 
خاطرنش��ان کرد:  شبکه قرآن قرار است 
فیلم های انتخابی جشنواره را خریداری 
کند. حتی ش��هرداری نیز ق��ول داده که 
بیش��تر فیلم های��ی که در بح��ث قرآنی 
ساخته می شود یا خریداری کند یا اینکه 

بخشی از هزینه آن را بدهد.
بخ��ش مس��ابقه  ب��ه  اث��ر   130
جشنواره فیلم قرآن و عترت راه 

یافتند
مسئوالن اجرایی جشنواره تسنیم با بیان 

این مطلب اذعان داش��تند: کیفیت آثار، 
زمان فیلمه��ا، محتوای قرآن��ی فیلم ها، 
دوری از خرافه گرایی و دسته بندی آثار 
از موارد مطرح در کمیته انتخاب فراخوان 

جشنواره بوده است.
یکی از دس��ت اندرکاران جشنواره نیز 
افزود:  تنوع اقلیم ه��ا در تولید آثار،  نوع 
ن��گاه جوانان ب��ه موضوع ه��ای قرآنی، 
از موضوع های  برداش��ت های مختلف 
واحد، بی��ان تصویری مفاهی��م قرآنی، 
مفاهیم عمیق نس��بت به آی��ات قرآنی 
و تفاس��یر گوناگون از آی��ات از جمله 
مواردی ب��ود که در انتخ��اب آثار برتر 
از میان 1100 اثر رس��یده مدنظر گرفته 
ش��ده و 130 اثر ک��ه دارای این صفات 
 بودن��د انتخاب و به بخش مس��ابقه راه 

یافتند.

مصرف گرايی و رشد تجمالت حيات سالم 
خانواده ها را به مخاطره می اندازد 

مسئول اجرایی جشنواره فیلم قرآن و عترت:

جشنواره تسنيم يک جشنواره تمام 
اصفهانی است

جامعه

برگزاری مسابقات 
دوچرخه سواری در کاشان

تعداد اعضای کتابخانه های 
استان اصفهان 2 برابر شد 

فعالیت 34 کتابخانه عمومی در 
چهارمحال و بختیاری

5 روستای کاشان به خط قرمز 
بی آبی رسید

مدیرعام��ل س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری 
کاش��ان از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری به 
مناس��بت هفته بس��یج در پیس��ت دوچرخه سواری این 
شهرس��تان خبر داد. به گزارش ف��ارس مهدی نادعلی 
گفت: این دوره از مس��ابقات در رشته کراس کانتری از 
شاخه های دوچرخه سواری کوهستان سوم آذرماه سال 
جاری برگزار می ش��ود. به گفته وی برگزاری این دوره 
مس��ابقات ب��ه همت ام��ور ورزش��ی س��ازمان رفاهی 
تفریحی ش��هرداری و با همکاری ناحیه مقاومت سپاه، 
هی��أت دوچرخه س��واری و ام��ور تربیت بدن��ی اداره 

آموزش و پرورش کاشان صورت می گیرد. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
در یک س��ال گذش��ته در سطح این اس��تان تعداد 
اعضای کتابخانه ها دو برابر رشد داشته است.به گزارش 
ف��ارس، غالمرضا یاوری در مراس��م تجلیل از کتابداران 
شهرس��تان آران و بی��دگل در تاالر اندیش��ه این منطقه، 
اظهار داش��ت: شهرس��تان آران و بیدگل در زمینه تعداد 
اعض��ا، تع��داد مراجع��ان، امان��ت کت��اب و بس��یاری 
ش��اخص های دیگر در استان رتبه های نخست را کسب 
کرده اس��ت. وی اضافه کرد: در این منطقه بودجه نسبت 
به س��ال گذشته س��ه برابر ش��ده و به 17 میلیون تومان 
رس��یده تا کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری و سایر 

مشکل ها در زمینه کتابخانه ها برطرف شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در حال حاضر 34 باب کتابخانه عمومی در 
این استان فعال اس��ت. بهرام داوودی در گفتگو با فارس 
تع��داد کتابخانه های اس��تان را بی��ش از 34 باب کتابخانه 
اعالم کرد و اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر بیش از 460 
هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی سراس��ر استان 

موجود است. 

 مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی کاشان گفت: 
پن��ج روس��تای این شهرس��تان با یک ه��زار و 800 
مش��ترک به خط قرم��ز بی آبی رس��یدند. احمد منتظر در 
گفتگ��و با فارس این روس��تاها را ش��امل ورکان، آزران، 
نصرآباد جیرویه، آس��حاق آباد و قهرود دانست و تصریح 
کرد: با توجه به تأمین نش��دن آب از منطقه محلی حداقل 
30 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب مورد نیاز آنها الزم 

است. 

شيشه، مجوز مادر برای دوستی دختر و پسر!محكوم به مرگ قبل از اعدام کشته شد

رئی��س اداره گیاه��ان دارویی وزارت بهداش��ت گفت: 
برخ��ی عطاری ه��ا مواد ش��یمیایی مض��ر وارد گیاهان 
داروی��ی می کنند که مصرف آن ع��وارض جانبی دارد. 
امیرحس��ین جمشیدی در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
ف��روش داروهای چاقی و الغری و اعتیاد و تبلیغ آن ها 
در عطاری ها به طور کامل غیرقانونی اس��ت و متأسفانه 
در بس��یاری از موارد دیده می ش��ود ک��ه عطاری ها از 
فرمول ها و موادی اس��تفاده می کنند که ش��یمیایی است 

و عوارض جانبی زیادی دارد. 
وی با بیان اینکه در طب سنتی فرمول هایی برای گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی وجود دارد که منطقی به نظر 
می رسند تصریح کرد: متأسفانه فرمول ها و مواد شیمیایی 
وارد برخی از مواد گیاهی توزیع ش��ده از عطاری ها که 
مص��رف آن هم عوارض جانبی دارد و هم تداخل های 
زیادی با دیگر داروها ایجاد می کند. جمشیدی با اشاره 
به س��اماندهی عطاری ها تصریح کرد: این موضوع یک 
فرایند تک وزارتخانه ای نیست و فرآیندی است که باید 
از سیستم باالتری پیگیری ش��ود که چند وزارتخانه را 

درگیر خود کند. 
وی اف��زود: در حال حاضر طبق قانون افرادی که بدون 
تخصص در امور پزشکی دخالت می کنند باید مجازات 
شوند که این مجازات هم در قوانین پزشکی آمده است 
لذا وزارت بهداشت می تواند درگیر این موضوع شود از 
طرف دیگر وزارت بازرگانی و اصناف نیز می توانند به 
این موضوع ورود پیدا کنند. جمشیدی گفت: به همین 
دلیل اس��ت که در برخی م��وارد ضمانت اجرایی برای 

ساماندهی عطاری ها وجود ندارد. 
خوش��بختانه در س��تاد کش��وری گیاه��ان دارویی که 
زیر نظر معاونت فناوری ریاس��ت جمه��وری فعالیت 
می کنن��د طرح��ی ب��رای س��اماندهی مط��رح ش��ده و 
 کار می ش��ود ک��ه امیدواریم س��رانجام خوبی داش��ته 

باشد.

رئیس اداره گیاهان دارویی وزارت بهداشت:

برخی عطاری ها مواد شيميايی 
مضر وارد گياهان دارويی 

می کنند

کودکان��ی ک��ه در گی��رودار فروپاش��ی 
رابطه والدینشان گرفتار شده اند وضعی 
اندوهبار و نیاز فراوانی به حمایت عاطفی 
دارند. س��عی کنید هنگام پاسخ دادن به 
پرس��ش  های آن ها تا آنجا که می توانید 
صادق باشید؛ این یکی از راه هایی است 
که می توانید به کودک بفهمانید با وجود 
آنچه که بین ش��ما و همسرتان به عنوان 
یک زوج در جریان است، عشق و عالقه 
ش��ما به او پابرجاس��ت. احساس های 
ش��خصی ش��ما هر چه که هست، سعی 
کنید از همس��رتان بدگویی نکنید، زیرا 
او هنوز هم پدر یا مادر کودک شماست. 

مشکل در هر رابطه به وجود می آید؛ تا 
زمانی که او از عشق متقابل شما مطمئن 
اس��ت خیالش راحت اس��ت، اما وقتی 
ب��رای اولین ب��ار در می یاب��د که رابطه 
ش��ما با هم بد شده اس��ت ممکن است 
احساس کند تمام دنیایش به هم ریخته 
اس��ت و دیگر اینکه اگ��ر نتواند به پدر 
و مادرش متکی باش��د پ��س به دیگران 
هم نمی تواند اعتم��اد کند. کودکان در 
چنین موقعیتی احساس ناامنی می کنند 
و ممکن است به رفتار دوران خردسالی 
برگردند، برای کس��ب اطمینان دس��ت 

به ش��یطنت و ش��رارت و جلب توجه 
می زنند و همیشه خود را به خاطر آنچه 
که اتفاق افتاده است سرزنش می کنند. 
اگر با همس��ر خود دچار اختالف شده 
اید، ب��ه کودکتان اطمین��ان دهید که هر 
چند با هم تواف��ق ندارید اما هر اتفاقی 
هم که بیفتد باز هم او را دوست خواهید 
داش��ت. اگ��ر در حال رفع ک��دورت و 
آش��تی هس��تید، کودکتان را نیز در این 
امر دخالت دهید تا همه اعضای خانواده 
با یکدیگر احس��اس همبس��تگی کنند. 
جدایی شما دایمی باشد یا موقتی، بسیار 
ضروری اس��ت ک��ه کودکانت��ان درباره 

آینده خود احساس امنیت کنند. بنابراین 
به آن ها اطمینان دهید که با اینکه پدر یا 
مادر از آن ها دور ش��ده است، باز هم در 

امنیت خواهند بود. 
کودکان اغلب درب��اره چیزهایی نگران 
می ش��وند که هرگز به ذه��ن ما خطور 
نمی کند، به عنوان مثال اینکه چه کسی 

آن ها را به مدرسه خواهد برد. 
همیش��ه از آن ها بپرسید از چه چیز نگران اند، 
همیش��ه حقیق��ت را ط��وری ب��ه آن ها 
بگویید ک��ه بتوانند بفهمند و اگر به قدر 
کافی بزرگ شده اند آن ها را از آنچه که 

در شرف وقوع اس��ت آگاه کنید. هرگز 
آن ها را تا لحظه آخر بی اطالع نگذارید.

کودک ش��ما پیام ه��ای عاطفی را جذب 
می کند. اگر ش��ما غمگین هس��تید، به 
طور حت��م او نیز غمگین خواهد ش��د. 
ک��ودکان نیاز دارند ک��ه درباره طالق و 
جدایی ب��ا آنها صحبت ش��ود. اگر آنها 
را در بی خب��ری نگه داری��د، اعتماد و 
احت��رام آنه��ا را از دس��ت خواهید داد. 
فک��ر نکنید کودک ش��ما از آنچه که در 
جریان است مطلع نخواهد شد، یا سعی 
نکنید حصاری به دور او بکش��ید. زیرا 
اگر کودک فقط بخشی از ماجرا را بداند 

احساس ناامنی خواهد کرد.
اگر زندگی زناش��ویی را ترک می کنید 
باید به کودکتان بگویید که عش��قتان به 
او بر جای خود باقی اس��ت و به دفعات 
زی��اد او را مالق��ات خواهی��د کرد و به 

نوش��ت.  نامه خواهید  او 
اگ��ر ام��کان دارد، تاریخ 
مشخصی را برای مالقات 
ب��ا او تعیین کنید و هرگز 

بدقولی نکنید.
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
و  فامیل  اعض��ای  س��ایر 
دوستان نزدیک می توانند 
با س��رزدن های م��داوم و 
کمک به حفظ برنامه های 
نق��ش  ک��ودک،  روزان��ه 
بس��یار مؤثری در اطمینان 
بخش��یدن به ک��ودک ایفا 
کنند و ب��ه او این امید را 

بدهند که خانواده او هنوز وجود دارد و 
به او عشق می ورزد.

پاسخ برای سنین 4-2: مامان و بابا 
از هم عصبانی هس��تند، بنابراین ش��اید 
مام��ان تصمیم بگیرد ک��ه مدتی خانه را 
ترک کند و جای دیگ��ری زندگی کند. 
مام��ان از اینکه نمی تواند پیش تو بماند 
ناراح��ت اس��ت، اما ما هن��وز هم تو را 
خیلی دوست داریم و همیشه نیز همین 
ط��ور خواهد ب��ود. مامان ت��ا جایی که 
بتواند به دیدن ت��و خواهد آمد، حداقل 

هفته ای یک بار.
پاس��خ برای س��نین 6-4: در حال 
حاضر بابا و مامان از هم دلخورند. بابا و 
مامان ها همیشه تا ابد کنار هم نمی مانند. 
بعضی وقت ه��ا آنها می فهمند که دیگر 

همدیگر را دوس��ت ندارند. ترک کردن 
تو برای مامان کار س��ختی است، چون 
هنوز هم تو را دوس��ت دارد اما هر هفته 
به دیدن تو خواهد آمد. یادت باش��د که 

در این قضیه تو مقصر نبودی.
پاس��خ برای س��نین 8-6: در حال 
حاض��ر بابا و مامان ج��دا از هم زندگی 
می کنند. م��ا درباره بعضی چیزها با هم 
توافق نداریم و دوس��ت نداریم به طور 
حتم از هم عصبانی باشیم، به خصوص 
که می دانیم این مس��أله ت��و را ناراحت 
می کند. م��ا قصد داریم درباره همه چیز 
به دق��ت فکر کنید ت��ا بتوانی��م دوباره 
ب��ا هم زندگ��ی کنیم، اما ش��اید در این 
کار موفق نش��ویم. ش��اید با وجود تمام 
س��عی و تالش��مان به این نتیجه برسیم 
ک��ه دیگر همدیگر را دوس��ت نداریم و 
نمی توانیم ب��ا هم زندگی کنی��م. مامان 
هن��وز تو را دوس��ت دارد و 
این مس��أله تقصیر تو نیست 
و گناهی نداری. علت اینکه 
مامان خان��ه را ترک می کند 
 این نیس��ت که تو کار بدی 
کرده ای. من پیش تو می مانم 
و از ت��و مراقب��ت می کن��م، 
مامان هم ه��ر هفته به دیدن 

تو خواهد آمد.
س��نین ب��رای   پاس��خ 
ب��اش  مطمئ��ن   :8  -11
م��ن و م��ادر ب��رای ادام��ه 
زندگی ب��ا هم، هر کاری که 
می توانس��تیم انج��ام دادیم. 
ما نمی خواهی��م بچه هایمان را ناراحت 
کنیم و دوس��ت داشتیم می توانستیم باز 
هم با شادی در کنار هم زندگی کنیم، اما 
نتوانس��تیم. من و مادر دیگر همدیگر را 
دوست نداریم و این حق مادر توست که 
سعی کند زندگی جدیدی را شروع کند. 
او همیشه تو را دوست خواهد داشت و 
برایت نامه خواهد نوش��ت، به دیدن تو 
خواهد آمد و با هم به تعطیالت خواهید 
رفت رفتن او تقصیر تو نیس��ت و تو به 
هیچ وجه در این مورد گناهی نداری. او 
خ��ودش می خواهد برود. ما دیگر با هم 
زندگی نمی کنی��م و از هم جدا خواهیم 
ش��د. این بدان معناست که ما دیگر زن 
و ش��وهر نیستیم، اما برای همیشه پدر و 

مادر تو خواهیم بود. 

توصيه هايی برای نامزدها ی در آستانه ازدواج!

غير ممكن، محال است

چرا مامان و بابام همدیگرو دوست ندارن!؟

جدایی شما دایمی 
باشد یا موقتی، 

بسیار ضروری است 
که کودکانتان 

درباره آینده خود 
احساس امنیت 

کنند

هرچه روز ازدواجم نزدیک تر می شد 
توصیه ه��ای جالب��ی از زوج هایی که 
س��ال ها بود زندگی زناشویی شان را 
شروع کرده بودند می شنیدم. بعضی از 
ای��ن توصیه ها خوب و جالب بود، به 
خاطر همین الزم دیدم آنها را با ش��ما 
هم در میان بگذارم. من تجربه زیادی 
در مورد زندگی زناش��ویی ندارم. سه 
سال است که ازدواج کرده ام و در این 
سه سال مسائل بسیاری را یاد گرفتم 
که قبل از ازدواجم چیزی در موردشان 

نمی دانستم.
مس��ائل کوچکی که شاید بعد از سی 
س��ال زندگی زناش��ویی باز هم آن را 
فراموش کنید. این مسائل امور ساده ای 

هس��تند که من در خالل این سه سال 
ک��ه از ازدواجم می گ��ذرد آنها را یاد 
گرفته ام. مسائل کوچک و ساده ای که 
بعضی اوقات مشکل های بزرگی به 
وجود می آوردند و باعث می ش��د من 
به عش��قی که بین من و همسرم بود 

شک کنم.
 مادرشوهر

من در مقابل مادرش��وهرم بسیار آرام 
بودم و اگر حرفی می زد که من با آن 
مخالف بودم چیزی نمی گفتم. به هر 
حال، من باید سعی می کردم که با وی 
دوست شوم. بعضی اوقات تالش های 
م��ن بی نتیجه می ماند ولی به هر حال 
زندگ��ی را برایم آس��ان تر می کرد. در 

این مرحله ش��ما باید س��عی کنید که 
یک عروس مهربان، دوس��ت داشتنی 
و نمونه برای مادرش��وهرتان باش��ید. 
ب��ه وی تلفن بزنی��د، برایش کارت و 
عکس بفرس��تید و س��عی کنید هیچ 
وقت جل��وی دیگران از وی بدگویی 
نکنید. شما پسر او را دزدیده اید! پس 
سعی کنید کاری نکنید که لب او را به 

شکایت باز کنید.
عادت های همسرتان  

بعضی روزها بود که دوس��ت داشتم 
س��اعت ش��ماطه دارم را از پنجره به 
بیرون پرتاب کنم. برای ش��ما مسأله 
کوچکی اس��ت که همسرتان ممکن 
اس��ت در آینده به وس��یله آن شما را 

برنجاند. این مس��أله کوچک در مورد 
عادت های اوس��ت و ش��ما می دانید 
که هیچ وقت تغییر نمی کند. مس��أله 
کوچکی ک��ه تا روز بعد از ازدواجتان 
چی��زی در م��ورد آن نمی دانس��تید. 
عادت هایی مثل همین ساعتی که کنار 
تخت می گذارد با صدای ناهنجارش 
آرامش را از ش��ما می گی��رد و خیلی 
نکته ه��ای کوچکی که بعد تبدیل به 
معضل بزرگ در زندگی شما می شود.
اما متأسفانه ش��ما نمی توانید عادات 
کسی را تغییر دهید. شاید این عادت 
زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد و 
یا اینکه آنقدر توانایی و انعطاف پذیری 

دارید که بتوانید با آن زندگی کنید.

غیر ممکن وجود ن��دارد؛ چرا برخی 
از افراد در کارهایشان ناموفق اند عدم 

موفقیت آنها به دو دلیل عمده است
1 - در پاس��خ ب��ه مس��ئولیت ها و 
فرصت ه��ای پی��ش آم��ده، از خود 
مقاومت و شکیبایی نشان نداده و در 

اجرای کارها سهل انگاری کرده اند.
2 - راه و روش انتخابی آنها نادرست 

بوده است. 
به عبارت دیگر به جای سنجیدن همه 
جانب��ه و دقی��ق کار و ایجاد امکانات 
الزم ب��رای انج��ام آن بالفاصله وارد 
عمل شده اند. باید بدانید که تصمیم 

گیری برای شروع کار به خودی خود 
گامی مثبت اس��ت، ولی اگ��ر بدون 
مطالعه قبلی و مش��ورت اقدام کنیم، 
به نتیجه دلخواه نخواهیم رس��ید. کار 
بی مطالعه شاید در آغاز به هر نحوی 
پی��ش رود، ام��ا زمانی فرا می رس��د 
که ما با بن بس��ت مواجه می ش��ویم 
 و از آنج��ا که پیش��اپیش چ��اره ای 
نیندیشیده ایم، دلسرد و نومید می شویم 
و اصل هدف را محکوم می کنیم و در 
نهایت آن را به فراموشی می سپاریم. 
»من ب��ه هر کاری دس��ت زدم در آن 
موفق ش��دم، زی��را به دس��ت آوردن 

موفقیت را اراده کرده بودم. من هرگز 
در کاری درنگ نکرده ام و این عمل 

باعث شد که همیشه پیروز شوم. 
کار ب��زرگ؛ »اگر کار را به بخش های 
کوچک تقس��یم کنید و ج��زو جزو 
انجامش دهید، به نظر بزرگ و دشوار 

نمی آید.« 
بهترین ش��یوه انج��ام کار بزرگ و به 
ظاهر غیرممکن، تقسیم آن به کارهای 
کوچک است. پرداختن به یکایک این 
کارهای کوچک و انجام آنها در نهایت 
ما را به انجام کار بزرگ قادر می سازد. 
یقین داشته باش��ید که پیمودن گام به 

گام مس��یر هدف، سختی ها را بر شما 
هموار خواهد س��اخت. به یاد داشته 
باشیم فتح قله اورست، از گام های 30 

سانتیمتری آغاز شد. 
تمرکز تمام نیرو در یک نقطه ؛ش��ما 
که مصمم شده اید هدفی را در مدتی 
محدود دنبال کنید، باید س��ختکوش 
باشید. همه نیروی تان را در یک نقطه 
متمرکز سازید، ولی سخت کوشی به 
معنای آن نیست که دیوانه وار به دنبال 
هدفی باش��ید، بلکه باید س��عی کنید 
با نظم و س��ازماندهی ب��ر ارزش کار 

خویش بیفزایید.
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مدیرکل تعاون استان اصفهان گفت: در شهر اصفهان، طرح های بزرگی 
با حداقل هزینه و بیش��ترین رضایتمندی به اجرا در آمده که در سطح 

کشور، نمونه و شاخص است. 
به گزارش موج، رس��ول حامدیان در بازدید از نمایشگاه بزرگ جهاد 
خدمت رس��انی اظهار داشت: مدیریت ش��هری اصفهان طی 8 سال 
گذشته تاکنون پروژه هایی را به اجرا درآورده، به طوری که قابل مقایسه 
با قبل نیس��ت و این مهم افتخاری برای این مجموعه به شمار می آید 
که ش��هر در دست اصولگرایان می باش��د. اذعان داشت: مردم با دیدن 
 از این نمایش��گاه با فعالیت های بیش از حد انتظار خود از شهرداری 

روبه رو می شوند. 
حامدی��ان ب��ا بیان ای��ن که ش��هرداری اصفهان طرح ه��ای بزرگی را 
اجرایی کرده که از بیش��ترین رضایتمندی برخوردار بوده است، ادامه 
داد: نمایش��گاه بزرگ جهاد خدمت رسانی می بایست زودتر با توجه 
 ب��ه حجم کارهای انجام ش��ده از س��وی مدیریت ش��هری به منظور 

اطالع رسانی برگزار می شد. 
مدیرکل تعاون استان اصفهان با اشاره به این که شهروندان با بازدید از 
این نمایشگاه با حقوق شهروندی آشنا می شوند، تصریح کرد: دیدگاه 
مردم با دیدن فعالیت های موفق مدیریت شهری تغییر می کند و باعث 
جلب اعتماد خواهد ش��د، در حالی که اعتماد شهروندان به شهرداری 

نسبت به قبل بسیار زیاد شده است. 

رئیس اتحادیه صنایع دستی:
جمع آوری 80 درصد صنایع دستی 

خارجی از اماکن تاریخی اصفهان
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: با اجرای مصوبه ممنوعیت 
فروش صنایع دس��تی در مکان های تاریخی تاکنون بیش از 80 درصد 
صنایع دس��تی خارج��ی از اماکن تاریخی جمع آوری ش��ده اس��ت. 
غالمعل��ی فیض اللهی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: بس��یاری از 
هنرمندان صنایع دس��تی در وضعیت بد معیشتی و زیر فشار ناشی از 

درآمد کم روزگار می گذرانند. 
وی افزود: اتحادیه صنایع دستی و شهرداری مقداری از صنایع دستی 
را ب��رای کمک به هنرمندان این عرصه از آنها خریداری کرده اند ولی 

جایی برای عرضه این آثار وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: شهرداری و مدیریت 
شهری اصفهان باید برای رشد و توسعه و ایجاد بازار صنایع دستی در 

سال چند نمایشگاه صنایع دستی برگزار کنند. 
فیض الله��ی ادام��ه داد: ممنوعی��ت ف��روش صنایع دس��تی خارجی 
در اماک��ن تاریخ��ی تنها ب��ه میدان نق��ش جهان محدود نمی ش��ود 
مصوب��ه  ای��ن  ش��امل  تاریخ��ی  و  گردش��گری  مراک��ز  هم��ه   و 

هستند.

ساماندهي 36 اکیپ راهداري 
زمستاني درچهارمحال و بختیاري 

زاینده رود
مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور خدمات 
رسانی و بازگشایی انسداد احتمالی محورهای برفگیر این استان تعداد 
36 اکیپ راهداری س��اماندهی شد.  مهندس علی علیخانی گفت: این 
تعداد اکیپ با 206 دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و سبک به 
همراه 280 نفر عوامل اجرایی در 36 راهدارخانه ثابت و سیار محورهای 
ارتباطی شهرستان های هفتگانه مستقر خواهند شد. وی اظهار داشت: نیمی 
از اکیپ های راهداری زمستانه ساماندهی شده در اوایل آذرماه و مابقی 
آن در اواسط آذرماه سال جاری در محل های از پیش تعیین شده جهت 
خدمت رسانی مستقر خواهند شد. علیخانی از تهیه و تحویل 50 دستگاه 
تیغ برف روب جهت نصب به خودروی تراکتور بخش خصوصی منطقه 
های روستایی استان خبر داد و تصریح کرد: بخش عمده  ای از بازگشایی 
 راه های روستایی در مواقع بارندگی با مشارکت بخش خصوصی انجام 

خواهد شد.

 بازدیدهای میدانی 
در رأس برنامه های مشاوران 

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه تأمین مسکن 
اس��تان گفت: این موضوع موجب حاصل شدن نتیجه های درست از 
مطالعات طرح های جامع شهری می شود. به گزارش موج، احمد ایرج 
پور تأکید کرد: بازدید از نزدیک از محیط شهر ها و بررسی روند توسعه 
 آن ها مس��یر مطالعه ها را کوتاه تر و هزینه ها را به میزان زیادی کاهش 

می دهد.

 اجرای 34 طرح آزاد سازی 
در کاشان

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری کاش��ان از اجرای 34 طرح 
آزادسازی و تملک طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مهندس س��ید علی صالحی با اش��اره به این که اجرای این طرح ها در 
س��طح 39 هزار و 722متر مربع از مس��یرهای پر ازدحام و اصلی شهر 
اجرا شده است گفت: ارزش ریالی آزادسازی های امالک واقع در این 
طرح ها بیش از 51 میلیارد و 72 میلیون و 129 هزار ریال اس��ت. وی 
الین دوم بلوار ساحلی، کوی تقدیسی خیایان بهشتی، تعریض بخشی 
از بلوار الغدیر، بلوار راوند خیابان ش��هید اردهال، تعریض بخش��ی از 
 خیابان امیر کبیر پش��ت ساختمان توحیدی، تعریض بخشی از خیابان 
بابا افضل کوچه جنب اورژانس واراضی ناجی آباد انتهای بلوار الغدیر 

از جمله اهم طرح های آزادسازی می باشد.
وی همچنین به مجموع 31 توافق نامه بین صاحبان امالک و شهرداری 
طی شش ماهه اخیر اشاره کرد و افزود: آزادسازی اراضی از اهم مسائل 
شهری و شهرسازی، پایه و اساس توسعه شهرها است که در حقیقت 
می ت��وان با بکار بردن ضوابط و روش های اصولی کنترل و نظارت بر 
طرح های آزادسازی همراه با در اختیار داشتن بودجه کافی اجرا کرد.

وی ب��ا اش��اره به این که درص��دی از بودجه ش��هرداری ها مربوط به 
آزادسازی مسیرها و طرح های شهری می باشد افزود: رونق اقتصادی و 
افزایش درآمد شهروندان تأثیر مستقیمی در جذب درآمدهای شهرداری 

و همچنین تسریع در آزادسازی ها دارد.
مهن��دس صالحی گفت: تعدد طرح ها، کمب��ود اعتبارهای پیش بینی 
شده، تعدد مالکیت پالک های واقع در طرح و گاه عدم تعامل منطقی 
 برخی از مالکان با شهرداری، عدم کنترل و نظارت کافی بر طرح ها و 
پیش بینی نامتناسب آزادسازی ها در طرح های تفصیلی و جامع شهری 
بدون احتساب تغییرات زمانی و مکانی از جمله دالیل تأخیر و توقف 

اجرای تملک اراضی و آزادسازی معابر شهری است.
وی تصریح کرد: منطقی و اجرایی بودن طرح های توس��عه ش��هری، 
تناس��ب اصولی و هماهنگی طرح با توس��عه شهر، س��رعت اجرای 

طرح های آزادسازی را افزایش می دهد.

آغاز عملیات احداث بزرگ ترین 
چاپخانه صنعتی خاورمیانه 

درخوانسار
عملیات اجرایی اح��داث بزرگ ترین چاپخانه صنعت��ی خاورمیانه با 
حضور وزیر صنایع و معادن در شهرس��تان خوانس��ار از توابع استان 
اصفهان آغاز ش��د. به گزارش ایرنا، این چاپخانه تحت عنوان »شرکت 
چاپ و نشر ویسنا ویژن قلم« در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع و 
با اعتباری افزون بر یک هزار و 300 میلیارد ریال با اشتغالزایی بیش از 
400 نفر و چاپ بیش از 90 میلیون نسخه کتاب و مجله در شهرستان 
خوانس��ار ظرف یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید. ابوالفضل 
جوکار سرمایه گذار این طرح گفت: 40 درصد دستگاه های مربوط به 
این چاپخانه خریداری ش��ده و برای احداث کارخانه کاغذ سازی 12 

هزار مترمربع زمین دیگر نیاز است. 

تولید 40 درصد قطعات 
خودروهای کشور در گلپایگان

نماینده مردم شهرستان های خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: 40 درصد قطعات خودروهای کشور در گلپایگان تولید می شود. 

به گزارش فارس، محمد ابراهیم نکونام در همایش تجلیل از صنعتگران دو 
شهرستان گلپایگان و خوانسار اظهار داشت: صاحبان صنایع ارزش هایی 
هس��تند که تولید پناه آنهاس��ت. وی ادامه داد: اراده دولت با اجرای اصل 
44 بر این است تا صاحبان تولید حمایت شوند که البته در این راستا با 

مشکل هایی در سطح مدیران پایین تر روبه رو هستیم. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه بر اس��اس اجرای اصل 44 مس��ائل تولید، صادرات و واردات باید 
به بخش خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که 
دولت، تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده خوبی در این زمینه نیست 
و باید این امر به بخش خصوصی واگذار ش��ود. وی افزود: شهرک های 
صنعتی دو منطقه خوانسار و گلپایگان ظرفیت های تبدیل شدن به منطقه 
 ویژه اقتصادی در کشور را دارند و دولت نیز باید زمینه این امر را فراهم 
کند. نکونام با بیان اینکه دو شهرس��تان خوانس��ار و گلپایگان در تمامی 
زمینه های تولیدات معدنی، سنگ و پتروشیمی دارای ارزش افزوده فراوانی 
برای کشور بوده اند، اضافه کرد: با تبدیل شدن زمین های متروک کشاورزی 
به منطقه های صنعتی زمینه رشد هر چه بیشتر صنعت در این دو شهرستان 
فراهم می ش��ود. وی با اشاره به اینکه در سفر دوم هیأت دولت به استان 
اصفهان ایجاد دانشکده صنایع و مکانیک در گلپایگان به تصویب رسید، 
ادام��ه داد: یکی از خیران شهرس��تان گلپایگان حاضر به پرداخت هزینه 
ساخت دانشکده برق نیز شده است. وی تأکید کرد: دو شهرستان گلپایگان 
و خوانسار با توجه به ظرفیت های فراوان در زمینه صنعت، نیاز به دو اداره 
مجزای صنایع و معادن در دو شهرستان دارند که این امر در رشد صنعت 

هر دو شهرستان گلپایگان و خوانسار مؤثر خواهد بود. 

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
اس��تان اصفهان در نشست خبری اعالم 
برنامه های هفته بس��یج اظهار داشت: با 
اس��تقرار قرارگاه محرومی��ت زدایی در 
بس��یج س��ازندگی 35 میلیارد ریال در 
فاز اول بودجه برای قرارگاه س��ازندگی 
اختصاص داده ش��ده اس��ت و در هفته 
بسیج امسال شاهد افتتاح و بهره برداری 
از یکص��د پروژه محرومی��ت زدایی در 

سراسر استان اصفهان خواهیم بود.
تش��ریح  س��لیمانی  قاس��م   س��ردار 
ک��رد: روس��تاهای منطقه ه��ای محروم 
در اولوی��ت ای��ن طرح ه��ا بوده ان��د و 
فریدون ش��هر،  فریدن،  شهرس��تان های 
چ��ادگان و س��میرم ش��اهد طرح های 
محرومیت زدایی خاص ق��رار دارند و 
در این پروژه ها که شامل ایجاد مسجد، 
مدرسه، خانه عالم، غس��الخانه، حمام،  
منب��ع آب ش��رب، خانه بهداش��ت و... 
می باشد، کلیه روستاهای محروم که نیاز 
به این اماکن داشته و ساخت آن از عهده 
مسئوالن برنیامده باش��د به همت سپاه 

صاحب امکانات فوق خواهد شد. 
وی اضافه کرد: س��اخت ای��ن پروژه ها 
و اماکن عمومی با هماهنگی مس��ئوالن 
اس��تان و مس��ئوالن محلی بوده است. 
همچنین پروژه آبرسانی به دو روستای 
محروم دره بید تی��ران و کرون و ورتان 
از تواب��ع س��میرم نی��ز انج��ام پذیرفته 
اس��ت. قاس��م س��لیمانی تصریح کرد: 
انج��ام 17 پروژه مهم دیگ��ر به منظور 
محرومی��ت زدایی نیز در دس��ت اقدام 
است که بهینه س��ازی گلزارهای شهدا،  
 تش��کیل قرارگاه های محرومیت زدایی 
منطقه های، آبرس��انی و جاده سازی در 
کنار س��اخت اماکن عمومی ضروری از 

آن دسته است.
ــیج و  ــاح صد پایگاه مقاومت بس افتت
ــگاه دیگر در  ــاز پروژه یکصد پای آغ

استان اصفهان
قاس��م س��لیمانی فرمانده سپاه صاحب 
الزمان همچنی��ن از افتتاح یکصد پروژه 
پایگاه مقاومت در مساجد ادارات و اماکن 

استان اصفهان در هفته بسیج امسال خبر 
داد و گفت: یکصد پروژه پایگاه سازی 
دیگر نیز در هفته بسیج امسال کلنگ زده 
خواهد ش��د. وی با قدردانی از حماسه 
ایثار مردم اصفهان و بزرگداش��ت 370 
شهید عملیات محرم، تقارن هفته بسیج 
و هفته والی��ت را به فال نیک گرفت و 
افزود: امسال در نماز جمعه و مساجد و 
مراکز مختلف استان در اردوهای رزمی 
تبلیغی گردان های عاشورا و الزهراء هفته 
بسیج با برنامه های خاصی در کنار هفته 
مبارک والیت و عید غدیر گرامی داشته 

خواهد شد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان تصریح کرد: در هفته بسیج امسال 
پایگاه های مقاومت و ساختار فعلی آنها 
متحول خواهد ش��د و با تغییر برنامه ها 
و فعالیت ها به س��مت علمی،  فرهنگی 
هنری و انجام فعالیت های سازندگی و 
مجازی پیش خواهد رفت و فعالیت های 
نظارتی در آن محدود خواهد بود. سردار 
سلیمانی با تأکید بر لزوم آگاهی فرهنگی 
و دینی پایگاه های مقاومت و مساجد را 
از کانون های مهم و خط مقدم در جنگ 
سایبری و رسانه ای و مقابله با جنگ نرم 

دشمن قلمداد کرد.
برنامه های متنوع فرهنگی هفته بسیج 
ــه عضویت در  ــیم بندی 5 گان و تقس

بسیج

فرمانده س��پاه صاحب الزمان با اشاره به 
برنامه های متنوع فرهنگی- مذهبی هفته 
بسیج شرکت همه گروه های بسیجی و 
تنوع برنامه ها برای اس��تفاده همه اقشار 
از برنامه ها را از مشخص ترین نکته های 
مثبت هفته بسیج امسال دانست و گفت: 
شرکت بسیج ادارات، بسیج دانشجویی، 
دانش آموزی، بسیج طالب، بسیج جامعه 
پزش��کی و... از برتری های هفته بسیج 
امسال است. قاسم سلیمانی یادآور شد: 
امسال با نگاه جدیدی به مقوله عضویت 
بس��یج، نوعی جدید از عضویت به نام 
بس��یج »امیدان« در مدارس ابتدایی آغاز 
می شود و دبس��تانی ها را تحت پوشش 
قرار خواهد داد، همچنین عضویت های 
بسیج به صورت پنجگانه درخواهد آمد 
و بس��یجی ویژه، بسیجی فعال، بسیجی 
کادر، بس��یجی بالقوه و بسیجی بالفعل 
خواهیم داش��ت که با این تقسیم بندی 
همه آحاد مردم جزو فعالیت های بسیج 
به حساب خواهند آمد. سردار سلیمانی 
مهم ترین برنامه های هفته بسیج امسال را 

به شرح زیر دانست:
 برگزاری 100 نمایشگاه کتاب با 150 
عنوان کتاب در هر نمایش��گاه در سطح 

مساجد و پایگاه های مقاومت استان
 برگزاری مسابقه های ورزشی، یادواره 
شهدا، مسابقه وبالگ نویسی، نمایشگاه 

فرقان و جلسه های روشنفکری

 جلس��ه فرماندهان س��پاه ب��ا هیأت 
امنای مس��اجد و جلسه های فرماندهان 

پایگاه های بسیج با مسئوالن کالنتری ها
 برگزاری 5 جش��ن بزرگ در نواحی 
امام صادق )ع( و امام رضا )ع( در شهر 

اصفهان.
 اهداء 800 س��ری کتاب 50 عددی 

به بسیجیان
 خوشنویسی تمام قرآن در یک روز 

توسط بسیج هنرمندان خواهر اصفهانی
 همایش ارتش سایبری و طالیه داران 
جنگ نرم و کرسی های آزاداندیشی در 

دانشگاه ها
 برگزاری کارگاه  ش��بکه خوش��ه ای 
عف��اف و حج��اب و همای��ش طالب 

خواهر و برادر بسیجی
بس��یجیان  نورافش��انی  مراس��م   
خوراسگان و نیز صبحگاه مشترک بسیج 

در استانداری اصفهان
 رونمای��ی از بازی ه��ای یاران��ه ای 
ب��ا موضوع جن��گ نرم و افتت��اح دوره 

مربیگری وبالگ نویسی بسیجیان
 برگزاری هم اندیشی دختران جوان و 
مسابقه خطبه غدیر در همه شهرستان های 

استان
 تور گردشی تخت فوالد و آشنایی با 

علماء مدفون در آن مکان
  برگزاری ختم قرآن در یک جلس��ه 

توسط حوزه امام رضا )ع( اصفهان
 مسابقه عکس و فیلم بسیج در حوزه 

پایگاه های امام رضا )ع(
 همای��ش تجلی��ل از نخبگان علمی 
بس��یج در تاالر ش��هید آوینی دانشگاه 

اصفهان
 قافله بیعت سبز و حرکت از امامزاده 

زید به سمت مرکز شهر
 برگ��زاری نشس��ت خبری بس��یج 

دانشجویی با فرماندهان بسیج و سپاه
 همای��ش همس��فر تا بهش��ت ویژه 

زوج های بسیجی
 ایج��اد درمانگاه ه��ای صلوات��ی در 

منطقه های محروم شهر و استان
 همایش مهندس��ان بسیجی و بسیج 

جامعه پزشکی استان اصفهان

شهرستان

مدیرکل تعاون استان اصفهان:
اجرای طرح هاي عظیم با حداقل 

 هزینه و بیشترین 
 رضایتمندي 

در ایام هفته بسیج امسال صورت مي پذیرد:

 افتتاح یكصد پروژه محرومیت زدایي بسیج سازندگي 
در استان اصفهان

زاینده رود
مدی��ر روابط عموم��ی و امور بین 
الملل شهرداری کاشان از اجرای بیش از 
200 برنامه فرهنگی به منظور اطالع رسانی 
شهری از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد. امیر س��عید نبی افزود: این برنامه ها 
در قالب همایش های آموزشی، مراسم 
مذهبی، چاپ بنرهای تبلیغاتی، راه اندازی 
تلویزیون شهری و مشارکت دادن بخش 
خصوصی در جذب س��رمایه گذاری و 
اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری 
اس��المی و ده ها برنامه دیگر است. وی 
شرکت در نمایشگاه بین المللی مدیریت 
الکترونیک ش��هری، برگزاری همایش 
فرهنگ ش��هروندی، برگزاری مراس��م 
جشن نیمه شعبان در مصلی کاشان را از 
دیگر برنامه های اجرایی روابط عمومی و 

امور بین الملل شهرداری کاشان برشمرد.
نبی اجرای این برنامه ها را گام مؤثری در 
راه رسیدن به هدف های متعالی و پیش 
روی ش��هرداری کاشان دانست و گفت: 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کاشان با برخورداری از مدیریتی منسجم، 
کادری مجرب، آشنا با نیاز شهروندان و 
همکاری سازمان های تابعه طی چند سال 
اخیر با رشدی مضاعف شاهد شکوفایی 
و رشد آن در تمامی زمینه های کاری به 
ویژه کس��ب سه مقام اول در بخش های 
تبلیغاتی و اطالع رس��انی، انتش��ارات و 
الکترونیک دیجیتال در اولین جش��نواره 
ش��هرداری ها و کالنشهرها و مرکزهای 

استان ها بوده است.
وی تش��کیل کارگ��روه کمیته فرهنگی 
بافت فرسوده، برگزاری جشن بازیافت، 

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، چاپ 
چندین شماره نشریه سیمای شهر، تعامل 
و همکاری با مطبوعات و اصحاب رسانه، 
همکاری در برگزاری کنگره کلیم کاشانی، 
دیدار هفتگی با خانواده معزز شهدا بخشی 
دیگر از مهم ترین برنامه های اجرایی این 
روابط عمومی در سال جاری عنوان کرد.

ب��ه گفته وی هم��کاری ب��ا کانون های 
فرهنگ��ی و پایگاه های بس��یج س��طح 
شهرس��تان برگ��زاری یادواره ش��هدا و 
پیگیری مصوبه های سفیران خدمت هم 
بخشی دیگر از فعالیت های روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری کاشان است. 
وی در ادامه افزود: مهم ترین رسالت یک 
روابط عمومی مطلع کردن مردم از تالش 
و مش��کل های ش��هرداری، جویا شدن 
نظرهای شهروندان و انعکاس این نظرات 

به منظور رسیدن به رشد و توسعه بیشتر 
آنها است. 

مدیر روابط عموم��ی و امور بین الملل 
شهرداری کاش��ان رسالت و هدف های 
ش��هرداری از طری��ق روابط عمومی آن 
را برای برقراری جریان ارتباط دوس��ویه 
دانست و گفت: اجرای این رسالت نقش 
مؤث��ر و عم��ده ای در انعکاس به موقع 
فعالیت های انجام شده و نیازمندی های 
ش��هروندان دارد ک��ه منج��ر به جلب 
همکاری و مشارکت بیشتر شهروندان با 

شهرداری می شود.
نبی در پایان سعی و تالش پرسنل خدوم 
شهرداری به ویژه حمایت های بی شائبه 
شهردار کاشان در انجام فعالیت های انجام 
شده توسط روابط عمومی این شهرداری 

را مورد تأکید قرار داد.

زاینده رود
همزمان با سراسر کشور، جشنواره 
فراگیری نخس��تین واژه »آب« توس��ط 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
در استان اصفهان آغاز و زنگ نجات آب 

به صدا درآمد. 
این برنامه در مدرسه های استان اصفهان و 
به طور همزمان در کلیه شهرهای استان به 
اجرا درآمد. خانم باجالن معاون آموزش 
ابتدای��ی اداره کل آم��وزش و پ��رورش 
کشور و وزارت آموزش و پرورش استان 

اصفهان با اشاره به تفاهم نامه بین شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت 
آموزش و پرورش استان اصفهان در طول 
سال اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود این 
برنامه ها بتواند در ترویج فرهنگ مصرف 

صحیح آب کارساز باشد. 

مع��اون پرورش��ی اداره کل آم��وزش و 
پرورش اس��تان اصفهان ه��م با به صدا 
گف��ت:  نج��ات آب  زن��گ  درآوردن 
امیدواریم روزی برس��د ک��ه همه مردم 
جهان به قدر و اهمیت این گوهر حیاتی 

آگاه شوند.

به همت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کاشان 
اجرای بيش از 200 برنامه فرهنگی به منظور اطالع رسانی شهری

زنگ نجات آب در مدرسه هاي استان اصفهان به صدا درآمد

دانشکده فني و مهندسي گلپایگان 
به دانشگاه صنعتي ارتقاء یافت

 کشت بذر کرفس 
در 4 هکتار از اراضي کوهرنگ

در نجف آباد
اجرای طرح واکسیناسیون بروسلوز 

فرماندار بروجن:
50 نانوایي آزادپز در بروجن فعال است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانش��کده فنی و مهندسی گلپایگان 
با توجه به توس��عه خود در چند س��ال گذشته به دانش��گاه صنعتی تبدیل 

وضعیت و ارتقاء یافت. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، کامران دانش��جو افزود: ای��ن امر با توجه ب��ه دهمین 
س��الگرد تأس��یس دانش��کده فنی و مهندس��ی گلپایگان، سیاستهای کالن 
نظ��ام جهت توس��عه عل��م و دان��ش، سیاس��تهای دولت عدالت گس��تر، 
 تمرک��ز زدایی و برقراری عدل در توس��عه آموزش عالی کش��ور صورت 

گرفت. 
وی اضافه کرد:قرار اس��ت دانش��کده فنی و مهندس��ی گلپای��گان با توجه 
ب��ه توانایی و قابلیته��ای تاریخی، فرهنگی و اقلیمی شهرس��تان عالم پرور 
گلپایگان و با توجه به طرح توس��عه جامع این دانشکده به دانشگاه صنعتی 

گلپایگان تغییرنام دهد. 
وزیر علوم از واحد های مربوطه خواستار همکاری و مساعدت الزم برای 
انجام امور قانونی مربوطه در راستای تبدیل این دانشکده به دانشگاه شد. 
وزی��ر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در جریان س��فر خود به شهرس��تان 
گلپای��گان پروژه هایی مانند دانش��گاه جدید متالوژی، س��ه واحد خوابگاه 
دانش��جویی، س��الن ورزشی، مس��جد و س��ر در اصلی دانش��گاه صنعتی 
 گلپای��گان را ب��ا اعتباری بالغ بر 14 میلی��ارد و 85 میلیون ریال کلنگ زنی 

کرد. 
 اعتب��ار این ط��رح ها توس��ط خیری��ن گلپایگان��ی و دولت تأمین ش��ده 

است. 

مدیرجه��اد کش��اورزی کوهرنگ گف��ت: بذر کرف��س در چهار هکتار 
 از اراض��ی زراع��ی این شهرس��تان کش��ت ش��د. به گ��زارش فارس، 
مرتضی مرادی در کارگاه آموزش��ی کش��ت کرفس در روستای میهه از 
توابع شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: به منظور حفاظت تنوع زیستی 
محصول های کش��اورزی و احیای رویش��گاه های طبیعی گونه گیاهی 
کرفس برگزاری دوره های آموزش��ی یک ضرورت اس��ت. وی افزود: 
امس��ال در ای��ن دوره پنج کیلوگرم بذر کرفس تهیه و در س��طح چهار 
هکتار کش��ت ش��د. مرادی با بیان اینکه کشت و تکثیر کرفس، فقط به 
وس��یله بذر صورت می گیرد، گفت: کشت کرفس، از اوایل اسفندماه تا 
اواس��ط فروردین ماه در خزانه انجام می گی��رد که به این منظور پس از 
کاشت بذر روی آن را با خاک برگ پوسیده می پوشانند و مرتب آبیاری 
می کنند تا زمانی که بذرها س��بز شوند. مدیر جهاد کشاورزی کوهرنگ 
با تأکید بر اینکه آبیاری مرتب در رش��د گیاه بس��یار مؤثر خواهد بود، 
گفت: این امکان نیز وجود دارد که گیاه را به طور مستقیم از خزانه اول 
به زمین اصلی منتقل سازند و به هر صورت مواظبت های زراعی الزمه 
کار است چرا که وجین کردن در کشت کرفس، بسیار مهم و ضروری 
اس��ت. وی با بیان اینکه مصرف کرفس در انواع اغذیه و س��االدها به 
عنوان یک سبزی خوش بو متداول است، گفت: کرفس به مواد غذایی 
احتی��اج مب��رم دارد و به همین دلیل باید زمین محل کش��ت کرفس را 
تقویت کرد که برهمین اس��اس می ت��وان از کودهای ازته که مورد نیاز 

این گیاه است، استفاده کنند.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرس��تان نجف  آباد گفت: طرح واکسیناسیون 
بروس��لوز دام به مدت یک ماه در شهرس��تان نجف آباد اجرا می ش��ود. 
محمدمسعود مامن پوش در گفتگو با فارس، از اجرای طرح واکسیناسیون 
بروس��لوز دام در شهرستان نجف آباد خبر داد و اظهار داشت: 29 هزار 
دام در ای��ن طرح علیه بیماری بروس��لوز واکس��ینه می ش��وند، افزود: 
پیش بینی می ش��ود تا پایان این طرح 13 هزار دام سنگین شامل گوساله 
و گاو و 16 هزار دام سبک شامل گوسفند و بز در شهرستان نجف آباد 

واکسینه شوند. 
مدیر ش��بکه دامپزش��کی نجف آباد بیان داش��ت: طرح واکسیناس��یون 
بروسلوز با به کارگیری توان بخش دولتی و خصوصی در این شهرستان 
انجام می ش��ود. وی بروس��لوز را یک بیماری مشترک بین انسان و دام 
اعالم کرد و گفت: این بیماری در انس��ان عوارضی همانند کمر درد و 
تب دارد و در دام با سقط جنین مشخص می شود و با کاهش تولید شیر 
در گاو نر مواجه اس��ت که با درمان این بیماری نیز تولید شیر به میزان 
اولیه قبل از بیماری برنمی گردد که ایراد خس��ارت مالی به دامدار را به 
دنبال دارد. مامن پوش اضافه کرد: این بیماری خس��ارت های اقتصادی 
ب��ه دام��داران می زند که برای پیش��گیری از این بیماری الزم اس��ت با 
دامپزش��کی همکاری کنند که ط��رح به خوبی اجرا ش��ود. وی اظهار 
داشت: با تزریق واکسن در زمان مناسب باید از شیوع بیماری در دام ها 
جلوگیری به عمل آورد و خسارت ها و تلفات بیماری را کاهش داد و 

از صدمه به اموال دامداران جلوگیری کرد.

فرماندار شهرستان بروجن گفت: در حال حاضر 50 نانوایی آزادپز در بروجن 
فعال است. به گزارش فارس از شهرکرد، فتاح کرمی در جلسه اتحادیه نانوایان 
این شهرستان با اشاره به اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: احداث 
و توسعه نانوایی های آزادپز همراه با قیمت گذاری جدید و افزایش کیفیت نان 
موجب افزایش رضایت عمومی مردم می ش��ود. وی افزود: بر همین اساس 
افزایش کیفیت پخت نان، بهره مندی عموم مردم از نان باکیفیت و در دسترس 
بودن آسان نان از دیگر ویژگی های بارز اجرای طرح توسعه نانوایی های آزادپز 

در این شهرستان است. 
کرمی ادامه داد: هم اکنون بیش از 50 نانوایی آزادپز در سطح شهرستان بروجن 
مش��غول فعالیت هستند که با اجرای هدفمندکردن یارانه ها این تعداد به هر 
اندازه ای که متقاضی وجود داش��ته باشد، افزایش می یابد. فرماندار شهرستان 
بروج��ن راه حل قطعی و کامل مش��کل های آرد و ن��ان را حذف یارانه ها و 
پرداخت نقدی آن به مصرف کنندگان دانست و گفت: در حال حاضر دولت 
بی��ش از 40 هزار میلیارد ری��ال برای خرید گندم و آرد هزینه می کند ولی با 
این حال انتظار دولت را برآورده نمی کند. کرمی خاطرنشان کرد: توزیع یارانه 
نان به طور مستقیم به مردم و مصرف کنندگان عامل توزیع عدالت و عنصر 
مهم مدیریت مردم در مصرف است که این مسأله مهم ترین هدف دولت در 
سیاس��ت های آرد و نان به ش��مار می رود. وی تصریح کرد: با اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها دولت درصدد است یارانه بخش های مختلف کشور از 
جمله آرد و نان را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان، مدیریت منابع را بر 

عهده داشته باشند.
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تغییرات
8/345 شماره: 12122/ ث-89/8/15 آگهي تغییرات هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري صنایع 
شیمیایي ایران سهامي عام، ثبت شده بشماره 8027 و شناسه ملي 10100970248 برابر صورتجلسه 
هیأت مدیره مورخ 1389/8/4 آقاي رامین پاش��ایي فام به ش��ماره ملي 1551912416 و کدپستي 
1683973761 به نمایندگي از بانک صنعت و معدن به جاي آقاي افشین روغني به عنوان عضو 
هیأت مدیره براي مدت باقي مانده انتخاب ش��دند و آقاي ایرج پورحس��ین اکبریه به شماره ملي 
0042009790 و کدپستي 1981966953 رئیس هیأت مدیره براي مدت باقي مانده انتخاب شدند؛ 

امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/15 تکمیل گردید. 
م الف: 11278/7                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

8/347 ش��ماره: 12100/ ث-89/8/15 آگهي تغییرات در ش��رکت پارس��یان قطعات آپادانا 
سهامي خاص،  ثبت شده بشماره 35117 و شناسه ملي 10862137854 برابر صورتجلسات 
مجم��ع عمومي عادي و هیأت مدی��ره مورخ 1389/8/12 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده 
بعمل آمده اس��ت: 1( آقایان علي صالحي آباده به ش��ماره ملي 1283527065 و کدپس��تي 
319773351 و محم��ود رض��ا عظیم زاده ثاني به ش��ماره ملي 1281006807 و کد پس��تي 
8138983395 و خان��م مری��م عظیم زاده ثاني به ش��ماره ملي 1280419105 و کدپس��تي 
8319773351 بس��مت اعضاء اصلي هیأت مدیره براي مدت دو س��ال و خانم مرجان کي 
نش��ان به شماره ملي 1285876008 و کدپستي 8196616755 و آقاي مجید آیینه به شماره 
ملي 2410732437 و کدپستي 8196886313 به ترتیب بسمت بازرسان اصلي و علي البدل 
ش��رکت براي مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود آقاي محمودرضا 
عظیم زاده ثاني را بس��مت رئیس هیأت مدیره،  خانم مریم عظیم زاده ثاني را بس��مت نایب 
رئیس هیأت مدیره و آقاي علي صالحي را بس��مت مدیرعامل ش��رکت تعیین نمودند و کلیه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمنًا مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 3( روزنامه 
زاینده رود جهت درج  آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده است؛ امضاي ذیل ثبت 

در تاریخ 89/8/15 تکمیل گردید. 
م الف: 11278/9                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

8/349 در خصوص پرونده کالس��ه 89-490 خواهان جواد الماس��ي دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد و نود هزار ریال بموجب پنج فقره چک بانک سپه به شماره هاي 
175858-2/140/000 ریال و 415880-4/750/000 ریال و 415881-19/200/000 و 175857-

5/000/000 و 415889-11/500/000 به انضمام هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید 
تا اجراي حکم به طرفیت بهروز محتش��م اصل تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه 
ش��نبه مورخ 89/9/30 س��اعت 15 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه 
واقع در خیابان محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي 

و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 8987                                             شعبه 34 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

8/350 آگهي ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي. بدینوسیله اعالم میگردد آقاي اصغر رجبي با وکالت 
آقاي سید مهدي حسیني شکایتي علیه خانم حمیده قلعه سري مجهول المکان دائر بر تحصیل مال 

بطریق نامشروع به این بازپرسي تسلیم و با کالسه 890520 ب 9 ثبت گردیده که از مشتکي عنه 
ظرف یکماه ازتاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرسي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي 

یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف/ 11428                                                داعي- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسي اصفهان

 
تغییرات

8/351 شماره: 11483 آگهي تغییرات شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان به شماره ثبت 675 
و شناس��ه ملي 10860008869 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 89/6/1 شرکت حمل 
و نقل س��یمان ساز اردستان که طي مرقومه ش��ماره 21/5382-89/8/16 به تأیید اداره محترم کل 
حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان اصفهان رس��یده و تغییرات به شرح زیل به عمل آمده؛ 1- آقاي 
فضل اله غیور را خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت براي مدت باقي مانده تصدي 
هیئت مدیره انتخاب نمودند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور بانکي و قراردادها 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقًا  همراه با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 2- مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره 

 

خواهد بود.
م الف/ 263                                              فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکیت

8/352 زهرا دیان اردس��تاني به اس��تناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهي ش��ده مدعي شده که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از شش دانگ قطعه ملک پالک 3398 
واقع در اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 162 دفتر 23 امالک 
ذیل ثبت 2297 به نام زهرا دیان اردستاني ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایي مفقود گردیده 
و معامالت متعددي انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 264                                              فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تغییرات

8/353 ش��ماره: 11457 آگهي تغییرات ش��رکت خدمات ترویج و مش��اوره اي ناصحین روستا 
به ش��ماره ثبت 553 و شناس��ه ملي 10260109949 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
س��الیانه و هیأت مدیره مورخه 89/7/15 ش��رکت خدمات ترویج و مشاوره اي ناصحین روستا 
تغییراتي به شرح ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: 1- آقایان ابوالفضل صادقیان و علیرضا میرصالح 
 مهابادي و خانم مهین انصاریان به سمت اعضاي اصلي هیأت مدیره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2- آقاي ابوالفضل صادقیان به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم مهین انصاریان مهابادي به 
سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقاي علیرضا میرصالح مهابادي به سمت مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره شرکت براي مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با 
امضاء علیرضا میرصالح مهابادي همراه با مهر شرکت داراي اعتبار است. 3- خانم الهام سرتیپي به 
سمت بازرس اصلي و آقاي مهدي خدایاري به سمت بازرس علي البدل شرکت براي مدت یک 
سال انتخاب شدند. 4- روزنامه زاینده رود جهت درج  آگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت انتخاب 

شد. 5- صورت حساب مالي سال 88 به تصویب رسید.
م الف/ 265                                        فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

فقدان سند مالکیت
8/356 نظر به اینکه ورثه حبیب اله محمودي با ارائه دو برگ استشهادیه محلي که هویت شهود 
رس��ماً گواهي شده و با ارائه گواهي حصروراثت و فرم 19 مالیاتي مربوطه و بوکالت رمضانعلي 
نوروزي بموجب وکالتنامه 19066–1389/7/15 دفتر 5 شهرضا مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
شش��دانگ پالک 139 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده اند که س��ند 
مالکیت ششدانگ ذیل ثبت 4093 صفحه 257 دفتر 25 بنام حبیب اله محمودي فرزند عبدالحسین 
ثبت و صادر گردیده اینک ورثه نامبرده ادعا نموده اند که سند مالکیت مفقود گردیده و درخواست 
س��ند مالکیت المثني نموده اند که در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره 
نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 

و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
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تحدید حدود اختصاصی
8/357 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ معنب پالک شماره 106/270 واقع در ارش آباد 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم منیژه و ملیحه و ناهید خاتمي فرزندان قاسم 
درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/9/29 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را 
ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی 

پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/8/30
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تحدید حدود اختصاصی 
8/358 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین غیرمحصور پالک شماره 106/206 واقع در 
ارش آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم منیژه خاتمي فرزند قاسم در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/9/29 ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع 
ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 

نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/8/30
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فقدان سند مالکیت
8/359 نظ��ر به اینک��ه ورثه نصرت آغامحمودي با ارائه دو برگ استش��هادیه محلي که هویت 
ش��هود رسماً گواهي ش��ده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالیاتي مربوطه و بوکالت 
رمضانعل��ي ن��وروزي بموجب وکالتنام��ه 19066–1389/7/15 دفتر 5 ش��هرضا مدعي مفقود 
 ش��دن سند مالکیت شش��دانگ پالک 107 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش یک ثبتي شهرضا 
 گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ ذیل ثبت 6462 صفحه 138 دفتر 45 بنام نصرت آغامحمودي 
فرزن��د میرزامحمدعلي خان ثب��ت و صادر گردیده اینک ورثه نامبرده ادعا نموده اند که س��ند 
مالکیت مفقود گردیده و درخواس��ت س��ند مالکیت المثني نموده اند ک��ه در اجراي ماده 120 
آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک 
م��ورد آگه��ي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره نش��ده و یا مدعي وجود س��ند مالکیت 
ن��زد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگه��ي به ثبت محل 
مراجع��ه و ادع��اي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود 
اداره ثب��ت س��ند مالکیت المثني را طبق مق��ررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وج��ود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد 

مي شود. 
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ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9/2543 خ 89
8/360 بدینوسیله به آقای غالمرضا خوددانی فرزند قنبرعلی به شناسنامه شماره 143 صادره از 
تبریز و آقای حسینعلی بهرامی فرزند ابوالفتح به شماره شناسنامه 14صادره از شهرضا که طبق 
آدرس متن سند و تقاضانامه )آقای غالمرضا خوددانی( ساکن شهرضا میدان امام کوچه آزادی 
کوی مردانی پالک 2 منزل ش��خصی و )آقای حس��ینعلی بهرامی( س��اکن شهرضا میدان شهدا 
کوچه داریوش پالک20 که برابر گزارش مامور ابالغ نامبردگان در آدرس فوق مورد شناس��ائی 
وافع نگردیده اند ابالغ می گردد طبق اسناد رهنی شماره 16103�85/5/30 و23586�86/7/22 
تنظیمی دردفترخانه اس��ناد رسمی شماره 145 شهرضا ش��مامبلغ سیصدوشصت وپنج میلیون 
ریال )365/000/000( ریال از تس��هیالت بانک کش��اورزی شعبه شهرضا استفاده نموده که در 
قبال تس��هیالت مذکور ششدانگ یکباب مرغداری به پالک ثبتی شماره 41/175 واقع در قصر 
چم بخش یک ثبتی ش��هرضا بانضمام سالن تولید به مساحت 1370 مترمربع، انبار به مساحت 
80 مترمربع، منزل کارگری به مس��احت 40 مترمربع، چاه حفاری 30 متر، اس��تخر به مساحت 
36 مترمربع، یک عدد منبع س��وخت 6000 لیتری، دیوارکش��ی 400 مترمربع با آجر و سیمان، 
یکرشته انشعاب برق و برق کشی شامل ترانسفورماتور و شبکه به انضمام کلیه اعیان ساختمانها 
و تاسیسات موجود و آتی احداث ماشین آالت اعم از منصوبه و غیرمنصوبه فعلی و آتی بعالوه 
کلیه امتیازات مربوطه شامل آب و برق و تلفن و گاز و هر زیادتی دیگری اعم ازمتصل یا منفصل 
ملکی حسینعلی بهرامی در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی 
اجرائیه به مبلغ سیصد و شصت و هشت میلیون ریال )368/000/000( بابت اصل طلب، دیرکرد 
و سود تا تاریخ 89/4/27 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 180000ریال به آن اضافه می گردد، 
صادر وتحت کالسه 9/2573/خ/89 دراجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا تحت رسیدگی است 
که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد 
لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت درروزنامه 
زاینده رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ و منتش��ر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتش��ار 
 آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و غیر از آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد.
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 راه اندازي 
مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي از احیاي این مرکز خبر داد و گفت: بر همین 
اس��اس در این مرکز 11 دستگاه مرتبط اس��تقرار یافته اند تا روند جذب سرمایه گذاري 

خارجي در کشور تسریع شود. 
به گ��زارش ایرن��ا، ابوالفضل کوده ئ��ي افزود: این مرک��ز با هدف تس��ریع فعالیت هاي 
 مرب��وط ب��ه صدور مج��وز ب��ه س��رمایه گذاران خارجي و ارائه مش��اوره ب��ه آنها فعال 

خواهد شد. 
 ب��ه گفته وي براي تس��ریع امور، نمایندگاني از وزارتخانه هاي ام��ور خارجه، بازرگاني، 
کار و ام��ور اجتماع��ي و همچنین بانک مرکزي، گمرک، س��ازمان امور مالیاتي کش��ور، 
اداره کل ثبت ش��رکت ها، س��ازمان مالکیت صنعتي، س��ازمان محیط زیس��ت، سازمان 

سرمایه گذاري خارجي و نیروي انتظامي در این مرکز مستقر شده اند. 
وي محل اس��تقرار نمایندگان دستگاه ها را سازمان سرمایه گذاري خارجي عنوان کرد و 
گفت: افراد مس��تقر در این مرکز با معرفي نامه از س��وي باالترین مقام ذیربط تعیین مي 

شوند. 
وي ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن اف��راد نماین��دگان ت��ام االختی��ار دس��تگاه هاي مذک��ور 
قان��ون تش��ویق و  نه��اد در  ی��ا  ای��ن مرک��ز  فعالی��ت  اف��زود: جزئی��ات  هس��تند، 
 حمای��ت از س��رمایه گذاران خارج��ي و آیی��ن نام��ه اجرای��ي قان��ون تش��ریح ش��ده 

است. 
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي با بیان این که این مرکز در سال هاي 1382 
و 1383 به صورت فیزیکي تش��کیل و نمایندگان برخي از دس��تگاه ها براي مدت زماني 
در آن حضور داش��تند، گفت: هر چند در گذش��ته مس��أله تام االختیار بودن نمایندگان 
دس��تگاه هاي مس��تقر در این مرکز مش��کل هایي را ایجاد کرده بود، اما این مسأله اکنون 

حل شده است. 
رئی��س مرکز خدمات س��رمایه گذاري خارج��ي با بیان اینکه این مرک��ز با برنامه ریزي 
مضاعف در ماه هاي آینده فعالیت جدي تري خواهد داش��ت، افزود: به عبارتي این مرکز 

دوباره فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 
به گفته کوده ئي در گذشته تنها معاونان دستگاه ها در مرکز خدمات و مشاوره به سرمایه گذاران 
خارجي حضور داشتند، اما هم اکنون زنجیره اي ایجاد شده است که سرمایه گذار خارجي 
 ب��ه محض ورود از مش��اوره و خدمات مرک��ز از جمله ارائه مجوزه��اي الزم بهره مند 

مي شود. 
 

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان: 

تخلفات صنفي روبه کاهش است
در آس��تانه اج��راي قان��ون هدفمن��دي یارانه ه��ا، معاون بازرس��ي و نظارت س��ازمان 
حمای��ت مص��رف کنن��دگان گفت: می��زان تخلف��ات و جرای��م صنف��ي در هفته هاي 
اخی��ر ن��ه تنها افزایش نداش��ته، بلکه حتي روبه کاهش اس��ت. جواد تق��وي در گفتگو 
ب��ا ایرن��ا با رد برخي اخبار منتش��ر ش��ده مبن��ي بر اینکه ط��ي هفته هاي اخیر نس��بت 
 جرای��م صنف��ي افزای��ش یافته،  اف��زود:  می��زان تخلفات از ش��رایط عادي فرات��ر نرفته 

است. 
وي نظارت پیشگیرانه و جلوگیري از هرگونه تخلف را پیش از هر اقدام در کنترل بازار 
مؤثر دانس��ت و گفت:  برخورد با متخلفان در مراحل بعدي بازرسي و نظارت قرار دارد. 
معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه طرح نظارت ویژه 
قانون هدفمندي یارانه ها از 29 مهرماه آغاز ش��ده و تا پایان س��ال ادامه دارد، گفت:  در 

صورت لزوم نظارت ها افزایش مي یابد. 
ب��ه گفته تقوي، تمرکز بر روي کاالهایي که بیش��ترین هزینه را در س��بد خانوار دارد از 
عمده هدف هاي طرح نظارت وی ژه اس��ت به نحوي که کاالي مورد استفاده مردم از نظر 

قیمت در بازار دچار بحران نشود.
رئیس س��تاد نظارت ویژه وزارت بازرگاني با بیان ای��ن که هیچ گزارش نگران کننده اي 
در خص��وص وضعی��ت ب��ازار از اس��تان ها دریافت نش��ده، اف��زود: موض��وع امضاي 
 تفاهمنامه براي مش��ارکت دادن بس��یج با هدف بهره گیري از مردم در اجراي بهتر قانون 

هدفمندي یارانه ها صورت مي گیرد. 
معاون س��ازمان حمایت اظهار داش��ت: نگاه ما به بسیج تقویت ارتباط هاي مردمي است 
و بخش عمده فعالیت بس��یج در ب��ازار نیز نظارتي بوده و آنها مداخله  مس��تقیم در این 

عرصه ندارند. 
تقوي با بیان اینکه بس��یج قادر اس��ت حلقه  ارتباط خوبي میان مردم و مس��ئوالن باشد، 
افزود : مشارکت دادن بسیج در امر نظارت و بازرسي فقط از جهت هماهنگي است.  به 
گفته وي نظارتي که بر عهده بس��یج گذاش��ته شده همان رفتاري است که از مردم عادي 
در کنترل بازار توس��ط دولت مي توان انتظار داش��ت بنابراین اطالع رس��اني به مسئوالن 

مسئولیت اصلي آنها است.

زاینده رود
وزیر کار و ام��ور اجتماعي 
کش��ور در چهارمی��ن جش��نواره 
ملي تولیدکنندگان جوان و تجلیل 
از چهره ه��اي مان��دگار صنعت و 
معدن کش��ور در سالن اجتماعات 
بین المللي سازمان صدا و سیماي 
تهران گفت: مسئوالن کشور باید 
به تغییر چهره اقتصاد و تبدیل آن 
به ی��ک اقتصاد مقاومت��ي اهتمام 
وی��ژه داش��ته باش��ند و اقتص��اد 
مقاومت��ي س��طح برت��ر اقتص��اد 
 دولتي در کن��ار بخش خصوصي 

است.
االس��المي  ش��یخ   عبدالرض��ا 
اف��زود: امروز دنی��ا، صحنه تقابل 
می��دان  در  و  اس��ت  اقتصاده��ا 
ام��روز نیاز به ی��ک اقتصاد مقاوم 
براي کش��ور داریم ک��ه در مقابل 
جن��گ رس��انه ها و تحریم ه��ا به 
اقتصادي مقاومتي تبدیل ش��ود و 
براي رس��یدن به این نوع اقتصاد 
بای��د نگاه ها به این امر به چش��م 
ی��ک جهاد مقدس تغیی��ر کند که 
ای��ن تنه��ا راه نج��ات صنعت از 
تنگناه��اي موج��ود اس��ت، وي 
طراح��ي الگوي مص��رف صحیح 
را از مبان��ي فرام��وش ش��ده این 
اقتصاد مقاومتي دانست و تصریح 
کرد: اقتص��اد مقاومتي راه تقویت 
تولید ملي اس��ت و براي رسیدن 
ب��ه آن باید دیپلماس��ي مناس��ب 
اقتصادي اتخاذ ش��ود ک��ه در آن 
اقتصاد واقعي ب��ه اقتصاد مجازي 
غلب��ه  کند و آم��وزش، تحقیق و 
پژوهش نی��ز در اختی��ار آن قرار 
گی��رد و اقتص��اد مقاومتي به هیچ 

وجه بستن درهاي کشور و ایجاد 
محدودیت نیست.

ش��یخ االس��المي ب��ا بی��ان این 
نکت��ه که داش��تن قان��ون خوب 
ب��راي اقتصاد، ج��زو ثروت هاي 
اذعان  مي ش��ود  محسوب   کشور 
داشت: اعتمادسازي،  نهادسازي و 
شفاف سازي در قوانین اقتصادي 
از مل��زوم ه��ای نج��ات صنعت 
کش��ور از مش��کل ها است و در 
مس��یر ایجاد اشتغال، مجموعه اي 
ک��ه ب��راي آن ت��الش مي کنن��د 
بای��د ب��ه منزله ات��اق فکر جنگ 
 در دوران دف��اع مق��دس عم��ل 

کنند.
اجتماع��ي  ام��ور  و  کار  وزی��ر 
در  دولت  س��اخت:  خاطرنش��ان 
ایج��اد ای��ن مقوله ه��ا در مس��یر 
صحیح��ي ق��رار دارد و در ایجاد 
از  فعالیت های��ي   نهادس��ازي 
قبیل: س��تاد حمایت از مش��اغل 
خانگي، ستاد بهینه سازي مصرف 
س��وخت و س��تاد هدفمندسازي 
یارانه ها از فعالیت هاي مؤثر بوده 

است.
ــید علي صدري رئیس خانه  س

صنعت و معدن جوانان ایران
ــه اذهان  ــي ب ــار منف ــق ب تزری
عمومي مردم سمي مهلک براي 

اقتصاد است
رئی��س خان��ه صنع��ت و معدن 
جوانان ای��ران در همایش تجلیل 
از چهره ه��اي مان��دگار صنعت و 
معدن در ته��ران گفت: تزریق بار 
منفي ب��ه اذهان عموم��ي مردم و 
اقتصاد کش��ور نه تنها فایده ندارد 
بلکه س��مي مهلک ب��راي اقتصاد 

کشور است. 
س��ید علي ص��دري با اش��اره به 
این  انج��ام  یارانه ها،  هدفمن��دي 
گون��ه اعم��ال و منف��ي بافي ها را 
ب��ه نفع هی��چ گ��روه اقتصادي و 
سیاسي ندانس��ت و افزود: گالیه 
من از بخش خصوصي این است 
که چرا ایش��ان موضوع تحریم ها 
را تحری��ف مي کنن��د و در مورد 
زیان هاي آن به کشور بزرگنمایي 
مي کنند که این یک نوع خودزني 
اقتصادي اس��ت و باعث مي شود 
جوانان و سرمایه گذاران خارجي 
از ورود به عرصه اقتصادي ایران 

خودداري  کنند. 
وي خاطرنشان ساخت: قانون زدایي 
از مس��ائل دست و پاگیر صاحبان 
صنای��ع و دولت اس��ت که براي 
رفع اخت��الف با نگاه فرابخش��ي 
 به صنعت باید م��ورد توجه قرار 

گیرد.
از پتانسیل جوانان در اقتصاد به 

طور کامل استفاده نشده است

عل��ي الریجان��ي رئی��س مجلس 
ش��وراي اس��المي در پیام��ي به 
تولیدکنندگان  جشنواره  چهارمین 
جوان کش��ور اظهار داشت: امروز 
پس از امتحان هاي س��خت دیگر، 
و  خالقی��ت  ایم��ان،  توانای��ي،  
ش��جاعت فرزندان ایران زمین بر 
همگان روش��ن اس��ت که پیروز 
میدان هاي س��خت و نابرابر بوده 
  اند و در رس��یدن ب��ه اهداف مرد

نشده اند. 
وي ادام��ه داد: ام��روز اگ��ر ب��ا 
اه��داف انقالب و ایران اس��المي 
فاصل��ه داری��م باید عل��ت را در 
 چگونگي اس��تفاده از جوانان پیدا 

کنیم. 
توانایي هاي علمي، صنعتي و فني 
کشور این امکان را فراهم مي کند 
که قدرت اول منطقه باشیم که در 
دستیابي به این مهم نیروي جوانان 
نقشي اساسي دارد که قدري از آن 

غافل بوده ایم. 
علي الریجاني در پایان خاطرنشان 

کرد: مدیریت کشور نقش اول را 
در تحقق اس��تفاده الزم از جوانان 
دارد ک��ه ب��راي آینده توس��عه و 
پیش��رفت ای��ن امر بای��د مدنظر 
مس��ئوالن باش��د و مجل��س ب��ه 
 نحو احس��ن از ای��ن موضع دفاع 

خواهد کرد.
ــد نمي توان 15  ــا قدم هاي کن ب
ــال دیگر به افق چشم انداز  س

رسید
رئیس ش��بکه خانه هاي صنعت و 
معدن ایران در همایش چهره هاي 
مان��دگار صنعت و مع��دن ایران 
گفت: با قدم ه��اي کند نمي توان 
15 س��ال دیگر به افق چشم انداز 
رسید و اگر چه مردم ما با بدترین 
کرده اند  مقاومت  تحمیلي  شرایط 
اما امروز ش��عار جواب نمي دهد 
و مس��ئوالن و وزرا بای��د عملگرا 

باشند. 
غنیمي فرد افزود: همه بخش هاي 
کش��ور همپاي هم براي توس��عه 
اقتصادي کمک نمي کنند و حرکت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم 

کند است. 
وي تصریح ک��رد: نباید به دانش 
آم��وزان صنعتي کردن کش��ور را 
تفهیم کرد بلکه باید به آنها داشتن 
محیط زیست مطلوب را آموخت 
و وزارت عل��وم بای��د در مقاب��ل 
بی��کاري دانش��جویان پاس��خگو 

باشد. 
وي خاطرنشان ساخت: مردم باید 
در هدفمندي یارانه ها کوتاه نیایند 
و اگر حتي دولت هم کوتاه آمد و 
کار را متوقف کرد آنها فعالیت را 
ادامه داده و حق خود را از اقتصاد 

مطالبه کنند.
غنیم��ي فرد در پای��ان با گالیه از 
اهمیت ندادن مس��ئوالن دولتي به 
س��رمایه گ��ذاري خارجي گفت: 
در  رئی��س جمه��ور  مال��زي  در 
فرودگاه به اس��تقبال یک سرمایه 
گ��ذار صده��زار دالري مي رود 
در صورت��ي ک��ه در ای��ران براي 
این امر از س��وي مسئوالن کشور 
 اهمیت و اس��تقبال شایاني وجود 

ندارد.
ایجاد بانک و بیمه براي صنایع 
ــعه  کوچک از اولویت هاي توس

است
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعتي کش��ور گفت: ایجاد بانک 
و بیمه ب��راي صنای��ع کوچک و 
پوش��ش لیزینگ براي آنها باعث 
پیشرفت در امر توسعه و هم افزایي 
کوچک  صنای��ع   توانمندي ه��اي 

مي شود. 
خدام��راد احم��دي ب��ا تأکید بر 
کارآفریني گف��ت: کارآفریني باید 
ب��ا ارزش آفرین��ي همراه باش��د 
و در کارآفرین��ي تولی��د ث��روت 
در  آن  عادالن��ه  توزی��ع  ه��م  و 
 سیس��تم پاداش بای��د مدنظر قرار

گیرد. 
وي ب��ا بی��ان اینک��ه کارآفرین��ي 
ب��دون تولی��د ث��روت ب��ي فایده 
اس��ت تصریح کرد: امروز کشور 
بیش��تر از هر چیز به کارآفریني و 
تولی��د ثروت نی��از دارد و در این 
راه بای��د به جوان��ان اعتماد کنیم 
و از تجربه هاي پیشکس��وتان در 
امر اس��تفاده کام��ل صورت   این 

پذیرد.

 زاینده رود
محمدرض��ا باهن��ر )رئی��س کمیس��یون تلفی��ق 
 مجلس شوراي اس��المي( در جشنواره تولیدکنندگان 
 برت��ر و تجلیل از چهره هاي ماندگار صنعت در تهران 
 گف��ت: بان��ک مرک��زي و ش��وراي پ��ول و اعتب��ار 
کش��ور و نی��ز نقدینگ��ي و ح��دود کار آنه��ا باید با 
 اس��تقالل تمام از قوه مجریه تفکیک و تعریف شود و 
تنه��ا بخش��ي از آن که مرب��وط به دول��ت و وزارت 
 اقتصاد است در دست قوه مجریه باقي بماند و مابقي 
کن��ار  در  مس��تق��ل  ط����ور  ب��ه  بخش ه�����ا 
بخ��ش خصوص��ي نظی��ر ات��اق بازرگاني به دس��ت 
س��پرده  نخب��ه  و  دانش��گاهي  متخص��ص   اف��راد 

شود.

رئی��س کمیس��یون تلفیق مجلس ش��وراي اس��المي 
افزود: باید آمار رس��مي تمرکز یابد و مسأله ارائه آمار 
نادرس��ت و یا نبودن آمار دقیق در س��ازمان ها خاتمه 
یابد و مرکز آمار ایران و بانک مرکزي مرجع رس��مي 

آمار کشور باشند. 
وي ب��ا بیان لزوم انس��جام در انضب��اط کاري و مالي 
دولت اظهار داش��ت: ب��ي انضباطي هاي کاري و مالي 
شدید و بي حساب و کتاب بودن کارها از مشکل هاي 
برخي دس��تگاه هاي دولتي اس��ت که باید در مس��یر 
کاهش هزینه هاي دولت گام برداش��ت که در 5 سال 
گذشته، رقابتي کردن بیمه ها و تأسیس صندوق توسعه 
مل��ي به ابالغ مقام معظم رهب��ري و واریز 20 درصد 
 از درآمد ناخالص ملي ب��ه آن از قدم هاي مثبت بوده 

است.
محمدرض��ا باهنر تصریح ک��رد: در اقتصاد و صنعت 
نظ��ر مجل��س این اس��ت که بای��د برخ��ي مجوزها 
کاره��ا  رون��د  در  غیرض��روري  کاغذبازي ه��اي  و 
حذف ش��ود تا در محی��ط کس��ب و کار اصالحات 
 س��اختاري صورت گرفته و پیش��رفت توسعه حاصل 

گردد.
رئی��س کمیس��یون تلفیق مجل��س ادام��ه داد: امروز 
بزرگتری��ن دغدغه کارآفرین��ان هدفمن��دي یارانه ها 
اس��ت که اگ��ر چه افق ه��اي روش��ني دارد ولي طي 
مس��یر آن اجتن��اب ناپذیر اس��ت چرا که ام��روزه از 
4/5 ش��بکه نفت تولی��دي تنها 2/5 ش��بکه آن صادر 
 مي ش��ود و مابق��ي در کش��ور مص��رف و بازده��ي 

ندارد.
هدفمن��دي  از  نگران��ي  س��اخت:  خاطرنش��ان   وي 
ب��راي  نبای��د  دول��ت  ک��ه  اس��ت  ای��ن   یارانه ه��ا 
پرداخت ه��ا بان��ک مرک��زي را ب��ه کم��ک بطلبد و 
 بای��د پ��ول قدرتمن��د را از دای��ره فکر خ��ود خارج 
کن��د و در این مس��یر اقتص��ادي فکر کن��د، چرا که 
پرداخ��ت ماه��ي هش��تادهزار توم��ان س��رجمع در 
کل کش��ور مبلغ��ي مع��ادل 2/400 میلی��ارد توم��ان 
مي ش��ود که در یکس��ال مبلغ آن ب��ه 30 هزار میلیارد 
تومان مي رس��د که اگر این نص��ف مبلغ کل صندوق 
باش��د با حقای��ق موج��ود برابري ن��دارد و 60 هزار 
 میلیارد دالر براي دو س��ال نمي ت��وان یارانه پرداخت 

کرد.

وزیر کار و امور اجتماعي در جشنواره تولیدکنندگان جوان و چهره هاي ماندگار صنعت: 

ایجاد اقتصاد مقاومتي، راه نجات صنعت كشور

محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمي:
بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد مستقل باشد
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خصوصیت ها: همیشه سبز، ساقه آبکی و نقش و نگار 
برگ ها بر حسب گونه س��بز و دارای لکه های سفید 
کرمی و زرد کمرنگ که از دو طرف برگ دیده می شود. 
ساقه بیشتر بدون انشعاب و برگ های انتهایی همیشه در 
حال رشد و برگ های پایینی به تدریج می ریزد و ساقه 
حالت لخت به خود می گیرد. تهویه اتاق و آبیاری گیاه 
باید مناس��ب باشد. گیاه جوان مناسب کاشت گروهی 

است.
نور: نور غیر مستقیم و کافی و در صورت ناکافی بودن 

نور باعث دراز و علفی شدن گیاه می شود.
دما: بین 18-13 درجه حرارت مناسب است و پایین تر 
از 10 درجه برگ های پایین می ریزد و در دمای باالتر از 

24 درجه غبارپاشی و آبیاری را افزایش دهید.
آبیاری: تابستان هفته ای 3-2 بار و در زمستان هفته ای 
یک بار و آبیاری با خاک سبک و ولرم باشد در شرایطی 
که درجه حرارت از 16 درجه پایین تر بود اجازه دهید 

سطح خاک در فاصله بین دو آبیاری خشک شود.
غبارپاشی: دوستدار رطوبت زیاد است.

خاک: ترکیبی از خاک برگ با لوم و پیت و دوس��تدار 
خاک اسیدی است. می تواند ترکیبی از 3 قسمت خاک 

جنگلی و یک قسمت خاک معمولی نیز باشد.
ــود دهی: 3 گ��رم در لیتر ه��ر ماه یک ب��ار با کود  ک

مخصوص گیاهان زینتی از فروردین تا آبان ماه
عوارض و درمان: برگ ها خشک شده و سقوط می کنند 
که در اثر هوای گرم و خشک است. لکه سوخته روی 
برگ ها در اثر غبارپاش��ی در آفتاب است. برگ ها رنگ 
پریده و به س��فیدی گرایش دارند ک��ه در اثر نور زیاد 
یا کمبود تغذیه است. برگ های پایین زرد و لکه های 
قهوه ای در حاشیه برگ ها پدید می آید که در اثر آبیاری 
زیاد اس��ت. برگ های پایین به ط��رف داخل می پیچد 
و خش��ک می ش��ود که در اثر باال رفتن سن یا گرمای 

هواست. 
نکته: در هنگام کار کردن با این گیاه، از دستکش استفاده 
کنید زیرا برگ های آن سمی است و هر سال در فصل 
بهار گلدان را عوض نمایید. با اس��فنج مرطوب هر ماه 

برگ ها را تمیز کنید.

دیفن باخیا
به طور تقریبی س��ه چهارم زنان حامله 
در سه ماهه اول حاملگی خود از تهوع 
)و بعضی اوقات استفراغ( رنج می برند. 
ای��ن وضیعت که بیماری صبحگاهی یا 
ویار خوانده می شود در بعضی از زنان 
صبح ها بدتر بوده و با گذشت روز بهتر 
می شود. ولی بیماری صبحگاهی در هر 
زمانی از روز می تواند بروز کند. تهوع 
ب��ه طور معمول در حدود هفته شش��م 
شروع می شود ولی می تواند، زودتر و 
در هفته چهارم نیز شروع شود. تهوع در 
طول ماه بعد ش��دیدتر می شود. حدود 
نیمی از زنان مبتال به بیماری صبحگاهی 
در ح��دود هفته 14 به طور کامل بهبود 
می یابند. به گزارش س��المت نیوز، این 
مشکل در بیش��تر زنان یک ماه دیگر یا 
کمی بیشتر نیز طول می کشد، هر چند 
ممکن اس��ت در ادامه حاملگی دوباره 

بروز کرده و تا آخر حاملگی ادامه یابد.
علت بیماری صبحگاهی

علت ته��وع در دوران حاملگی به طور 
دقیق مش��خص نیس��ت ولی ناش��ی از 
تغییرهای فیزیکی زیادی اس��ت که در 

بدن زن حامله رخ می دهد.
حساسیت دستگاه گوارش

دستگاه گوارش بعضی زنان به تغییرات 
در اوایل حاملگی حس��اس تر اس��ت. 
حتی در ی��ک مطالعه، رابط��ه ای میان 
هلیکوباکتر پیلوری )باکتری که س��بب 
زخم معده می ش��ود( و تهوع شدید در 
زمان حاملگی دیده شده است، هر چند 
علت این رابطه مشخص نیست. ممکن 
است شنیده باشید که بیماری صبحگاهی 

ناشی از کمبود ویتامین B است. 
با اینکه به نظر می رسد، مصرف ویتامین 
B تکمیلی به صورت قرص در بسیاری 
از زن��ان حامله به کاه��ش تهوع کمک 
می کند، ولی این بدان معنا نیست که آنها 
کمبود ویتامین B دارند. در واقع، حداقل 
در یک مطالعه نش��ان داده ش��ده است 
که هیچ تفاوت معناداری از نظر س��طح 
ویتامی��ن B6 میان زنان دچ��ار بیماری 
صبحگاهی و دیگ��ر زنان حامله وجود 
ندارد. علت تأثیر ویتامین B6 بر کاهش 
تهوع مشخص نیست. شواهدی نیز دال 
ب��ر این مطلب وج��ود دارد که مصرف 
مولت��ی ویتامین در زمان لقاح تخمک و 
اسپرم و اوایل حاملگی به جلوگیری از 
بیماری صبحگاهی شدید کمک می کند 
که البته علت این مس��أله نیز مشخص 
نیس��ت. بعضی محققین ای��ن نظریه را 

مطرح کرده اند ک��ه بعضی زنان از نظر 
روانی بیشتر مستعد تهوع و استفراغ در 
دوران حاملگی هستند و این مسأله یک 

پاسخ غیر طبیعی به استرس است. 
ــتفراغ در زمان  ــوع و اس ــال ته احتم

حاملگی در شرایط زیر بیشتر است:
 حاملگی دو قلو یا چند قلو.

عل��ت آن ممکن اس��ت مقادی��ر باالتر 
hCG ی��ا هورمون ه��ای دیگر در بدن 
باش��د. احتمال ش��دیدتر بودن تهوع و 
استفراغ نیز در این صورت وجود دارد. 
البته این مس��أله قطعی نیست و بعضی 
زنان که حاملگی دوقلو یا چند قلو دارند 

تهوع ندارند.
در  اس��تفراغ  و  ته��وع  وج��ود   

حاملگی های قبلی
 وج��ود س��ابقه تهوع و اس��تفراغ به 
عنوان عارضه مصرف قرص های ضد 

بارداری.
عل��ت این مس��أله 
ممکن اس��ت پاسخ 
بدن به افزایش سطح 

استروژن باشد.
به  اس��تعداد  سابقه 

بیماری حرکت
ژنتیکی  استعداد   

تهوع حاملگی
در صورتی که مادر 
یا خواهرتان بیماری 
صبحگاهی ش��دید 
داش��ته اند، احتمال 
ابتالی ش��ما بیشتر 

است.
 سابقه سردردهای 

میگرنی
آیا تهوع بر روی جنین تأثیر دارد؟

تهوع خفیف و استفراغ گهگاهی که در 
بیماری صبحگاهی وجود دارد تا زمانی 
که مادر غذا را تحمل کند و مقادیر زیاد 
مایعات بنوش��د، تهدیدی برای سالمتی 
جنین نیس��ت. از این گذشته، جنین در 
عمده زمان سه ماهه اول، آنقدر کوچک 
اس��ت که به کالری چندانی نیاز ندارد. 
اگر مادر نتواند یک رژیم غذایی متعادل 
داشته باشد، بد نیست که مولتی ویتامین 
مصرف کن��د. اگر آهن ته��وع را بدتر 
می کن��د، بهتر اس��ت از مولتی ویتامین 

هایی اس��تفاده ش��ود که دوز آهن آنها 
کم بوده و یا آهن نداش��ته باش��ند. عدم 
افزای��ش وزن مادر در س��ه ماهه اول به 
طور معمول اشکالی ندارد البته تا زمانی 
که ناشی از غذا نخوردن نباشد و مایعات 
به اندازه کافی مصرف ش��ود. اش��تهای 
مادر پس از گذش��ت این زمان بازگشته 

و وزنش افزایش خواهد یافت.
ــاری صبحگاهی به  ــتن بیم آیا نداش

معنای افزایش احتمال سقط است؟
ای��ن واقعیت وج��ود دارد ک��ه بعضی 
مطالع��ات نش��ان داده ان��د زنان��ی که 
کودکانشان س��قط می شود کمتر دچار 
تهوع می شوند. )عدم تکامل کافی جنین 
یا جفت سبب پایین بودن هورمون های 
حاملگی ش��ده و در نتیجه تهوع در این 
زنان کمتر اس��ت.( ولی بسیاری از زنان 
هم وج��ود دارند ک��ه حاملگی به طور 

کامل طبیعی داشته و بعد از سه ماهه اول 
دیگر تهوع ندارند. 

همه روش هایی که در زیر گفته می شود 
بر شواهد محکم اس��توار نیستند، ولی 
شایع ترین توصیه هایی که متخصصین 
زنان و ماماها به بیماران شان می کنند، به 

قرار زیر است:
 از غذاه��ا و بوهایی که س��بب تهوع 
می شوند پرهیز کنید. اگر همه چیز باعث 
تهوع می شود اشکالی ندارد که تنها چند 
غذای محدودی که مشکلی ایجاد نمی 
کنند، مصرف ش��ود حتی اگر تمام مواد 

غذایی الزم برای بدن را تأمین نکند. یک 
راه دیگر هم مصرف غذاهای بیمزه و یا 
گرم نکردن غذا اس��ت تا بوی آن کمتر 

باشد.
 س��عی کنید همیشه مقداری شیرینی 
س��اده مثل کلوچ��ه کنار تخ��ت خود 
داشته باشد. هنگامی که از خواب بیدار 
می شوید، یکی دو تا بخورید و قبل از 
بلند شدن از جایتان 20 تا 30 دقیقه دراز 
بکشید. داشتن این شیرینی ها کنار تخت 
ممکن اس��ت در صورتی که که نصف 
ش��ب با حال��ت تهوع از خ��واب بیدار 

شوید، هم کمک کننده باشد.
 وعده ه��ای غذایی ت��ان را کوچک 
و متع��دد کنید تا معده ت��ان هیچ وقت 
خالی نباش��د. بعضی زنان معتقدند که 
کربوهیدرات ها در هنگام تهوع بهترین 
خوراکی هستند ولی یک مطالعه کوچک 
اس��ت  داده  نش��ان 
که غذاه��ای دارای 
اثر  ب��اال  پروتئی��ن 

بهتری دارند.
غذاه��ای  از   
چ��رب پرهیز کنید 
زیرا هض��م آنها به 
حاملگی  در  وی��ژه 
که تخلی��ه معده به 
زمان بیش��تری نیاز 
دارد بیش��تر ط��ول 
همچنین  می کشد. 
از غذاهای سنگین و 
اسیدی  تند،  چرب، 
شده  س��وخاری  و 
می توانند،  ک��ه  نیز 
تحری��ک  باع��ث 
 معده و دس��تگاه گوارش شوند، پرهیز 

کنید.
 سعی کنید مایعات را بین وعده های 
غذای��ی مصرف کنید. همچنین س��عی 
کنید یکب��اره حجم زیادی مایع مصرف 
نکنید زیرا معده به این ترتیب پر ش��ده 
و اش��تهایتان ب��رای خ��وردن غ��ذا کم 

می شود.
  سعی کنید به اندازه کافی استراحت 
کنی��د و اگ��ر می توانید در ط��ول روز 
چرتی بزنی��د. تماش��ای تلویزیون و یا 
رفتن به منزل یکی از دوستان یا بستگان 

راه خوبی برای مقابله با اس��ترس بوده 
 و ح��واس ش��ما را از تهوعت��ان پرت 

می کند.
 سعی کنید ویتامین هایی را که برایتان 
تجویز شده، همراه با غذا یا درست قبل 

از خواب بخورید. 
اگر آه��ن موجود در قرص های مولتی 
ویتامین تهوع ش��ما را زی��اد می کند از 
پزش��کتان بخواهید که داروی ش��ما را 

عوض کند.
 از پزشک معالجتان در مورد ویتامین
B6 بپرس��ید. علت بهتر ش��دن تهوع بر 
اث��ر مصرف ویتامی��ن B6 به طور دقیق 
مش��خص نیس��ت ولی مطالعات نشان 
می دهن��د که مصرف ای��ن ویتامین در 
بعضی زنان مؤثر بوده و در صورتی که 
با دوز صحیح مصرف شود هیچ خطری 

ندارد. 
 اگ��ر هیچیک از راه ه��ای فوق مؤثر 
نبود از پزشکتان بخواهید برایتان داروی 

ضد تهوع تجویز کند.
توجه داشته باشید که مصرف هر گونه 
دارو در زم��ان حاملگ��ی بای��د با نظر 
پزشک صورت گیرد بنابراین از مصرف 

خوسرانه دارو خودداری کنید.
ــان  ــد در زم ــش از ح ــتفراغ بی اس

حاملگی
اگ��ر خانم حامل��ه نتواند هی��چ چیزی 
)حتی مایع��ات( را در مع��ده برای 24 
ساعت نگه دارد، ممکن است به استفراغ 
بی��ش از ح��د در زم��ان حاملگی مبتال 
 ش��ده باش��د که درمان آن چندان ساده 

نیست. 
این عارضه هر چه س��ریع تر تشخیص 
داده شده و درمان شود احتمال بهبودش 
بیش��تر اس��ت. در این موارد بالفاصله 
به بیم��ار مایعات وریدی )س��رم( داده 
می شود تا آب از دست رفته بدن جبران 

شود. 
سپس برای کنترل الکترولیت های خون 
و اطمینان از ع��دم وجود بیماری های 
زمینه ای دیگر که سبب تهوع و استفراغ 
می شوند، آزمایش��اتی انجام می شود. 
بس��ته به مورد، بیمار ممکن است چند 
روز بستری شود تا راحت بتوان وی را 

از راه وریدی تغذیه کرد. 
ای��ن عارض��ه در صورت ع��دم درمان 
می تواند، منجر به از دست رفتن مزمن 
آب ب��دن، کاهش وزن، س��وء تغذیه و 
 ع��وارض دیگر ب��رای م��ادر و کودک 

شود.

نداشتن حالت تهوع در دوران بارداری مشکل زاست

 خطر سقط جنین
گلخند

جوان و خانواده

مواد الزم:
آرد برنج یا برنج خرد کرده: 200 گرم

سماق خشک: نیم کیلو
گوشت چرخ کرده: 250 گرم

سبزی )شامل تره، جعفری، ترخون، گشنیز و کمی 
نعناع(: یک کیلو

پیاز درشت: یک عدد
روغن: به مقدار الزم

ــرز تهیه: اگر آش س��ماق را ب��ا آرد بپزیم، زود   ط
پخته می  ش��ود، ولی اگ��ر خرده برنج باش��د، باید 
اول برن��ج را ب��ار کنی��م. برنج که پخت، س��بزی 
 را ک��ه از قب��ل شس��ته و خ��رد کرده ای��م در آن 

می  ریزیم. 
 هرچ��ه س��بزی ریزت��ر باش��د آش خوش��مزه تر 

می  شود. 
فلف��ل  و  نم��ک  را  گوش��ت  جداگان��ه  س��پس 
زده و خ��وب مخل��وط ک��رده و کوفت��ه های��ی 
ب��ه ان��دازه ی��ک گ��ردو از آن درس��ت می  کنیم و 
 س��پس در روغ��ن، س��رخ ک��رده و داخ��ل آش 

می  ریزیم. 
وقتی که کوفته ها پخته ش��د، س��ماق را تمیز کرده، 

می  شوییم  و در آب خیس می  کنیم. 
 س��م��اق بای�������د ی����ک س�����اعتی در آب 
بماند. س��پس آن را از پارچه ای صافی رد کرده و 
فش��ار می  دهیم و آب سماق را که قرمز خوشرنگ 

است می  گیریم. 
آب س��ماق را در آش ریخت��ه و پی��ازی را ک��ه 
داش��تیم نیز خرد کرده، سرخ می  کنیم و مقداری از 
 آن را در آش ریخت��ه و کم��ی ب��رای روی آن نگه 

می  داریم. 
آش را در ظرف ریخته و روی آن را با نعناع و پیاز 

داغ تزیین می  کنیم.

پیشبند
 آش سماق  )غذای 

محلی استان اصفهان(

برخی دست آوردها،موفقیت هاو افتخارات دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مبارکه

 تع��داد 50 مقاله منتش��ر ش��ده درمج��الت ISI و علمی 
پژوهشی 

 تعداد 20  مقاله علمی ترویجی 
 تع��داد40 مقاله ارائه ش��ده در همایش ه��ای بین المللی 

خارج ازکشور 
 تعداد 30 تالیف و ترجمه کتاب 

 مش��ارکت دربرگزاری 6 همایش مل��ی و بین المللی در 
منطقه چهاردانشگاه آزاد اسالمی

 برگزاری 9   همایش منطقه ای  و 30 همایش داخلی 
 تاکن��ون تعداد 4 عنوان اختراعات و ابداعات علمی به نام 
دانش��گاه آزاد اسالمی ثبت ش��ده است. )یک استاد وسه نفر 

دانشجو (
دانش��گاه آزاد اس��المی تاکن��ون موفق به انج��ام 136 طرح 
تحقیقاتی ش��ده و 44 ط��رح تحقیقاتی نی��ز در حال انجام 
می باش��د و مابقی خاتمه یافته می باش��د و دو طرح برون 
دانش��گاهی با مش��ارکت واحدهای صنعتی ف��والد مبارکه 

وخوزستان  انجام شده است.

موفقیت های انجمن های علمی:  
 اختراعات ثبت ش��ده  )2 اختراع (،کس��ب رتبه ششم از 

1620 انجمن توسط انجمن علمی کامپیوتر
 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین واحد آکسفورد 

با دانشگاه
 معرفی رئیس، معاون پژوهش��ی  و معاون اداری، مالی به 
عنوان پژوهشگران نمونه استان اصفهان از طرف استانداری 

اصفهان
 معرفی دانشجوی واحد به عنوان نخبه استان اصفهان

 دریافت درجه علمی پژوهش��ی مجله حس��ابداری، مالی 
وانتخاب آن به عنوان مجله ISC پایگاه های جهان اسالم

 نای��ب قهرمانی تیم رباتیک در س��ومین دوره مس��ابقات 
بین المللی روبوکاپ 2008 آزاد ایران

 برگزاری اولین دوره مسابقات ربات های مسیریاب منطقه 
4 دانشگاه آزاد اسالمی در واحد

 کسب نایب قهرمانی تیم ربوکاپ واحد مبارکه درمسابقات 
سراسری ربوکاپ سما

 انتخ��اب کت��اب برگزی��ده س��ال دانش��جویی )کت��اب 
جامعه شناسی پست مدرنیسم تألیف دکتر شاپور بهیان (

 انتخاب مقاله معاون پژوهش��ی واحد ازس��وی انتشارات 
) Hot Paper( به عنوان مقاله داغ  ELSEVIER

 میزبان مس��ابقه های ورزش��ی در س��طح منطقه، استان و 
کش��ور و کسب 200 مدال طال، نقره و برنز در مسابقه های 

ورزشی منطقه ای، استانی و کشور
 دفترمطالعات وآموزش نیروی انس��انی واحد از سال 81 
ش��روع به فعالی��ت و تا کنون تع��داد 79 دوره ویژه اعضای 
هیأت علم��ی 130 دوره ویژه کارکنان و ب��ه عبارتی 1918 
ساعت آموزش اعضای هیأت علمی و 3035 ساعت آموزش 
کارکنان و تعداد یک دوره جهت رؤسا و معاونین واحدهای 
منطقه 4 و تع��داد8 دوره جهت معاونین واحدهای منطقه 4 

برگزار نموده است.
 پذیرش درصد زیادی از دانشجویان در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی در دانشگاه های آزاد اسالمی ودولتی
 کسب رتبه های  برتر امور مالی در دانشگاه آزاد اسالمی 

سراسر کشوردر سه سال متمادی
 کسب رتبه برتر صندوق رفاه دانشجویی در 8 سال متوالی 

80-88
 اح��داث بیش از 60 هزار مترمربع فضای عمرانی،رفاهی، 

آموزش��ی و ورزشی، سه دانشکده، آزمایش��گاه ها، کارگاه، 
 س��ایت خواب��گاه، نمازخان��ه، س��لف س��رویس و بیش از 
150 ه��زار مترمربع محوطه س��ازی و فضای س��بزهمراه با 

آبیاری قطره ای
 راه یابی دانش��جوی واحد به مس��ابقه های کشوری قرآن 

و عترت
 درخشش دانش��جوی دختر واحد مبارکه در شانزدهمین 

جشواره نشریات دانشجویی کشور
 کسب 70 عنوان مقام برتر در مسابقات فرهنگی

 کس��ب مق��ام برتردراقامه نم��از بین دانش��گاه های آزاد 
اسالمی           

 کسب رتبه های برترنشریات دانشجویی در منطقه 4
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه در مسیر خودکفایی 

و توسعه علمی کشور
دکتر حمید علیان، رئیس واحد مبارکه گفت: یکی از مهمترین 
روشهای دستیابی به خودکفائی وپیشرفت،توسعه وگسترش 
آموزش عال��ی، تربیت نیروهای متخصص و متعهد اس��ت 
که در این راستا دانش��گاه آزاداسالمی واحد مبارکه درمدت 
زمان کوتاه توانس��ته مس��یری طوالنی و پ��ر از موفقیت را 

طی کند و س��هم بس��زایی را در تولید علم ایفا کند و عامل 
موفقیت دانش��گاه، پیشرفت و بسط وتوسعه روز افزون علم 
در کش��ور اس��ت.  واحد مبارکه نیز بنابر رسالت عظیمی که 
بردوش خود احس��اس می نماید ت��الش خواهد کرد تا در 
 مس��یر ارتقاء س��طح کمی و کیفی آم��وزش و پژوهش قدم  

بردارد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه به روایت آمار

 تعداد دانش آموختگان: تاکنون 12 هزار نفر
 تعداد دانشجویان: 4500 نفر

 تعداد رشته: 28 رشته و مقطع تحصیلی     
ــکده: 3 دانشکده )علوم پایه وفنی مهندسی،   تعداد دانش
حسابداری ومدیریت صنعتی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی (

 تعداد پرسنل: 128 نفر
 تعداد اعضای هیأت علمی ومدرس: 200 نفر

 فضای آموزشی ورفاهی: بیش از 60 هزار مترمربع
ــما: 7 مدرس��ه )ابتدایی پس��رانه و ــدارس س ــداد م  تع
دختران��ه، آمادگ��ی دختران��ه، راهنمایی پس��رانه و دخترانه  

دبیرستان و پیش دانشگاهی(
 تعداد دانش آموزان مدارس سما:1200نفر

   ازجمل��ه اهداف��ی ک��ه بع��د از پی��روزی ش��کوهمند 
انقالب اسالمی مدنظر مس��ئولین فرهنگی نظام جمهوری 
اس��المی قرار گرفت، ایج��اد تغییرهای بنی��ادی در کم و 
کی��ف مراکز آموزش��ی عالی کش��ور بود، ب��ه طوری که 
 بتواند نیازهای فعلی و آتی یک جامعه اس��المی را برآورد 

نماید. 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د مبارکه با ه��دف تربیت، 

بخش��ی از نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز کش��ور 
در زمینه ه��ای مختلف در س��ال 1367  توس��ط جمعی 
از عالقمن��دان و فرهیخت��گان شهرس��تان مبارکه و هیأت 
مؤس��س که مرکب از خانواده های شهدا، شخصیت های 
 علم��ی و فرهنگ��ی منطقه بودند، با هم��ت واالی مرحوم 
حاج حسن ایرانپور تأسیس شد. در راستای ایجاد امکانات 
برای دستیابی به هدف های دانشگاه، منطقه ای به وسعت 

نزدی��ک  ب��ه 60 ه��زار مترمرب��ع زمین ش��امل فضاهای 
آموزش��ی، فرهنگی، آزمایش��گاهی، کارگاهی، ورزش��ی، 
رفاهی، کتابخانه وسایت های فناوری اطالعات اختصاص 
یافته است.فعالیت های آموزش��ی دانشگاه از سال 1369 
ب��ا پذی��رش 48 نفر دانش��جو در رش��ته مدیریت صنعتی 
آغاز ش��د در طول ای��ن مدت فعالیت، بی��ش از 12 هزار 
 دانش��جو از این دانشگاه در مقاطع مختلف فارغ التحصیل 

شده اند.
این دانش��گاه در حال حاضر حدود 4500 دانشجو، حدود 
220 عض��و هی��أت علم��ی و 130 پرس��نل دارد، که این 
تع��داد افراد در فضایی ح��دود 555102 متر مربع فضای 
آموزش��ی و رفاهی مش��غول به تحصیل یا کار هس��تند به 
عالوه مدارس سما وابسته به دانشگاه واحد مبارکه دارای 
7 مدرس��ه با حدود 1200 دانش آموز، بیش از 5500 متر 

فضای آموزشی،رفاهی و ورزشی و بیش از11000متر مربع 
زمین می باشد. یکی از مهم ترین افتخارهای این دانشگاه 
که نقش چش��مگیری در فعالیت ه��ای علمی و تحقیقاتی 
کش��ور داشته اس��ت، حضور فعال اعضای هیات علمی و 
دانشجویان در سمینارها،نشست ها و مسابقه های علمی و 
مختلفی که در سطح کشوری برگزار می گردد و در اغلب 

موارد موجب کسب افتخارهای متعدد شده است.

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه در مسیر خودكفایي و توسعه علمي كشور

آدرس دانشگاه : مبارکه – میدان امام خمیني 
ــالمي واحد  ــگاه آزاد اس ــوار معلم - دانش – بل

مبارکه

تلفن:  0335-5238585-6
5230166 ، 5230360-2

5224600

نمابر دفتر ریاست:  5225057
تلفاکس روابط عمومي :  5230364

پیامک :3000138000

      www.mau. ac.ir :وب سایت دانشگاه
پست الکترونیک :                                                         

   information@mau.ac.irRel_pub_mob@yahoo.com

جمع کارشناسي ارشدکارشناسي ناپیوستهکارشناسي پیوستهکارداني ناپیوستهکارداني پیوسته
تعداد 
رشته ها

تربیت بدني، 
علمي کاربردي 

حسابداري، 
کامپیوتر

آموزش ابتدایي، 
تربیت بدني 
مربیگري، 
حسابداري، 

علمي کاربردي 
 نرم افزار، 

علوم تجربي، 
مدیریت صنعتي- 

کاربردي

تربیت بدني و علوم ورزشي، 
حسابداري ،

ریاضي کاربردي،
 مدیریت صنعتي، 
مهندسي کامپیوتر

 سخت افزار ،
مهندسي کامپیوتر نرم افزار،
مهندسي فناوري اطالعات ،

فیزیک حالت جامد، 
مدیریت بازرگاني

آموزش ریاضي، 
تربیت دبیر 
تربیت بدني، 

علمي کاربردي 
حسابداري،

 علوم تجربي، 
 مهندسي کامپیوتر

نرم افزار ،
مهندسي تکنولوژي 

نرم افزار

حسابداري، 
مدیریت 
بازرگاني، 

ریاضي محض، 
تربیت بدني، 

مدیریت

3678428
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الهه منصوریان: 

گرفتن مدال از 
آسیای شرقی 
امتیاز بزرگی است 

با انتشار بیانیه ای 

مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن از همه 
تشکر کرد

شکایت
 الزمالک از 
عماد رضا به فیفا

 س��انداکار اصفهانی تیم ملی ووشو بانوان گفت: با وجود 
قرعه سختی که داشتم، گرفتن مدال از آسیای شرقی امتیاز 
 بزرگ��ی اس��ت ک��ه خوش��بختانه ب��ه آن دس��ت پیدا ک��ردم.
الهه منصوریان با اشاره به حضور تیم های ملی بانوان در این دوره 
از بازی های آسیایی در گوانگژو اظهار داشت: بازی های آسیایی 
گوانگژو نخس��تین تجربه بانوان ووشوکار در چنین رقابت هایی 
بود. وی با تأکید بر این که بانوان ووشوکار کشور توانایی بسیاری 
برای کس��ب مدال در مسابقه های آسیایی و حتی جهانی دارند، 
تصریح کرد: به دست آوردن یک مدال طال و یک مدال برنز در 
بخش بانوان رشته ووشو نتیجه خوبی محسوب می شود. سانداکار 
اصفهانی تیم ملی ووش��و با بیان این که در مس��ابقات آس��یایی 
گوانگژو با قرعه بس��یار س��ختی روبه رو ش��دم، اف��زود: پس از 
شکس��ت حریف فیلیپینی که نایب قهرمان جهان بود به حریف 
ویتنامی خوردم و با وجودی که وی قهرمان جهان بود اما در هر 
دو راند با تنها یک امتیاز از وی شکست خوردم. منصوریان ادامه 
داد: فضای حاکم بر مس��ابقه ها بس��یار س��نگین بود و تش��ویق 

تماشاگران چینی استرس زیادی را به ورزشکاران وارد می کرد. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از در بیانیه ای از زحمت های 
همه مس��ئوالن ورزش، فدراسیون فوتبال، وزارت صنایع، 
کارخانه ذوب آهن و س��ایر مسئوالن در راه نایب قهرمانی آسیا 

تشکر کرد. 
در بیانیه اصغر دلیلی مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن آمده است: 
اینجانب و خانواده بزرگ ورزش ذوب آهن مراتب س��پاس و 
قدردانی خالصانه و صمیمانه خود را در نهایت احترام به حضور 
علی س��عیدلو معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
تربیت بدنی، علی محرابیان وزیر محترم وزارت صنایع و معادن، 
علی کفاشیان رئیس محترم فدراسیون فوتبال کشور و همکاران 
ایش��ان در این فدراس��یون، علیرضا ذاکر اصفهانی اس��تاندار و 
مرتضی سقائیان نژاد شهردار ورزش دوست و شایسته اصفهان، 
 صفرعلی براتی مدیرعامل محترم و دلس��وز ش��رکت س��هامی 
ذوب آهن، معاونان و مدیران ارزنده این شرکت، اعضای هیأت 
مدیره باش��گاه، مدیران، معاونان و مس��ئوالن اس��تانی رسانه ها 
 خبرگزاری ه��ا و مطبوعات وزین کش��وری و محلی و... اعالم 

می کنم. 

باش��گاه الزمالک مص��ر از عماد رضا س��تاره عراقی تیم 
فوتبالش به فیفا شکایت می کند. هیأت مدیره این باشگاه 
مص��ری در حال کار بر روی ش��کایت نامه ای اس��ت که قرار 
است در آن ادعای غرامت از این بازیکن عراقی مطرح شود. بر 
اساس این خبر، عمادرضا بازیکن عراقی که در ابتدای فصل به 
این تیم پیوس��ت به دلیل اختالف نظر با سرمربی تیم الزمالک 
فقط در 2 بازی برای این تیم در لیگ مصر به میدان رفته است 
و بدون اجازه باشگاه برای حضور در اردوی تیم ملی کشورش 
و همچنین مذاکره با تیمهای ایرانی مصر را ترک کرده اس��ت. 
جالل ابراهیم رئیس باشگاه الزمالک مصر گفته است که باشگاه 
 از ح��ق خ��ود در ای��ن مورد چش��م پوش��ی نخواه��د کرد و
عم��اد رضا باید ی��ک میلیون دالر ب��رای جدای��ی از الزمالک 
پرداخت کند تا رضایتنامه اش صادر شود، در غیر این صورت 
اجازه جدایی از این باش��گاه را ندارد. ادعاهای باشگاه الزمالک 
در حالی مطرح می ش��ود که این بازیک��ن در اردوی تیم ملی 
عراق در ابوظبی حضور دارد و قراربود روز گذش��ته برای عقد 

قرارداد با یکی از تیم های ایرانی به تهران بیاید.

همراه با گوانگژوتحلیل

مثلث ذوب آهن ویروس رایانه جاللی
 زاینده رود 

دیدار معوقه دو تیم فوتبال فوالد خوزس��تان و ذوب آهن اصفهان 
از هفته پانزدهم امروز س��اعت 15:30 انجام می شود. ذوب آهن محمد 
قاضی را به علت 3 اخطاره بودن و س��ینا عشوری که همراه با تیم ملی 
امید در گوانگژو به س��ر می برد، به  همراه ندارد و آرش افش��ین نیز به 
دلیل همراهی تیم امید کشورمان در مسابقه های آسیایی گوانگژو در این 
مسابقه غایب فوالد خوزس��تان خواهد بود. شاگردان ابراهیم زاده بازی 
نهایی جام باش��گاه های آس��یا را به خاطره ها سپرده اند و برای تثبیت 
صدرنشینی تنها به امتیازهای کامل این مسابقه فکر می کنند. بازیکنان و 
کادر فنی ذوب آهن باید نایب قهرمانی در جام باش��گاه های آسیا را به 
فال نیک بگیرند و از تجربه این بازی استفاده کنند. بازیکنان ذوب آهن 
با مسابقه های مختلفی که در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاور دور 
انجام دادند تبدیل به بازیکنان بین المللی ش��ده اند در آغاز رقابت های 
آسیایی بیش��تر کارشناسان اذعان داش��تند که عدم تجربه بازی در آسیا 
 ن��زد ذوبی ها باع��ث حذف این تیم در دور مقدماتی خواهد ش��د ولی 
ابراهی��م زاده به تک تک بازیکنان خود اعتقاد کاملی داش��ت و با اقتدار 
تمام به فینال جام باشگاه های آسیا راه یافت. بازی با فوالد در ورزشگاه 
 تخت��ی اهواز همیش��ه ب��رای بازیکنان ذوب مش��کل بوده ام��ا این بار 
تیم ذوب آهن با کوله باری از تجربه به مصاف شاگردان جاللی می روند 
فصل گذشته در بازی رفت ذوب آهن با تک گل کاسترو فوالد را بدرقه 
کرد و در اهواز بازی دو تیم به تس��اوی یک بر یک رس��ید. ذوب آهن 
با یک بازی کمتر 28 امتیازی اس��ت و سرخابی های تهران با یک امتیاز 
کمتر دوم و س��وم هستند نماینده اصفهان 6 بازی خارج از خانه برگزار 
و 10 امتیاز کسب کرده است شاگردان جاللی نیز 7 مسابقه داخل خانه 
انجام دادند و 10 امتیاز را به دس��ت آورده اند. آرش افشین پس از رضا 
نوروزی 10 گله یکی از مهره کلیدی جاللی به حساب می آید که پیش 
بینی می شود بختیار رحمانی در کنار نوروزی زوج خط حمله فوالد را 

تشکیل خواهند داد.
ابراهیم زاده که در مقابل س��ئونگنام بر اثر اش��تباه های فردی خط دفاع 
به خصوص س��ید محمد حس��ینی جام قهرمانی را از دست داد در این 
مس��ابقه تمرکز اصلی خود را برای رفع مش��کل این خط گذاشته است 
فوالدی ها بیش��تر گل های خود را با پاس های عمقی سیامک سرلک 
ب��رای مهاجمان به ثمر رس��انده اند بازی آنها ش��باهت خاصی به بازی 
قهرمان جام باش��گاه های آس��یا )س��ئونگنام کره جنوبی( دارند به نظر 
می رس��د ابراهیم زاده علی احمدی را مأمور مستقیم مهار رضا نوروزی 
کند، احم��دی مدافع جوان ذوبی ها در رقابت های آس��یایی برای تیم 
خود س��نگ تمام گذاشت و با اینکه بی تجربه و جوان بود به طور فوق 
 العاده بازی خوبی را برابر حریفان به نمایش گذاش��ت مثلث خلعتبری، 
حدادی فر و کاس��ترو به راحتی می تواند سیس��تم رایانه ای جاللی را 
دچار مشکل کند ذوب آهن در این دیدار برای انتقام روز 6 اردیبهشت 
سال 1388 به میدان مسابقه پای می گذارد روزی که برای قهرمانی تنها 
به یک امتیاز برای قهرمانی نیاز داشت که با حساب یک بر 4 نتیجه بازی 
را به شاگردان جاللی واگذار کرد. اگر فوالد در این بازی امتیازهای کامل 
را بگیرد از رده دهم جدول به رتبه هفتم صعود و جای تراکتورس��ازی 
تبری��ز را خواهد گرف��ت. ذوب آهن در هفته چهاردهم با یک گل پاس 
هم��دان را از پیش رو برداش��ت و تیم فوالد ب��ا همین نتیجه بازی را به 

ملوان بندرانزلی واگذار کرد.

ورزش

بازی های آسیایی گوانگژو
ووشو و تکواندو شاگرد 

اول  های هفته اول
هفته اول ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی در حالی 
به پایان رس��ید که تی��م ایران برای اولین ب��ار در جایگاه 
چهارم ایستاد و در این میان ووشو و تکواندو نقش اساسی 
داشتند. تا روز چهارم، رشته های مختلفی مثل تیراندازی، 
دوچرخه س��واری و جودو مدال آوری کردند اما خبری 
از نش��ان زرین نبود تا در رنکینگ کلی تأثیر زیادی داشته 
باش��د و ایران از رده شش��م تا پانزدهم س��قوط کرد.  با 
شروع مسابقه های تکواندو و رسیدن ووشو به دور نهایی 
ورق برگشت و چهارشنبه هفته گذشته طالیی ترین روز 
بازی های آسیایی شد. نصر آزادانی اولین طالیی کاروان 
ایران در وزن پنجم تکواندو لقب گرفت و س��اعاتی بعد 
یوس��ف کرمی توانس��ت دومین طالی ایران را در همین 
رشته به ارمغان آورد. او با این مدال طلسم تک مدال طالی 
تکواندو را هم شکست. عصر همان روز این ووشویی ها 
بودن��د که 3 مدال طال را کس��ب کردند ک��ه یکی از آنها 
نخستین نشان زرین بانوان ایران در بازی های آسیایی بود 
که بر گردن خدیجه آزادپور قرار گرفت.  5 مدال طال در 
یک روز صعود 10 پله ای ایران را همراه داشت به طوری 
که در مکان پنجم قرار گرفتیم. تکواندو روز جمعه به روند 
کسب طالهای خود تداوم بخشید و از سوی باقری معتمد 
توانس��ت یک بار دیگر توانایی خود را به رخ بکش��د. در 
همان روز محس��ن شادی در قایقرانی و بهداد سلیمی در 
وزنه برداری نیز طالیی شدند. از هشت طالی کسب شده 
ای��ران در هفته اول 6 مدال به نام تکواندو و ووش��و ثبت 
ش��د تا هفته اول را به نام این دو رشته بنویسیم. از امروز 
مسابقه های کش��تی آغاز می شود و چهارشنبه نیز شروع 
پیکارهای کاراته است. تاریخچه هر یک از این رشته نشان 
می دهد که از امیدهای مس��لم کس��ب مدال طال هستند. 
با توج��ه به تک مدال طالی هادی س��اعی در المپیک و 
چند مدال با ارزش ووش��و در همان مس��ابقه ها )با وجود 
آزمایش��ی بودن( مسئوالن سازمان ورزش از این پس باید 
توجه ویژه ای را به این رشته ها مبذول دارند. البته در این 
میان جودو بیش از س��ایر رشته های رزمی قدمت دارد و 
می تواند همانند آنها مدال آور باش��د؛ ولی تاکنون موفق 
نشان نداده است، بهتر است سازمان فکری برای این رشته 

کند تا جودو نیز به جرگه رزمی های موفق بپیوندد. 

بانوان اژدها سوار اصفهانی 
بدون مدال گوانگژو را ترک 

کردند 
بان��وان اژدها س��وار ایران در رقابت ه��ای دراگون بت 
بازی های آسیایی گوانگژو پس از ناکامی در مواد 1000 
مت��ر و 500 مت��ر در ماده 250 متر هم از دس��ت یابی به 
م��دال بازماند تا کاروان دراگون بت ایران بدون کس��ب 
عنوانی به کار خود در بازی های آسیایی پایان دهد. کیمیا 
مهدویانی و س��مانه محققیان دو ملی پوش اصفهانی تیم 

ملی دراگون بت بانوان ایران در این رقابت ها بودند.

پاداش پیروزی مقابل ویتنام 
به امید ها داده شد

پی��روزی  پاداش 
امید  فوتب��ال  تیم 
به  ویتن��ام  مقابل 
بازیکنان و مربیان 
پرداخت شد. علی 
از  کفاش��یان پس 
پیروزی تیم ایران 
مقاب��ل عم��ان به 
همراه محمد علی 

آبادی رئیس کمیته ملی المپیک در رختکن تیم امید حاضر 
شد. کفاشیان که با کنایه های بازیکنان بابت عدم پرداخت 
پاداش در دو بازی گذشته روبه رو شده بود، پاداش هزار 
دالری پیروزی مقابل ویتنام ک��ه در دور مقدماتی برگزار 
شد را به بازیکنان پرداخت کرد. پاداش پیروزی بر مالزی 
و عمان هنوز داده نش��ده است. ملی پوشان امید سه شنبه 

باید در مرحله نیمه نهایی به مصاف ژاپن بروند. 

جواد رضایی از دور رقابت ها 
حذف شد

مل��ی پوش اصفهانی تیم ملی شمش��یربازی ایران با قبول 
شکس��ت برابر حریف ژاپنی از دور رقابت های بازیهای 
آس��یایی حذف ش��د.  رضایی که در دور اول رقابت های 
شمش��یربازی ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی برابر 
حریف خ��ود به پیروزی رس��یده بود و ب��ه مرحله یک 
ش��انزدهم صعود کرده ب��ود، در مرحله حذفی به مصاف 
»اوتا« از ژاپن رفت. در این مبارزه جواد رضایی نتوانست 
به توفیقی برس��د و با نتیجه 12 ب��ر 7 برابر حریف ژاپنی 

مغلوب شد و از دور رقابت های شمشیربازی کنار رفت.

قرچک موذیانه به صدر رسید
پژمان سلطانی 

مس��ابقه های فوتسال لیگ برتر کشور در 
نیم فصل نخست 90-89 به پایان رسید در 
حالی که همه کارشناسان رأی به قهرمانی 
یکی از دو تیم اصفهانی داده بودند ش��هید 
منص��وری قرچ��ک بدون س��ر و صدا بر 
صدر جدول تکیه زد به همین منظور این 
رقابت ه��ا را از هفته نخس��ت تا آخر نیم 
فصل مورد بررس��ی قرار خواهیم داد این 
مس��ابقه ها قرار بود که ب��ا 14 تیم برگزار 
شود که پوشینه بافت قزوین در دقیقه نود از 
لیگ برتر کناره گیری کرد و کمیته فوتسال 
می توانست یک تیم دیگر مثل شهر آفتاب 
الب��رز را جایگزین قزوینی ها کند تصمیم 
عجیبی گرفت و قرار بر این شد با حضور 
سیزده تیم که عدد فردی است مسابقه ها 
را برگ��زار کند که مش��کل های زیادی به 
خصوص برای تیم ه��ای اصفهانی فوالد 
ماه��ان و فی��روز صفه در برداش��ته فوالد 
ماهان هفته آخر لی��گ در تعیین قهرمانی 
دخالتی ندارد و با قرعه استراحت رو به رو 
شده است و از آن سو هر تیمی هفته قبلی 
با قرعه استراحت رو به رو می شود با آنالیز 
کام��ل به مصاف فیروز صفه پای به میدان 

خواهد گذاشت.
هفته نخست:

تیم علم و ادب در مش��هد با حساب 6 بر 
صفر تیم آرش بتن را از پیش رو برداشت 
و اولین صدرنش��ین 90-89 لقب گرفت. 
صنای��ع گیتی پس��ند مقابل میهم��ان خود 
ش��هید منصوری قرچک 2 امتیاز حساس 
از دس��ت داد و با این تیم به تس��اوی یک 
بر یک رس��ید، فوالد ماهان و فیروز صفه 
در سالن پیروزی به مصاف هم رفتند و در 
نهایت به تساوی 3 بر 3 رضایت دادند که 
این نتیجه باعث خوش��حالی گیتی پسند و 
ش��هید منصوری نیز شد قبل از این دیدار 
برخ��ی انگ تبانی به این مس��ابقه زدند و 
در مطبوعات آمده بود که ش��اگردان علی 
افضل پیروزی را تقدیم ماهانی ها خواهند 
کرد اما بازیکنان بومی فیروز صفه در حالی 
که تا دقیق��ه 34 از حریف خ��ود یک بر 
3 عق��ب بودند در ع��رض 2 دقیقه 2 گل 
توس��ط مهرداد جاب��ری وارد دروازه امید 
ابراری نیا کردند. لبنیات ارژن فارس 2 بر 
یک پرسپولیس تهران را مغلوب کرد، راه 
س��اری در قلعه عقاب ها کیش ایر قم را با 
حساب 4 بر 3 از پیش رو برداشت و داربی 
شهر تبریز که بین گسترش فوالد و دبیری 
برگزار ش��د با حس��اب 3 بر یک به سود 

گسترش فوالدی ها خاتمه یافت.
هفته دوم:

تیم صدرنشین علم و ادب مشهد با باخت 2 
بر 3 که مقابل شهید منصوری در قرچک داد 
جای خود را به راه ساری داد، این تیم دبیری 
تبریز را نیز با همان نتیجه 4 بر 3 شکست 
داد و به صدر ج��دول صعود کرد، صنایع 
گیتی پس��ند به اولین برد خود در لیگ برتر 
فوتسال ایران رس��ید و لبنیات ارژن فارس 
را با شکس��ت 2 بر صفر بدرقه کرد. فیروز 
صفه مقابل ش��رکت ملی حفاری که هفته 
نخست با قرعه اس��تراحت رو به رو شد با 
تساوی یک بر یک متوقف شد، پرسپولیس 
در تهران با حمایت هواداران خود 2 بر صفر 
از س��د کیش ایر قم گذشت و فوالد ماهان 
مدافع عنوان قهرمانی در تبریز با گسترش 
فوالد به تساوی یک بر یک رضایت داد تا 
سید مهدی ابطحی مربی سابق ماهانی ها در 
این دو هفته هیچ بردی را کس��ب نکند و 
در مکان هش��تم جدول یک رتبه باالتر از 
فیروز صفه بایستد، گیتی پسند نیز با حسین 
افضلی 5 رده صعود و به مکان سوم جدول 

رده بندی رسید.
هفته سوم:

پس از گذش��ت س��ه هفته از مس��ابقه ها 
ی��ک تیم اصفهان��ی به نام گیتی پس��ند به 
صدر جدول آمد و جانش��ین راه س��اری 
شد، گیتی پسند با اقتدار توانست در شهر 
مقدس ق��م، کیش ایر را با حس��اب 5 بر 
یک شکس��ت دهد راه ساری در این روز 
با نتیجه س��نگین 2 ب��ر 6 مغلوب قهرمان 
جام باشگاه های آس��یا )فوالد ماهان( شد. 
ماهان با کس��ب این پیروزی از رده هشتم 
به رتب��ه چهارم صعود کرد، س��ومین تیم 
اصفه��ان )فی��روز صف��ه( در قزوین ثانیه 

آخ��ر بازی 2 بر یک برده را با تس��اوی 2 
عوض و همچنان روی نوار تس��اوی گام 
برمی داش��ت شهید منصوری با حساب 4 
ب��ه 2 بر میزبانش لبنیات ارژن فارس غلبه 
و همچنان در تعقیب گیتی پس��ند بود و با 
تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول منتظر 
لغزش نماینده اصفهان بود ش��رکت ملی 
حفاری در ی��ک بازی نزدیک توانس��ت 
گس��ترش فوالد را بر 3 بر 2 شکست دهد 
پرسپولیس در تبریز نتیجه را با حساب 3 

بر 4 به دبیری واگذار کرد.
هفته چهارم:

این هفته ماهان سنگین ترین شکست خود 
را متحمل ش��د و در تهران با حساب 6 بر 
2 مغلوب تیم پرسپولیس شد تا زمزمه های 
اخراج سید مهدی ابطحی به گوش برسد 

گیتی پسند  صدرنش��ین  تیم 
در ی��ک بازی ب��ه طورکامل 
انتقادی با نتیجه نزدیک 6 بر 
5 دبیری تبریز را از پیش رو 
برداشت. در روزی که شهید 
منص��وری مقابل کیش ایر با 
تساوی 2 بر 2 متوقف شد راه 
ساری شرکت ملی حفاری با 
شکست 3 بر یک بدرقه کرد 
و در رده دوم ج��ای ش��هید 
را گرف��ت، آرش  منصوری 
بتن قزوین قعرنشین در تبریز 

با حساب سنگین 8 بر 2 امتیازهای بازی را 
به گسترش فوالد تقدیم کرد، علم و ادب 

نیز 3 بر 2 لبنیات ارژن را شکست داد.
هفته پنجم:

جذاب ترین و حس��اس ترین ش��هرآورد 
اصفه��ان در این هفت��ه رخ داد که دارای 
 حاش��یه های فراوان��ی بود مس��ابقه بین 
فوالد ماهان و گیتی پس��ند با حساب 2 بر 
2 تمام ش��د ماهان تا دقیقه 39 و 57 ثانیه 
2 بر ی��ک از حریف خود جلو بود که در 
3 ثانیه آخر مس��عود دانش��ور بازی را به 
تساوی کشاند از حاش��یه های این بازی 
می توان به درگیری احسان زحمتکش و 
وحید شمسایی اش��اره کرد با این تساوی 
گیتی پس��ند دو رده سقوط و جای خود را 
به راه ساری داد. ساروی ها در قزوین با 4 
گل آرش بتن را درهم کوبید، پرسپولیس 2 
بر یک از میزبانش حفاری شکست خورد، 
فیروز صفه به اولین برد خود رس��ید و با 
حس��اب 3 بر 2 علم و ادب را از پیش رو 
برداشت شهید منصوری با نتیجه 5 بر یک 
دبیری را شکست داد و لبنیات ارژن 3 بر 2 

کیش ایر را مغلوب کرد.
هفته ششم:

در این هفته راه ساری استراحت داشت و 
با تساوی 3 بر 3 دو تیم صنایع گیتی پسند 
و حفاری خوزستان این تیم اصفهانی 12 
امتیازی ش��د و با تفاض��ل گل بهتر صدر 
جدول را از ساروی ها پس گرفت. فوالد 
ماه��ان در آخری��ن بازی که س��ید مهدی 
ابطحی مربی این تیم بود توانست در سالن 
هفتم قرچک شهید منصوری را با حساب 
5 بر 4 شکس��ت دهد و از رده نهم به رتبه 
پنجم صعود کند، پرسپولیس نیز با همین 
نتیج��ه آرش بتن را مغل��وب کرد، علم و 
ادب مقابل چش��مان هواداران خود نتیجه 
مس��ابقه را یک بر 4 به کیش ایر واگذار و 

دبیری تبریز و فیروز صفه به ترتیب مقابل 
لبنیات ارژن فارس و گسترش فوالد تن به 

تساوی دادند.
هفته هفتم: 

تیم فیروز صفه تن ب��ه اولین باخت خود 
داد و در کمت��ر از 2 دقیق��ه پیروزی 3 بر 
یک را در قلعه عقابها با شکس��ت 4 بر 3 
عوض کرد تا راه ساری 15 امتیازی شود و 
همچنان تعقیب کننده گیتی پسند باعث شد 
ک��ه در این روز تیم نگون بخت آرش بتن 
را با 7 گل درهم کوبید، گسترش فوالد با 
یک گل علم و ادب مشهد را شکست داد، 
کیش ایر 6 بر یک از س��د تیم بحران زده 
دبیری گذشت، فوالد ماهان که سید مهدی 
ابطحی را در رأس کادر فنی خود نمی دید 
و به جای آن حسین افضلی از گیتی پسند 
کوچ کرد و دوباره س��رمربی 
ماهانی ها شد مقابل ارژن تن 
به تس��اوی 2 بر 2 داد. شهید 
منص��وری 3 ب��ر 4 مغلوب 

شرکت ملی حفاری شد.
هفته هشتم:

گیتی پسند با قرعه استراحت 
رو ب��ه رو ش��د ام��ا تعقیب 
کنندگان این تیم نتوانس��تند 
از فرصت اس��تفاده و صدر 
ج��دول را به تصاحب خود 
درآورند. راه ساری تیم دوم 
جدول با حساب 2 بر 5 مغلوب گسترش 
فوالد شد، دبیری و علم و ادب به تساوی 
2 ب��ر 2 رس��یدند ماهان در ای��ن فصل با 
هدایت حس��ین افضلی به اولین برد خود 
رس��ید و توانس��ت با نتیج��ه 2 به یک بر 
میزبانش کیش ای��ر قم غلبه کند و پس از 
این برد شیرین بازیکنان این تیم به زیارت 
بارگاه حضرت معصومه رفتند. فیروز صفه 
انتق��ام ماهانی ها را از پرس��پولیس گرفت 
و با حس��اب 5 بر 4 شاگردان محمدرضا 
حیدریان را با شکس��ت بدرقه کرد. ارژن 
3 بر 2 ش��رکت ملی حفاری را از پیش رو 
برداشت و آرش بتن زنگ تفریح لیگ برتر 
با حساب 5 بر یک مغلوب میزبانش شهید 

منصوری شد.
هفته نهم:

س��ومین داربی شهر اصفهان نیز با تساوی 
به اتمام رسید و گیتی پسند با تساوی 3 بر 
3 که مقابل فیروز صفه کس��ب کرد صدر 
جدول را به گس��ترش ف��والدی تحویل 
داد که 2 بر یک از س��د پرسپولیس تهران 
گذشت. علم و ادب و فوالد ماهان با نتیجه 
2 بر یک به ترتیب از س��د راه س��اری و 
دبیری تبریز گذشتند، شرکت ملی حفاری 
با حساب 6 بر 3 کیش ایر را شکست داد 
و آرش بتن یک بر 5 مغلوب لبنیات ارژن 

فارس شد.
هفته دهم:

با تساوی 3 بر 3 گیتی پسند و برد شیرین 
فوالد ماهان با حساب 2 بر یک در مشهد 
مقدس مقابل علم و ادب شاگردان حسین 
افضل��ی برای اولین بار در این فصل صدر 
ج��دول را تجربه کردند دبیری با نتیجه 6 
بر 3 ش��رکت ملی حفاری را مغلوب کرد، 
کیش ایر با حساب 12 بر یک تیم قعرنشین 
ج��دول آرش بتن را درهم کوبید و فیروز 
صفه 3 بر 5 به حریف خود شهید منصوری 

قرچک باخت.
هفته یازدهم:

ای��ن هفته، هفته اصفهانی ها بود، ماهان با 
نتیجه 7 بر یک ملی حفاری را شکس��ت 
داد فیروز صفه 7 ب��ر 3 لبنیات را از پیش 
رو برداشت گیتی پسند قلعه عقاب ها را به 
ویرانه تبدیل و با حساب 5 به 2 راه ساری 
را مغلوب کرد، علم و ادب سایپا با حساب 
3 بر یک بر میزبانش پرس��پولیس غلبه و 
آرش بت��ن ی��ک بر 4 نتیج��ه را به دبیری 
واگذار کرد و شهید منصوری نیز با همین 
نتیجه بر گسترش فوالد چیره گشت و در 

مکان دوم پس از ماهان ایستاد.
هفته دوازدهم:

ماهان صدرنش��ین که می دانست در هفته 
س��یزدهم با قرعه استراحت رو به رو است 
به ش��هر قزوین رفت و با حساب 6 بر 2 
آرش یتن را شکست داد، گیتی پسند 4 بر 
یک پرس��پولیس بحران زده را از پیش رو 
برداش��ت، فیروز صفه با حساب 6 به 5 بر 
کیش ایر غلبه کرد، ش��رکت ملی حفاری 
ی��ک به 3 از علم و ادب شکس��ت خورد 
ش��هید منص��وری 7 ب��ر 2 راه س��اری را 
شکست داد، ارژن فارس نیز با نتیجه 3 به 

2 بر گسترش فوالد چیره شد.
هفته سیزدهم:

در ای��ن هفته ش��هید منص��وری از قرعه 
استراحت ماهان استفاده کرد و پرسپولیس 
را با نتیجه 6 بر یک درهم کوبید. در شهر 
مقدس مش��هد گیتی پس��ند 4 بر 2 از سد 
علم و ادب گذش��ت فیروز صفه با 2 گل 
بر میزبانش دبیری تبری��ز غلبه و حفاری 
ب��ا نتیجه پر گل 10 بر ی��ک آرش بتن را 
از پیش رو برداش��ت. ارژن با یک گل راه 
س��اری را شکس��ت داد با ای��ن نتیجه ها 
ش��هید منصوری قهرمان نیم فصل شد و 
تیم های گیتی پسند، فوالد ماهان و فیروز 
صفه به ترتیب در دره دوم تا چهارم جدول 

رده بندی قرار گرفتند.
تیم هایی که صدر جدول را تجربه کردند: 
علم و ادب مشهد، راه ساری، گیتی پسند، 
گس��ترش فوالد، ف��والد ماهان و ش��هید 

منصوری قرچک
• تیم ش��هید منصوری با 8 برد، بیش��ترین 

پیروزی را کسب کرده است.
• تیم گیتی پس��ند در نیم فصل بازی ها را 

بدون باخت پشت سر گذاشت.
• تی��م آرش بتن نیز بدون برد نیم فصل را 

به پایان رساند.
• ش��هید منصوری ب��ا 51 گل زده بهترین 
خط حمله را در اختیار دارد و آرش بتن با 
15 گل زده کمترین گل را به ثمر رس��انده 

است. 
•گیتی پس��ند و گس��ترش فوالد با 23 گل 
خورده بهترین خط دفاع لیگ برتر را یدک 

می کشد.
آرش بتن ب��ا 74 گل خورده ضعیف ترین 

خط دفاعی را دارد.
گلزنان لیگ برتر فوتس��ال: مسعود 
دانش��ور )گیتی پس��ند( و قدرت بهادری 
)فیروز صف��ه( با 15 گل و محمد طاهری 

)فوالد ماهان( 12 گل
ملی پوشان فوتسال: مصطفی نظری، 
احسان زحمتکش، افشین کاظمی و مسعود 
دانش��ور )گیتی پس��ند(، وحید شمسایی، 
 محم��د طاهری، ج��واد اصغ��ری مقدم، 
علی اصغر حس��ن زاده، مجید رئیس��ی و 
مصطف��ی طیبی )ف��والد ماه��ان(، مجتبی 
نصیرنیا، علی کیایی، محمد کشاورز و علی 
رهنما )ش��هید منصوری(، حمید احمدی 
و روزب��ه رضا زاده )حفاری خوزس��تان(، 
محمود لطفی )راه س��اری(، جواد منتظر و 

افشین سپه )گسترش فوالد(
ملی پوشان امید فوتسال:

علیرضا صمیمی )ملی حف��اری(، مهدی 
مصطفایی )ش��هید منصوری(، اس��ماعیل 
عباس��یان )خدم��ت س��ربازی(، مصطفی 
کشاورز، بابک سهرابی و علیرضا عسگری 
)ارژن ف��ارس(، مجید حاجی بنده )میثاق 
تهران(، س��یعد تقی زاده )کی��ش ایر قم(، 
حمید مرادخانی، حمید ساالری و مهدی 
نوروزی )راه س��اری(، میثم خیام )هیأت 
فوتب��ال کرم��ان(، میثم صالح��ی )فوالد 
ماهان(، مس��عود س��عادتی )عل��م و ادب 
مش��هد(، قدرت بهادری و سپهر محمدی 

)فیروز صفه(.

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
خطاب به مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن نایب قهرمانی تیم فوتبال 

این باشگاه را در لیگ قهرمانان آسیا تبریک گفت.
در این نامه آمده است:

کس��ب افتخارآفرین نایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا برگ زرین دیگری بر 
مجموعه افتخارهای این باشگاه می باشد که مرهون مدیریت متعهدانه و همدلی 
مسئوالن، مربیان و ورزشکاران می باشد امید است ضمن حفظ رقابت همراه با 
رفاق��ت و صمیمت و رعایت موازین اخالقی و جوانمردی که بحمدا... تاکنون 
وجود داش��ته اس��ت به همراه دیگر باشگاه های ورزش��ی استان در رشته های 
مختلف ورزشی درخشش بیش از پیشی داشته و در ارتقای سطح ورزشی کشور 

و سالم سازی محیط فرهنگی برای جوانان این مرز و بوم همت گمارید.

تیم ملی بولینگ کش��ورمان اردوی آماده س��ازی خ��ود را جهت حضور در 
مس��ابقات قهرمانی آسیا با حمایت باش��گاه فوالد ماهان سپاهان در اصفهان 
آغاز کرد. سلیمی سرمربی تیم ملی بولینگ طی گفتگویی با اشاره به زحمات 
اس��کندری رئیس فدراس��یون بولینگ کش��ور و ایده های ایشان و همچنین 
حمایت های مالی فوالد ماهان اظهار داشت: ما در ورزش بولینگ در ابتدای 
راه هس��تیم اما خوشبختانه پس از حضور اس��کندری در فدراسیون بولینگ 
حرکتی علمی را در این رش��ته ورزش��ی آغاز کرده ایم و درآینده می توانیم 
از بهترین های این رشته باشیم. سلیمی همچنین در مورد مسابقات قهرمانی 
آس��یا تصریح کرد: بیست و یکمین دوره مس��ابقات بولینگ قهرمانی آسیا با 
شرکت بیست و هفت تیم از بیست و ششم دی ماه در ابوظبی آغاز می شود 
و امیدوارم بتوانیم در این مس��ابقات موفق عمل کنیم. وی با اشاره به اردوی 
پنج روزه در اصفهان گفت:اردوی آماده سازی درچندین مرحله درنظر گرفته 
شده است  که یک هفته آن در خارج از کشور بوده و همچنین به مدت  دو 
هفته دیگر اردوی آماده س��ازی  دوباره در اصفهان برگزار می گردد. گفتنی 
اس��ت اردوی تیم ملی بولینگ کشورمان از روز شنبه و به مدت پنج روز در 

محل باشگاه پردیس اصفهان بر گزار خواهد شد. 

نامه تبریک فوالدگر به دلیلی

حرکتی علمی در رشته بولینگ 

در هفته سیزدهم 
تیم شهید منصوری 
از قرعه استراحت 
ماهان استفاده کرد 
و موزیانه بر صدر 

تکیه زد
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مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 30 آبان 1389/ 14 ذالحجه1431/ شماره Sunday 21 November 2010    399)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم)ص(:
 از شوخی بی مورد 
 بپرهیز، زیرا که شوخی 
 نور ایمان تو را 
می برد.

زاینده رود
نمایش��گاه جه��اد خدمت رس��انی 
ک��ه م��اه دوم فعالی��ت خود در ایس��تگاه 
مرک��زی متروی اصفه��ان در خیابان کاوه 
را پش��ت س��ر می گذارد عرص��ه ای برای 
حض��ور همه س��ازمان ها و ابعاد مختلف 
اصفه��ان  ش��هری  مدیری��ت  فراگی��ر   و 

است. 
مدیریتی س��ختکوش و  خس��تگی ناپذیر 
ک��ه در  تمام س��اعات ش��بانه روز  ابعاد 
آن در گوش��ه گوشه ش��هر حضور دارد و 
خدمت رس��انی را در تمام س��اعات و به 
تم��ام نقاط ب��ه صورت طبقه بندی ش��ده 
و  انعط��اف پذی��ر انجام می ده��د از پاک 
رویان  س��حرگاه تا مهندسان پروژه ها و 
دهها سازمان دیگر، ابعاد بزرگ و کوچک 
ای��ن جه��اد خدم��ت رس��انی را  عرضه 
می دارن��د اینک در بازدی��د غرفه به  غرفه 
از نمایش��گاه جه��اد خدم��ت رس��انی به 
خدمات ارائه ش��ده  در طرح س��اماندهی 
ناژوان می رسیم که  با ایجاد تحولی عظیم 
در بزرگ ترین  پارک طبیعی شهر اصفهان 
آن را ب��ه  محیطی ام��ن و تفرجگاهی به 
یادماندن��ی تبدیل نموده اس��ت. محدوده 
طبیعی ناژوان میراث گرانبهایی اس��ت که 
وظیفه ما حفظ و حراست از آن می باشد، 
ناژ گیاهی از تیره صنوبر است و )وان( به 
معنای محل و جایگاه می باش��د و ناژوان 
محل��ی در غ��رب اصفهان با بیش��ه های 
انب��وه از تبریزی، کب��وده و صنوبر و زبان 
گنجشک است ناژوان کنونی 1200 هکتار 
دارد ک��ه در باغ های دوس��ویه رودخانه 
 زاینده رود با توسعه شهری محصور شده 

است. 
ن��اژوان س��ر رش��ته 10 مادی مهم ش��هر 
اصفه��ان از جمله: فرش��ادی، تیران، فدن، 
ناج��وان، جوب ش��اه، قمی��ش، کارالدان، 
عبدال��ه خ��ان  و   نای��ج، ش��ایج، جلف��ا 

می باشد. 
طرح ه��ای  در 
اخی��ر س��اماندهی 
اج��رای   ن��اژوان 
کش��ی  خیاب��ان 
س��بز   فض��ای  و 
ایج��اد  مطل��وب، 
تفریح��ی،  قط��ار 
پ��ل  دو  اح��داث 
ب��ر روی رودخانه 
از ن��وع پل ه��ای  
بکسلی  و احداث 
باغ بان��وان ناژوان  
س��اماندهی  نیز  و 
 تفریح��ی و امنیتی
 این م��کان لحاظ 
ش��ده اس��ت ک��ه 
ب��اغ  کن��ار  در 

 پرن��دگان و ب��اغ موزه پروانه ها و س��ایر 
چش��م اندازه��ا محیط��ی بدی��ع را برای 

گردشگران پدید  می آورد.
باغ موزه پروانه ها در ناژوان

این نمایش��گاه زیبا که با مس��احت 300 
مت��ری دارد و دارای فضای س��بز بیرونی 
7 ه��زار متری می باش��د تع��داد 48 قاب 
زیب��ا را ب��ا تع��داد 2200 پروان��ه در ب��ر 
می گیرد که م��وزه ای بی نظیر از نژادهای 
پروانه ه��ا می باش��د و به منظور آش��نایی 

بیش��تر همش��هریان و دانش پژوهان و نیز 
کودکان با انواع حش��رات خش��ک ش��ده 
و ایج��اد فض��ای تفریحی، آموزش��ی در 
 ناژوان و حاشیه زاینده رود به وجود آمده 

است. 
پروانه ه��ا از زیباتری��ن آفریده های خدا 
این  هس��تند و در 
گردشگری  منطقه 
در موزه ای بی نظیر 
زیبایی های خلقت 
خداون��دی را ب��ه 
رخ بیننده می کشند 
و آمیزه ای از شهر 
فرن��گ گونه نقش 
 و ن��گار را عرضه 

می دارند. 
پروانه ها و ش��ب 
چه��ار   پره ه��ای 
پر و ش��ش پر در 
نمایش��گاه   ای��ن 
و ب��اغ م��وزه ب��ه 
نمایش درآمده اند، 
از تع��داد 20 هزار 
نوع پروانه که متشکل از 17 نژاد هستند و 
8 خانواده آنها در کشور ما یافت می شود؛ 
 در این باغ م��وزه 390 گونه از 7 خانواده 
پروان��ه  ع��دد   2200 تع��داد  در  آنه��ا 
ش��امل  ک��ه  اس��ت  ش��ده  گ��ردآوری 
لیکینده،  پیریده،  پاپیلیوینده،  خانواده های 
نیمفالی��ده، دانائی��ده، س��اتیدیده، لیبیتیده 
می باش��ند که ش��ب پ��ره ه��ا، پروانه ها 
در  را  پولک��دار   ب��ال  روزپره ه��ای   و 

بر می گیرد. 

ای��ن پروانه ه��ا ب��ا روش علم��ی )اتاله( 
از  اس��تفاده  ب��ا  و  ش��ده اند  خش��ک 
آوری  جم��ع  مخص��وص  پاکت ه��ای 
پروانه ه��ا ب��ر روی تخته ه��ای اتالور از 
محل ش��یار وسط بدنشان س��نجاق شده 
و در قاب ه��ای مخص��وص نگه��داری 
 می ش��وند و هر ک��دام اتیکت مخصوص 

دارند. 
این جعبه ها در دمای مناسب و به دور از 
آفات نگهداری شده اند الزم به ذکر است 
خشک کردن یک پروانه یک هفته به طول 

می انجامد.
باغ پرندگان پارک ناژوان 

مساحت کل باغ 55 هزار مترمربع
مس��احت قس��مت زیر ت��وری 17 هزار 

مترمربع
وسعت توری سقف 40 هزار مترمربع

ارتفاع ستون ها: 25 الی 32 متر 
تعداد ستون ها: 16 ستون متحرک

در س��ال 75 توس��ط ش��هرداری اصفهان 
ساخته شده است.

ــاغ پرندگان  ــده در ب فضای طراحی ش
ناژوان

در ای��ن مجموعه زیس��تگاه های مختلفی 
بس��ته به شرایط زیستی طبیعی پرندگان از 
قبی��ل برکه برای اردک، ق��و و پلیکان ها، 
صخره برای کبک، طاووس و تیهو، فضای 
سبز و پر درخت برای قرقاول، طاووس و 
گنجشک، قفس ها برای پرندگان وحشی 
و ش��کاری نظیر جغد، عقاب، شاهین و... 
و نیز قفس های شیش��ه ای برای پرندگان 
 ظریف مث��ل طوطی در نظر گرفته ش��ده 

است.

سیری در عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت بیست و یکم(

جهاد خدمت رسانی در مدیریت طرح ساماندهی ناژوان

محدوده طبیعی ناژوان میراث گرانبهایی 
است که وظیفه ما حفظ و حراست از 

آن می باشد، ناژ گیاهی از تیره صنوبر 
است و )وان( به معنای محل و جایگاه 

می باشد و ناژوان محلی در غرب 
اصفهان با بیشه های انبوه از تبریزی، 
کبوده و صنوبر و زبان گنجشک است 

ناژوان کنونی 1200 هکتار دارد که در 
باغ های دوسویه رودخانه زاینده رود با 

 توسعه شهری محصور شده 
است. 


