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رئیس جمهور: 
با هدفمند کردن يارانه ها کسي مشكلي 
براي خوراك و تحصيل ندارد 

خیال خام دشمنان 
در تحريم ايران
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نخس��تين جش��نواره موسيقي س��نتي و محلي 
چهارمح��ال و بختي��اري هم زمان با س��الروز 
والدت امام هادي)ع( در تاالر غدير ش��هركرد 

گشايش يافت. 
 م���دي����ركل ف���رهنگ و ارش��اد اس��امي 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: در جش��نواره 
موس��يقي محلي و سنتي اس��تان 10گروه و 33 

تك نواز با هم رقابت مي كنند. 
ايرن��ا  ب��ا  گفتگ��و  در  رضوان��ي«  »داري��وش 
اف��زود: نخس��تين جش��نواره موس��يقي محلي 
و س��نتي چهارمح��ال و بختياري به مناس��بت 
ده��ه غدي��ر خ��م و عي��د والي��ت ب��ا عنوان 
 جش��نواره عيد ت��ا عي��د در ش��هركرد برگزار 

مي شود. 
به گفته وي، اين جش��نواره با هدف ايجاد بستر 
مناسب براي توليد آثار هنري در حوزه موسيقي 
منطب��ق با فرامين اس��ام و فرهن��گ و آداب و 
رسوم بومي چهارمحال و بختياري در شهركرد 

برگزار مي شود. 
رضواني تصريح كرد:گروه هاي ش��ركت كننده 
در مس��ابقه در بخ��ش تك ن��وازي در بخ��ش 
س��ازهاي مضرابي، كشش��ي، كوبه اي و بادي 

رقابت مي كنند. 
وي يادآور ش��د: داوري نخس��تين جش��نواره 
موس��يقي محلي و سنتي چهارمحال و بختياري 
برعهده كورش اسدپور،كاوه معتمديان دهكردي 

و حميد توفيقي است. 
ب��ه گفت��ه وي، در اي��ن جش��نواره از كودكاني 
 كه آثاري در بخش مس��ابقه و جش��نواره ارائه 

كرده اند تقدير خواهد شد. 
در م���وس��يقي  ايرن������ا،  گ�����زارش   ب��ه 
چهارمح��ال و بختي��اري به دلي��ل وجود بافت 
 عشايري از جايگاه مهمي در بين مردم برخوردار

است. 

س��ازمان فرهنگ��ی تفريح��ی 
ش��هرداری اصفهان به منظور 
آشنايی بيشتر افكار عمومی با 
زيرمجموعه های  و  خدم��ات 
اين س��ازمان بزرگ فرهنگی، 
تورهای  برگ��زاری  ب��ه  اقدام 

بازديد از قسمت های مختلف سازمان برای خبرنگاران نموده است...
صفحه آخر/ صفحه8

و  بازرگان��ی  ات��اق  دبي��ركل 
صنايع و معادن استان اصفهان 
در دومي��ن هماي��ش ب��زرگ 
خدم��ات  ص��ادرات  مل��ی، 
 فن��ی و مهندس��ی در اصفهان 
گفت: متأسفانه كميت گرايی و 

دادن آمارهای بزرگ، عرصه را بر كيفيت و صادقانه عمل كردن... 
سراسری/ صفحه2

در شهر اصفهان 52 کتابخانه با 
117 هزار عضو با مديريت فرهنگی 

شهرداری فعال است

دبیركل اتاق بازرگاني و صنايع معادن استان اصفهان:
به دنبال هم آوايي و کسب نتيجه 

مطلوب باشيم نه رکورد زدن

نخسيتن جشنواره موسيقي 
محلي و سنتي 

چهارمحال و بختياري آغاز شد 

استاندار اصفهان: 

ايران به خاطر تفكر بسيجي در دنيا 
شناخته شده است 

صفحه2

شهردار اصفهان از بهره برداری 
سه پاركينگ شيخ بهايی، هفتم 
محرم و افتخار با ظرفيت 950 
خودرو و احداث خيابان ابوذر 
از طالقانی تا مس��جد سيد تا 
پايان س��ال جاری خبرداد. به 

گزارش ايمنا، سيد مرتضی سقائيان نژاد در حاشيه ماقات...
شهرستان/ صفحه4

شهردار اصفهان:
بهره برداری از سه پارکينگ و احداث 
خيابان ابوذر از طالقانی تا مسجد سيد

مبلغ تضمین)ریال(شماره مناقصهتعداد)متر(عنوان مناقصهردیف

خرید تجهیزات کنترلی محلی 1
35527/500/000-3-89-تأسیسات آبرسانی و فاضالب

35430/000/000-3-89یکدستگاهآنالیزور مولتی پارامتر2

ضمناً ليست استعالم های مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در 
سايت شرکت به آدرس ذيل درج ميگردد.

سایر موارد:
پایان ساعت  تا  اول  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  زمان دریافت   –  1

اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2 – جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

www.esfahansteel.com مراجعه فرمایید.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت 

دریافت 
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

93-89ارزیابی کیفی1

فعالیت ساخت قطعات و 
تجهیزات مکانیکی و ارائه 
خدمات طراحی و مهندسی 

داخل کارخانه
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شرکت مرآت پوالد
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اس��تاندار اصفهان ب��ا بيان اينكه 
كش��ور اي��ران به خاط��ر تفكر 
بس��يجی و قدرت ن��رم در دنيا 
اس��ت، گفت:  ش��ناخته ش��ده 
دايره بس��يج بايد در دانشگاه ها 
 و محاف��ل عموم��ی گس��ترش 
 ياب��د. ب���ه گ����زارش ايرن��ا، 
در  اصفهان��ی  ذاك��ر  عليرض��ا 
جم��ع نيروهای س��پاه صاحب 
افزود:  اصفه��ان،  الزمان)ع��ج( 
در  بس��يجی  تفك��ر  گس��ترش 
مي��ان م��ردم س��بب ع��زت و 
اس��امی  جمه��وری   اقت��دار 
می شود. وی با بيان اينكه هفته 
بس��يج روز ارزش��مندی است، 

اظهار داشت: در اين هفته با برگزاری جلسه های 
متعدد بايد به بزرگی اين روز و بس��يج انديشيده 
شود. ذاكر اصفهانی با بيان اينكه بسيج همان قدرت 
نرم جمهوری اسامی است، تصريح كرد: قدرت 
نرم جمهوری اسامی ريشه در انديشه های دينی 

ما دارد كه امروز در سطح جهان مطرح است. 
استاندار اصفهان اضافه كرد: دنيای غرب به قدرت 
نرم ايران پی برده و اين دليل دشمنی آنها با ايران 
است. وی با بيان اينكه با وجود قدرت نرم و تفكر 
بسيجی، كشور ايران دس��تاوردهای زيادی داشته 
است، افزود: تمام توجه دنيا به ايران است و بايد 
از ابعاد مختلف بررس��ی شود چرا ايران برای دنيا 

موضوعيت پيدا كرده است. 
ذاكر اصفهانی با بيان اينكه انقاب اسامی سبب 
اس��تقال، اقتدار و روحيه بس��يجی ش��ده است، 
گفت: سال گذش��ته با تدابير رهبر معظم انقاب 
اس��امی، دش��منان در جريان فتنه با شكست رو 
به رو ش��دند كه آن هم به دليل تاش بس��يجيان 
بود. اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه رابطه بسيج با 
دانشگاه های اس��تان اصفهان خوب است، اظهار 
داش��ت: اس��تانداری اصفهان ارتباط تنگاتنگی با 
بس��يج و دانشجويان دانشگاه ها دارد و از نظر آنها 

برای ارتقا كشور استفاده می كنيم. 
وی در بخش ديگر سخنانش با بيان اينكه دغدغه 
اصلی دول��ت هدفمندی يارانه ها اس��ت، افزود: 

در اس��تان اصفهان برای اجرای 
قرارگاه  يارانه ها  هدفمند كردن 

عدالت راه اندازی شده است. 
وی ادامه داد: در قرارگاه عدالت 
آخرين اطاعات مربوط به بازار 
رص��د ش��ده و ش��رايط خوبی 
ب��رای اج��رای هدفمن��د كردن 
 ياران��ه در اس��تان فراه��م آمده 
 اس��ت. ف���رمان��ده س������پاه 
صاحب الزم��ان )عج ( اصفهان 
نيز در اين مراسم گفت: بسيجيان 
استان در عرصه های مختلف به 
خوب��ی نقش آفري��ن بوده اند و 
نقشه های شوم دشمنان را نقش 
بر آب كردند. س��ردارغامرضا 
سليمانی افزود: حضور بسيجيان در دفاع مقدس 
منجر به خلق نظريه جمهوری اس��امی در دفاع 
ش��د. وی با بيان اينكه اس��تان اصفهان س��هم به 
س��زايی از خلق اين نظريه داش��ت، افزود: تعداد 
 شهدای استان اصفهان نشان دهنده اين موضوع در 

دفاع مقدس است. 
سردار س��ليمانی با بيان اينكه بسيجيان در جريان 
فتن��ه 89 ب��ا هوش��مندی و ذكاوت توطئه ه��ای 
دشمنان را نقش بر آب كردند، افزود: مقام معظم 
رهبری به مناس��بت عيد قرب��ان در ديدار با مردم 
اصفهان از رش��ادت و ايثارگری های مردم استان 

تقدير كردند. 

در كشور الگو، نبايد فقيری باشد، اما اگر بخواهيم 
اي��ن مهم را به عهده دولت بگذاريم به طور حتم 
شدنی اس��ت، اما خيلی طول می كشد چون كار 

دولت سنگين است. 
رئيس جمهور تصريح كرد: ان ش��اء ا... با اجرای 
هدفمندی يارانه ها كسی برای خوراک، بهداشت 
و تحصيل مشكلی نخواهد داشت و از اين به بعد 
در كش��ور كس��ی كه نتواند خود را اداره كند پيدا 

نمی شود. 
به گ��زارش ايلنا، محمود احمدی نژاد در همايش 

خيران مسكن س��از بهزيس��تی كه در محل سالن 
اجاس س��ران برگزار ش��د، گفت: تنها راهی كه 
برای رس��يدن به قله های كمال وج��ود دارد ايثار 
است. به گفته وی راه رسيدن به ارزش های انسانی 
ايثار است و به نظر می رسد خدا راهی جز اين قرار 
نداده اس��ت. رئيس جمهور با بيان اينكه اگر ايثار 
نبود هيچ خوبی و كمالی در عالم باقی نمی ماند، 
تصريح كرد: اگر بناست ارزش هايی را درک كنيم، 
راه اصلی آن ايثار اس��ت. وی گفت: خدا را شكر 
می كنم كه در فرهنگ شما به خاطر تربيت اهل بيت 

بسياری از ارزش ها نهادينه شده است. احمدی نژاد 
با بيان اينكه ما ملتی هستيم كه به سرعت به الگوی 
ملت ها تبديل می شويم، خاطرنشان كرد: شأن ملت 
ايران اين است كه در همه زمينه ها الگو شود. وی با 
اشاره به سفر خود به نيويورک گفت: به شما بگويم 
كه همين االن 4 ميليون نفر در آمريكا كنار خيابان 
می خوابند. احمدی ن��ژاد با بيان اينكه ای كاش ما 
 هم عضو مجمع خيران مسكن ساز بوديم، تصريح 
كرد: جامعه ای كه همه از خود عبور كرده  باش��ند 

چقدر زيباست. 

 زاینده رود
جلسه هماهنگی ويژه برنامه های دهه فجر با 
شركت مسئوالن س��تاد دهه فجر استان اصفهان در 
محل دفتر نماينده واليت فقيه و امام جمعه اصفهان 

برگزار شد.
آيت ا... يوسف طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان در 
اين جلس��ه اظهار داشت: دشمن با اعمال تحريم ها 
برای كش��ور ما خيال پردازی كرده و به گمان خود، 
ما را در تنگنا گذاش��ته است و فكر می كند ملت ما 
تن به ذلت خواهد داد غافل از آن كه مردم ما از امام 
 حس��ين درس آزادگی و مقاوم��ت در برابر تحريم 
گرفته اند. امام جمعه اصفهان افزود: آنها برنامه ريزی 

كرده بودند كه تا پايان سال ضربه های اساسی اقتصادی 
به ما بزنند و برای هدفمندی يارانه ها نيز تبليغ های 
س��ويی نمودند كه جا دارد م��ردم در راهپيمايی 22 
بهمن پاسخ ياوه گويی های دشمن را بدهند. ايشان 
تصريح كرد: امسال مردم با ارائه عكس ها و فيلم های 
خود می توانند در انعكاس هر چه باش��كوهتر اين 
برنامه ها كمك كرده و در فراخوان مردمی عكس و 

فيلم دهه فجر شركت كنند. 
طباطبائی نژاد تصريح كرد: اگر ما نتوانيم دستاوردهای 
انقاب را حفظ كنيم به شهدا و امام خيانت كرده ايم و 
عيد غدير موسمی برای پاسداشت اين ارزش هاست 

كه بايد اين فرصت را غنيمت شمرد.

جعفر عسگری رئيس ش��ورای هماهنگی تبليغات 
اسامی اس��تان اصفهان نيز در اين جلسه گفت: در 
سال گذشته اصفهان با 2000 برنامه در دهه فجر در 
صدر استان های كشور بوده و امسال نيز برنامه های 
متنوعی با افتتاح نمايشگاه بين المللی دستاوردهای 
ده��ه فجر و برگزاری مراس��م تجليل از چهره های 
ماندگار انقابی دنبال می شود. وی برگزاری نشست 
اديان الهی با شركت 8 استان )دارای اقليت مذهبی(، 
برگزاری جشنواره فيلم و تئاتر قرآنی )تسنيم( و تجليل 
از پيشكسوتان منطقه 2 كشور را از ساير برنامه های 
دهه فجر امسال استان دانست كه با تشكيل 24 كميته 

در شهر اصفهان و شهرستان ها دنبال خواهد شد.

سراسری
ايران

در جلس��ه هيأت دولت كه به رياس��ت 
 محم��ود احم��دی  ن��ژاد برگزار ش��د، 
عيسی فرهادی به عنوان استاندار استان 
الب��رز انتخاب ش��د. به گ��زارش پايگاه 
اطاع رس��انی وزارت كشور به نقل از 

پايگاه اطاع رسانی رياست جمهوری، 
در ادامه جلس��ه هيأت وزيران، تعدادی 
دس��تگاه های  پيش��نهادهای  از  ديگ��ر 
اجراي��ی پ��س از بح��ث و بررس��ی به 

تصويب هيأت دولت رسيد.

رئي��س دفت��ر رئيس جمهور با اش��اره به 
بحث ارتقای تش��كيات روابط عمومی 
در دس��تگاه های دولت��ی گف��ت ك��ه در 
 مورد ارتقای تش��كيات روابط عمومی 
اق��دام هايی صورت گرفته كه از س��طح 
مديركلی آغاز می ش��ود و ت��ا پايين ترين 
سطوح شاهد ارتقاي جايگاه روابط عمومی 
خواهيم بود.اسفنديار رحيم مشايی )رئيس 

دفتر رئيس جمهور( در گفتگو با فارس، 
با اشاره به بحث ارتقای تشكيات روابط 
عموم��ی در دس��تگاه های دولتی گفت: 
در خص��وص ارتقای تش��كيات روابط 
عمومی، پيشنهادی وجود دارد كه معاونت 
نيروی انسانی رئيس جمهور بررسی های 
الزم را انج��ام می دهد، ول��ی به هرحال 

جايگاه روابط عمومی ارتقا می يابد.

اس��تانداری  روس��تايی  امور  مدي��ركل 
تهران گفت: پيش��نهاد ارتقای اداره كل 
روس��تايی استانداری به معاونت توسعه 
روس��تايی، از س��وی نمايندگان استان 
ته��ران در مجلس و اس��تاندار تهران به 

وزارت كشور ارسال شده است.
افش��ين س��فاهن در گفتگو با فارس در 
خصوص ارتقای اداره كل روس��تايی به 
معاونت توس��عه روس��تايی استانداری، 
اظهار داش��ت: نمايندگان اس��تان تهران 
در مجلس مكاتبه هايی با وزارت كشور 
داشتند كه بر اس��اس اين مكاتبه عنوان 
ش��ده كه جايگاه اداره كل های روستايی 
به معاونت توس��عه روستايی ارتقاء پيدا 
كن��د. وی در ادامه در خصوص مزايای 
اين طرح افزود: كاهش فاصله خدمات 
و عمران بين شهرها و روستاها، نظارت 
و دقت بيش��تر به بحث های روس��تايی 
و جلوگيری از مهاجرت روس��تائيان به 

شهرها، از مزايای اين طرح است.
س��فاهن در ادامه خبر داد كه اس��تاندار 
ته��ران ني��ز در نامه ای به وزير كش��ور 
خواس��تار ارتقاي اداره كل روستايی به 
معاونت توس��عه روس��تايی شده است. 
اس��تانداری  روس��تايی  امور  مدي��ركل 
ته��ران با اش��اره به اينك��ه اين موضوع 
در اداره های مختلف وزارت كش��ور در 
حال پيگيری و بررسی است، گفت: در 
حال حاضر اداره كل روستايی جنبه های 
عمرانی را در روس��تاها پيگيری می كند.
وی ب��ا بي��ان اينكه با ارتق��ای اداره كل 
روس��تايی به معاونت توسعه روستايی، 
ساختار گس��ترده نمی شود، بيان داشت: 
در اين طرح عاوه بر بحث های عمرانی 
می توان به بحث های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی پرداخت و بين 16 دستگاهی 
كه در روستاها در حال فعاليت هستند، 

هماهنگی ايجاد كرد.

در جلسه هیأت وزيران؛ 
استاندار استان البرز منصوب شد 

مشايي:
تشكيالت روابط عمومي دستگاه هاي 

دولتي ارتقاء مي يابد      

ارسال پيشنهاد ارتقای اداره کل روستايي 
استانداري به وزارت کشور      

جهان نما میالد نور

مقام های آمريکا اعالم كردند: 
کره شمالی به  سوی بی ثباتی منطقه 

حرکت می کند 
رئيس س��تاد مش��ترک ارتش آمريكا با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر 
س��اخت تجهيزات جديد هسته ای در كره  ش��مالی گفت كه پيونگ يانگ 
به مس��يری ادامه می دهد كه منطقه را بی ثب��ات می كند. مقام های آمريكا 
اعام كردند كه انتش��ار گزارش س��اخت نيروگاه های هس��ته ای جديد 
 در كره ش��مالی مدرک ديگ��ری از »رفتار تخاصم جويان��ه« پيونگ يانگ 

است.
به گزارش ايلنا به نقل از بی بی س��ی، درياس��االر »ماي��ك مولن«، رئيس 
س��تاد مشترک ارتش آمريكا با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر ساخت 
تجهيزات جديد هسته ای در كره شمالی گفت كه پيونگ يانگ به مسيری 
ادام��ه می ده��د كه منطقه را بی ثبات می كند. بنا ب��ر اين گزارش، يكی از 
دانش��مندان هس��ته ای آمريكا گفته اس��ت كه در ديدار هفته گذش��ته از 
كره  شمالی، بيش از يك هزار سانتريفوژ غنی سازی اورانيوم به وی نشان 

داده شده است. 
»زيگفريد هكر«، يكی از محققان دانش��گاه »اس��تنفورد« طی مقاله ای كه 
در پايگاه اينترنتی اين دانش��گاه منتش��ر كرد، گفته است كه در سفر هفته 
پيش به كره ش��مالی از مشاهده تأسيسات اتمی وسيع اين كشور متعجب 
شده اس��ت. مايك مولن در اين باره به پايگاه خبری »سی ان ان« گفت كه 
اين موضوع تأييد كننده س��ال ها نگرانی آمريكا از تأسيس��ات غنی سازی 

اورانيوم است كه كره  شمالی همواره آن را تكذيب می كرد. 
در ماه س��پتامبر سال گذشته كره شمالی س��رانجام اعام كرد كه آخرين 
مرحله های غنی سازی اورانيوم را طی می كند و هشدار داد كه به بازيافت 
پلوتونيم برای استفاده های نظامی ادامه می دهد. درياساالر مولن گفت كه 
گزارش اخير را بايد با توجه به غرق ش��دن ناو جنگی كره جنوبی در ماه 
مارس گذش��ته در نظر گرفت. آمريكا و كره جنوبی، پيونگ يانگ را عامل 

حمله اژدری به اين كشتی جنگی می دانند. 
مايك مولن گفت كه همه اين ها حاكی از »رفتاری تخاصم جويانه« است 
كه می تواند در منطقه ای خطرناک ايجاد بی ثباتی كند. مقام های كره شمالی 
ب��ه زيگفريد هكر گفته اند كه پيش از اين دو هزار س��انتريفوژ را نصب 
و راه اندازی كرده اند اما به وی اجازه عكس��برداری از اين س��انتريفوژها 

را نداده اند. 
هم چنين وی مجاز نبوده كه در مورد مواضع مقام های كره ش��مالی مبنی 
بر غنی س��ازی اورانيوم با غلظت پايين برای استفاده در نيروگاه هسته ای 
تحقيق كند. مقام های آمريكايی می گويند زمانی كه بازرس��ان بين المللی 
تس��ليحات اتمی در ماه آوريل س��ال 2009 ميادی از كره شمالی اخراج 

شدند، اين تأسيسات وجود نداشت. 

كلینتون: 
کرزای از استراتژی آمريكا 

حمايت می کند
وزيرخارج��ه آمريكا گفت كه 
نيروهای اين كشور حضوری 
دايمی در افغانس��تان نخواهد 
داشت، اما با توجه به شرايط، 
ممك��ن اس��ت چه��ار س��ال 
ديگر ب��ه حمايت ه��ای خود 
از نيروه��ای امنيت��ی و نظامی 
افغ��ان برای مب��ارزه با طالبان 

ادامه دهد.
 »هي��اری كلينت��ون«، وزي��ر 
خارجه آمريكا گفت كه »حامد 
رئيس جمه��وری  ك��رزای«، 

افغانستان از استراتژی واش��نگتن از جمله حمله هاي شبانه به شورشيان 
به  طور كامل حمايت می كند. به گزارش ايلنا به نقل از بی بی س��ی، حامد 
كرزای به روزنامه »واشنگتن پس��ت« گفت كه مردم افغانس��تان از 9 سال 

عمليات نظامی آمريكا به تنگ آمده اند. 
با اين حال هياری كلينتون در گفتگو با ش��بكه تلويزيونی »سی بی اس« 
گفت كه وی از اين استراتژی حمايت می كند و به طور كامل پشتيبان اين 
واقعيت است كه اين اس��تراتژی پيشرفت هايی را حاصل كرده است. به 
گفته كلينتون، رئيس جمهوری افغانس��تان اعام كرد كه از حمله شبانه ای 
كه به كشته شدن رهبران طالبان منجر شود پشتيبانی می كند، اما خواستار 
تجديد نظر واش��نگتن در مورد عملياتی است كه در آن شش غيرنظامی 

بی گناه كشته می شوند. 
وزي��ر خارجه آمري��كا گفت كه »ديوي��د پترائوس«، فرمان��ده نيروهای 
بين المللی در افغانستان، نگرانی كرزای را درک می كند و اين دو در حال 
همكاری و يافتن راه حلی برای اين مس��أله هس��تند. بر اساس توافق نامه 
اخي��ر ناتو با حامد كرزای، نيروهای اين س��ازمان تا پايان س��ال 2014 
ميادی مس��ئوليت تأمين امنيت در سراس��ر افغانستان را به  طور كامل به 

دولت اين كشور واگذار خواهند كرد. 
»آندرس فوگ راسموس��ن«، دبيركل ناتو گفته است كه اين روند از سال 
آينده به طور رس��می آغاز خواهد ش��د و فرماندهی نيروها به تدريج در 
واليت های آرام تر به نيروهای افغان سپرده می شود. با اين حال مقام های 
آمريكاي��ی تأكيد كرده اند كه اين به معنای پايان حضور نظامی آمريكا در 

افغانستان نيست. 

قائم مقام وزارت خارجه هند:
دهلی نو از حق تهران

 در انرژی هسته ای حمايت می کند  
قائ��م مقام وزارت خارج��ه هند گفت: هند از حق ايران در اس��تفاده از 
 ان��رژی صلح آميز هس��ته ای حماي��ت می كند. به گ��زارش ايرنا، خانم 
»نيروپاما رائو« در همايش هم انديشی هند در امور جهانی، افزود: استفاده 
از انرژی هس��ته ای حق همه كش��ورها از جمله ايران بوده و ما از برنامه 

صلح آميز انرژی اتمی ايران در مجامع جهانی حمايت می كنيم. 
وی ه��م چنين گفت: همكاری بين كش��ورهای ح��وزه خليج فارس از 
جمله ايران و عراق برای امنيت پايدار و با ثبات در منطقه ضروری است. 
قائم مقام وزارت خارجه هند گفت: هند خواهان مش��اركت و همكاری 
گس��ترده ب��ا ايران وعراق بوده و اين اقدام ن��ه تنها ضرورت اقتصادی و 
اس��تراتژيك هند بوده، بلكه ادامه طبيعی روابط تاريخی و كهن با تمدن 

بی نظير ايران نيز می باشد. 
وی اف��زود: كمك به امنيت پايدار در افغانس��تان و كمك به حكومت و 
مردم افغان برای ساختن جامعه ای پيشرفته، منافع همه كشورهای جهان 
و منطقه را تأمين می كند. وی در خصوص مس��أله فلس��طين گفت: اين 
مسأله نگرانی پايدار در منطقه بوده و وضعيت آن بايد سريع تر حل شود 
و ما به دنبال حمايت از فلس��طين آزاد و با ثبات هس��تيم. وی هم چنين 
درباره مسأله دزدی های دريايی در دريای هند و ديگر درياها گفت: اين 
يك تهديد برای كشورها بوده و جامعه جهانی زير نظر سازمان ملل بايد 

با اين مسأله مقابله كند. 

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

استاندار اصفهان: 

ايران به خاطر تفكر بسيجي در دنيا 
شناخته شده است 

رئیس جمهور: 
با هدفمند كردن يارانه ها كسي مشكلي براي خوراك و تحصيل ندارد 

خيال خام دشمنان در تحريم ايران

رئيس مجمع امور صنفی اصفهان 
در رابطه با قان��ون هدفمند كردن 
يارانه ها گفت: فعالي��ت اداره كل 
بازرس��ی و نظارت ب��ر قيمت ها 
و يكص��د و دو اتحادي��ه صنف��ی 
اس��تان اصفهان در رابطه با كنترل 
قيمت ها در ط��رح هدفمند كردن 
يارانه ه��ا در كل كش��ور بی نظير 
ب��وده اس��ت. عباس��علی بصيرت  
در گفتگو با ايس��نا، اظهار داشت: 
اصناف  كاال جزو  احتكاركنندگان 
نيس��تند و در صورت مش��اهده با 
احتكاركنندگان به شدت برخورد 
خواهد ش��د. وی اف��زود: تاكنون 

تم��ام اصناف ص��ورت انبار خود 
را تحوي��ل مجم��ع داده ان��د و از 
 لحاظ كس��ری كاال هيچ مش��كلی 
ام��ور  مجم��ع  رئي��س  نداري��م. 
كرد:  اصفهان خاطرنش��ان  صنفی 
در چندم��اه گذش��ته يكصد و دو 
اتحاديه و كنسول های فعال مجمع 
بنا به دستور رئيس جمهور، وزير 
بازرگانی و استاندار ضمن هماهنگ 
ش��دن با اداره بازرسی و تعزيرات 
حكومتی تمام تاش خود را برای 
كنترل قيمت ها به كار بس��ته اند و 
اگر در يك ماه گذش��ته برخی از 
فرآورده های لبنی و كنسرو افزايش 

قيمت داشته اند، مربوط به توليدات 
بيرون از اصفهان بوده كه با تاش 
قيمت ه��ا  تعزي��رات،  و  مجم��ع 
ب��ه روال قب��ل برگش��ته اس��ت. 
 بصي��رت در ارتباط ب��ا قيمت نان 
افزود: كميته تعيين قيمت اجناس 
دولت در روزهای آينده قيمت نان 
را ثابت می كند به اين صورت كه 
آزادپزها بعد از هدفمندی يارانه ها 
قيم��ت نان خ��ود را باي��د پايين 
بياورند و نانوايی هايی كه س��هميه 
دولتی دارند بعد از برداش��ته شدن 
س��هميه تا آن حد كه دولت تعيين 
می كن��د افزايش قيمت دارند و در 

نتيج��ه نان به ي��ك قيمت ثابت و 
معقوالنه خواهد رسيد. 

وی تصريح كرد: بعد از هدفمندی 
يارانه ها افزايش قيمت آب، برق و 
گاز دلي��ل بر افزايش قيمت كاالها 
نيست و صنوف با توجه به مصرف 
برق معقوالنه ش��ان درصدی را كه 
دولت تعيي��ن می كند می توانند بر 
اجن��اس اضافه كنن��د. وی افزود: 
در روزه��ای آينده نه تنها افزايش 
قيمت برای گوشت قرمز و سفيد 
نداريم، بلكه س��عی بر اين اس��ت 
كه قيمت ه��ا را پايين  آورده يا در 

صورت امكان ثابت نگه داريم. 

رئیس مجمع امور صنفي شهر:  
كنترل قيمت در اصفهان بي نظير بوده است

ب��د رفت��اری و اعم��ال خش��ونت عليه 
كارگ��ران زن اندونزيايی در عربس��تان 
س��عودی، زمين��ه بروز تن��ش در روابط 
دو كش��ور را فراهم ك��رده، به گونه ای 
 ك��ه اين اقدام م��ورد اعت��راض مردم و 
رئي��س جمه��ور اندونزی ق��رار گرفته 

است. 
به گزارش ايرن��ا از جاكارتا، اندونزی با 
انتقاد ش��ديد از نوع رفتار عربس��تانی ها 
ب��ا كارگ��ران اندونزيايی، از عربس��تان 
خواست تا مانع سوء استفاده از كارگران 
اين كش��ور ش��ود. پس از مشاهده چند 
م��ورد س��وء اس��تفاده و قت��ل كارگران 
زن اندونزيايی در عربس��تان، سوس��يليو 
رئي��س جمهور  يودهويون��و  بامبان��گ 
اندونزی از عربس��تان سعودی خواست 
تا ضمن پيگيری و برخورد با كارفرمايان 
مربوطه مانع از سوء استفاده عربستانی ها 

از كارگران اندونزيايی شود. 
رئي��س جمهور اندونزی پس از جلس��ه 
هيأت دولت اين كشور تأكيد كرد كه در 
دنيا عرضه و تقاض��ا برای كارگر وجود 
دارد، بنابراي��ن ما خواس��تار همكاری با 
ديگر كشورها هس��تيم اما معتقديم بايد 
قرارداده��ای دو جانبه ای بين دولت ها 
منعقد ش��ود تا از كارگران سوء استفاده 

نشده و حقوق آنها محفوظ باشد. 
بر اس��اس اين گزارش، تعداد زيادی از 
كارگ��ران و دانش��جويان اندونزيايی در 
اعتراض به سوء اس��تفاده از زنان جوان 
اندونزياي��ی و ب��ه قتل رس��يدن يكی از 
آنه��ا توس��ط كارفرمای عربس��تانی، در 
مقاب��ل س��فارت عربس��تان در جاكارتا 
تجم��ع و اعت��راض خود را نس��بت به 
اين موضوع اعام كردن��د. معترضان با 
انتقاد از رفتار غيرانس��انی عربس��تانی ها 
ب��ا كارگران اندونزيايی، خواس��تار قطع 
اعزام اين كارگران به كشورهای عربی به 
ويژه عربس��تان سعودی شدند. در حالی 
كه سازمان های غيردولتی عربستانی به 
نقل از گزارش مرك��ز مراقبت مهاجران 
در عربس��تان گ��زارش می دهن��د كه 5 
هزار و 635 مورد اتهام س��وء استفاده از 
كارگران مهاجر از جمله يك هزار و90 
 مورد آزار و اذيت فيزيكی و 898 مورد 
س��وء اس��تفاده جنس��ی در عربس��تان 
سعودی در سال جاری تا به امروز ثبت 
ش��ده اس��ت. ديپلمات های عربستانی 
مقيم اندونزی اين اتفاق را نادر دانس��ته 
و اعتراض های ص��ورت گرفته را وارد 
ندانس��تند. پيش از اين وضعيت اسفبار 

كارگران اندونزيايی مهاجر در عربستان 
سعودی مشخص نبود و هفته پيش زمانی 
كه س��ومياتی دختر 23 ساله اندونزيايی 
توسط كارفرمای خود مورد آزار و اذيت 
جنس��ی و جس��می قرار گرفت، آمار و 
گزارش های وضعيت نابسامان كارگران 
اندونزيايی نيز مورد توجه مسئوالن اين 
كش��ور و عموم مردم آن قرار گرفت. به 
مقام های  گس��ترده  اعتراض های  دنبال 
عربس��تان س��عودی  اندونزی،  دول��ت 
اعام كرد كه در حال آماده س��ازی يك 
قانون جديد برای محافظت از كارگران 
اندونزيايی مهاجر در عربس��تان سعودی 
است كه به عقيده مقام هاي سعودی اين 
پاسخی به گزارش سوء استفاده شايع در 
مقابل اين كارگران اس��ت. عبدالرحمن 
آل خيات )س��فير عربستان سعودی( در 
يك كنفران��س مطبوعات��ی در جاكارتا 
گفت: برخ��اف باور عموم��ی، دولت 
عربس��تان سعودی كنوانس��يون سازمان 
مل��ل در م��ورد حفظ حق��وق كارگران 
و مهاج��ران و اعض��ای خان��واده آنه��ا 
 را پذيرفت��ه و ب��ه آن پايبند اس��ت. وی
افزود: عربس��تان س��عودی تاكنون يك 
قان��ون كلی برای حفاظت از زائران حج 
و عمره، گردش��گران و كارگران مهاجر 
داش��ته اس��ت و پس از اتفاق های اخير 
به دنبال يافتن راه حل  مناس��بی است تا 
ديگران ديد منفی نس��بت به اين كشور 
پيدا نكنند. س��فير عربستان سعودی در 
اندونزی ضمن رد برخی اتهام ها همچون 
فرهنگ ش��دن اس��تفاده از كارگران مثل 
ب��ردگان در منزل عربس��تانی ها، گفت: 
كش��ورش در خصوص حف��ظ حقوق 
كارگران اندونزيايی مهاجر در عربستان 
سعودی متعهد است و اطمينان می دهد 
كه كارفرما و قاتل عربس��تانی مجازات 

می شود. 
عاوه برعربستان سعودی، سال گذشته 
نيز موردهاي��ی از آزار و اذيت كارگران 
زن اندونزيايی از سوی برخی كشورهای 
عرب حوزه خليج فارس گزارش شد كه 
دولت اندون��زی تأكيد كرده بود به طور 
دقيق به اين موردها رس��يدگی می كند 
و در اعت��راض ب��ه افزايش اي��ن گونه 
سوءاستفاده ها اعام كرد كه به برخی از 
اين كشورها كارگر اعزام نخواهد كرد. 

بر اس��اس اعام مقام ه��ای اندونزيايی، 
درح��ال حاض��ر ده ه��ا ه��زار كارگ��ر 
اندونزيايی اعم از زن و مرد در كشورهای 

خاورميانه مشغول به كار هستند. 

خشونت علیه زنان اندونزيايي درعربستان؛ 
 تنش در روابط جاکارتا با رياض 

دبي��ركل ات��اق بازرگان��ی و صناي��ع و معادن 
اس��تان اصفهان در دومين همايش بزرگ ملی، 
 صادرات خدمات فنی و مهندس��ی در اصفهان 
گفت: متأس��فانه كميت گرايی و دادن آمارهای 
بزرگ، عرصه را بر كيفيت و صادقانه عمل كردن 
تنگ كرده است و در افق يك اقتصاد درخشان 
فعاالن اقتص��ادی، تجاری صنعتی بايد به دنبال 
ه��م آوايی و كس��ب نتيجه مطلوب باش��ند نه 
ركورد زدن. مهرزاد خليليان اضافه كرد: متأسفانه 
با وجود برنامه ريزی دقيق علمی برای برگزاری 
همايش های متن��وع در اتاق بازرگانی و صنايع 
و مع��ادن،  اداره های دولتی مرب��وط نظير اداره 
بازرگانی و صنايع و معادن ش��ركت قابل توجه 

و فعالی در اين همايش ها جهت ارتقای س��طح 
آموزش و احصاء مشكل های بخش خصوصی 
ندارند.  وی با اش��اره به برگزاری اولين همايش 
ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
س��ال گذشته گفت: پيگيری برنامه ها، مصوبه ها 
و خروجی های همايش سال گذشته در بخشی 
كه به اين ارگان ها مربوط می ش��د،  متوقف شده 
كه ج��ا دارد اين ارگان های دولتی تاش بخش 
خصوصی را در حوزه های تخصصی كامل كنند.
 دبي��ركل اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان تصريح 
كرد: در توس��عه فض��ای اقتصاد دان��ش بنيان، 
 خدمات فنی و مهندس��ی يكی از س��تون های 
اصلی موفقيت به ش��مار می رود چ��را كه اين 
عرص��ه مجموعه ای از روش ه��ا و ابزارها را با 

اس��تفاده بهينه از منابع و عوامل توليد به جامعه 
ارائه می دهد و در هزاره سوم اين نوع صادرات 
نق��ش عم��ده ای در مبادله های جهان��ی بازی 

می كند.
مه��رزاد خليلي��ان خاطرنش��ان كرد: س��رعت 
پيشرفت علم و پيش��ی گرفتن آن از دوره عمر 
كاال از يك سو و ارزش افزوده ای كه در صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی وجود دارد از س��وی 
ديگر برای ايران كه دارای س��رمايه انسانی قابل 
توجهی اس��ت؛ اين امر را دارای اعتبار ويژه ای 
ساخته و شايسته است اين فرصت ها با تدبير و 
مديريت صحيح و تخصيص بهينه منابع به پايگاه 
 محكم و رو به رش��د تجارت بين المللی تبديل 

شود. 

دبیركل اتاق بازرگاني و صنايع معادن استان اصفهان:
به دنبال هم آوايي و كسب نتيجه مطلوب باشيم نه ركورد زدن

مهدي رفائي
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برگي از تاریخ 

پنجره

حكم قصاص زن جوانی كه شوهرش را به قتل رسانده 
بود، در ديوان عالی كشور، تأييد شد. 

مأم��وران پليس شهرس��تان ورامين، از وق��وع يك فقره 
درگي��ری منجر ب��ه قتل در يك��ی از خيابان های اصلی 
اين شهرس��تان باخبر شدند. مأموران با حضور در محل 
حادثه متوجه ش��دند كه مرد جوانی به نام قاس��م، بر اثر 
اصابت يك ضربه چاقو به سينه اش به قتل رسيده است 
و شاهدان حادثه همسر مقتول را به عنوان ضارب معرفی 
كردند. تحقيق برای شناسايی همسر مقتول به نام سحر 
آغاز شد ولی وی بعد از قتل متواری شد تا اينكه 15 روز 
بعد از قتل خ��ود را به پليس آگاهی معرفی كرد. بعد از 
اعتراف به قتل توس��ط متهم، قرار مجرميت وی صادر و 
پرونده برای رس��يدگی به شعبه ۷4 دادگاه كيفری استان 
تهران ارسال شد. جلسه رسيدگی به اين پرونده روز 20 
ارديبهشت امسال در شعبه ۷4 دادگاه كيفری استان تهران 

و به رياست قاضی حسن تردست برگزار شد. ذبيح زاده، 
نماينده دادس��تان با بيان اينكه طبق م��دارک موجود در 
پرونده مانند، شكايت اوليای دم، گزارش مرجع انتظامی، 
نظريه پزشكی قانونی و اعتراف متهم، بزه انتسابی به متهم 

محرز است، و خواستار مجازات وی شد. 
در ادامه جلس��ه، اولي��ای دم در جايگاه قرار گرفتند و با 
اعام شكايت مجدد از متهم، درخواست خود را قصاص 
عروسشان عنوان كردند. بعد از اظهارات اوليای دم، متهم 
در جاي��گاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام قتل عمد را 
قبول ندارد گفت: 3 روز قبل از قتل، من و همسرم برای 
مطالبه مهريه از س��وی من، به شورای حل اختاف رفته 
بوديم. بعد از جلس��ه دادگاه، ش��وهرم به من حمله كرد 
و مرا كتك زد. وی ادامه داد: به خاطر بيكاری ش��وهرم 
درخواس��ت طاق داده بودم و برای تشكيل پرونده نياز 
به كپی شناس��نامه شوهرم داشتم. روز حادثه با او تماس 

گرفت��م كه به من گفت به قهوه خان��ه بيا. به قهوه خانه 
رس��يدم و از مردی كه مقابل در بود خواستم شوهرم را 
صدا كند. وی افزود: ش��وهرم مقابل در قهوه خانه آمد و 
به محض اينكه من را ديد ش��روع به فحاش��ی كرد و با 
چاقويی كه هميش��ه همراهش بود م��ن را تهديد كرد و 
2 سيلی به من زد. من هم چاقويی را كه هميشه با خود 
حم��ل می كردم از جيبم درآوردم و يك ضربه به س��ينه 
او زدم و ف��رار كردم. س��حر گفت: بع��د از اينكه از قتل 
شوهرم باخبر شدم، به همدان گريختم اما 15 روز بعد به 
خاطر عذاب وجدان مجبور ش��دم خودم را معرفی كنم. 
قاضی تردست، ختم جلسه را اعام و بعد از مشورت با 
مستشاران دادگاه، متهم را به قصاص محكوم كرد. پرونده 
به شعبه 15 ديوان عالی كشور ارجاع داده شد كه قضات 
اين شعبه بعد از بررس��ی پرونده، حكم دادگاه بدوی را 

تأييد كردند.

مدتی بود س��ردبير اصرار داش��ت تا در 
صفحه جامعه ستونی شروع شود كه در 
آن تاريخ ايران مرور ش��ود، فكر خوبی 
ب��ود ولی در اين م��دت اتفاق هايی رخ 
داد كه نتوانس��تم اين س��تون را زودتر 
آغاز كنم، اما از امروز می خواهم با بحث 
مهم مش��روطيت، اين ستون در صفحه 
جامع��ه جان بگيرد، تا چ��ه در نظر آيد 
و چه مقبول افتد. ناصرالدين شاه قاجار 
)25 تير 1210 - 12 ارديبهشت 12۷5(، 
 معروف به »س��لطان صاحبقران« و بعد 
»شاه شهيد«، چهارمين ش��اه از دودمان 
قاج��ار اي��ران ب��ود. وی طوالنی ترين 
مدت ش��اهی را در ميان دودمان قاجار 
دارا اس��ت. وی اولين ش��اه ايرانی بود 
ك��ه خاطره های خود را منتش��ر كرد. او 
را پيش از پادش��اهی، ناصرالدين ميرزا 
می خواندند. وی در سال 1210 هجری 
شمس��ی در تبريز و در خان��ه ای كه به 
بهايی معروف بود دنيا آمد. مادر او مهد 

عليا است. 
خبر درگذش��ت پدرش محمدش��اه را 
در سال 1228 هجری شمسی هنگامی 
كه در تبريز بود ش��نيد، سپس به ياری 
اميركبير )در همين قس��مت از امير كبير 
هم می گويم( به پادش��اهی رسيد و بر 
تخت طاووس نشس��ت ك��ه البته پس 
از مدتی با دسيس��ه سفيران كشورهای 
خارجی ب��ه خص��وص بريتانيا، حكم 
اع��دام اميركبي��ر را در حالت مس��تی 
امضا نمود.ناصرالدين ش��اه برای حفظ 
منطقه های ش��رقی ايران، به  ويژه منطقه 
هرات كوشش كرد ولی پس از تهديد و 
حمله بريتانيا به بوشهر، ناچار به توقف 
اين فعاليت   ها شد. فرستاده وی قرارداد 

پاريس را امضا كرد. 
در دوران سلطنت او به  ويژه پس از ترور 
ناموفق وی توسط يك بابی، محدوديت 
 بهائي��ان و بابی ه��ا در اي��ران افزاي��ش 
يافت. هنگامی كه محمد شاه قاجار كه 
سال ها با بيماری نقرس دست به گريبان 
بود در ش��وال 1264 در 42 س��الگی از 
دنيا رفت، كش��ور گرفتار شورش بود و 
آذربايجان تنها بخش آرام ايران شمرده 
می شد. در اين زمان ناصرالدين ميرزای 
وليعهد )كه آن زمان شانزده ساله بود( در 

تبريز به سر می برد و مدعيان پادشاهی از 
هر سو سر برآورده بودند. حاجی ميرزا 
آقاس��ی )وزير محمد ش��اه( كه توانايی 
آرام نگاه داش��تن تهران را نداش��ت به 
 حرم عبدالعظيم پناهنده ش��د و بس��ت 

نشست. 
در اين زمان ناصرالدين ميرزا با پشتيبانی 
ميرزاتقی خان اميرنظام )اميركبير آينده( 
راه��ی تهران ش��د و پيش از رس��يدن 
به ش��هر ميرزا تقی خان را لقب اتابك 
اعظ��م داد و او را صدراعظ��م خ��ود 
گردانيد. با رس��يدن به ته��ران در همان 
سال ناصرالدين ش��اه به پادشاهی ايران 
رس��يد. اميركبير روی هم رفته سه سال 
و سه ماه بر س��ر كار صدراعظمی بود. 
نخست به اصاح خرابی ها و سركوب 
گردن كشان پرداخت. در خراسان ساالر 
الهيارخان آصف الدوله صدراعظم  پسر 
پادش��اهی  پاي��ان  در   فتحعل��ی ش��اه 

محمد شاه سر به شورش برداشته بود. 
اميركبير س��لطان مراد ميرزای قاجار را 
برای س��ركوبی وی فرس��تاد كه پس از 
سه سال كش��مكش سرانجام اين غائله 
با كشته ش��دن ساالر پايان يافت. در گير 
و دار اين رويداد كه مشهد در محاصره 
نيروهای دولتی بود، روس��يه و بريتانيا 
پيش��نهاد ميانجی گ��ری داده  بودند كه 
امير نپذيرفته و گفته بود كه »مش��هديان 
ترجيح می دهند كه بيس��ت هزار تن از 
ايشان كشته شوند تا اينكه شهر توسط 
خارجی به تصرف شاه درآيد«. هم چنين 
در زمان او س��ران بابی سركوب شده و 

خود باب نيز تيرباران شد.
میرزا تقی خان امیر كبیر

هنگامی كه امير و شاه به تهران رسيدند 
ش��مار ارتش ايران تنه��ا 300 تن بود. 
اميركبي��ر كه خود سپهس��االر كل ايران 
بود، به نظم و ساماندهی سپاه پرداخت 
و ب��رای آم��وزش ارتش ه��ا اق��دام به 
اس��تخدام آموزگار از خارج نمود و به 
صنعت اسلحه  س��ازی رونق داد. او هم 
چني��ن فرمان حذف لقب ه��ای اضافی 
در نامه نگاری ه��ا را داد و ب��ه فرمان او 
حتی خود وی را نيز تنها با لقب جناب 

می خواندند. 
  ادامه دارد... تا برگی ديگر از تاريخ 

 زاینده رود 
تحقيق ها نش��ان داده اس��ت كه از 
مهم ترين آثار مثبت و س��ازنده صبر آن 
است كه انسان را شكست ناپذير، قوی 
و نيرومند می سازد.عملكرد همراه با زيان 
عامل اس��ترس خواهد شد. خداوند در 
قرآن كريم می فرمايد: انسان در خسران 
و زيان می باش��د و در ادامه برای رهايی 
انس��ان از اين خس��ران توصيه به صبر 
می كن��د چرا كه با پيش��ه گرفتن صبر و 
توكل ب��ه خداوند در س��ختی ها رو در 
رويی با اس��ترس بسيار س��هل و عادی 

خواهد بود.
ــا و آيه های  ــر در روايت ه ــواع صب ان

اسالمی:
 صبر بر اطاعت خداوند

 صبر بر مصيبت
 صبر بر معصيت

غي��ر از آنكه آثار صبر كه همانا پيروزی 
و دس��ت يافتن بر مقصود اس��ت، اين 
خصلت دارای آثار بسيار مثبت و مهمی 
بر روح و روان شخص صابر می باشد كه 
منظور از آثار روانی صبر همان تأثيرهايی 
است كه بر روان شخص صابر بر جای 
می گذارد و پيش از آنكه نتيجه خارجی 
و عينی داشته باشد نتيجه شخصی آن به 

وی می رسد.
كسی كه در برابر حادثه ها و مشكل های 
طبيعی زندگی نظير خسارت های مالی، 
بيماری ه��ا، مرگ و ميرها و آس��يب ها 
صبر و مقاومت نداش��ته باش��د در برابر 
فشارهای روحی و استرس های درونی 
ناتوان و هنگام بروز موانع و مشكل های 
زندگی شكس��ت خ��ورده و می گريزد. 
ب��ر عكس كس��ی كه در ه��ر حادثه ای 
صبر را همچون س��اح برن��ده ای مورد 
اس��تفاده ق��رار می دهد در مش��كل ها و 
سختی های زندگی دارای روحيه سالم تر 
و مقاوم تر می گردد و كمتر به بيماری ها 
و ناراحتی ه��ای روح��ی و روانی دچار 
شده و عوارض استرس و فشار روحی 
كمتر بر او غالب می گردد.تحقيق ها نشان 
داده ك��ه حمايت گيری و طلب حمايت 
يكی از شيوه های مقابله با استرس است. 
انس��ان به طور فطری خداجوست و در 
لحظه های تنهايی و وحشت همواره به 
طور فطری به خدا پناه می برد و سرشت 
او طوری بنا ش��ده ك��ه در رويدادهای 
جه��ان و گرفتاری های زندگی خود را 
به يك نيرو و قدرت��ی نزديك كند تا با 
اعتماد و اتكا به همان قدرت از خود رفع 

گرفت��اری و اضطراب نمايد و با آرامش 
خاطر به حيات و زندگی خود ادامه دهد.
برخی پول و ثروت و برخی رياس��ت و 
قدرت و حكومت و بعضی علم و دانش 
را مايه آرامش روح و كاهش اضطراب ها 
و استرس ها می دانند، ولی بايد گفت هيچ 
يك از اينها آرامش نمی دهد بلكه هر يك 
از اينها خود حادثه آفرين است و قدرتی 
كه انسان را به سكون و آرامش می رساند 
م��ادی نيس��ت و تنه��ا از راه عبادت و 
بندگ��ی ب��ه دس��ت می آي��د و بهترين 
عبادت ها برای رس��يدن به اين آرامش، 
 نماز اس��ت زيرا نماز جامع ترين عبادت 
است.تجربه نشان داده است افرادی كه به 
دعا و نماز مقيد بوده اند در ب�رخ���ورد 
ب�ا اس��ترس، روش ه���ای مناس��ب را 

در پيش گرفت�ه اند.
تاوت قرآن در آرام بخش��ی بسيار مؤثر 
اس��ت و قرآن برای دردهای موجود در 
سينه  شفا اس��ت. اضطراب، افسردگی، 
ان��دوه و هرچه در آرام��ش روانی افراد 
اختال ايجاد كند مانعی در سير تربيت 
صحي��ح تلقی ش��ده اس��ت ك��ه برای 
جلوگيری و رفع اين مانع ها موردهايی 

توصيه شده است:
 اص��اح و تكامل نگرش ها و باورها 
در مورد خويش، هستی، خدا و زندگی 

 تقويت اعتماد
 تقويت روحيه توكل 

 تغيير در ش��رايط زندگی اندوه بار، با 
فراهم آوردن سرور و شادمانی 

 افزاي��ش توان مقاوم��ت و اعتماد به 
نفس 

 تقويت حس��ن ظ��ن به ديگ��ران و 
عملكرد آنان

انقالب مشروطه؛ آغاز بي سرانجام

صبر، انسان را شكست ناپذير می سازد

جامعه

آران و بیدگل با 130 برنامه به 
استقبال هفته بسیج مي رود 

مديرجهاد كشاورزي كوهرنگ:
13500 کلني زنبور عسل

در کوهرنگ فعال است

نصب 18 نماد غدیر 
در شهرکرد

چهار شکارچي متخلف در نایین 
دستگیر شدند

فرمانده ناحيه مقاومت س��پاه آران و بيدگل گفت: 
اين شهرس��تان ب��ا برگزاري بي��ش از 130 برنامه 
ويژه به اس��تقبال سي و يكمين س��الگرد تشكيل ارتش 

20 ميليوني مي رود.
ب��ه گزارش فارس ، علي باق��ري تصريح كرد: رويكرد 
كل��ي برنامه هاي س��ال جاري تجليل از حماسه س��ازان 
بس��يجي، برجس��ته نمودن آثار و مصاديق فعاليت هاي 
بس��يج و توج��ه ب��ه اولوي��ت داش��تن و تاثيرگذاري 

برنامه هاي بسيج است. 

ف��ارس  ب��ا  گفتگ��و  در  م��رادي  مرتض��ي 
اظه��ار داش��ت: ب��ا پاي��ان يافت��ن سرش��ماري 
 زنبورس��تان هاي اين شهرس��تان افزون ب��ر 13 هزار و 
ثب��ت  ب��ه  و  شناس��ايي  عس��ل  زنب��ور  كلن��ي   559 

رسيد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر 1۷8 نف��ر بهره بردار 
در اين حرفه مش��غول به فعاليت هس��تند، افزود: براين 
اس��اس افزون بر 55 تن عس��ل در اين شهرستان توليد 

شده است. 

رئي��س ش��وراي هماهنگ��ي تبليغ��ات اس��امي 
چهارمحال و بختياري از نصب 18 نماد غدير در 

شهرهاي اين شهرستان خبر داد.
 ب��ه گ��زارش ف��ارس ، علي گرجي در جلس��ه س��تاد
 غدي��ر شهرس��تان ش��هركرد اظه��ار داش��ت: جايگاه 
 غدي��ر در نزد مس��لمانان به جهت واقعه آخرين س��ال 
دارد خاص��ي  ويژگ��ي  خ��دا)ص(  رس��ول   حي��ات 
 ول��ي اهمي��ت اي��ن روز از ديرب��از مط��رح ب��وده و 
 ديگ��ر انبي��اي الهي نيز با اي��ن روز آش��نا و در ارتباط 

بوده اند. 

  رئيس حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان نايين 
اعام كرد: چهار ش��كارچي متخلف كه سه راس 
قوچ وحش��ي را در پناهگاه حي��ات وحش عباس آباد 

شكار كرده بودند دستگير شدند .   

عروس فراری به چوبه دار نزديك شد 

تحقيق روان پزش��كان نشان داده اس��ت كه 30 درصد 
پرس��تاران بيماران مزمن يا روانی، به افس��ردگی مبتا 

می شوند.
روان پزش��كان می گوين��د پرس��تاری از بيماران مزمن 
جسمی و روانی كاری بس��يار مشكل است و متأسفانه 
بيشتر پرستاران اين گونه بيماران بستگان فرد هستند كه 
به علت عدم آگاهی از رعايت مسائل جسمی و روحی 
و ص��رف تمام وقت خود برای بيم��ار به تدريج دچار 

خستگی مزمن و افسردگی می شوند.
فردی كه به بيماری مزمن دچار است به علت دردهای 
مكرر و طوالنی بس��يار كم حوصله و بی طاقت است. 
بيش��تر بس��تگان نزديك اين بيماران شامل پدر، مادر و 
فرزن��دان يا خواه��ر و برادر به عل��ت رابطه عاطفی و 
گرم��ی كه ب��ا وی دارند ترجيح می دهن��د خود از وی 
مراقبت و پرستاری كنند حتی نمی خواهند با آنكه خود 
در كنار بيمار حضور دارند فردی را برای پرس��تاری از 

وی به منزل بياورند. 
عقي��ده آنه��ا پرس��تاری و مراقب��ت از آن بيم��ار تنها 
 خدمت و كاری اس��ت كه آنها می توانند برای او انجام 

دهند. 
البته اين نظر تا حدودی درس��ت است و انسان ها فقط 
در مواقع شادی و س��امتی نبايد به ياد هم باشند بلكه 
در مواقع ناتوانی و بيماری هم بايد غم خوار هم باشند 
ام��ا اين را ه��م نبايد از ياد برد ك��ه مراقبت تمام وقت 
از ف��رد دچار بيماری مزمن نبايد به گونه ای باش��د كه 
انس��ان دچار خستگی، افسردگی و بی حوصلگی شود، 
زيرا اين امر سبب می شود كه نتواند آن طور كه بايد به 
بيمار خود برس��د و حتی در مواقعی حوصله رفتارها و 

حرف های بيمار را ندارد. 
اگ��ر بس��تگان نزدي��ك می خواهن��د در كن��ار بيم��ار 
خ��ود باش��ند و از او مراقب��ت كنند بايد اي��ن كار را با 
زم��ان بندی درس��ت به صورت ش��يفتی انج��ام دهند 
و س��اعت های مراقب��ت را بي��ن چن��د نف��ر تقس��يم 
 كنن��د تا ب��ه يك نفر فش��ار روح��ی و جس��می وارد 

نشود.
در خصوص بيماران روانی كه بايد از مراقبت ويژه ای 
برخوردار باشند بايد گفت كه پرستاران مخصوص اين 
كار بهتر می توانند ب��ه بيمار كمك كنند و اگر نخواهيم 
كه اين مراقبت در مراكز درمانی انجام ش��ود و در منزل 
صورت پذيرد می تواند توس��ط پرستار مخصوص و با 

حضور بستگان بيمار انجام گيرد. 
البت��ه در برخ��ی از بيماری های روانی باي��د مراقبت از 
 ف��رد در مراك��ز درمان��ی و ب��ا روش های وي��ژه انجام 

شود.

پرستاران بيماران مزمن و روانی
بيش��تر مردها زن ها را انسان هايی مرموز دچار افسردگي مي شوند

می دانند. البته خانم ها هم از اين وضعيت 
خوش��حال هستند و احس��اس رضايت 
می كنند! اما در ذهن بيشتر آنها اين افكار 
غوطه ور است: به واقع چه اتفاقی می افتد 
اگر همه واقعيت و رازهای زندگی ام را به 
همسرم بگويم؟ آيا با بيان اين واقعيت ها 
او بيش��تر می تواند مرا درک كند؟ از همه 
مهم تر اينكه شايد اگر او حقايق را بداند، 

كمتر مرا سرزنش كند. 
ش��ايد اگر اجازه دهيد همسرتان حداقل 
به ص��ورت مختصر به رازه��ای درونی 
ش��ما و علت مخفی كردن آن پی ببرد به 
نفع ش��ما خواهد بود و ت��ا حدی زياد از 
اين استرس و نگرانی خاص می شويد 
)البته اي��ن به نفع مردها نيز اس��ت، چرا 
ك��ه، داش��تن يك خان��م خوش��حال و 
 خوش رو هميش��ه برای آنها خوشايندتر 

است. 
در اينجا به چند مورد از مخفی كاری های 
خانم ها از زبان خودش��ان اشاره می كنيم 
كه بعضی از آنها شما آقايان را شوک زده 
می كند؟ برخی ديگر را نيز خود تا حدی 
به آن مضنون بوديد ولی هيچگاه جرأت 
پرسيدن آن را نداشتيد! البته دامنه وسعت 

اين رازهای درونی بسيار گسترده تر است 
ولی بهتر بوده حداقل از همين چند مورد 

نيز مطلع باشيد: 
1( بيش��تر وقتها اگر جنسی بخريم فرق 
نمی كند از لباس ي��ا دارو تا... و تخفيفی 
روی آن بگيري��م ب��ه ف��رض 20 درصد 
قيمت اصلی و ب��دون تخفيف آن جنس 

را به همسر يا ديگران می گوييم.
 اي��ن تنها ي��ك دروغ مصلحتی اس��ت 
و دليل��ی ن��دارد حقيق��ت را بگوييم، در 
بعضی خريده��ای غيرض��روری )لوازم 

آراي��ش و..( ي��ك مق��دار پ��ول آن را از 
كارت اعتب��اری و بقيه را نقدی پرداخت 
می كنم و به اين جهت اس��ت كه شوهرم 
 به ط��ور دقيق نمی داند ك��ه چقدر هزينه 

كردم. 
خانمی 32 س��اله كه از ترس برما شدن 
مخفی كاری هايش خواست نامش فاش 
نش��ود! می گوي��د: البت��ه ما قب��ول داريم 
كه رو راس��تی بهتر ب��وده و مخفی كردن 
عادت بدی است، اما وقتی به دردسرهای 
بحث هايی كه در اثر گفتن حقيقت داستان 
به همسرمان پيش می آيد فكر كنيد می بينيد 

كه ما حق داريم. 
2( ما خانم ها تمام مدت به رابطه زناشويی 

با همسرمان فكر می كنيم. 
3( م��ا هم به اندازه ش��ما از فكر تعهد به 

زندگی هراسان و عصبی ميشويم!
درس��ت است كه بيشتر دختران با رويای 
ازدواج با يك ش��اهزاده ج��ذاب، لباس 
عروس��ی مجلل و زيبا و روزهای خوش 
بع��د آن، بزرگ می ش��وند، اما خوب ما 
هم انسانيم مثل ش��ما مردها، وقتی تمام 
اي��ن روياها تبديل ب��ه زندگی با يك نفر 
متفاوت از روياهايمان می شود، ترس تمام 
وجودمان را می گيرد، يكی از دوستان من، 
ليدا 34 ساله می گويد: فكر ازدواج هميشه 
مرا می ترساند! می دانم كه حس زناشويی 
شيرين اس��ت ولی احساس تسليم شدن 
و از دس��ت دادن تمام استقال شخصيم 
در زندگ��ی م��ن را فل��ج می كن��د، ولی 
خوب، جالب اينجاس��ت ك��ه همين ليدا 
وقتی ازدواج كرد، خودش اظهار داشت: 
 حاال ك��ه ازدواج ك��ردم، ب��ا وجود يك 
زندگی متعهد، می بين��م كه چطور من و 
همس��رم يك گروه دو نف��ری با هدف ها 
 و اف��كار هماهن��گ را دنب��ال می كني��م 
 و می خواهي��م ك��ه همي��ن ط��ور ني��ز

 بمانيم.
 4( شايد به ظاهر خود را مستقل و مدرن 
جل��وه دهيم، ولی حقيقت اين اس��ت كه 
ما هميش��ه به شما به عنوان يك مرد نياز 

داريم. 
در اين ق��رن جديد دوس��ت داريم پا به 
پای مرده��ا پيش برويم اما ش��ما مردها 
بدانيد م��ا در همه جا می خواهيم زير بال 
 و پ��ر مرد خود باش��يم و از م��ا مراقبت 

كنيد.
 اين رفتار شما باعث غرور و افتخار است 

و با حضور ش��ما مردها احساس امنيت 
بيشتری می كنيم! 

پريا 29 س��اله از ته��ران چنين می گويد: 
اين باعث افتخار و غرور من است وقتی 
دوستان و اطرافيانم از اينكه شوهرم درب 
ماشين يا منزل را اول برای من باز می كند 
يا وقتی باردار هستم چطور با احساس از 

من مراقبت می كند، تعريف می كنند. 
5( ما هميشه می ترسيم كه مثل مادرانمان 

باشيم 
ما به مادرانمان عش��ق می ورزيم و آنها را 
تحس��ين می كنيم، همواره به آنها به ديد 
عزيزترين موجود می نگريم، اما هيچ وقت 
دوس��ت نداريم كه از زبان ش��ما مردها 
اين را بش��نويم كه »عين مادرت هستی!« 
اين جمله تمام وجود و احش��اء ما زنان 
را می لرزان��د، از آن به بعد فكر می كنيم 
كه ش��ما به خاطر اينكه مث��ل مادرانمان 
هس��تيم با ما ازدواج كرديد و بعد از اين 
هم انتظار داريد مثل او كامل و بی نقص 
باشيم، خيلی وحشتناک است و ما تبديل 
به موجوداتی حساس و عصبی می كند، 
اگر به واقع به رابطه زناش��ويی با همسر 
و آرام��ش حين آن عاقه داريد و اهميت 
 می دهي��د هرگ��ز اي��ن واژه را ب��ه كار

 نبريد! 
6( حس��ادت شما را دوست داريم اما در 

حد كم 
ما زن ها هميش��ه از اينكه حواستان به ما 
باش��د لذت می بريم و فك��ر می كنيم كه 

برايتان مهم هستيم. 
اما مثل انسان های عصر حجر با ما رفتار 
نك��رده و فكر نكنيد كه م��ا را به بردگی 

خريدي��د. نيلوفر 22 س��اله می گويد: من 
از خود مطمئنم و می دانم كه نس��بت به 
ش��وهرم متعهد و وف��ادارم، فكر اينكه او 
حت��ی ذره ای تصور خيانت از طرف من 
 را در ذه��ن خود داش��ته باش��د ديوانه ام 

می كند. 
ش��ما مردها همواره اين ح��س را داريد 
چ��را كه به ط��ور مثال وقتی م��ا همكار 
خ��وش تي��پ خ��ود را به ش��ما معرفی 
می كني��م، ب��ا اب��رو ب��اال دادن و قياف��ه 
 گرفت��ن ش��خصيت او را زي��ر س��ئوال

 می بريد. 
۷( درست است كه ما زن ها بيش از حد با 
دوستانمان گرم می گيريم، اما نه آنقدر كه 

شما از اين قضيه می ترسيد. 
بله ما از مادرشوهرمان شكايت می كنيم، 
يا اينكه چقدر تفريح های مردانه شما ما را 
عذاب می دهد و حتی بهتر است بدانيد كه 
راجع به مسائل زناشويی نيز با دوستانمان 
تبادل نظر می كنيم! اما خيالتان راحت باشد 
در مورد چيزهايی كه غرور شما را لطمه 

دار می كند چيزی نمی گوييم. 
بی ش��ك يك سری مس��ائل در زندگی 
خيلی با ارزش تر از آن است كه با ديگران 
سهيم كنيم، يكی از دوستان من اين طور 
عن��وان می كند: ب��ه طور حتم درس��ت 
نيس��ت در مورد اينكه چ��ه حرف هايی 
بين من و همس��رم موقع خواس��تگاری 
رد و بدل ش��د، يا احس��اس های عاطفی 
بي��ن خودم��ان و فرزندان م��ان چيزی به 
دوس��تان مان نمی گوييم، اي��ن عواطف و 
 زيبايی ه��ا تنها متعلق به خ��ود خود من

 است.

آموزش پيشگيري از طالق به زوجين

آن چه زنان از مردان پنهان مي كنند 

پروي��ز كرمی با بيان اين كه امس��ال از 
تعداد يك ميلي��ون و 200 هزار جوان 
در س��ن ازدواج، 200 هزار نفر ازدواج 
نكردن��د؛ برای جلوگي��ری از افزايش 
ط��اق، از اجباری ش��دن آموزش 30 
س��اعته پيش از طاق خبر داد. پرويز 
كرم��ی در گفتگو با مهر با اش��اره به 
اقدام هاي انج��ام ش��ده و برنامه های 
اجرايی سازمان ملی جوانان گفت: طی 
جلسه هايی كه با مسئوالن سازمان های 
مرتبط با امور ازدواج جوانان داش��تيم، 
پيش بينی می كنيم با اجرای برنامه های 
هفته ازدواج شاهد كاهش قابل توجهی 
از آمار جوانان مجرد در جامعه باشيم. 
وی يكی از وظايف سازمان ملی جوانان 
را هماهنگی و مديريت ازدواج آس��ان 
ميان جوانان جامعه عنوان كرد و افزود: 
فرهنگ س��ازی طرح ه��ا و برنامه های 
سازمان ملی جوانان در جامعه مستلزم 
همكاری و تعامل رسانه هاس��ت. وی 
با اش��اره به جمعيت 12 ميليون نفری 
جوانان در سن ازدواج گفت: با توجه 
به اين كه ساالنه تنها يك ميليون ازدواج 
در كشور انجام می شود، بايد اين هشدار 
را به مسئوالن و جامعه داد كه در سال 
جاری و س��ال آينده ميزان جوانان در 

آستانه ازدواج بيشتر می شود. 
وی در ادام��ه افزود: در س��ال جاری 
يك ميليون و 200 هزار جوان در سن 
ازدواج قرار داشتند كه از اين تعداد يك 
ميليون نف��ر ازدواج كردن��د و ازدواج 
نكردن 200 هزار جوان در س��ال يك 

هشدار به مس��ئوالن و متوليان ازدواج 
جوانان است.

ازدواج نیمه مستقل را رواج دهیم
كرمی با اش��اره به طرح س��ازمان ملی 
ازدواج  فرهنگ س��ازی  در  جوان��ان 
نيمه  مستقل در كش��ور گفت: ازدواج 
نيمه مستقل در فرهنگ ايرانی با عنوان 
دوران نام��زدی ي��ا دوران عقد مطرح 
بوده اس��ت كه زمان آن كمتر از 6 ماه 
ب��ود، اما خانواده ها با فش��ار جامعه و 
اقوام و آش��نايان مجبور بودند هرچه 
زودتر مراسم عروسی را برگزار كنند. 
در اين طرح خانواده ها بايد به مسئوالن 
كمك كنند تا اين فرهنگ غلط از بين 
برود و اجازه دهند دختر و پس��ری كه 
با كمترين هزينه ازدواج كرده اند تا زمان 
اس��تقال كامل مالی و تهيه مسكن به 
صورت جداگانه در خانه پدری خود 
زندگی كنن��د. وی توضيح داد: جامعه 
بايد بپذيرد دختر و پسری كه به دليل 
مشكل مالی و مسكن مدتی زير چتر 
حمايتی خانواده ق��رار می گيرند داماد 
س��رخانه نيس��تند و اين يك حمايت 

خانوادگی است.
ــازمان های  س ــه  ب ــد  درص  100

غیردولتی اعتماد كنید
رئيس س��تاد هفته ازدواج در پاس��خ 
به اي��ن كه مردم چه مي��زان می توانند 
به مراك��ز ازدواج 300 ه��زار تومانی 
اعتماد كنند، گف��ت: مردم صد درصد 
به اينNGO ها اعتماد كنند زيرا اين 
مراك��ز با مجوز س��ازمان ملی جوانان 

و تحت نظارت اين س��ازمان فعاليت 
می كنن��د، ولی اگر تخلفی ديده ش��د، 
مردم می توانند به اداره های كل اس��تان 

گزارش دهند.
فعالیت مركزهای همسريابی ممنوع

معاون فرهنگی آموزشی سازمان ملی 
جوان��ان، در م��ورد ايج��اد مركزهای 
همسريابی در كش��ور گفت: موضوع 
همسرگزينی و همس��ريابی با تعامل 
خانواده ه��ا زي��ر چتر ش��بكه فعاالن 
ازدواج انجام می شود، ولی مراكزی را 
كه فقط برای همسريابی فعاليت كنند 
قب��ول نداريم، زيرا نه مج��وزی دارند 
و نه نظارتی بر آنها انجام می ش��ود و 
 امكان سوءاستفاده در اين مركزها زياد 

است.
ــوزه ازدواج  ــای ويژه  در ح برنامه ه

جوانان
به گزارش سازمان ملی جوانان، وزرای 
آموزش و پرورش، بازرگانی و ارشاد، 
هر يك برنامه های وي��ژه ای در حوزه 
ازدواج جوان��ان دارن��د. حميدرض��ا 
حاجی بابايی )وزير آموزش و پرورش( 
از اختص��اص وام 3 ميلي��ون تومانی 
ازدواج ب��ه فرزندان فرهنگيان خبر داد 
و گف��ت: وزارت آم��وزش و پرورش 
بخشی از قانون تسهيل ازدواج جوانان 
را ك��ه مرتبط با اين دس��تگاه باش��د 
پيگيری خواهد كرد. مهدی غضنفری، 
وزي��ر بازرگانی نيز به تصويب 20 بند 
برای تسهيل ازدواج جوانان در جلسه 
مورخ 28 مهر ماه س��ال جاری س��تاد 

ملی س��اماندهی امور جوانان اش��اره 
ك��رد و گف��ت: در اين جلس��ه مقرر 
ش��د كه نمايشگاه های عرضه جهيزيه 
ارزان قيمت از سوی وزارت بازرگانی 
از طريق شركت های داخلی در سراسر 
كشور و در مركزهای استان ها برگزار 
ش��ود. روند برگزاری نمايش��گاه های 
توزيع جهيزيه ارزان قيمت در سال های 
گذشته، در كميته ای بررسی می شود تا 
روند اقدام های س��ال جاری، هم زمان 
با هفت��ه ازدواج جوانان خالی از انتقاد 
باش��د. همچنين مقرر ش��ده است كه 
وزارت بازرگان��ی با بانك های مرتبط 
ب��رای ارائه تس��هيات در خصوص 
خريد جهيزي��ه ارزان قيمت به جوانان 
تمهيدهايی را بينديش��د. س��يدمحمد 
حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسامی 
نيز با اعام خبر تجليل از نش��ريه ها و 
رس��انه های اثرگذار در حوزه ازدواج 
جوانان به فرهنگ س��ازی گسترده در 
راس��تای كاهش تأخير ازدواج اش��اره 
كرد و گفت: مسائل اقتصادی همواره 
در طول تاريخ در مسير ازدواج جوانان 
قرار داشته، اما طبيعی است كه در آغاز 
زندگی، يك زوج جوان همه امكانات 

را در اختيار نداشته باشند. 
بايد فرهنگ ساده زيستی و قناعت در 
زمينه ازدواج ترويج شود. آموزش های 
قب��ل از ازدواج به وي��ژه آموزش های 
برگرفته از آموزه های دينی در تحكيم 
بنيان خانواده تأثير مهمی دارند كه بايد 

نهادينه شوند. 

الدن سلطانی 

 ما به مادرانمان عشق می ورزیم 
 و آنها را تحسین می کنیم، 

همواره به آنها به دید عزیزترین 
موجود می نگریم، اما هیچ وقت 
دوست نداریم که از زبان شما 

 مردها این را بشنویم که 
»عین مادرت هستی!« 
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مديرعامل ش��ركت آب منطقه ای چهارمح��ال و بختياری گفت: در 
حال حاضر اين اس��تان ظرفيت و قابليت احداث 35 نيروگاه برقابی 

را دارد. 
ب��ه گزارش فارس، فرج اله صيادی از ظرفيت مهم اين اس��تان برای 
احداث نيروگاه های برقابی كوچك خبر داد و اظهار داشت: با تهيه 
مش��خصات فنی پروژه های برقابی 23 نيروگاه برقابی كوچك و 12 
ني��روگاه برقابی ب��زرگ قابليت احداث نيروگاه های برقابی اس��تان 

است. 
صيادی ادامه داد: مجموع 23 پروژه كوچك برقابی با ظرفيت 1۷5/۷ 
مگاوات، توان توليد 1۷5 مگاوات انرژی برقابی را دارد و متوس��ط 
هزينه هر مگاوات حدود 150 تا 250 ميليارد ريال برآورد می شود. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری با اشاره به 
طرح های پيش��نهادی برقابی اين ش��ركت گفت: جايگاه پيشنهادی 
دوپ��ان اردل ب��ا ظرفيت نصب 12 مگاوات و ان��رژی توليدی كل 
58/4 و ان��رژی توليدی پي��ك 1۷/5 گيگابايت طرح نيروگاه دوآب 
صمصام��ی اردل با ظرفيت نصب س��ه مگاوات و ان��رژی توليدی 
16/685 از مهم ترين اين طرح ها به ش��مار م��ی رود. وی ادامه داد: 
همچنين انرژی توليدی پيك 2/۷ نيروگاه رفن در لردگان با ظرفيت 
نصب 5/25 مگاوات و با انرژی توليدی كل 30/06 و انرژی توليدی 

پيك 5/95 از ديگر اين طرح های پيشنهادی است. 
صيادی اضافه كرد: طرح های پيش��نهادی نيروگاه برقابی مال خليفه 
در شهرس��تان ل��ردگان با ظرفيت نصب 9 م��گاوات و توليد انرژی 
39/4 و انرژی توليدی پيك 6/5۷، نيروگاه تركی فارسان با ظرفيت 
نصب هشت مگاوات، مورز فارس��ان با ظرفيت 14 مگاوات، كوله 
س��رخ فارسان با ظرفيت نصب 1/۷2 مگاوات، تلخه دان در فارسان 
با 1/6 مگاوات، قلعه تبرک شهرس��تان فارس��ان ب��ا ظرفيت 1/6 از 
طرح های پيش��نهادی نيروگاه های برقابی كوچك پيش��نهادی برای 

استان است. 
وی ادامه داد: شليل يك در شهرستان اردل با 0/62 درصد مگاوات 
و مجم��وع توليد ان��رژی 3/48 و توليد انرژی يك 0/۷5 و ش��ليل 
دو در اردل ب��ا ظرفي��ت نصب 2/۷ مگاوات از ديگ��ر نيروگاه های 
برقابی كوچك پيش��نهادی برای استان است. مديرعامل شركت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختياری نيروگاه شليل سه در اردل با ظرفيت 
2/۷ م��گاوات، نيروگاه الكی در فارس��ان با ظرفي��ت دو مگاوات، 
 پ��روز در ل��ردگان ب��ا ظرفيت 3/6 مگاوات برای اس��تان پيش��نهاد 

می شود.
صيادی ادامه داد: نيروگاه ش��يخ عليخان در شهرس��تان كوهرنگ با 
ظرفي��ت توليد 0/32 م��گاوات، طرح نيروگاهی آتش��گاه لردگان با 
ظرفيت 2/25 مگاوات، نيروگاه برقابی بهش��ت آباد در شهرس��تان 
اردل ب��ا ظرفي��ت 52 مگاوات، آب س��فيد در بروج��ن با ظرفيت 
6/2  م��گاوات نيروگاه برقابی ش��رمك در شهرس��تان كوهرنگ با 
 ظرفي��ت 35 مگاوات به عنوان نيروگاه های قابل احداث در اس��تان 

هستند. 
وی يادآور ش��د: نيروگاه برقابی كوهرنگ در شهرس��تان كوهرنگ 
ب��ا ظرفيت 35 مگاوات هم اكنون در حال بهره برداری توس��ط آب 

منطقه ای اصفهان است.

آمادگی ستاد سيل شهرداری برای 
مقابله با مشكالت روزهای برفی

مديرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان از آمادگی و 
استقرار ۷0 نيروی انسانی و 60 ماشين آالت در ستاد سيل و حوادث 
غيرمترقبه اين س��ازمان منطقه های 14 گانه ش��هر اصفهان به منظور 
تس��ريع در خدمات رس��انی در هنگام بارش برف و يخ زدگی خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، حميدرضا صبور با اعام اين خبر گفت: تمامی واحدهای 
س��ازمان خدمات موتوری ش��هرداری اصفهان در حالت آماده باش 
كامل به سر می برند و برای مقابله با هرگونه آبگرفتگی و يخ زدگی 
معاب��ر آمادگی دارند. وی با بيان اينك��ه از ابتدای فصل بارندگی و 
زمس��تان تدابير فوق العاده ای برای جلوگيری از آب گرفتگی معابر و 
يخ زدگی س��طح خيابان های ش��هر اصفهان توسط سازمان خدمات 
موتوری انديشيده شده است افزود: ستاد حوادث غيرمترقبه در اين 
سازمان تشكيل ش��ده و برنامه ريزی های كاملی نيز به منظور مقابله 
ب��ا هرگونه آب گرفتگی، يخ زدگی و برف گرفتگی س��طح معابر در 

شهر اصفهان وجود دارد.
وی به آماده باش 15 دس��تگاه ماشين آالت جهت آمادگی در هنگام 
ب��ارش برف و يخ زدگی معابر در س��طح ش��هر اصفهان از س��وی 
اين سازمان اشاره كرد. مديرعامل سازمان خدمات موتوری تصريح 
كرد: بيش از ۷0 نيروی انس��انی در قالب سه شيفت شبانه روزی و 

آماده باش نيز در اين ستاد مستقر شده اند. 
وی به جانمائی مخازن شن و نمك در شريان های منطقه اشاره كرد 
و گفت: به منظور حفظ زيبايی محيط شهری و همچنين نگهداری 
مناس��ب شن و نمك، مخازن مخصوصی در نقاط برف گير و معابر 
نصب شده و عاوه بر نگهداری اين تعداد كيسه، بيش از 100 تن 
ش��ن و نمك نيز از سوی اين س��ازمان تهيه شده تا در مواقع لزوم 

مورد استفاده قرار گرفته شود. 

شهردار شاهین شهر
استفاده از فكر نسبت به هزينه کردن 

در مديريت اولويت دارد
به گزارش موج، ناصر نفری در اولين همايش ش��هرداران و ش��وراهای  
مدارس در طول س��ال تحصيلی جديد با تأكيد بر اينكه استفاده از  فكر 
و افكار كارساز نسبت به صرف هزينه های مالی در مديريت  الويت دارد 
اظهار داش��ت: تنها پول كارها را انجام نمی دهد، بلكه  با استفاده از فكر 
و ايده ه��ای جديد می توان مديريتی شايس��ته ارائ��ه  داد. وی در ادامه به 
 همكاری و مهربانی شهروندان با يكديگر  اشاره كرد و گفت: در شهرداری 
ش��اهين ش��هر، بيش از 600  نفر فعاليت می كنند تا لذت زيبايی ش��هر 
را ب��ه ش��هروندان هديه دهند. ش��هردار ش��اهين ش��هر با بي��ان برخی 
خدمات ش��هری اف��زود: در طول  س��ال، بيش از 5 ميلي��ون قطعه گل 
 در س��طح ش��هر كاش��ته و در طول روز بالغ بر 80 تن زباله جمع آوری

 می شود. 
نفری ادامه داد: باغ بانوان اين ش��هر كه يكی از  زيباترين باغ های بانوان 
كش��ور است، ماه آينده به بهره برداری می رسد. وی بيان كرد: شهر مانند 
خانه هر كسی می باش��د كه بايد زيبا،  شاداب و دارای معابر، ديوارها و 
آبنماهای تميز و چمن هايی زيبا  باشد. در ادامه همايش، معاون پژوهشی و 
فرهنگی اداره آموزش و پرورش شاهين شهر اظهار داشت: شهرداری اين 
شهر توجه خاصی به امور فرهنگی دارد و اين نكته يكی از ويژگی های 

مثبت آن به شمار می آيد.  
خدايی با تأكيد بر فكر و انديشه نوين دانش آموزان گفت: مديران شهر و 
مدرسه بايد از نظرها و ايده های اين دانش آموزان جهت امور مدرسه و 
شهر استفاده كنند. وی افزود: هر دانش آموزی عاوه بر كسب علم و دانش 

در مدرسه بايد بياموزد كه در مدرسه زندگی چه بايد كرد. 
در حاش��يه همايش، عباس برزگر يكی از شهرداران مدارس گفت: يكی 
 از وظايف ش��هرداران مدارس، رس��يدگی به امور فرهنگی  و  تفريحی 
دانش آموزان است. ساس��ان عاسوند، رئيس شورای مدرسه هنرستان  
نقش جهان گلديس نيز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: اين ش��ورا با 
تقسيم كار در گروه های مختلف از جمله عقيدتی، اردو، تبليغات، تربيت 
بدنی، اجرای فريضه نماز و جشن ها، مشكل ها و پيشنهادهای  مدرسه را 

بررسی و طبق قوانين و مقررات به مسئوالن انتقال  می دهد. 

 رفع خطر از 80 ساختمان قديمی 
در منطقه 9

ش��هردار منطقه 9 اصفهان گفت: به دنبال ش��كايت های متعدد مردمی و 
خطرساز بودن بناهای قديمی برای مردم 80 باب از ساختمان های مخروبه 
و فرس��وده در منطقه 9 رفع خطر شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 
9، مهندس عبدالرسول امامی با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به اين 
كه قسمتی از بافت محدوده خدماتی شهرداری منطقه 9 را بناهای قديمی 
و فرسوده تشكيل داده و بعضی از آنها خالی از سكنه ، محلی برای تجمع 
اراذل و اوباش ، مكانی برای تخليه زباله ، ضايعات ، انباشته شدن آنها و محل 
حشرات موذی مهم ترين عامل جهت ازدياد و شيوع بيماری ها و آلودگی ها 

است كه شهرداری منطقه 9 اقدام به تخريب اين بناها نمود.

برگزاری کارگاه  آموزشی 
ويژه طالب سطح سه در اصفهان 
بنابر گزارش روابط عمومی منطقه چهار حوزه های علميه خواهران 
كارگاه آموزش��ی س��امانه آموزش مجازی ويژه طاب س��طح سه 
در اصفه��ان برگزار ش��د. در ابتدای اين نشس��ت حجت االس��ام 
والمس��لمين ابطحی مدير منطقه چه��ار حوزه های علميه به اهميت 
آموزش های غيرحضوری و مجازی اش��اره ك��رد و گفت: با توجه 
به اينك��ه حضور در كاس از خصوصيت های هر دوره آموزش��ی 
است و اين موضوع برای همه طاب امكان پذير نيست؛ دوره های 
غيرحضوری و مجازی موقعيت بسيار خوبی برای كسانی است كه 
فرص��ت حضور در كاس را ندارند. در ادامه اين نشس��ت حجت 
االسام حق پرست مسئول آموزش مجازی حوزه های علميه قم نرم 
افزارهای موردنياز طاب را به صورت مبسوط و به شكل كارگاهی 
آموزش داده و نحوه ديدن و چگونگی ذخيره س��ازی دروس اعم از 
جدول برنامه ای هفتگی و يا روزانه و ش��ركت در گفتگوی آناين 
س��امانه و چگونگی ارس��ال پيام به استاد و دريافت جواب و ديدن 

ديگر مطالب و... را آموزش دادند.

 برگزاری دوره آموزشی 
عفاف و حجاب در اصفهان

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی مديريت منطقه چه��ار حوزه های علميه 
خواهران اولين دوره آموزش��ی تربيت مربی عفاف و حجاب در مدارس 
ابتدايی اصفهان به مدت سه روز در حال برگزاری است. بنابراين گزارش 
اي��ن دوره با هدف ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس ابتدايی و 

آشنايی هر چه بيشتر دختران با حجاب كامل اسامی برگزار می گردد.

گشتی در اخبارروی میز

ش��هردار اصفهان از بهره برداری س��ه 
پاركين��گ ش��يخ بهايی، هفت��م محرم 
و افتخ��ار ب��ا ظرفي��ت 950 خودرو 
و اح��داث خيابان اب��وذر از طالقانی 
تا مس��جد س��يد تا پايان سال جاری 

خبرداد. 
به گزارش ايمنا، سيد مرتضی سقائيان نژاد 
در حاش��يه ماقات مردمی منطقه يك 
 اصفه��ان ضمن تبري��ك هفته واليت 
از  اب��وذر  اح��داث خياب��ان  گف��ت: 
پروژه ه��ای اساس��ی و حس��اس اين 
منطقه دارای  قدمتی 50 ساله می باشد 
كه از سه س��ال گذشته در دستور كار 
مديريت شهری  قرار گرفته و تاكنون 
اقدام های وي��ژه ای در اين خصوص 

انجام شده است. 
وی با بي��ان اين كه  اح��داث خيابان 
ابوذر از طالقانی تا ميرداماد تا 20 روز 
آينده آس��فالت خواهد شد و 10 روز 
بعد از ميرداماد تا مس��جد س��يد آماده 

بهره برداری می شود. 

وی  همچني����ن از ش�����ركت های 
تأسيس��اتی خواس��ت هماهنگ تر با 
شهرداری طرح های خدماتی خود را 
در خيابان های ابوذر  و ارديبهش��ت 
انجام دهند تا خانواده بزرگ ش��هر و 

شهروندان در آرامش باشد. 
ش��هردار اصفه��ان اضاف��ه ك��رد: در 

حال حاض��ر فازهای بع��دی خيابان 
اب��وذر از مس��جد س��يد ت��ا فروغی 
فاق��د طرح می باش��د كه اميد اس��ت 
 هرچ��ه س��ريع تر اي��ن مه��م انجام 

شود. 
به اح��داث ادامه خيابان ارديبهش��ت 
و صاحب روضات اش��اره و تصريح 

 ك��رد: مس��ير اجرای اي��ن دو طرح به 
صورت تدريجی در حال آزادس��ازی 
می باش��د و اميد اس��ت ب��ا همكاری 
مال��كان در مس��ير، هرچه س��ريع تر 
آزادس��ازی ادام��ه اين خياب��ان انجام 

شود. 
وی تأكيد كرد: برای آزادسازی  ادامه 
خيابان ارديبهشت و صاحب روضات 
حداقل برای ه��ر خيابان 100 ميليارد 

ريال اعتبار نياز است. 
در  را  وی رضايتمن��دی ش��هروندان 
امر آزادس��ازی مهم دانست و افزود: 
تم��ام آزادس��ازی های انجام ش��ده با 
 توافق كامل شهروندان صورت گرفته 

است. 
وی در پاي��ان ب��ا تأكي��د ب��ر اين كه 
می بايست مباحث ش��هر به صورت 
روز برنامه ريزی ش��ود اذعان داشت: 
تعام��ل، مش��اركت و حمايت مردمی 
 در اي��ن امر نيز بس��يار حائ��ز اهميت 

است.

شهرستان

قابليت احداث 35 نيروگاه برقابی 
در چهارمحال و بختياري

شهردار اصفهان:

بهره برداری از سه پاركينگ و احداث خيابان ابوذر 
از طالقانی تا مسجد سيد

رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان گفت: 
35 درصد توليد استان در بخش مواد پروتينی، مازاد 
نياز اس��تان اصفهان است كه اين مازاد به استان های 

ديگر صادر شده است. 
به گزارش فارس، محمدرضا نريمانی در آيين افتتاح 
نهمين نمايش��گاه بين المللی دام، طيور، دامپزشكی 
و آبزي��ان با اش��اره ب��ه اينكه ضري��ب خودكفايی 
محصوالت پروتئينی در استان اصفهان 135 درصد 
اس��ت، بيان داش��ت: يعنی 35 درصد از ميزان توليد 

استان در اين بخش بيش از نياز بوده است. 
وی توليد گوش��ت مرغ كشور را ساالنه 1/6 ميليون 
تن دانس��ت و تصريح كرد: 2/8 درصد از اين ميزان 
در اس��تان اصفهان توليد می ش��ود و اين اس��تان در 
زمينه توليد شير، تخم مرغ و گوشت قرمز به ترتيب 
9/5، 10 و 5/5 درصد از كل توليد كشور را به خود 
اختصاص داده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
اس��تان اصفهان با بيان اينك��ه در صورت رفع موانع 
موجود و بدون در نظر گرفتن توسعه كمی واحدهای 
جديد و از طريق تقويت واحدهای موجود می توان 
ميزان توليد استان را در بخش گوشت مرغ به ساالنه 
230 هزار تن می رس��د، گفت: س��االنه يك ميليون 
تن ش��يرخام، 90 هزار تن تخم م��رغ و ۷0 هزار تن 

گوشت قرمز در اصفهان توليد می شود. 
وی ادامه داد: اين استان در بخش توليد گوشت قرمز 
رتبه اول كشور و آسيا، در بخش توليد شير رتبه دوم 

كش��ور و هجدهم جهان، در تولي��د تخم مرغ رتبه 
چهارم كشور و سيزدهم آسيا و در زمينه توليد گوشت 
 قرم��ز دارای رتب��ه چهارم كش��ور و پانزدهم جهان 
است. نريمانی با اشاره به اينكه افزايش كيفيت توليد 
و كاهش ضريب تبديل، نزديك شدن به ركوردهای 
توليد جهانی از اهداف جهاد كشاورزی است، تأكيد 
كرد: حمايت از توسعه كشتارگاه های صنعتی توسط 
بخش غيردولتی و با هدف تأمين امنيت غذايی مردم، 
فرهنگ س��ازی و سالم س��ازی محصول های دامی و 
كش��اورزی، حمايت از تش��كل ها و ش��ركت های 
مميزی، تخصصی كردن خدمات و اس��تفاده بيشتر 
از مكانيزاس��يون نيز از ديگر هدف های اين سازمان 

است. 
وی ادامه داد: اس��تان اصفهان س��االنه 6 ميليون تن 
محصول كش��اورزی توليد می كن��د و اين در حالی 
اس��ت كه تنها 3 درص��د از زمين های كش��اورزی 
كش��ور در اين استان قرار دارد. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزی استان تصريح كرد: ارائه فناوری های نوين 
در راس��تای ارتقای سطح مكانيزاسيون كشور، ارائه 
محصول ه��ا و توليدها با رويك��رد كاهش مصرف 
انرژی، افزايش بهره وری و كاهش قيمت تمام شده، 
ارائه عل��وم و تكنولوژی های نوين اين عرصه و نيز 
ارائه راهكارهايی در راستای افزايش سرانه مصرف 
از جمله انتظارهای شركت كنندگان و متخصصان از 

اين نمايشگاه است.

مديرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی ش��هرداری 
اصفهان از انتش��ار 2 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت 
با سود مشاركت 16 درصدی توسط شهرداری اصفهان 
برای اج��رای فاز دوم طرح احيای مي��دان امام علی و 

پروژه همت آباد در آينده نزديك خبر داد. 
حس��ين جعف��ری خاطر نش��ان ك��رد: ف��روش اوراق 
مش��اركت می تواند موجب تسريع در اجرای طرح های 
 فاز دوم طرح احيای ميدان امام علی و پروژه همت آباد 

شود. 
همچنين اين اوراق سه ساله، معاف از ماليات، بی نام و 
قابل انتقال به غير اس��ت كه  اميد است هر چه سريع تر 
 مراح��ل نهاي��ی توزيع اي��ن اوراق در اصفه��ان انجام 

شود. 
 مدي��رعام��ل س����ازمان نوس����ازی و بهس����ازی 
 ش��هرداری اصفه��ان ه��دف از اج��رای اي��ن ط��رح 
حقوق��ی  تش��كل های  حض��ور  ك��ردن  پر رن��گ  را 
و  فرس��وده  بافت ه��ای  نوس��ازی  در  دولت��ی   غي��ر 
 فراه��م ك��ردن ام��كان مش��اركت قانون��ی س��اكنان 
بافت های فرس��وده در نوسازی دانس��ت و تأكيد كرد: 
ش��هرداری اصفه��ان در راس��تای سياس��ت های جلب 
مش��اركت مردم��ی ب��رای س��رمايه گذاری س��ودآور 
ب��ه م��ردم عرض��ه  اوراق مش��اركت را   و مطمئ��ن، 

می كند. 

رئيس مس��كن و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری 
گفت: در سال جاری افزون بر 26 هزار و 840 فرصت 
ش��غلی در بخش مسكن اس��تان ايجاد شده است. به 
گزارش فارس، علی ابراهيمی در جلسه شورای تأمين 
مسكن اس��تان اظهار داشت: تاكنون 58۷ هكتار زمين 
برای س��اخت بي��ش از 10 هزار واحد مس��كونی در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر در سطح استان تخصيص 
يافته است. وی افزود: اين در حالی  است كه واگذاری 
زمين های طرح مسكن مهر استان نسبت به سال گذشته 
بيش از پنج درصد افزايش يافته است. ابراهيمی از اتمام 
فونداسيون 8 هزار و 432 واحد مسكن مهر خبر داد و 
گفت: در شهرهای باالی 25 هزار نفر تاكنون ۷ هزار و 
۷45 واحد به بانك ها برای جذب تسهيات آماده سازی 
معرفی ش��ده اند و 4 هزار و 285 نفر از متقاضيان قسط 
اول وام س��اخت مسكن، 3 هزار و 121 نفر قسط دوم 
 و يك هزار و 225 نفر قس��ط س��وم خ��ود را دريافت 
كرده ان��د.  ابراهيم��ی تأكي��د ك��رد: از واحده��ای 
در  واح��د   130 و  3 ه��زار  س��اخت  دس��ت  در 
مرحل��ه ن��ازک كاری ق��رار دارند و تحق��ق اهداف 

 برنامه ه��ای اي��ن طرح ب��ا جديت در ح��ال پيگيری 
است.  رئيس سازمان مسكن و شهرسازی چهارمحال و 
بختياری از ايجاد اشتغال برای بيش از 26 هزار و 840 
نفر از جوانان استان در بخش مسكن خبر داد و گفت: با 
رونق ساخت و ساز در استان موفق شديم در اين زمينه 

اشتغال بسيار بااليی را در استان فراهم كنيم. 
وی با اش��اره به رويكرد دول��ت خدمتگزار در بخش 
مس��كن در استان خاطرنش��ان كرد: يكی از مهم ترين 
وظايف مديران و مسئوالن اجرايی استان تحقق اهداف 
دول��ت و نهايی كردن پروژه مس��كن مه��ر در موعد 
مقرر خواهد بود، به گونه ای كه همه متقاضيانی كه در 
 مس��كن مهر ثبت نام كرده اند، صاحب منزل مسكونی 
شوند.  ابراهيمی افزود: مسئوالن امر و دست اندركاران 
پروژه مسكن مهر بايد بر سرعت بخشيدن به كارها و 
تحويل به هنگام واحدهای مس��كونی به مردم اهتمام 
ويژه ای داش��ته باش��ند و تمام فعاليت ه��ا، برنامه ها و 
عمليات اجرايی دس��تگاه ها بايد بر اساس زمان تعيين 
 ش��ده طراحی شود تا اين پروژه در زمان مقرر به پايان 

برسد.

رئیس سازمان جهاد كشاورزي:
اصفهان 35 درصد توليد مازاد مواد پروتئيني دارد

انتشار  اوراق مشاركت 
براي اجراي طرح ميدان 

امام علي و همت آباد

در چهارمحال و بختیاري؛
ايجاد 26 هزار فرصت شغلي در بخش مسكن

سال آينده؛
فاز اول پروژه بازارچه صنایع دستي نطنز 

به بهره برداري مي رسد

آذرماه جاري؛
 شهرك الهیه بروجن 

به شبکه گازرساني متصل مي شود

به همت اداره تعاون و بسیج گلپايگان؛
 همایش تعاوني هاي توسعه روستایي 

در گلپایگان برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج؛
 برگزاری 46 عنوان برنامه فرهنگي 

در اردل 
فاز اول پروژه بازارچه هنرهای سنتی و صنايع دستی شهرستان نطنز در سال 
1390 به بهره برداری خواهد رس��يد. به گزارش موج، احمد رضا قاس��می 
رئيس اداره ميراث فرهنگی اين شهرس��تان در اين زمينه گفت: امس��ال با 
تخصيص اعتبار مناسب از محل اعتبارات استانی برای مرمت قلعه كوهاب، 
فاز اول بازارچه صنايع دس��تی با هدف برپاي��ی مركزی برای ايجاد كارگاه 
حرف و مش��اغل سنتی از ياد رفته مخصوص نطنز به بهره برداری خواهد 
رسيد. وی ادامه داد: چند رشته از حرف قديمی اين شهرستان كه متأسفانه 
به دليل توجه ناكافی، منس��وخ شده بايد دوباره احياء شود و اين پروژه به 
اين منظور انجام می شود. قاسمی از جمله اين مشاغل قديمی به زيلوبافی، 
چاقو سازی، خراطی، سفالگری، سراميك سنتی و قفل سازی اشاره كرد و 
بيان داشت: در سال 1390 شاهد احياء اين هنرها در بازارچه صنايع دستی 
خواهيم بود. رئي��س اداره ميراث فرهنگی نظنز در زمينه فعاليت های مركز 
آموزش صنايع دستی افزود: در مركز آموزش صنايع دستی امسال، نزديك به 
150 نفر هنرجو آموزش های الزم را ديده اند و در اين راستا هم برنامه هايی 
برای بخش های مختلف شهرستان در زمينه آموزش داريم. وی تأكيد كرد: 
عاوه بر هنرهای متعلق به ش��هر نطنز، چند رش��ته ديگ��ر از جمله چادر 
شب بافی، قلم زنی، ميناكاری، منبت كاری، طراحی سنتی و غيره در مركز 
آموزش نطنز تعليم داده می شوند؛ ضمن اين كه هنرجويان در اين مركز به 

صورت حرفه ای به انجام كار می پردازند.

كارش��ناس اجرايی طرح های شركت گاز چهارمحال و بختياری گفت: 
همزمان با اواخر آذرماه جاری شهرک الهيه بروجن به شبكه گازرسانی 

متصل می شود. 
به گزارش فارس، عبدالعلی ش��ريفيان در جلس��ه شورای تأمين مسكن 
اس��تان با اعام اين مطلب اظهار داش��ت: فعاليت های ش��ركت گاز در 
ش��هرهای فرخشهر و هفش��جان با روند مطلوبی در حال اجراست به 
 طوری كه علمك های گاز در شهرهای فرخشهر و هفشجان نصب شده 
است. ش��ريفيان ادامه داد: اين در حالی اس��ت كه به زودی با انتخاب 
پيمانكار عمليات گازرسانی شهرک منظريه فعاليت اين شركت در اين 
منطقه نيز به زودی آغاز می ش��ود. كارشناس اجرايی طرح های شركت 
گاز چهارمح��ال و بختي��اری تأكيد كرد: پس از اجرای ش��بكه توزيع، 
لوله كش��ی برای گازرسانی به داخل منازل مسكونی مسكن مهر نيز در 
دس��تور كار قرار خواهد گرفت. وی در ادامه با تأكيد بر اين كه مسكن 
مهر از جمله طرح های ويژه و مورد توجه دولت است، افزود: با توجه 
ب��ه اهميت ويژه اين طرح برای دولت و دلبس��تگی مردم به تحقق آن، 
ش��ركت گاز اس��تان، گاز رس��انی به مس��كن مهر را به عنوان اولويت 
فهرس��ت كاری خود قرار داده است. شريفيان خاطرنشان كرد: با توجه 
به نزديك شدن فصل سرما، تمامی بخش های فعال در اين شركت بايد 

با آمادگی كامل بيش از پيش در تاش و كوشش باشند.

به همت اداره تعاون و بس��يج شهرستان گلپايگان، همايش تعاونی های 
توسعه روستايی در اين شهرستان برگزار شد. 

ب��ه گزارش فارس، اين همايش در راس��تای تفاهمنامه ای كه بين اداره 
كل تعاون اس��تان اصفهان و قرارگاه بس��يج سازندگی انجام شده بود با 
حضور مس��ئوالن پايگاه های بسيج و مس��ئوالن شهرستان و شوراهای 

روستايی و دهياران برگزار شده است. 
در اي��ن همايش محس��ن حجتی فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه 
گلپايگان بيان داش��ت: وظيفه بسيج حفظ دستاوردهای انقاب اسامی 
است كه همه  ساله خطيرتر و مهم تر می شود، بسيج عاوه بر اينكه بايد 
در حفظ و ارتقای توان نظامی خود بكوشد، بايد مانند هميشه در سنگر 
بس��يج سازندگی هم كوشا و فعال باشد. وی افزود: بسيج بايد در برابر 
تهاجم فرهنگی فعال تر ش��ود و با بصيرت دشمن داخلی و خارجی را 
بشناسد و در سال همت مضاعف در سازندگی كشور هم تاش كند و 

اين امر با توسعه تعاونی های روستايی ميسر می شود. 
در ادامه جلس��ه بختيار كريمی رئيس اداره تعاون شهرس��تان گلپايگان 
اظهار داش��ت: حكومت های اس��تكباری ب��ه دنبال آن هس��تند كه در 
كش��ورهای جهان سوم هر 30 سال يكبار دس��ت به جنبش هايی بزنند 
و اي��ن اقدام ها می تواند هم به ص��ورت نظامی و هم به صورت جنگ 

نرم باشد. 

فرمانده س��پاه ناحيه اردل گفت: به مناسبت گراميداشت هفته بسيج بيش 
از 46 عنوان برنامه فرهنگی، هنری و ورزش��ی در اين شهرس��تان برگزار 
می شود. به گزارش فارس، عبدالمحمد سعيدی در جلسه شورای اداری 
اي��ن شهرس��تان از اجرای بي��ش از 46 عنوان برنام��ه فرهنگی، هنری و 
ورزشی به مناسبت هفته بسيج خبر داد و اظهار داشت: عزت و پيشرفت 
امروز كش��ور و بيداری مس��لمانان و آزادگان سراس��ر دنيا همه در گرو 
تش��كيل اين نهاد مقدس در ايران اسامی است و اين بيداری زمينه ساز 
ظهور منجی عالم بش��ريت)عج( خواهد شد و بس��يجيان به خود ببالند 
كه مس��بب اين حركت عظيم الهی ش��ده اند و در اين راه گام برمی دارند. 
وی با اش��اره به برنامه های تدوين ش��ده به مناس��بت هفته بسيج افزود: 
برگزاری مراس��م صبحگاه مشترک، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی 
فرهنگيان بس��يجی، انتشار گاهنامه و ماهنامه بسيج، برپايی جشن غدير، 
 برگزاری يادواره ش��هدا از مهم ترين برنامه های تدوين شده در اين هفته 

است. 
وی با بيان اينكه بس��يج امروز در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی حضوری مؤثر و پررنگ دارد، افزود: عظمت، امنيت و ايس��تادگی 
امروز ايران اسامی در جهان مرهون تاش بسيجيان دالور است و آنان در 
پاسداری از ارزش های معنوی دين خود را به اسام ادا كرده و با مقاومت در 

برابر زورگويان استكبار جهانی توانستند نام ايران را بلند آوازه كنند.

مسعود عباسي
پروژه زيرگذر و تقاطع غيرهمسطح بهارستان كه در يكی از 
پر رفت و آمدترين مسيرهای ترانزيتی كشور يعنی محور 
اصفهان- ش��يراز واقع شده اس��ت و در يك سال گذشته 
مسئوالن چندين بار تاريخ افتتاح آن را اعام كرده بودند! 
همچنان نيمه كاره رها ش��ده است اين در حالی است كه 
استاندار قبلی نيز جای خودشان را به استاندار جديد دادند 
ولی متأسفانه اين پروژه مورد بی توجهی واقع شده است. 
چرا برخی پروژه های عمرانی در سه شيفت كار می كنند 
و مورد توجه خاص مس��ئوالن هس��تند و پروژه تقاطع 
غيرهمسطح ورودی بهارستان كه با جان انسان ها و ايمنی 
رفت و آمد وسايل نقليه ارتباط مستقيم دارد اين گونه و با 
گذش��ت اين مدت طوالنی نيمه كاره رها شده است؟ به 
راستی پاسخگو كيست و مشكل كار كجاست؟ با توجه 
به اينكه ورود و خروج بهارستان از محور پر رفت و آمد 
اصفهان- ش��يراز عبور می كند اميد است هر چه سريعتر 
مسئوالن با تكميل و افتتاح اين پروژه مهم، ايمنی و آسايش 

رفت و آمد را برای مردم بهارستان به ارمغان بياورند.

 اين زير گذر 
چه دير مي گذرد!
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تحديد حدود اختصاصی
8/145 شماره: 9669 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ علی پيره شهره شماره پاک 805 
فرعی از 284 اصلی واقع در كلهرود جزء بخش يازده حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام آقای علی 
اصغ��ر مظاهری پور كلهرودی در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالك در آگهی قبلی 
بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد 
حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در ساعت و 
روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 89/9/2
م الف/ 494                                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصی

8/146 ش��ماره: 96۷0 چون تحديد حدود شش��دانگ يكدرب باغ مزروعی معروف باغ علی مدد 
شماره پاک 128 فرعی از 285- اصلی واقع در مزرعه هينی كلهرود جزء بخش يازده حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز بنام خانم هاجر وهيبی در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهی 
قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحديد حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در ساعت 
و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 89/9/2
م الف/ 493                                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصی

8/14۷ شماره: 96۷1 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی در باغ مشهدی قاسم شماره 
پاک 166 فرعی از 285- اصلی واقع در مزرعه هينی كلهرود جزء بخش يازده حوزه ثبتی شهرستان 
نطنز بنام خانم هاجر وهيبی در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی 
تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين 
آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين 
آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  تاريخ انتشار: 89/9/2
م الف/ 495                                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

8/245 شماره: 10221 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه شماره پاک 822 فرعي از 165- 
اصلي واقع در كمجان جزء بخش ده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي پرويز قاسمي و غيره در 
جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب 
دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/10/2۷ در محل شروع و بعمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين 
و صاحبان اماک اخطار ميگردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. 
ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  تاريخ انتشار: 1389/9/2
م الف/ 509                                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

8/312 شماره: 11355 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك پاک شماره 4۷04 واقع در كوي 
مون اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 1۷ ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي روح اله 
احتشامي اردستاني فرزند سيد اسداله و غيره در جريان ثبت مي باشد و بواسطه عدم حضور مالكين يا 
نماينده قانوني آنها از نوبت تحديد خارج گرديده اينك بنا به درخواست نامبرده و طبق دستور ماده 15 
قانون ثبت تحديد حدود پاک مرقوم درساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1389/10/1 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و صاحبان اماک مجاور اخطار 
مي گردد كه در روز مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد اعتراض به تحديد 

حدود به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصاح قضائي صورت پذيرد. 
 تاريخ انتشار: 1389/9/2 

م الف/ 261                                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و اماک اردستان

مزايده
8/33۷ آگهي مزايده پرونده اجرايي كاس��ه: 005 و 003-2/828 شش دانگ آپارتمان واقع 
در طبقه زيرزمين پاک ش��ماره 15202/825 مجزي ش��ده از پاک ش��ماره 15202/455 به 
مس��احت 143/۷0 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مش��اعي و مشاعات كه عبارتند از عرصه 
مش��اعي و راه پله و حياط و پاركينگ مش��اعي پاكه��اي 455 و 824 و 828 و 829 فرعي 
واقع��ات در بخ��ش پنج ثبت اصفهان ب��ه آدرس:  اصفهان خيابان جي خيابان ش��هيد رجائي 
خيابان 13 آبان خيابان بهار 4 )شهرک فاضل( كوچه گل نيلوفر پاک 262 كدپستي 6۷643 
الي 6۷639-81599 كه سند مالكيت آن در صفحه ۷۷ دفتر 120 اماک ذيل شماره 20352 
با شماره چاپي 329890 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً اول به طول 5 متر ديوار و 
پنجره است به كوچه دوم در سه قسمت كه قسمت اول شرقي و سوم غربي به طول هاي 5 
متر ديوار مشترک و 2/50 متر درب و ديوار مشترک و 5 متر ديوار مشترک با راه پله مشاعي 
824 فرعي س��وم به طول 3/50 متر ديوار و پنجره اس��ت به كوچه شرقًا به طول 14/20 متر 
ديوار به ديوار پاک 15202/454 جنوبًا اول به طول 3/50 متر ديواري اس��ت به بقيه عرصه 
دوم به طول ۷/50 متر درب و ديوار و پنجره است به حياط شماره 828 فرعي غربًا به طول 
14/20 متر ديوار به ديوار پاک 15202/456 كه طبق نظر كارشناس رسمي پاک فوق يك 
آپارتمان در يك مجتمع سه واحدي مي باشد و نوع سازه بتني و سقف تيرچه بلوک، نماي 
خارجي آجرنما س��ه س��انتي با تركيب س��نگ، نماي داخلي گچ و رنگ و راه پله ها سنگ با 
نرده فلزي، كف آش��پزخانه س��راميك و ديوار بغل كاشي، كابينت آشپزخانه فلزي، كف هال 
موزائيك، دو خوابه، ديوار بغل پاركينگ س��نگ، كف حياط موزائيك فرش و قدمت بيش از 
۷ سال مي باشد. سيستم گرمايش گاز شهري و سيستم سرمايش كولر آبي و داراي اشتراكات 
آب و گاز مشترک و برق اختصاصي مي باشد و طبق اعام بستانكار مورد رهن داراي بيمه 
مي باش��د. ملكي خانم پژمان آزاد زاد فرزند الياس كه طبق اس��ناد رهني ش��ماره 129890-
83/02/29 و 143662-85/12/01 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانك ملي اصفهان واقع مي 
باشد از ساعت 9 الي 12 روز يكشنبه مورخ 89/10/05 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مي شود. 
مزايده از مبلغ پايه نهصد و پنج ميليون و سيصد و ده هزار ريال شروع و به هر كس خريدار 
باش��د به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب،  برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي كه مورد 
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه 
پ��س از مزايده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد مي گردد ضمنا اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 89/09/02 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز 

بعد موكول مي گردد.
م الف/ 11248                                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تبادل لوايح

8/361 تجديدنظرخواه��ان: آرش توكلي نام پدر: صفرعلي محل اقامت: اصفهان- قائميه- كوي 
گلزار هفتم- كوچه الله- پاک 6، تجديدنظرخواه: رضا، پريسا و صفورا هر سه سليماني نام پدر: 
علي اصغر، نشاني محل اقامت: مجهول المكان، وكيل يا نماينده قانوني: مهين حيدري باغبادراني، 
نام پدر: رحمت اله، شغل: وكيل پايه يك دادگستري، نشاني محل اقامت: اصفهان- خيابان رودكي- 
روبروي كانتري 15- مجتمع پارس��يان- طبقه دوم، خواس��ته يا موضوع و بهاي آن: اعتراض به 
دادنامه ش��ماره 894 مورخ 89/6/9 با كاس��ه 141۷/88 شعبه ۷ ش��وراي حل اختاف ، دالئل و 
منضمات دادخواست  )مدارک(: 1- فتوكپي قولنامه تنظيمي مورخ 1369/4/15، 2- فتوكپي مصدق 
دادنامه شماره 894، 3- فتوكپي مصدق استشهاديه )مؤيد قولنامه(، 4- فتوكپي مصدق قولنامه موكل 
از ناحيه پدر )مالك اصلي(، 5- استماع شهادت شهود در صورت ضرورت، 6- فتوكپي مصدق 
پاس��خ نامه اس��تعام از ثبت اس��ناد 5 اصفهان. )اين آگهي از جهت تبادل لوايح مي باشد و مدت 

اعتراض و ارائه اليحه به شعبه ۷ شورا از تاريخ نشر آگهي به مدت 10 روز مي باشد.( 
م الف/ 11488                                             شعبه ۷ حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/366 نظر به اينكه خانم مهرانگيز خجسته فرزند حسين با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك و نيم دانگ مشاع از پاک 
14۷5 باقيمانده فرعي از يك اصلي شده كه سند مذكور در صفحه 208 دفتر63 به نام وي ثبت و 
سند صادر شده اينك نامبرده تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نسبت به يك و نيم دانگ مالكيت 
خود را نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصاحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي 
مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده و يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به 

ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 

و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد  مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا

فقدان سند مالکیت
8/36۷ نظر به اينكه آقاي اكبر دهقانپور ش��هرضايي فرزند عباس با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك چهارم حبه از 
۷2 حبه شش��دانگ قنات مزرعه سرافارس، 6 اصلي واقع در بخش يك ثبتي شهرضا گرديده كه 
سند مالكيت يك دوم حبه ذيل ثبت 6 صفحه 2۷3 دفتر13 آب بنام ابوالقاسم تفضلي يزدي صادر 
و تسليم گرديده سپس بموجب سندرسمي 21193–36/10/29 دفتر سه شهرضا به آقايان حسن 
گرامي و محمدعلي گرامي باالسويه انتقال گرديده كه سهم حسن گرامي در صفحه 122 دفتر15 
آب بنامش ثبت گرديده و سهم محمدعلي گرامي ذيل ثبت اوليه مي باشد سپس محمدعلي گرامي 
تمامت مالكيت خود را كه يك چهارم حبه مي باشد را بموجب سند رسمي 450۷0–56/3/9 دفتر 
سه شهرضا به خانم بدري سبزواري صداق نموده است سپس نامبرده نيز اين مقدار را بموجب سند 
رسمي 8۷884–64/9/23 دفتر سه شهرضا به خانم مهين گرامي اصداق نموده و نامبرده نيز مقدار 
مذكور را بموجب سند رسمي 163954–84/9/9 دفتر سه شهرضا به عبدالحسين صدري انتقال 
داده كه نامبرده نيز اين مقدار را بموجب سند رسمي 1۷3510–86/6/1۷ دفتر سه شهرضا به آقاي 
اكبر دهقانپور شهرضايي انتقال نموده كه نامبرده ادعا نموده است كه سندمالكيت مفقود گرديده و 
درخواست سند مالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120 آئين نامه اصاحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن 
اشاره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز 
پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد 
كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد واماک شهرضا

تحديد حدود اختصاصی  
8/368 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك  پاک شماره 33/96  واقع  در مهرقويه بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم ليا طاهري فرزند ايرج وغيره درجريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/9/29 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد 
كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصاح 
قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 

گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/9/2
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادواماک شهرضا

تحديد حدود اختصاصی 
8/369 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پاک شماره 33/96 واقع در مهرقويه بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم ليا طاهري فرزند ايرج و غيره درجريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/9/29 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد 
كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصاح 
قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 

گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/9/2
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا 

ابالغ رأي
8/3۷0 كاسه پرونده: ۷16/89 ش 28، شماره دادنامه: 851-89/8/19، مرجع رسيدگي كننده: شعبه 
28 شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان:  جواد الماسي نشاني: اصفهان، خيابان پروين دوم طبقه 
زيرين بانك انصار، خوانده: بهروز محتشم اصل، نشاني: مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعام ختم رسيدگي 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست جواد الماسي بطرفيت بهروز محتشم اصل بخواسته مطالبه مبلغ چهل و 
هفت ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال وجه 4 فقره چك بش��ماره هاي 1- 89/3/10-4158۷6، 
2- 1۷5861-89/2/30، 3- 1۷58۷5-89/3/3، 4- 4158۷9-89/3/۷ عهده بانك س��په به انضمام 
خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و ماحظه اصول مستندات دعوي 
و اينكه خوانده با اباغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مستندات ابرازي خواهان ايراد و دفاعي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئين دادرس��ي مدني و مواد 249، 30۷، 309، 310، 315 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4۷/550/000 بعنوان اصل خواسته و پرداخت سي هزار ريال 
بعنوان خس��ارت دادرس��ي به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعام مي گردد رأي 
صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شورا و ظرف 20 روز پس از 

آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي عمومي خواهد بود.
م الف/ 11540                                   قاضي شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
8/3۷2 آقاي علي درويش��يان داراي شناسنامه شماره 21098 به شرح دادخواست به كاسه 89-
3۷35 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عباس درويشيان بشناسنامه 138۷8 در تاريخ 1384/3/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به ش��ش فرزند و يك همسر به اسامي زير: 1- علي 
درويشيان ش ش 21098 فرزند مرحوم. 2- فاطمه درويشيان ش ش 21099 فرزند مرحوم. 3- 
زهرا درويشيان ش ش 620 فرزند مرحوم. 4- بتول درويشيان ش ش 944 فرزند مرحوم. 5- ليا 
درويش��يان ش ش 281 فرزند مرحوم. 6- كوثر درويشيان ش ش 12۷165۷996 فرزند مرحوم. 
۷- نرگس آقاابراهيمي سيچاني ش ش 14496 همسر مرحوم. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 1155۷                                           شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ رأي
8/3۷4 كاسه پرونده: 89-603 / ش ح 33، شماره دادنامه: 1283-89/8/16، مرجع رسيدگي: شعبه 
سي و سوم شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان:  آقاي محمد باقر كاظمي،  نشاني: اصفهان بزرگراه 
شهيد حبيب الهي فرعي اول كوچه شهيد زارع پاک ۷3، خوانده: آقاي فرامرز محمدرضايي نشاني: 
مجهول المكان، خواسته: محكوميت خوانده به پرداخت خسارت وارده به منزل استيجاري و هزينه 
وكالت و دادرسي و هزينه دستمزد هيأت كارشناسان و خسارت تأخير تأديه، گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي محمد باقر كاظمي فرزند جانعلي به طرفيت فرامرز محمدرضايي 
فرزند كيارث به خواسته مطالبه هزينه هاي هيأت كارشناسي انجام شده و خسارت وارده به منزل 
طبق فاكتور و حق الوكاله وكيل در پرونده كاسه 86-49 /ش ح/ 22 كه دادنامه آن قطعي گرديده 
طبق تعرفه كانون وكا با توجه به ارائه فيش هاي پرداخت ش��ده هزينه هيأت كارشناسي به مبلغ 
1/600/000 ريال و فاكتور خريد اجناس قيد ش��ده در صورت جلس��ه مورخ 85/۷/12 به مبلغ 
10۷0000 ريال و احراز داشتن وكيل در پرونده كاسه 86-49/ ش ح/ 22 و اينكه خوانده علي 
رغم اباغ قانوني در جلس��ه رس��يدگي حضور نيافته و اليحه اي هم ارائه ننموده است لذا شورا 
دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آئين دادرسي 
مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/6۷0/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
كانون وكا بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير 
تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )89/4/30( تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعامي 
از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد رأي 

صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه ميباشد.
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 بازگرداندن يكصد و سه هزارهكتار 
از اراضي ملي به بيت المال

رئيس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور گفت: از آغ��از فعاليت دولت نهم 
تاكنون بيش از يكصد و س��ه هزار هكتار از اراضي منابع ملي از متصرفان خلع يد و به 

بيت المال بازگردانده شده است. 
به گزارش س��ازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري، علي س��اجقه باالترين ميزان اراضي 
خلع يد ش��ده در س��ال هاي اخير را متعلق به اس��تان اردبيل دانس��ت و افزود: در اين 
 ارتب��اط بيش از ش��ش ه��زار و 569 نفر متخلف دس��تگير و به مراج��ع قضايي معرفي 

شده اند. 
رئيس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور همچنين از جنگل كاري بيش از 
يك هزار و 622 هكتار از اراضي تلو، ولنجك و س��وهانك در اس��تان تهران در س��ال 

جاري خبرداد. 
س��اجقه گزارش ه��اي مردم��ي واصل��ه را در اي��ن خصوص م��ورد توجه ق��رار داد 
و اظه��ار داش��ت : تاكن��ون 86 ه��زار و 945 گ��زارش مردم��ي به ي��گان حفاظت اين 
 س��ازمان ارس��ال ش��ده و 644 ه��زارو 305 كيلوگ��رم زغال قاچاق نيز كش��ف ش��ده 

است.

مديرعامل اتحاديه چايکاران شمال كشور:

 تسهيالت کشاورزان را 
تا پيش از بهار بپردازيد

مصطفي نصرالهي مدير عامل اتحاديه چايكاران شمال كشور در گفتگو با ايرنا ضمن بيان 
اين كه ارايه تس��هيات عمليات بهزراعي باغ هاي چاي پيش از فصل بهار به چايكاران 
پرداخت شود، گفت: عمليات بهزارعي باغ هاي چاي براساس اعام سازمان چاي كشور 
از ابتداي آذرماه در اس��تان هاي شمالي كشور آغاز مي شود؛ بنابراين تسهيات اين بخش 

بايد با آغاز اجراي اين عمليات  به كشاورزان پرداخت شود. 
خاطرنشان مي شود در س��فر استاني رئيس جمهور به استان گيان، پانزده ميليارد تومان 
جه��ت اجراي عمليات به زراعي در باغ هاي چاي تخصيص يافت كه پنج ميليارد تومان 
از اين مبلغ تا زمان برداشت به صورت تسهيات به كشاورزان پرداخت و مابقي به بعد 

از برداشت برگ سبز موكول شد. 
بر اين اساس براي هرس كف بر هر هكتار باغ چاي 18 ميليون ريال، عمليات هرس كمربر 
 هر هكتار ۷ ميليون ريال و تغذيه و نگهداري باغ ها از جمله خريد كود سه ميليون ريال 

تخصيص يافته است.

اجراي عملیات بهزراعي به تشکل ها واگذار شود
نصرالهي اعام كرد اتحاديه چايكاران ش��مال كشور پيش��نهادي به سازمان چاي كشور 
ارائه كرده كه براس��اس آن اقدام هاي اجرايي عمليات  بهزراعي به تش��كل هاي فعال در 

اين بخش سپرده شود. 
وي در تشريح توجيه اقتصادي اين طرح گفت:  با اجراي اين طرح عمليات بهزراعي در 
تمام باغ هاي چاي صورت مي گيرد كه اين امر منجر به افزايش كيفي و كمي محصوالت 

كشاورزان طي سه سال آينده مي شود. 
مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال كشور پيشگيري از دريافت تسهيات بهزراعي توسط 
كس��اني كه در اين خصوص اقدامي نمي كنند، ايجاد اشتغال براي كارشناسان اين بخش، 
افزايش كيفيت و توليد برگ سبز در هر هكتار و همچنين اجراي هرس  هاي مختلف در 

باغ ها را از جمله مزاياي اجراي اين طرح عنوان كرد. 
نصراله��ي تصري��ح كرد ب��ا اجراي اين ط��رح باغ هاي چاي شناس��نامه دار مي ش��وند و 
 اطاع��ات مورد نياز براي مديريت اين بخش در دس��ترس مدي��ران و برنامه ريزان قرار 

مي گيرد.

زاینده رود
بازرگان��ی  ات��اق  كل  دبي��ر 
اصفهان از اتصال س��امانه يكپارچه 
كارت بازرگان��ی در اصفهان خبر 

داد.
مهرزاد خليليان در جلسه توجيهی 
راه ان��دازی اي��ن س��امانه در اتاق 
اس��تان  گفت:  اصفهان  بازرگان��ی 
پ��س  اس��تان  س��ومين  اصفه��ان 
زنج��ان  و  رض��وی  خراس��ان  از 
 اس��ت ك��ه از اي��ن س��امانه برای 
كارت  ص��دور  س��ازی  آس��ان 
بازرگان��ی اس��تفاده می كن��د. وی 
اظهار اميد واری كرد كه با اجرای 
اين پروژه، س��هولت دسترس��ی به 
اطاع��ات با امكانات فزاينده برای 
 بازرگانان اس��تان اصفه��ان فراهم 

شود. 
وی اضافه كرد: اتاق بازرگانی ايران 
با جديت پس از يك س��ال تاش 

مضاعف موفق به اجرای اين طرح 
شد و سازمان توسعه تجارت ايران 
با حمايت كامل از اين سامانه نقش 
بسزايی در اين فرايند داشته است. 
مهدی صدری مدير پروژه س��امانه 
يكپارچ��ه كارت بازرگان��ی ات��اق 
بازرگان��ی اي��ران در اين جلس��ه 
گفت: در س��امانه يكپارچه كارت 
بي��ن  اتص��ال  ام��كان   بازرگان��ی 
ات��اق بازرگان��ی، ات��اق تع��اون و 
س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان 
به صورت الكترونيكی فراهم شده 
و بازرگان��ان بدون حضور فيزيكی 
می توانند از طريق اين ش��بكه امور 
مرب��وط به كارت بازرگانی خود را 

انجام دهند. 
 وی از راه اندازی كارت هوشمند 
بازرگانی طی دو س��ال آينده خبر 
داد و گفت: راه اندازی اين كارت 
نيازمند بستر سازی سامانه يكپارچه 

كارت بازرگانی بين س��ازمان های 
دولتی و اتاق های بازرگانی اس��ت 
كه تا كنون سه استان به اين شبكه 
متصل ش��ده اند. وی تأكي��د كرد: 
در سيس��تم جديد جهت صدور و 
تمدي��د كارت بازرگان��ی نيازی به 
حض��ور فيزيكی بازرگان نيس��ت 

و از طري��ق اين س��امانه می توانند 
كلي��ه م��دارک خود را ب��ا امضای 
ديجيتال��ی به س��ازمان های مرتبط 
ارس��ال و تأييديه آن را به صورت 

الكترونيكی دريافت كند. 
 وی اتصال 21 س��ازمان مرتبط با 
كارت هوش��مند بازرگانی را يكی 

از ويژگی های سامانه صدور كارت 
برش��مرد و گفت : اداره كل پست، 
ثب��ت اح��وال، گمركات سراس��ر 
كش��ور، بانك ه��ا و س��ازمان های 
ديگ��ر ب��ا ايج��اد ش��بكه ارتباطی 
ني��از برای صدور  اطاعات مورد 
كارت بازرگان��ی و ارس��ال آن را 

فراهم می سازند. 
 وی استفاده از ش��ماره ملی افراد 
و شناسه ملی شركت های حقوقی 
به عنوان ش��ماره كارت هوش��مند 
بازرگان��ی خب��ر داد و اف��زود: در 
س��امانه جدي��د متقاضي��ان بدون 
حضور در س��ازمان های مربوط از 
طري��ق اينترن��ت می توانند مدارک 
مورد نياز را تكميل و تأييديه ها را 

اخذ نمايد. 
 وی تصريح كرد: سامانه هوشمند 
كارت  متقاض��ی  آدرس  آخري��ن 
بازرگانی را از طريق ارائه كد پستی 

به اداره پس��ت دريافت و كارت را 
ارسال می نمايد. 

 وی ويژگی های اصلی اين سامانه 
را يكپارچ��ه و مجتمع بودن، مبتنی 
بر وب، مجهز به سيس��تم گردش 
كار، پش��تيبانی امض��ای ديجيتالی 
سيس��تم امنيت بر نق��ش كاربران 
و رمزگ��زاری در كلي��ه س��طوح، 
ايج��اد كارتاب��ل الكترونيكی برای 
كلي��ه كارب��ران و ام��كان عمليات 
برق��راری  و  آناي��ن  و  آفاي��ن 
 ارتباط استاندارد با ساير سيستم ها 

برشمرد.
بن��دی  رتب��ه  اف��زود:  وی   
صادركنن��دگان و وارد كنن��دگان، 
پرداخت جواي��ز صادراتی و ارائه 
تسهيات مبتنی بر ميزان صادرات 
از ويژگی ه��ای  ديگ��ر  م��وارد  و 
بازرگان��ی  هوش��مند   كارت 

است. 

راه اندازی اتصال سامانه يكپارچه كارت بازرگانی در اصفهان 

سرپرست سازمان بهزيستي:

احداث 200 هزار واحد مسكوني براي معلوالن
 بانك هاي خصوصي 

مشمول تسهيالت تكليفي نمي شوند
سرپرست سازمان بهزيستي كشور گفت : 200 هزار 
واحد مسكوني ويژه معلوالن و مددجويان، تا پايان 

فعاليت دولت دهم  احداث مي شود. 
به گ��زارش ايرنا،  احم��د اس��فندياري در همايش 
تجليل از خيرين مس��كن ساز سازمان بهزيستي در 
سالن اجاس س��ران در تهران افزود: با اجراي اين 
طرح، ساالنه 60 هزار واحد مسكوني براي معلوالن 
و مددجوي��ان ب��ا اولويت زنان سرپرس��ت احداث 

مي شود. 
وي تصريح كرد : در حال حاضر 35 هزار واحد از 
كل 60 هزار واحد مس��كوني در س��ال جاري براي 
تحويل به صاحبانشان مشخص شده و مابقي نيز تا 

پايان سال مشخص خواهد شد. 
اس��فندياري گفت: مردم بايد بدانن��د كه اقدام هاي 
دولت نهم و دهم در زمينه احداث مسكن مددجويان 

قابل مقايسه با دولت هاي گذشته نيست. 
وي با اش��اره ب��ه فرمايش��ات حضرت ام��ام )ره( 
و مق��ام معظ��م رهب��ري در خص��وص خان��ه دار 
ش��دن محروم��ان تأكي��د ك��رد: خان��ه دار ش��دن 
موهب��ت اله��ي اس��ت و افرادي ك��ه در اي��ن راه 
 كم��ك مي كنن��د اجر و ث��واب بس��ياري را نصيب 

خود مي كنند. 
سرپرست سازمان بهزيستي كشور افزود: از ابتداي 
انق��اب و از س��ال 135۷ تا قبل از س��ال 84 تنها 
دو هزار واحد مسكوني براي مددجويان و معلوالن 
س��اخته ش��ده ب��ود، اما ب��ا روي كارآم��دن دولت 
احمدي نژاد از س��ال 84 تا به امروز 20 هزار واحد 

مسكوني براي مددجويان احداث شده است. 
اس��فندياري گفت: ب��ا برنامه ريزي ص��ورت گرفته 
از جم��ع 20 هزار واحد مس��كوني 16 هزار واحد 
تحويل شده و تا پايان سال نيز بقيه آن به مددجويان 
و معلوالن واگذار مي شود. وي توجه خاص دولت 
به موضوع مس��كن مددجويان و معلوالن س��ازمان 
بهزيستي اشاره كرد و گفت:  در اين طرح يك هزار 
و 200 ميليارد تومان تس��هيات قرض الحس��نه در 
نظر گرفته ش��ده است. سرپرست سازمان بهزيستي 
كش��ور اضافه ك��رد: با هم��كاري ص��ورت گرفته 
ب��ا وزارت مس��كن، زمين واحدهاي مس��كوني و 
انشعابات آن رايگان اس��ت، البته 20 ميليون تومان 
وام با بازپرداخت 20 س��اله با كارمزد 4 درصد نيز 
 ب��راي مددجوي��ان و معلوالن در نظر گرفته ش��ده 

است.

رئيس كانون شوراي هماهنگي بانك هاي خصوصي 
گف��ت: اي��ن بانك ها مش��مول تس��هيات تكليفي 
نمي ش��وند زيرا مجلس شوراي اس��امي اعتباري 

 را ب��راي آنه��ا در نظ��ر نگرفته 
است. علي سليماني شايسته در 
گفتگو با ايرن��ا؛ افزود: تكاليف 
بان��ك مرك��زي در قب��ال اين 
بانك ها تنها در خصوص شكل 

اعتباردهي است. 
وضعي��ت  درب��اره  وي 
بانك ه��اي  در  س��پرده گذاري 
داش��ت:  اظه��ار  خصوص��ي، 
م��ردم به دليل آنك��ه بانك هاي 

خصوص��ي ن��زد بان��ك مرك��زي س��پرده قانوني 
دارن��د به اي��ن بانك ه��ا اعتماد داش��ته و س��پرده 
 گ��ذاري مناس��بي را ن��زد اي��ن مؤسس��ه ها انجام 

داده اند.
لزوم حضور نماينده بانك هاي خصوصي در 

شوراي پول و اعتبار
وي درباره ضرورت حضور نماينده اي از بانك هاي 

خصوصي در شوراي پول و اعتبار، گفت: اين شورا 
از س��ال 1339 به صورت تخصصي و حرفه اي كار 
خود را آغاز و سياس��ت هاي پولي كش��ور را تعيين 
مي كند. شايس��ته تصريح كرد 
كه بر همين اس��اس افرادي از 
بخش ه��اي صنعت، مس��كن، 
ب��راي  غي��ره  و  كش��اورزي 
سياس��ت هاي  رون��د  بهب��ود 
پول��ي و هماهنگ��ي با س��اير 
 بخش ها در اين شورا پذيرفته 
شده اند. وي با اشاره به حذف 
بانك��داري خصوص��ي پس از 
پي��روزي انقاب اس��امي از 
ش��بكه بانكي كش��ور، گفت: اين امر س��بب شد تا 

شوراي پول و اعتبار نيز دولتي شود. 
رئيس كانون شوراي هماهنگي بانك هاي خصوصي 
اظهار داش��ت: اگر قرار باش��د اصل 44 را در كشور 
ب��ه طور كامل اجرا كنيم باي��د نماينده اي از 13 بانك 
خصوصي نيز در شوراي پول و اعتبار حضور يابد و 
مجلس شوراي اسامي نيز بايد به اين امر توجه كند.
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گياهی است گرمس��يری و بسيار زيبا كه در اغلب 
من��ازل به صورت گلدانی و كاش��ت در پاس��يو ها 
نگه��داری می ش��ود اين گياه دارای س��اقه بس��يار 
محكم و چوبی اس��ت و برگ ها برنگ سبز و شبيه 
شمش��ير با ن��وک تيز از لبه گلدان تا انتهای س��اقه 

چوبی را می پوشاند.
خاک: ي��وكا به خاک نيمه س��بك احتي��اج دارد. 
زهكش در گلدان يوكا حائز اهميت است و خاک 
آن مخلوطی از خاكبرگ پوس��يده، ماس��ه شسته و 
كود پوسيده دامی و قدری خاک معمولی می باشد.
ــور: ي��وكا به ن��ور كاف��ی به نس��بت زي��اد نياز   ن

دارد. 
بنابراين بايس��تی در روشن ترين قسمت ساختمان 
نگهداری ش��ود. در نور ضعيف برگ ها از شادابی 
افت��اد، رنگ س��بز آن ب��ه زردی می گرايد و حالت 

لوله ای و افتاده پيدا می كند.
ــاری: گياهی كم آب اس��ت فقط بايد هميش��ه  آبی
خاک آن مرطوب متوس��ط باش��د. مق��دار و تعداد 
آبياری و فصل گرم تابس��تان زيادتر از ساير مواقع 

سال خواهد بود.
حرارت: نظر به اين كه گياهی گرمس��يری است به 
حرارت زياد نياز دارد. مناسب ترين درجه حرارت 

بين 10 تا 25 درجه سانتيگراد
ــت هوا: گياهی اس��تثنائی اس��ت. در منطقه  رطوي
مرط��وب رش��د بس��يار عال��ی وكام��ل دارد و در 

محيط های خشك مقاوم است.
ــه: يوكا احتي��اج كامل به تمام م��واد غذايی  تغذي
دارد و بوس��يله كودهای شيميايی محلول كه دارای 
ميكروالمنت آهن می باش��د می ت��وان هر 15 روز 

يكبار به آن كود داد.
ازدياد: تكثير اين گياه از از طريق قطع سرشاخه های 
گياه��ان بزرگ )قلمه س��رگياه( و پاج��وش انجام 
می گيرد. سرش��اخه ها را از قس��مت چوبی ش��ده 
قطع و محل قطع ش��ده را در گياه مادری با چسب 
پيوند می پوش��انند. كه از تبخير آب س��اقه اصلی 

جلوگيری شود. 
ش��اخه های قطع شده را در خاک سبكی كه بيشتر 
خزه و ماس��ه است فرو كرده در درجه حرارت 25 
تا 30 درجه س��انتيگراد با رطوب��ت هوا 60 تا ۷0 
درج��ه نگهداری كرده و به ط��ور معمول قلمه ها 
بعد از يك ماه به خوبی ريش��ه می كنند. به غير از 
سرش��اخه ها، ساقه های چوبی يوكا را به اندازه های 
مختل��ف قطع كرده و عين سرش��اخه ها ريش��ه دار 

می كنند كه تبديل به گياه جديد خواهد شد.

مواد الزم:
خمیر پیتزا: به مقدار الزم

ژامبون مرغ يا گوشت: 250 گرم
پیاز سرخ شده: يك قاشق سوپ خوری

3-2 قاشق سوپ خوری سس پیتزا: 
فلفل دلمه ای خالل شده: يك عدد متوسط

گوجه فرنگی: 2 عدد متوسط
پنیر پیتزا: 250 گرم

روغن زيتون يا مايع: 2 قاشق سوپ خوری
آويشن: يك قاشق سوپ  خوری

طرز تهیه:
ابت��دا ژامبون را چرخ كرده و كمی س��رخ می كنيم. 
ك��ف ظرف مورد نظر را كمی چرب كرده و خمير 

پيتزا را در آن پهن می كنيم. 
سس پيتزا را روی خمير ماليده و كمی روغن مايع 
يا زيت��ون روی آن می ريزيم. فلفل دلمه ای، گوجه 
فرنگی  و قارچ  خرد ش��ده را به همراه  پياز  سرخ 

شده، روی خمير پيتزا قرار می دهيم. 
م��واد  اي��ن  روی  ب��ر  را  آويش��ن   س��پس 

می ريزيم. 
در انته��ا پنير پيتزا را رن��ده كرده و روی مواد را به 
طور كامل با پنير می پوش��انيم. )البته بهتر است پنير 
پيت��زا را در اواخ��ر پخ��ت، روی آن بريزيد تا پنير 
حالت كشش��ی بيشتری داشته باش��د( سينی را در 
 طبقه وس��ط فری كه از قبل داغ ش��ده است، قرار 

می دهيم. 
درجه حرارت فر بايد 350 درجه فارنهايت باش��د. 
پس از پخت و طايی ش��دن س��طح پيت��زا، آن را 
 از ف��ر خ��ارج كرده و كمی س��س پيت��زا روی آن 

می ريزيم.

يوکا
 هنگامی كه از افسردگی صحبت 
م��ی ش��ود باي��د دانس��ت كه 
اي��ن موض��وع به بزرگس��االن 

اختصاص ندارد. 
در حدود پن��ج درصد كودكان 
از  جامع��ه  در  نوجوان��ان  و 
افس��ردگی رنج می برند. زنانی 
ك��ه می خواهن��د مادر ش��وند، 
هم��واره بايد از نظر س��امت 
بررس��ی  روان��ی  و  جس��می 
ش��وند؛ ب��ه خص��وص از نظر 
افس��ردگی، چ��ون افس��ردگی 
 مادر موجب افس��ردگی كودک 

می شود. 
ابتای مادر به برخی بيماری های 
ديگر روان پزش��كی مثل س��وء  
مصرف م��واد و پرخاش��گری 
نيز در افسردگی كودكان دخيل 

اس��ت. بدرفتاری مادر با ك��ودک نقش مهمی در 
افسرده ش��دن بچه ها دارد. در مواردی كه كودک 
مورد بی توجه��ی قرار می گيرد )مث��ل مادری كه 
خودش نوجوان اس��ت و مراقب��ت از بچه را بلد 
نيس��ت يا مادری كه مس��ايل و مش��كاتش زياد 
اس��ت، بيمار اس��ت، مواد مخدر مصرف می كند 
و يا ب��ه هر دليل��ی فرصت رس��يدگی به كودک 
خود را ندارد(، كودک در ريس��ك افسردگی قرار 

می گيرد. 
افس��ردگی در كودكان بيماری   بسيار جدی تری 
نس��بت به بالغين است... عوامل روان شناختی هم 
بسيار اهميت دارند. بچه هايی كه ديد منفی نسبت 
به پيرامون خود دارند، مدام نق می زنند و به آينده 
بدبين هس��تند، بيشتر در معرض اين هستند كه با 
كوچك ترين استرسی در زندگی دچار افسردگی 

شوند. 
در آخ��ر نيز ب��ه عوام��ل محيطی مانن��د زندگی 
در محيط ه��ای پ��ر از اس��ترس و ناكام��ی و فقر 
می ت��وان اش��اره ك��رد. خاص��ه اين ك��ه چه��ار 
 گروه از كودكان بيش��تر در ريس��ك افس��ردگی 

هستند:
1- كودكان��ی ك��ه تاريخچ��ه خانوادگ��ی مثبت 
افسردگی دارند؛ به خصوص اگر مادرشان افسرده 

باشد.
2- كودكانی كه تحت فشارهای روانی هستند.

3- بچه هايی كه تجربه مرگ عزيزان خود را دارند 

)از دست دادن والد، خواهر يا برادر و دوستان در 
دوران كودكی رابطه مستقيم با افسردگی دارد؛ به 
خصوص اگر تاريخچه مثب��ت خانوادگی وجود 

داشته باشد.(
4- كودكانی كه مش��كل يادگيری، توجه و تمركز 

دارند.
كودكانی كه زير فشار استرس هستند، در معرض 
خطر بيش��تری برای افس��ردگی می باش��ند. اين 
ك��ودكان اختال توج��ه، يادگيری ي��ا اضطراب 
 دارند. افس��ردگی می تواند جنبه خانوادگی داشته 
باش��د. رفتار كودكان افس��رده با رفتار بزرگساالن 

افسرده تفاوت دارد. 
اين مش��كل البته علل فراوانی دارد؛ ولی دو علت 
مهم آن علل ژنتيكی و خانوادگی هس��تند. به اين 
معنی ك��ه افس��ردگی والدي��ن روی بچه ها تأثير 
می گذارد، هم از طريق ب��ار ژنتيكی هم از طريق 
يادگيری. يعن��ی كودک الگو های ش��ناختی والد 
افسرده را مدل خود می كند و با آنها همانندسازی 
می كن��د. نش��انه های زير می توان��د والدين را در 

شناسايی افسردگی كودكان خود كمك كند:
 اش��ك و گريه مداوم  و احساس غم، نا اميدی، 
كاهش انگي��زه فعالي��ت )از فعاليت های مطلوب 

گذشته نمی تواند لذت ببرد(
 خستگی مداوم و فقدان انرژی،  گوشه گيری های 
اجتماع��ی و ارتباط ضعيف ب��ا ديگران، اعتماد به 

نفس پايين و احساس گناه
 افزاي��ش حساس��يت به خود يا ح��س ناتوانی، 

و  ناآرامی،  بيق��راری،  افزايش 
خش��م، اش��كال در ارتباط با 

ديگران
 ش��كايت ه��ای مك��رر از 
بيماری جسمی مانند سردرد و 
ش��كم درد،  غيبت های مكرر 
از مدرس��ه و ي��ا ع��دم انجام 

تكاليف مدرسه
روی  ب��ر  ضعي��ف  تمرك��ز   
در  اختال های عمده  مطالب، 

خواب و خوراک
 افسردگی يك حس درونی 
اس��ت كه در رفتار تجلی می 

يابد .
كودك��ی ك��ه پي��ش از اين با 
دوس��تانش ب��ازی م��ی كرد، 
حاال بيش��تر وقتش را در خانه 
 و ب��دون انگي��زه ب��ه تنهايی 
می گذراند. اموری كه از قبل برای كودک نش��اط 
آور بودن��د، حاال لذتی ب��رای او ندارند. در انجام 
كاره��ا انگيزه بااليی نداش��ته و از شكس��ت می 

ترسد.  
اي��ن ك��ودكان از مرگ دم می زنن��د و می گويند 
كه می خواهند بميرند. همچنين افس��ردگی های 
كودک می تواند به افت تحصيلی وی منجر شده 

و اين تسلسل معيوب را ادامه دهد.
»من هي��چ چيزی دوس��ت ن��دارم«، »هيچ كاری 
برای انجام دادن ندارم«، »من موجود بی ارزش��ی 
هستم«، »نمی توانم كاری انجام دهم«، »تقصير من 
بود«، »من بدجنس هس��تم«، »خجالت می كشم« 
»مامان و بابا مرا دوس��ت ندارند«، »هيچ كس مرا 
دوس��ت ندارد«، »نمی دانم، يادم نمی آيد«، »اين 
كار خيلی س��خت اس��ت و من نمی توانم آن را 
انج��ام دهم«، »هيچ��ی نمی فهمم« هم��ه و همه 
 از جمله هاي��ی هس��تند كه كودكان افس��رده بيان 

می كنند. 
ب��ه هر حال، اگ��ر  افس��ردگی را در كودک خود 
پيش��گيری نكردي��د الاق��ل اي��ن را بپذيريد كه 
تشخيص و درمان به موقع آن اهميت دارد، چرا كه 
افسردگی به طور معمول يك  بيماری تنها نيست و 
بيشتر با موارد ديگری چون اضطراب و رفتارهای 
مشكل ساز همراه می شود؛ به خصوص در پسران كه 
 در سنين نوجوانی خطر خودكشی را هم افزايش 

می دهد.

گلخندهمه چی تقصير منه

پیشبند

حوادث از نوع آشپزخونه ای

جوان و خانواده

 پيتزا با ژامبون 
مرغ يا گوشت

گاه��ی وقت ها حوادث��ی در خانه اتف��اق می افتد 
كه ممكن اس��ت آس��يب های جدی در پی داشته 
باش��د. هيچ فكر كرده ايد كه آش��پزخانه يكی از 

مكان هايی اس��ت كه م��ی تواند اتفاق 
های متع��ددی را در خود جای دهد و 
كارهای روزمره ش��ما را با مشكل دچار 
كند؟ اما خوشبختانه بيشتر اين حوادث 
قابل پيش��گيری هستند و با كمی دقت و 
رعايت چند نكته س��اده می شود جلوی 
آنها را گرف��ت. نكته های زير را امتحان 

كنيد و تاثير فوق العاده اش را ببينيد.....
ــی كنید:  ــپزی را بازرس ــروف آش ظ
ه��ر چند وقت يك بار دس��ته قابلمه ها، 
ماهی تاب��ه و زودپ��ز را بررس��ی كنيد و 
اگ��ر پيچ آنها ش��ل ش��ده آن را محكم 

كنيد. در صورت ش��ل بودن پيچ دسته ها، ممكن 
اس��ت هنگام حمل قابلمه دس��ته ظرف جدا شده 
و قابلم��ه و غذای داغ داخل آن از دس��ت ش��ما 
 رها شود و س��وختگی و آسيب ديدگی به وجود 

بيايد.
ــید: زودپز يك��ی از لوازم  ــز باش ــب زودپ مراق
آشپزخانه اس��ت كه در صورت بی دقتی می تواند 
حوادث ش��ديد به ب��ار آورد و حتی جان افراد را 
ب��ه خطر بيندازد. س��وپاپ اطمين��ان در زودپز را 
هميش��ه به دقت شس��ته و از نظر مسدود نبودن 
به طور مرتب بررسی كنيد . غذاهايی با قطعه های 
ري��ز مانند گندم و جوی پ��رک و مواد غذايی كه 
هن��گام پخت ك��ف می كنند و س��ر می روند در 
زودپر نريزيد. در اين صورت ممكن است دريچه 
خروج مس��دود ش��ود و زودپز منفجر شود. هيچ 

وقت در زودپز را قبل از پايين آمدن س��وپاپ باز 
نكني��د. اگر در زودپز نياز به تعمير دارد تا قبل از 
تعمير از آن استفاده نكنيد و در اولين وقت ممكن 

آن را تعمير كنيد.
از لیز خوردن پیشگیری كنید: كف آشپزخانه را 
هميشه تميز و خشك نگه داريد. خيس بودن كف 
آش��پزخانه خطر ليز خ��وردن و افتادن را افزايش 

می دهد. 
در ص��ورت ريخت��ن غ��ذا و چرب��ی روی زمين 
س��ريع آن را تميز كنيد. بعد از شستش��وی ظرف 
و يا شس��تن ميوه ها و س��بزی ممكن اس��ت كف 
آش��پزخانه خيس و مرطوب ش��ود كه بايد هرچه 
س��ريع تر آن را خش��ك ك��رد. نكته ديگ��ر اينكه 
رطوبت مورد عاقه حش��رات و جوندگان است 
و ب��رای كنترل حش��رات و جون��دگان هم الزم 
 اس��ت هميش��ه كف آش��پزخانه را خش��ك نگه 

داشت.  
وسايل كابینت های بااليی را به دقت برداريد: 

گاهی وقت ها به دليل نداش��تن دسترس��ی و ديد 
كافی هنگام برداش��تن اش��يا، آنها از روی كابينت 
يا ارتفاع س��قوط كرده و موجب ايجاد جراحت، 
شكس��تگی و آس��يب ديدگی در ناحيه 
 س��ر و ص��ورت ي��ا دس��ت ها و پاه��ا 
می شوند. بهتر اس��ت وسايل و ظروف 
س��نگين را در طبقه های بااليی كابينت 
نگذاريد. هنگام برداشتن ابزار و وسايل 
از طبقه ه��ای ب��االی كابين��ت از ي��ك 
 چهارپايه يا نردبان مخصوص اس��تفاده 

كنيد. 
در انتخ��اب چهارپايه دق��ت كنيد و از 
چهارپايه مناس��ب استفاده كنيد. استفاده 
از نردب��ان نامناس��ب خ��ود می توان��د 
موجب بروز حوادثی مانند شكس��تگی 
و ضرب ديدگی  ش��ود. مطمئن ش��ويد چهارپايه 
ي��ا نردب��ان تحم��ل وزن ش��ما را دارد و قبل از 
 ب��اال رفتن از نردب��ان ضامن و قف��ل ايمنی آن را 

ببنديد. 
ــه های تیز و برنده را برطرف كنید: گاهی  گوش
ممكن است وجود گوشه های تيز و برنده در كنار 
كابينت،  ظرف ش��ويی يا اجاق گاز موجب ايجاد 
بريدگی و جراحت  ش��ود.  اين نقاط و گوشه های 
تي��ز و برن��ده از عوام��ل خطر در آش��پزخانه به 
حس��اب می آيند و بايد نس��بت به برطرف كردن 

آنها حساس بود. 
اي��ن نقاط خط��ر گاهی ب��ا چند ضرب��ه چكش 
صاف می ش��وند و همچنين می توان با استفاده از 
پشم شيشه يا چس��ب های پارچه ای روی آنها را 

پوشاند.

رئيس مركز تحقيقات دانش��گاه علوم بهزيس��تی 
و توانبخش��ی، عقب ماندگی ذهنی و بيماريهای 
حس��ی عصبی را از شايع ترين معلوليت ها عنوان 
كرد. ب��ه گزارش مهر، دكتر حس��ين نجم آبادی 
گفت: مركز تحقيقات دانش��گاه علوم بهزيس��تی 
و توانبخش��ی با س��ابقه ای 14 س��اله سعی دارد 
تحقيق��ات خ��ود را به ص��ورت هدفمن��د ارائه 

می كنند. 
وی افزود: ش��ايع ترين معلوليت ها عقب ماندگی 
ذهنی و بيماری های حس��ی عصبی هس��تند كه 
پرداختن هدفمند به اين مسائل می تواند بسياری 

از مشكل ها را برطرف كند. 
رئيس مركز تحقيقات دانش��گاه علوم بهزيس��تی 
و توانبخش��ی بيان داش��ت: عاوه ب��ر تحقيقات 
و آم��وزش در فعاليت های علمی مس��أله انتقال 
فعاليت ه��ا به جامعه نيز از اهميت بس��يار بااليی 

برخوردار است. 
وی بيان داش��ت: ايران در مقايس��ه با كشورهای 
حوزه خليج فارس و همچنين كشورهای شمالی 

رش��د بس��ياری در زمينه ژنتيك داش��ته اس��ت. 
رئيس مركز تحقيقات دانش��گاه علوم بهزيستی و 
توانبخش��ی با اش��اره  به بحث اخاق در ژنتيك 
اظهار داش��ت: در كش��ورهای عربی سقط جنين 
ح��رام اعام ش��ده در صورتی ك��ه اين موضوع 
در كشور ما با تش��خيص های دقيق بيماری های 
ژنتيكی مانند تاالسمی مجاز بوده و توانسته است 
مبتايان تاالس��می را از 2 ه��زار نفر به 400 نفر 
برس��اند. نجم آبادی كاهش بيماران تاالسمی در 
كشور را الگويی خواند كه در WHO نيز ايران را 
در اين زمينه به عنوان يك الگو معرفی می كنند. 
وی ادامه داد: در حوزه علمی و تحقيقات ژنتيك 
ني��ز فاصله ای با كش��ورهايی اروپايی نداريم در 
حالی ك��ه از نظ��ر بودجه فاصله قاب��ل توجهی 
ب��ا  كش��ورهای اروپاي��ی داريم. اس��تاد ژنتيك 
 مولكول��ی در پايان يادآور ش��د: در صورتی كه 
حمايت های اين حوزه افزايش يابد با تحقيقات 
 بسيار و همت باال می توان بيماری های ژنتيكی را

كاهش داد. 

خش��ونت خانگ��ی س��ايرعوامل روانش��ناختی 
آمي��ز  مخاط��ره  عوام��ل  ديگ��ر  ان��دازه  ب��ه 
افزاي��ش  ب��ه آس��م را  ابت��ا   محيط��ی خط��ر 

می دهد. 
به گ��زارش ايس��نا، عوام��ل ديگ��ری از جمله 
قرارگرفت��ن در مع��رض دود س��يگار، مي��زان 
 تحصي��ات و درآم��د در ب��روز آس��م مؤث��ر 

است. 
طب��ق اين گ��زارش؛ كودكان��ی كه در گذش��ته 
مورد ضرب و ش��تم واقع ش��ده ان��د،21 درصد 

بيش��تر از س��اير ك��ودكان مبت��ا ب��ه بيم��اری 
 آس��م هس��تند. تحقيق های انجام ش��ده نش��ان 
می دهد: قرار داشتن در معرض خشونت و ساير 
فش��ارهای روانی بر دس��تگاه ايمنی بدن و بروز 
التهاب تأثير به س��زايی داشته و كسانی كه مورد 
خش��ونت قرار می گيرند، امكان دارد رفتارهايی 
ب��ه خصوص همچون كش��يدن س��يگار از خود 
 نشان دهند كه آنها را مستعد ابتا به اين بيماری 
می كند. محققان براين باورند كه اين خشونت ها 

تندرستی فرد را به مخاطره می اندازد.

مدير كل س��امت جمعيت خان��واده و مدارس 
25درص��د  ح��دود  گف��ت:  بهداش��ت  وزارت 
بارداری ه��ا در زوج ه��ای ج��وان ب��ه صورت 
ناخواس��ته است و وزارت بهداش��ت با اجرايی 
برنامه ه��ای مختل��ف درصدد كاه��ش اين آمار 

است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، محمد اس��ماعيل مطلق در 
حاش��يه همايش بهداشت باروری جوانان كه در 
س��الن اجتماعات موزه شهدا برگزار شد، افزود: 
سند سامت باروری جوانان تمام ابعاد جسمی، 
روان��ی و روحی را در بر می گيرد و برای تحقق 
اه��داف ه��ر يك از اي��ن ابعاد باي��د ارگان های 

مختلف مداخله كنند. 
وی گفت: س��اعات كارگاه های آموزشی قبل از 
ازدواج افزايش پيدا می كن��د و در زمينه ازدواج 
وزارت بهداش��ت افزاي��ش س��اعت كارگاه ها و 
مش��اوره های آموزش��ی قب��ل از ازدواج را مورد 
توجه قرار داده اس��ت و ساعات اين كارگاه ها از 

نيم ساعت به 2 ساعت افزايش پيدا می كند. 
مديركل س��امت جمعيت خان��واده و مدارس 
وزارت بهداش��ت اف��زود: تألي��ف كتاب ه��ای 
آموزش��ی قبل از ازدواج در ابعاد مختلف و ارائه 
مش��اوره های قب��ل از بارداری و حي��ن بارداری 
و انج��ام معاين��ات مختلف در اي��ن دوره ها از 
برنامه های مورد نظر وزارت بهداش��ت است كه 

در سند بهداشت باروری جوانان نيز مورد توجه 
قرار گرفته است. 

وی اضافه كرد: در سال جاری 30 هزار دانشجوی 
ورودی جديد دانشگاه های علوم پزشكی تحت 

معاينه قرار می گيرند. 
برنامه ريزی های الزم برای ارائه مشاوره های قبل 
از ازدواج به ص��ورت رايگان در منازل به مدت 
3 ماه صورت گرفته اس��ت و هدف اصلی از اين 
برنامه ريزی ها آموزش زوج ها برای آمادگی آنها 
برای بچه دار شدن به صورت مسئوالنه، آگاهانه 

و داوطلبانه است. 
مديركل س��امت جمعيت خان��واده و مدارس 
وزارت بهداش��ت افزود: 10 روش جلوگيری از 
بارداری در دنيا وجود دارد، تمام اين روش ها در 
مراكز بهداش��تی و درمانی ايران ارائه می شود و 
افراد می توانند از هر يك از روش های مورد نظر 
استفاده كنند كه البته تمام اين روش ها به صورت 

رايگان ارائه می شود. 
وی افزود: ح��ذف برخ��ی از آزمايش های قبل 
از ازدواج و اضاف��ه كردن آزمايش��ات ديگر در 
دس��تور كار وزارت بهداشت قرار دارد، در حال 
حاض��ر برنامه ريزی برای اضاف��ه كردن آزمايش 
اي��دز و آزمايش مواد مخدر به آزمايش��ات پيش 
 از ازدواج هس��تيم، البت��ه اي��ن امر هن��وز قطعی

نيست. 

آيا تاكنون تجربه كرده ايد كه جرقه ای در وجود 
ش��ما باعث بيداری يكی از استعدادهايتان شده 
باش��د؟ آيا تاكن��ون ارتباط با اف��راد موفق باعث 
تش��ويق ش��ما به جنب��ش و تكاپو رو به س��وی 
موفقيت شده اس��ت؟ گاهی اوقات چنين است 
كه در اثر غفلت يا عدم آگاهی از اس��تعدادهای 
وجودی خويش، سال های زيادی را يكنواخت 
و بدون هيچ پيشرفتی سپری می كنيم، حال يا به 
همان يكنواختی قانع هس��تيم و يا از آن خسته و 
افسرده ش��ده و انگيزه خود را برای هر كاری از 
دس��ت می دهيم. اما گاه انسان در مسير زندگی 
خويش با افراد موفقی مواجه می ش��ود كه ديدن 
موفقيت آنها باعث بيدار شدن استعدادهای فطری 
انسان و ايجاد اعتماد به نفس برای او می شود و 
ندايی از درون می شنود كه »من نيز می توانم...« 
هر لحظه ممكن است جرقه ای در وجود انسان 
روشن شود كه او را تشويق به تاش بيشتر برای 
رس��يدن به هدف هاي باالت��ر كند، قدر آن لحظه 
را بايد دانس��ت و به آس��انی از دست نداد. اين 
يك نمونه از همان نس��يم هايی است كه آخرين 
رسول الهی از آن سخن می گويد كه: »در زندگی 
شما نسيم هايی می ورزد كه از جانب خداست، 
 آگاه باشيد كه خودتان را در معرض دريافت آن 

نسيم ها قرار دهيد.« 
ايجاد انگیزه

اگر زمانی احس��اس كرديد ك��ه انگيزه ای برای 
ادامه تاش يا شروع يك حركت جديد نداريد، 
س��عی كني��د خ��ود را به اف��راد موفق��ی كه در 
پيرامونتان هستند نزديك كرده و با ايشان ارتباط 
برق��رار كنيد، خواه ناخواه ان��رژی مثبت آنها در 
ش��ما ايجاد انگيزه خواهد كرد. البته افراد موفقی 
می توانند به عنوان الگوی انس��ان قرار گيرند كه 
با تاش و پشتكار خود به موفقيت رسيده اند نه 

به صورت اتفاقی و آنی! 
برای كسب موفقیت تمركز داشته باشید

تاكن��ون به اين نكته دقت ك��رده ايد كه چرا ذره 
بين پارچه يا كاغذ را می س��وزاند؟ بس��يار ساده 
 اس��ت، ذره بين نور آفت��اب را جذب می كند و 
 ش��عاع های پراكن��ده آن را در يك نقطه متمركز 
می س��ازد، بنابراين اگر چيزی را جلوی آن نگه 

داريم آن را می سوزاند. تمركز نيروهای جسمانی 
و عقانی، روحی و روانی در يك نقطه به مراتب 

اثری بيشتر از نيروهای پراكنده خواهد داشت.
تعیین هدف در زندگی

عده ای از مردم هس��تند كه به واقع نمی دانند از 
زندگی چه می خواهن��د و توانايی های خود را 
نيز نمی شناسند. تعيين هدف هاي كوتاه مدت و 
 بلند مدت در زندگی باعث نشاط و شادابی فرد 
م��ی ش��ود و او را به تاش و تكاپ��و در جهت 
رس��يدن ب��ه آن هدف ها وا م��ی دارد. زندگی ما 
حاصل نگرش و طرز تلقی ما از هس��تی اس��ت. 
ما آزادانه و ب��دون محدوديت، فكر و باور خود 

را بر می گزينيم. 
پ��س چه بهتر ك��ه آينده ای روش��ن و همراه با 
موفقيت را برای خود ترس��يم ك��رده و با اعتماد 
ب��ه نفس كامل به س��وی آن حرك��ت كنيم. اگر 
هدف ه��اي خ��ود را به گونه ای ج��دی بر پرده 
ذهن تصور كنيد و با تمام وجود در صدد تحقق 
آنها برآييد، جزو جزو زندگی شما رو به كمال و 

شكوفايی خواهد رفت.
باور خويشتن

در باطن ش��ما معجزه هايی وصف ناپذير نهفته 
اس��ت. برای اينكه ش��گفتی های دلخواه خود را 
در زندگ��ی بيافرينيد بايد در عمق وجود خويش 
 ب��ه دنب��ال اين طاهای ن��اب رفت��ه و آنها را از 
معدن های پر رمز و رازش��ان استخراج كنيد. در 
درون، خزانه ای بی كران از توانمندی هاست كه 
می تواند آنچه را كه در آرزويش هستيم برايمان 
فراهم كند. شناخت استعدادها و استفاده به موقع 

و به جا از آنها بسيار مهم است. 
برنامه ريزی و حركت

برای رسيدن به هدف هاي زيبايی كه برای آينده 
ترسيم كرده ايد، زمان را از دست ندهيد. 

برنام��ه ريزی دقيق و مديريت زمان، ش��ما را به 
هدف هايتان نزديك خواهد كرد. هر انسانی كه اهل 
عمل و اقدام باشد معتقد است: اوضاع و شرايط 
هر گونه كه باشد باشكوه است و راه رشد و تعالی 
و تحول بر من گش��وده است. اگر به هدف خود 
 ايمان داشته باشيد، فرصت ها در جلوی شما رژه 

خواهد رفت.

عقب ماندگی ذهنی، شايع ترين نوع معلوليت

خشونت هاي خانوادگي 
با پيدايش بيماري آسم ارتباط دارد

25 درصد بارداري ها در کشور ناخواسته است

فرصت ها را در يابيد!

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 جديد فوالدشهر 

)نوبت دوم(آگهی مناقصه
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سعید عبدولی:

گفتند در فينال 
بباز!

صالح: 

داور در اخراج من 
عجوالنه عمل کرد

مصطفی نظری 
در تدارك جشن 
عروسی

 س��عيد عبدولی پ��س از قهرمانی در بازی های آس��يايی 
گوانگژو از پيش��نهاد پرداخت رشوه از سوی قزاقستان به 
او  برای واگذار كردن ديدار پايانی خبر داد. فرنگی كار وزن 66 
كيلوگرم تيم ملی ايران كه يكش��نبه در دي��دار پايانی اين وزن 
كشتی گير قزاق را شكست داد و مدال طا را بر گردن آويخت، 
از تاش داوران برای شكس��ت وی و حتی پيشنهاد رشوه تيم 
قزاقس��تان قبل از ديدار پايانی خبر داد. س��عيد عبدولی درباره  
مدال طای ارزش��مندی كه كس��ب كرد، گفت: پيش از ديدار 
پايانی به من پيشنهاد شد كه بازی فينال را ببازم تا حريف قزاق 
م��دال طا بگيرد كه م��ن قبول نكردم و با تم��ام قدرت روی 
 تش��ك رفت��م و حريف��م را شكس��ت دادم. عبدول��ی ادام��ه 
داد: جريانی وجود دارد كه ايرانی ها به مدال طا نرسند. در تايم 
اول ب��ازی فينال، حريف را بلند كرده ب��ودم و در حال اجرای 
سالتو بارانداز بودم كه داور بدون دليل كارم را متوقف كرد. دو  
داور در اي��ن رقابت ه��ا حض��ور دارن��د كه با ه��دف قصابی 
كشتی گيران ايرانی روی تشك می روند اما خوشبختانه نتوانستند 

مانع قهرمانی من در اين رقابت ها شوند. 

مربی تي��م ذوب آهن اصفهان در بازی تيمش مقابل فوالد 
 خوزس��تان ب��ه دلي��ل اعت��راض ب��ه داوری، از س��وی 
يداله جهانبازی )داور مسابقه( اخراج شد. مجيد صالح با اشاره 
به اخراجش در بازی مقابل فوالد خوزس��تان اظهار داشت: در 
اين ديدار  چيز خاصی به داور مسابقه نگفتم و انتقاد خاصی به 
داور نكردم و به نظر من داور در اخراجم اندكی عجوالنه عمل 
كرد. وی با بيان اينكه بازيكن تيم فوالد بر روی بازيكن ما خطا 
 ك��رد، تصريح نم��ود: بازيكن ش��ماره 10 تيم ف��والد بر روی

ايگور كاس��ترو خطا كرد و با آرنج به صورت وی كوبيد و من 
پس از ديدن آن صحنه تنها به داور گفتم كه اين بازيكن با آرنج 
به ص��ورت بازيكن ما كوبيد. مربی تيم ذوب آهن با اش��اره به 
س��ابقه خود در مربيگ��ری فوتبال گفت: هم��ه می دانند كه در 
سال های اخير مربيگری ام در فوتبال كوچكترين توهينی به هيچ 
داوری نكرده  و هيچ گاه به داور بازی اعتراض نداشته ام؛ در اين 
بازی هم توهين نكردم و حرف خاصی به داور نزدم. وی اضافه 
كرد: ناظر داوری بازی نيز در آن لحظه در كنارم بود و شهادت 

داد كه حرفی به داور نزدم و نبايد از بازی اخراج می شدم. 

مراس��م ازدواج مصطف��ی نظ��ری دروازه ب��ان تيم ملی 
فوتسال كشور و تيم گيتی پسند اصفهان امروز در تهران 
برگزار می ش��ود. مصطفی نظ��ری دروازه ب��ان ملی پوش تيم 
گيتی پس��ند اصفهان طی روزهای گذش��ته در تمرين های اين 
تيم اصفهانی غايب بوده و در حال حاضر در تدارک برگزاری 

مراسم ازدواج است. 
مراس��م ازدواج نظ��ری امروز در تهران برگزار می ش��ود و او 
آغاز زندگی مشترک خود را جشن می گيرد. اين بازيكن پس 
از برگزاری مراس��م ازدواج خود، در ته��ران می ماند تا روز 
پنجشنبه تيمش را برای بازی مقابل منصوری قرچك همراهی 

كند.  
گيتی پسند در حال حاضر با 26 امتياز و تفاضل كمتر نسبت به 
منصوری قرچك، در رده دوم جدول رده بندی ليگ برتر قرار 
دارد. مصطفی نظری در موفقيت تيم گيتی پس��ند تا اين جای 
كار نقش به سزايی داشته است و در هفته اول از دور برگشت 
مس��ابقه های ليگ برتر فوتس��ال در درون دروازه تيمش برابر 

شهيد منصوری قرچك به ميدان خواهد رفت.

خبر

همراه با گوانگژو

تیم والیبال اصفهان در مصاف با 
شهرداری یاسوج 

پس از 3ماه تعطیلی
سوپرلیگ کاراته از سر گرفته می شود

چینی ها سیر نمی شوند
هر یک ساعت یک مدال!

روند رو به رشد زنان و طلسم شکنی 
طالیی مردان تکواندو

 زاینده رود 
 از هفته س��وم رقابت های ليگ دس��ته يك باش��گاه های كش��ور،

راه و ترابری اصفهان س��وم آذرماه در ياس��وج به مصاف تيم شهرداری 
خواهد رفت. اين مسابقه ها با هدف توسعه رشته واليبال و استعداديابی 
و شناس��ايی بازيكنان برتر برگزار می ش��ود و تيم واليبال راه و ترابری 
اصفهان كه از بازيكنان جوان و كم تجربه برخوردار اس��ت؛ درصورت 
عدم كس��ب نتيجه مطلوب در اين رقابت ها، می تواند آينده روشنی را با 
كس��ب تجربه در بازی های خود رقم بزند. رئيس هيأت واليبال اس��تان 
اصفهان چندی پيش با تأكيد بر ضرورت برگزاری مس��ابقه های واليبال 
اين استان در سطح كيفی مناسب گفته بود: مربيان بايد در اين رقابت ها 
ظرفيت ها و اس��تعدادهای واليبال اصفهان را شناسايی و تيم های خوبی 
را تش��كيل دهند تا در آينده باشگاه ها برای سرمايه گذاری در اين رشته 

رغبت كنند. 

 پيكارهای سوپر ليگ كاراته كشور جمعه دوازدهم آذر به ميزبانی 
باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان برگزار می ش��ود. پس از برگزاری 
 مس��ابقه های س��وپر ليگ در ش��هريور ماه اين رقابت ها ب��ه دليل اعزام 
ملی پوشان ايران به مس��ابقه های جهانی و پس از آن بازی های آسيايی 
تعطيل شد. هفته سوم دور رفت سوپر ليگ كاراته جمعه دوازدهم  آذر 
 به ميزبانی باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان در اصفهان برگزار می ش��ود. 
هم چنين مس��ابقه های ليگ برتر و دسته يك كاراته پنج شنبه يازدهم آذر 
نيز به ميزبانی س��پاهان در اصفهان برگزار خواهد ش��د. تا پايان هفته دوم 
دور رفت سوپر ليگ كاراته، فوالد سپاهان صدرنشين اين رقابت ها است.

چينی ها تا پايان نهمين روز از بازی های آس��يايی هر يك س��اعت 
بيش از ي��ك مدال دريافت كرده ان��د. روز اول كه با دريافت اولين 
مدال چينی ها س��رود ملی اين كشور را شنيديم، می دانستيم از حاال بايد 
مرتب خود را آماده ش��نيدن اين سرود كنيم. ما به خوبی می دانستيم قرار 
است باز هم چينی ها طاهای بازی های آسيايی را درو كنند. چينی ها تا 
پايان نهمين روز از بازی های آس��يايی، 146 مدال طا، ۷1 مدال نقره و 
۷0 م��دال برن��ز دريافت ك��رده اند، به عبارت��ی 28۷ مدال. اين چش��م 
بادامی های چين دارند مثل آنتی بيوتيك خوردن مدال می گيرند! هر يك 
س��اعت 1/32مدال. نكته جالب توجه اينجاس��ت كه چينی ها با دريافت 
146 م��دال طا هنوز هم برای دريافت خوش رنگ ترين مدال بازی های 
آسيايی درست مثل اولين مدالشان شوق و ذوق دارند. انگار هرچه بيشتر 
طا می گيرند دلش��ان بيشتر طا می خواهد. آنها هرشب برای ارج نهادن 
به زحمات مدال آورانشان، در دهكده بازی ها دور هم جمع می شوند و 
جشن مدال می گيرند تا به ورزشكاران خود بگويند تمام مدال های شما 
در هر رش��ته ای كه باش��د برای ما ارزش دارد. گويا اينها می خواهند با 
اس��تفاده از امتي��از ميزبانی ركورد طا گرفتن را بش��كنند و بس��ياری از 
 كارشناس��ان كس��ب بي��ش از 200 مدال ط��ا را برای چي��ن پيش بينی 
كرده اند. البته كسب مدال طا توسط چينی ها برای ما چندان هم بد نيست. 
آنها در مدال های س��نتی ايران چندان تأثيرگذار نيس��تند و در عوض دارند 
مرت��ب مدال طای رقبای ما را از آن خود می كنند. كاش در ادامه بازی ها 

تمام طای رشته های باقی مانده را يا چينی ها بگيرند يا ايرانی ها!

تيم ملی تكواندوی زنان ايران در شانزدهمين دوره بازی های آسيايی 
توانست هم تعداد و هم رنگ مدال های خود را بهبود بخشد.

در س��ال 2002 بوسان كره جنوبی تيم ملی تكواندو بانوان اولين حضور 
آس��يايی خود را تجربه كرد و توانس��ت از س��وی پروانه محمد تقی پور 
 تهران��ی به مدال برنز برس��د. 4 س��ال بع��د در س��ال 2006 دوحه قطر 
مهروز س��اعی و افسانه ش��يخی 2 مدال برنز را به دست آوردند تا تعداد 
مدال ها افزايش اما رنگ آنها تغييری نكند. در شانزدهمين دوره تيم ملی 
تكواندو بانوان با كسب 2 مدال نقره و 3 مدال برنز جهش قابل ماحظه ای 
داش��ت؛ به ط��وری كه عاوه بر افزايش تعداد م��دال ها، رنگ آنها را نيز 
 بهبود بخش��يد. در بخش مردان تيم ايران در نخستين حضور سال 1986 
)سئول كره جنوبی( يك طا و يك نقره گرفت و نايب قهرمان شد. در سال 
1994 در هيروشيما ژاپن با يك طا، 2 نقره و يك برنز و نايب قهرمانی 
ديگر به كار خود خاتمه داد. در س��يزدهمين دوره بازی های آس��يايی در 
سال 1998)بانكوک تايلند( يك طا، يك نقره و 3 برنز كسب كرد و برای 
بار سوم، نايب قهرمان ش��د. در چهاردهمين دوره در بوسان كره جنوبی 
)2002( تيم تكواندو با كسب يك مدال طا، يك مدال نقره و 2 مدال برنز 
با يك پله سقوط سوم شد. در پانزدهمين دوره مسابقه ها در سال 2006 در 
دوحه قطر، تيم ايران يك مدال طا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز كسب كرد 
و دوباره به جايگاه اوليه خود يعنی نايب قهرمانی بازگشت. دوره گذشته 
در هر شش وزن مردان مدال گرفتيم اما تك مدال طا به قوت خود باقی 
ماند. امسال در گوانگژو چين، تيم ملی ايران اگرچه نتوانست در هر شش 
 وزن به مدال دس��ت يابد اما يك طا را به س��ه تبديل كرد. در وزن سوم 
رض��ا نادريان حذف ش��د، در وزن چهارم محمد باقری معتمد و در وزن 
پنجم عليرضا نصر آزادانی طا گرفتند، در وزن شش��م فرزاد عبداللهی به 
مدال برنز بسنده كرد و در وزن هفتم يوسف كرمی قهرمان شد و حسين 

تاجيك نيز از گردونه رقابت ها كنار رفت.

ورزش

افشارزاده: 
زنگنه بی احتیاطی کرد 
راننده هم توبیخ شد

دبي��ر كل كميته مل��ی المپيك گفت: عض��و تيم كاراته 
اي��ران در زمان تردد با ماش��ين برقی به جای نشس��تن 
 روی صندلی، با بی احتياطی پش��ت ماشين نشسته بود. 
بهرام افشارزاده با ابراز تأسف از مصدوميت پگاه زنگنه 
اظهار داشت: متأس��فانه اين كاراته كار در زمان تردد با 
ماشين برقی به جای نشستن روی صندلی، با بی احتياطی 
پشت ماشين نشس��ته بود و در حالی كه با تلفن همراه 
 صحبت می كرد تعادل خود را از دست داد و روی زمين 

افتاد. 
وی ب��ا بي��ان اينكه از همان ابتدا تيم پزش��كی مس��تقر 
در دهك��ده ورزش��كاران اقدام ه��ای درمان��ی خود را 
آغ��از نمود عنوان كرد: تيم پزش��كی ايران مس��تقر در 
دهك��ده ورزش��كاران به مح��ض وقوع اي��ن حادثه بر 
بالين ورزش��كار مصدوم حاضر شدند و پس از معاينه 
 ابتداي��ی ترجي��ح دادن��د وی را ب��ه بيمارس��تان منتقل 

كنند. 
خوش��بختانه كادر پزش��كی كميته ملی المپيك به طور 
مس��تمر در حال پيگيری موضوع است و حتی چند تن 
از متخصصان مغز و اعصاب چينی هم برای مش��ورت 
به بالي��ن وی آمدند تا اقدام ه��ای تخصصی تر صورت 
گي��رد. افش��ارزاده گف��ت: زنگنه در وضعي��ت خوبی 
به س��ر می برد و خوشبختانه از هوش��ياری برخوردار 
است و نش��انه های خوبی را بروز می دهد و حتی تمام 
 احتياج های خ��ود را منتقل كرده و ب��ه خوبی صحبت 

می كند. 
تنه��ا ب��رای بهتر ش��دن وضعي��ت جس��می، وی چند 
دبي��ركل  بمان��د.  بيمارس��تان  در  می بايس��ت  روزی 
كميت��ه ملی المپيك يادآور ش��د: از همان ابتدای وقوع 
اي��ن حادث��ه مس��ئوالن از وی عي��ادت كردن��د. بنده 
 ني��ز 2 ب��ار برای بررس��ی وضعي��ت او به بيمارس��تان 

رفته ام. 
ضم��ن اينك��ه س��عيدلو رئيس س��ازمان تربي��ت بدنی 
و عل��ی آب��ادی )رئيس كميته ملی المپي��ك( نيز از اين 
ورزش��كار مص��دوم عيادت كردن��د. اميدواري��م تا 2 
روز ديگ��ر زنگن��ه به دهك��ده بازگردد. وی با اش��اره 
به اقدام ه��ای كميته برگزاری مس��ابقه ها گفت: پس از 
وق��وع ماجرا كميته برگزاری به ش��دت از اين موضوع 
اظهار تأس��ف و نگرانی كرد و حت��ی راننده خودرو را 
به دلي��ل عدم رعايت اص��ول ايمنی و اج��ازه دادن به 
 ورزش��كار ايرانی برای نشستن در جايی غير امن توبيخ 

كرد. 
مس��ئوالن دهك��ده ورزش��كاران ني��ز ب��ا حض��ور در 
بيمارس��تان ضمن عيادت از زنگنه، هر گونه مساعدت 
را در اين زمينه انجام دادند. افش��ارزاده به ورزشكاران 
حاض��ر در دهكده توصيه كرد كه با رعايت مس��ائل و 
اصول و نظ��م اردويی، از هرگونه اقدام حاش��يه ای كه 
 منجر ب��ه موضوع  ه��ای اين چنينی ش��ود خ��ودداری 

كنند.

واليبال ايران در تالش گذر از حسرت 52 ساله  ورزش واليبال از بازي هاي آس��يايي س��ال 1958 توكيو 
ب��ه اين رويداد مهم قاره كهن افزوده ش��د و ايران تاش 
دارد تا با كسب مقام قهرماني شانزدهمين دوره بازي هاي 
آس��يايي 2010 گوانگژو، به حسرت 52 ساله خود در اين 
رقاب��ت ها خاتمه دهد. به گزارش ايرنا، رش��ته ورزش��ي 
واليبال در دو دوره نخست بازي هاي آسيايي در سال هاي 
1951 دهلي نو و 1954 مانيل در رش��ته هاي ورزشي اين 
مسابقه ها قرار نداش��ت. اين رشته ورزشي براي نخستين 
بار در بازي هاي 1958 توكيو در اين رقابت ها قرار گرفت 
كه 5 تيم از جمله تيم ملي واليبال كشورمان با سرمربيگري 
مرحوم فريدون شريف زاده در آن حضور يافتند. تيم ملي 
واليبال ايران در ديدار نهايي مس��ابقه های واليبال سومين 
دوره بازي هاي آس��يايي توكيو، مغلوب ژاپن ميزبان ش��د 
و به مقام نايب قهرماني دس��ت يافت. هندوس��تان نيز در 
ديدار رده بندي هنگ كنگ را شكس��ت داد و س��وم شد. 
چهارمين دوره بازي هاي آس��يايي در جاكارتاي اندونزي 
به دليل مش��كل های بودجه اي ايران بدون حضور كاروان 
ورزشي كش��ورمان برگزار ش��د. دومين حضور تيم ملي 
واليبال كشورمان در مسابقه های آسيايي در پنجمين دوره 
بازي هاي آس��يايي 1966 بانكوک بود كه تيم واليبال ايران 
با هدايت مرحوم حس��ين جبارزادگان به مقام س��ومي و 
مدال برنز دست يافت. تيم هاي واليبال ژاپن و كره جنوبي 
قهرمان و نايب قهرمان اين دوره ش��دند كه با حضور 12 
كشور برگزار شد. تيم ملي واليبال ايران در سال 19۷0 و در 
ششمين دوره بازي هاي آسيايي بانكوک براي سومين بار 
بخت خود را براي قهرماني در اين مسابقه ها با رويارويي 
با هش��ت تيم آسيايي امتحان كرد. تيم ملي واليبال در اين 
دوره از بازي ها »ميلو اس��او اي��م« از جمهوري چك را 
كه مدرس عالي رتبه فدراس��يون جهان��ي واليبال بود، به 
عنوان س��رمربي در اختيار داش��ت، اما باز هم در حسرت 
قهرماني ماند و تنها توانس��ت مكان پنجمي را از آن خود 
كند. هفتمين دوره بازي هاي آس��يايي در س��ال 19۷4 در 

ايران و به ميزباني ش��هر تهران برگزار شد. در مسابقه های 
واليبال اين دوره از بازي ها، هش��ت كشور حضور داشتند 
كه ايران با توجه به امتياز ميزباني بس��يار اميدوار به كسب 
قهرماني بود. تيم مل��ي واليبال ايران در اين دوره از بازي 
 ها با هدايت »تادا هيك��و كوارا« ژاپني در نهايت به ديدار
رده بندي راه يافت و در اين مرحله مغلوب تيم ملي چين 
شد كه براي نخستين بار در مس��ابقه های واليبال آسيايي 
ش��ركت كرده بود و در مكان چهارم قرار گرفت. تيم ملي 

واليب��ال ايران در چه��ار دوره بعدي )هش��تم تا يازدهم( 
بازي ه��اي آس��يايي يعني در بازي ه��اي 19۷8 بانكوک، 
1982 دهل��ي نو، 1986 س��ئول و 1990 پكن غايب بود 
و براي نخس��تين بار پس از پيروزي انقاب اس��امي در 
دوازدهمين دوره بازي هاي آس��يايي 1994 هيروش��يماي 
ژاپن شركت كرد. در بازي هاي آسيايي هيروشيما، حسين 
معدني سرمربي فعلي تيم ملي واليبال كشورمان به عنوان 
بازيك��ن تيم ملي، اين تيم را همراهي مي كرد و »ماس��تو 

موتو« از ژاپن نيز س��رمربي تيم ملي واليبال ايران بود. تيم 
ملي واليبال ايران در دوازدهمين دوره بازي هاي آس��يايي 
در بين هفت كشور ش��ركت كننده به مكان پنجمي اكتفا 

كرد و به كشور بازگشت. 
تي��م ملي واليبال اي��ران در س��يزدهمين دوره بازي هاي 
آس��يايي 1998 در بانك��وک غايب ب��ود و در بازي هاي 
آس��يايي 2002 ك��ره جنوبي بار ديگر ب��راي قهرماني در 
اي��ن رقابت ها به مصاف حريفان آس��يايي رفت. تيم ملي 
واليبال ايران در اين دوره از مسابقه های آسيايي با هدايت 
»پ��اک كي ون« از كره جنوب��ي به مصاف حريفان رفت و 
توانس��ت تا ديدار نهايي نيز پيش ب��رود. در ديدار نهايي 
تيم ايران مغلوب كره جنوبي )ميزبان مس��ابقه ها( شد و به 
مقام نايب قهرماني دس��ت يافت. بازي هاي آسيايي دوحه 
قط��ر، هفتمين حضور تيم ملي واليبال ايران در بازي هاي 
آس��يايي بود كه تي��م ايران با هدايت »مي��رو راد كياچ« از 
صربستان، مكان ششم را به دست آورد. شانزدهمين دوره 
بازي هاي آس��يايي گوانگژو كه  اكنون در كشور چين در 
حال برگزاري اس��ت، هش��تمين حضور تيم ملي واليبال 
ايران در بازي هاي آسيايي است. تيم ايران دور مقدماتي و 
يك هش��تم نهايي مسابقه های واليبال گوانگژو را با اقتدار 
كامل و تنها با واگذاري امتياز يك گيم در هفت بازي خود 
پشت سر گذاشته و تاكنون مقام چهارمي خود را مسجل 
كرده است. اين تيم در مرحله نيمه نهايي به مصاف تايلند 
مي رود كه در صورت پيروزي راهي ديدار نهايي خواهد 
شد. كارشناسان و پيشكسوتان ورزش واليبال كسب مقام 
قهرمان��ي تيم ايران در اين دوره از بازي ها را امكان پذير 
مي دانند. تيم ملي واليبال كش��ورمان تنها دو گام ديگر تا 
قهرماني فاصله دارد. ملي پوشان واليبال ايران در صورت 
پيروزي در دو ديدار باقي مانده به حسرت 52 ساله خود 
پايان مي دهند و براي نخستين بار در تاريخ ورزش ايران، 
كاپ قهرماني اين مس��ابقه ها را به همراه 12 مدال طايي 

آن به كشور خواهند آورد.

گفتگویادداشت

اصغر قلندری

هجده سال انتظار زمان كمی نيست، 
اما مردم ش��ريف و صب��ور اصفهان 
اين س��ال های پر تب و ت��اب را با 
روياه��ای ش��يرين و وعده های تو 
خالی مسئوالن تربيت بدنی و ورزش 
كشور متحمل شدند، انتظار كشيدند 
و حرف��ی نزدند! به اي��ن اميد كه در 
نهايت يكی پيدا ش��ود و احس��اس 
مس��ئوليت بكند و برای رضای خدا 
قدمی مس��ئوالنه ب��ردارد و آرزوی 
ديرين��ه اهال��ی ورزش نصف جهان 
را كه پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 
اس��امی لقب گرفته برآورده سازد. 
سال هاست كه با تشكيل جلسه های 
زياد، احس��اس  مردم نجيب اصفهان 
به بازی گرفته شده و وعده های سر 
خرمن بسياری داده اند كه حتی يكی 

از اين وعده ها عملی نشده است. 
در آخري��ن جلس��ه ای ه��م كه در 
ورزشگاه بزرگ »المپيك« اصفهان با 
حضور معاون عمرانی استانداری و 
مديرعامل ش��ركت توسعه و تجهيز 
و نگهداری اماكن ورزش��ی سازمان 
تربي��ت بدن��ی كش��ور و مدي��ركل 
تربي��ت بدنی اس��تان برگزار ش��د؛ 
رون��د پيش��رفت عملي��ات اجرايی 
ورزش��گاه نفرين شده اصفهان مورد 
بررسی قرار گرفت و از پروژه های 
سالن 6 هزار نفری، استخر سه گانه 
اس��تاندارد بين المللی و اس��تاديوم 
نيم��ه تم��ام نق��ش جهان ك��ه اين 
روزها »پاتوق«موش های صحرايی، 
خفاش و... شده بازديد به عمل آمد 
و در نهاي��ت معاونت اس��تانداری با 
قاطعيت اع��ام كردند كه اين س��ه 
پروژه مهم و حياتی پس از س��ال ها 
توقف در عمليات اجرايی با نظارت 
و پيگيری مس��تمر اس��تانداری فعال 
ش��ده و طبق برنامه زمان بندی شده 
پيش��رفت فيزيكی  يافت��ه و به بهره 

برداری می رسند. 
ايش��ان تصريح نمودن��د كه با توجه 
به 85 درصد عمليات اجرايی سالن 
6 ه��زار نفری ب��ه يم��ن و مباركی 
فرا رس��يدن دهه مبارک فجر س��عی 
خواهد ش��د اي��ن پروژه ب��ه مرحله 

پايان��ی و بهره برداری برس��د و هم 
زمان ب��ا جش��ن های ي��وم ا... دهه 
فجر افتتاح ش��ود. ه��م چنين اظهار 
امي��دواری كردند كه پروژه اس��تخر 
س��ه گانه نيز تا پايان سال 1390 به 
اتمام برس��د و اما از طرفی ش��نيده 
می ش��ود ك��ه علی س��عيدلو متولی 
اول ورزش )مع��اون رئيس جمهور 
و رئيس س��ازمان تربي��ت بدنی( در 
س��فری كه همراه با كاروان ورزشی 
ايران به چين )گوانگژو( داشته تدبير 

تازه ای انديشيده است. 
گوي��ا وی ك��ه از عملكرد ش��ركت 
توس��عه و تجهيزات اماكن ورزشی 
سازمان به ستوه آمده، فرصت حضور 
در بازی ه��ای آس��يايی گوانگژو را 
غنيم��ت ش��مرده و طی نشس��تی با 
مس��ئوالن ورزش و مهندسان چينی، 
از آنها اس��تمداد طلبيده تا با حمايت 
و مس��اعدت از ورزش ايران، قبول 
زحم��ت ك��رده و پ��روژه نيمه تمام 
ورزشی كشورمان از جمله ورزشگاه 
ي��اگار ام��ام تبري��ز و نق��ش جهان 
اصفهان را به پايان برسانند تا رويای 
هجده ساله مردم اصفهان و استاديوم 
نقش جه��ان به حقيق��ت بپيوندد و 
طلس��م اين ورزشگاه نفرين شده به 
دست مهندسان چينی شكسته شود!

اميدواريم پس از بازديد مهندس��ان 
كش��ور چين از پ��روژه نقش جهان 
ق��درت  درآوردن  نماي��ش  ب��ه  و 
ناآگاه كه  اجرايی شان به كارشناسان 
با زمان بندی های غير كارشناس��انه 
خود سال هاس��ت م��ردم را به بازی 
گرفته ان��د و ه��ر ب��ار ب��ه بهانه ای 
عمليات اجرايی را متوقف نموده اند، 
ب��ه آنه��ا ي��اد بدهن��د ك��ه چگونه 
 مس��ئوليت پذير باشند و قدر زمان را 

بدانند!

 زاینده رود 
تيم ملی اميد كشورمان امروز در 
مرحله نيمه نهايی مسابقه های فوتبال 
شانزدهمين دوره رقابت های آسيايی 
گوانگ��ژو ب��ه مصاف ژاپ��ن خواهد 
رفت. تيم اي��ران در دور مقدماتی از 
سد تيم های تركمنس��تان، بحرين و 
ويتنام گذشت، در مرحله يك هشتم 
نهايی با حساب 3 بر يك تيم مالزی 
را از پيش رو برداش��ت و به مصاف 
عم��ان رفت و با تك گل حميد علی 
عسگری به جمع چهار تيم راه يافت. 
حسين چرخابی )سرمربی تيم فوتبال 
ف��والد نطنز( به عنوان كارش��ناس به 
زاينده رود گفت: انتخاب غامحسين 
پيروانی به عنوان سرمربی تيم اميد سه 
چيز را ثابت ك��رد: 1 – مربی ايرانی 
می تواند در س��طح ملی موفق باشد. 
2- صداقت و درس��تی هميشه پيروز 
اس��ت. 3- اخاق و منش پيروانی به 
گونه ای اس��ت كه همه بازيكنان تيم 
ملی به آن احترام گذاشته و از ته دل 

و با تمام وجود بازی می كنند.
وی ادام��ه داد: تجرب��ه ب��ه من ثابت 
كرده كه اولين اصل موفقيت خواستن 
بازيكن��ان اس��ت ك��ه در ت��ك تك 
بازيكنان اميد وجود دارد. ش��اگردان 
پيروانی بازيكنان خوبی هس��تند كه 
هم روی زمين و هم در بازی هوايی 
تسلط خاصی دارند. وی درباره بازی 
با ژاپن اظهار داشت: ملی پوشان اميد 
ب��ازی س��ختی را پي��ش رو خواهند 

داش��ت ام��ا مطمئن هس��تم ك��ه با 
توجه ب��ه پتانس��يل و انگيزه خاصی 
ك��ه نزد بازيكنان امي��د موج می زند 
غامحسين پيروانی اين ديدار را نيز 
با پيروزی پشت سر خواهد گذاشت 
وی تصري��ح كرد: نقط��ه ضعف تيم 
م��ا تنها در عمق دفاع اس��ت و ژاپن 
تيمی س��رعتی اس��ت كه عيار تيم ما 
را مش��خص خواه��د ك��رد ژاپنی ها 
از بازيكنان جوان اس��تفاده كردند تا 
برای رقابت های جام ملت های آسيا 
آماده شوند و آنها آينده نگر هستند و 
اميدوارم تيم ايران با طا رقابت های 
گوانگژو را ترک كند. سرمربی فوالد 
نطن��ز توضي��ح داد: ف��والد نطنز دو 
بازيك��ن اصلی خود )رض��ا طلبه و 
علی مرزبان( را به تيم اميد داد كه در 
بازی های گذشته ضرر كرديم چون 
نفر كم داشتيم و تيم اميد فوالد نطنز 
تازه تشكيل ش��ده و ما نتوانستيم در 
نب��ود ياران مصدوم و ملی پوش خود 
از آنها اس��تفاده كني��م. وی به بازی 
 ج��ام حذفی ب��ا ملوان اش��اره كرد و 
گفت: بدون پنج بازيكن اصلی خود 
به مصاف شاگردان پورغامی رفتيم 
و در كل، مس��ابقه های ج��ام حذفی 
كشور تجربه خوبی برای بازيكنان ما 
 ب��ود و بعضی تيم ها از اين رقابت ها 
كناره گيری می كنند كه اين بی احترامی 
به ديگر تيم ها اس��ت و فدراس��يون 
فوتب��ال بايد اين تيم ه��ا را با جريمه 

سنگينی رو  به  ر وكند.

تيم اميد كاراته فوالد مباركه سپاهان در 
اولين دوره رقابت های جام باشگاه های 
جهان، می توان��د يكی از مقام های اين 
دوره از مس��ابقه ها را از آن خود نمايد.
در نخستين دوره جام كاراته باشگاه های 
جهان، 2 تيم ايرانی حذف و تيم س��وم 
راهی جدول بازنده ها ش��د. تيم كاراته 
فوالد مباركه س��پاهان با س��ه تيم اول، 
س��پاهان نوين و اميد خود پای به اين 

رقابت ها گذاشته بود. تيم سپاهان نوين  
در 2 ديدار اول حريفان تركيه و يونان را 
شكست داد؛ اما با شكست مقابل نماينده 
مصر از گردونه اين پيكارها حذف شد. 
تيم اميد سپاهان  كه شانس آخر محسوب 
می شد  مغلوب باشگاه تركيه ای شد؛ اما 
با توجه به صعود حريف به فينال، اين 
شانس را دارد كه عنوان سوم يا چهارم  

را از آن خود كند.

پس از 18 سال انتظار 
رويای طاليی نقش جهان در چين 

تحقق می يابد؟!

امیدها به فینال امیدوار هستند
حسين چرخابی: ژاپن عيار تيم ما را 

مشخص می كند

 آخرين اخبار رقابت های كاراته 
جام باشگاه های جهان در تركيه
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امام حسن عسگری)ع(:
کوشنده ترین مردم کسی 
است که گناهان را رها 
سازد.

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

جهاد خدمت رسانی در كميته فرهنگ شهروندی

 زاینده رود 
از  شهروندی  فرهنگ  كميته  دبيرخانه 
استراتژی های  و  اصول  تدوين  با   84 سال 
روشن تر  با  و  است  نموده  كار  به  آغاز  كلی 
فعاليت  به  الزم،  راهبردهای  و  اصول  شدن 
اين  است.  بخشيده  علمی تری  شكل  خود 
زيرمجموعه های  از  يكی  عنوان  به  دبيرخانه 
شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  مهم 
اشاعه  در  شهر  مهم  مركزهای  از  اصفهان، 
فرهنگ  و  اجتماعی  سلوک  و  اخاق  آداب، 
شهرنشينی است. هدف از تأسيس اين مركز، 
تاش  و  شهری  معضل های  شناسی  آسيب 
ثمربخش در جهت رفع آنها، ارتقای فرهنگ 
شهروندی و آشنايی هر چه بيشتر شهروندان 
موضوع های  و  شهروند  شهر،  تعريف  با 
شهروندی به منظور ايجاد حسن تعلق در آنها 
 نسبت به شهر،  شهروندان و قانون های مدنی 

می باشد. 
تقويت ارتباط شهروندان با زيبايی های اصفهان، 
حفظ  برای  تاش  زيست،  محيط  با  آشنايی 
هويت فرهنگی اسامی و تاريخی و شناخت 
حقوق خود و ديگران نيز از هدف های فرهنگ   

شهروندی است.

زمان بندی آموزش فراگیر در سال 88
در بهار سال 88 به منظور حفظ محيط زيست 
با  سال  اول  ماه های  شهروندی،  فرهنگ  در 
و  پارک ها  در خصوص  و  بينی  شعار خوش 
فضای سبز و رفع آلودگی های محيط زيست 
گرفت.  صورت  تبليغی  متنوع  برنامه های 
حقوق والدين، حقوق همسايه، وفای به عهد، 
نيز از عنوان های  صله رحم و ميهمان نوازی 
برنامه های سال 88 كميته شهروندی شهرداری 
اصفهان بود كه بر روی استفاده بهينه از منابع 
شهروند  مزاحم،  مشاغل  و  معبر  سد  انرژی، 
و  ايمنی  تاريخی،   آثار  با  آشنايی  الكترونيك،  
ترافيك  نقل عمومی و  نشانی، حمل و  آتش 
نظافت  و  بهداشت  بازيافت،   و  پسماندها 
شهری و مبلمان و زيباسازی شهری در سال 
فرهنگ  مبانی  يادآوری  و  آموزش  به   88
و  پرداخت  اصفهان  مردم  بين  در  شهروندی 

آثار به يادماندنی در اذهان عمومی خلق كرد.
نصب بیلبوردهای تبلیغاتی )تک پایه(

قالب تبليغی جديدی بود كه با طراحی جذاب و 
متفاوت در معرض ديد شهروندان قرار گرفت 
و بنرهايی در ابعاد 3 در 4 متری در ميدان ها 
و چهارراه های مهم شهر، تكراركننده پيام های 

بود  شهروندان  فرهنگ  ارتقای  در  شهروندی 
كه با كمك تصاوير و نوشته های جذاب اين 

پيام ها به شهروندان اباغ شد.
ايستگاه های  در  شهروندی  پيام های  نصب 
محيط  و  سبز  فضای  محوريت  با  اتوبوس 
كاغذ،  مصرف  الگوی  اصاح  زيست،  
پاستيك،  رفع تخلف های شهری، حفظ آثار 
تاريخی، شناخت بازيافت، خطرهای شيرابه و 

اصاح الگوی مصرف آب.
نصب بنرهای شهروندی نيز در پشت تابلوهای 
راهنمايی و رانندگی با موضوع های متنوع از 
تبليغاتی  فضای   140 از  بيش  در   88 تيرماه 

مورد استفاده قرار گرفت.
طریق  از  شهروندی  پیام های  ارسال 

sms
كميته فرهنگ شهروندی از طريق سامانه پيام 
كوتاه، ارتباط مستمری با شهروندان برقرار كرده 
و متناسب با سرفصل های الزم و موضوع های 
هفته ای، يك يا دو بار برای آنها پيامك می فرستد، 
عاقه  مندان به اين سامانه می توانند با مراجعه 
آدرس  به  شهروندی  فرهنگ  كميته  پايگاه  به 
طريق  از  يا  و   www.shahrvandi.net
ارسال عدد يك به شماره 30008313 در اين 
باشگاه فرهنگ شهروندی عضو شوند. تاكنون 
سامانه  اين  در  كوتاه  پيام  ميليون  دو  از  بيش 
ارسال شده و 150 هزار نفر از شهروندان نيز 

در اين طرح عضو هستند.
ف�رهنگ  خیاب���انی  نم���ایشگاه ه����ای 

شهروندی
اين نمايشگاه ها حاوی 80 عدد استند فرهنگ 
متنوع در  با موضوع های  شهروندی است كه 
عمومی  فضاهای  و  شهری  برتر  مكان های 
و  بهينه  مصرف  خلق،  حسن  موضوع های  با 
اصاح الگوی مصرف و نيز چگونگی صحيح 
مصرف آب و برق و انرژی عمومی به نمايش 

گذاشته شده است.
نمایشگاه های کاریکاتور و نقاشی

بر  عاوه  شه����روندی  ف���رهنگ  كميت��ه 
نمايشگاه  های  خيابانی،  سيار  نمايشگاه های 
م��درسه ای و مترو كه در آنه���ا از بنرهای 
دوره های  در  می شود؛  استفاده  شهروندی 

زمانی گوناگون با همكاری گروه های مختلف 
هنری، نمايشگاه های متنوعی را جهت آموزش 
 مفاهيم شهروندی با طرح های سالم، مفرح و 
شادی بخش در قالب طرح های طنز، كاريكاتور 
و نقاشی در معرض ديد عموم مردم قرار داده 

است.
تولیدهای مکتوب

پازل  بروشور،  كتاب،  توزيع  و  انتشار  تهيه، 
بخش  مهم ترين  از  كاتالوگ  انواع  و  كاغذی 
چاپ  كه  است  بوده  همگانی  آموزش های 
كتاب های ويژه كودكان، منشورهای شهروندی، 
شهر ستارگان،  شعر كودكان، كميك شهروندی، 
دانی،  زباله  ايمنی،  مثلث  كاغذی،  دعوای 
اجتماعی،  آداب  كتاب  بروشورها،  مجموعه 
رابطان بهداشت و ده ها عنوان و موضوع كتاب 

متنوع از آن جمله بوده است.
تولیدهای فرهنگی - هنری

رايانه ای،  بازی های  همچون  اقامی  توليد 
انيميشن، فيلم، CD، پازل كارت، نمايش های 
خيابانی،  نقالی و نرم افزارهای رسانه ای نظير 
بسته های  شهری،  تلويزيون های  برنامه های 
شهر  رايانه ای  بازی  زيست،   محيط  فرهنگی 
رايانه ای  بازی  بهار،  پستال های  كارت  من، 
شنگول و منگول، شهروند كوچولو )1( و )2(، 
اتيكت های شهروندی،  پازل های شهروندی، 
مجموعه كيش و مهر و... از توليدهای فرهنگی 

هنری كميته فرهنگ شهروندی بوده است.
جشن ه����ا، جشنواره ه���ا و برنامه های 

فرهنگی و مسابقه ها
شهروندی،  طنز  جشنواره  دومين  اجرای 
ف����رهنگ  كاريك���اتور  جشنواره  نخستين 
استانی  جشن���واره  نخستين   شه���روندی، 
فرهنگ شهروندی،  كوتاه  نويس  نامه  نمايش 
كاغذ،  جشن  شهروندی،  پاتوق  برنامه  ويژه 
و  بازيافت  جشنواره  ريزان،  برگ  جشن 
ماهی قرمز،  تئاترهای خيابانی، فرهنگ سازی 
فوتبال،  مسابقه های  حاشيه  در  شهروندی 
اتوبوس شهروندی و برنامه های فرهنگی آن،  
مسابقه كيش و مهر و حقوق همسايه و والدين 
شهروندی  جشن  شهروندی،  نقالی های  و...،  
همين  بهشت  مسابقه  پارک ها،  نمازخانه   در 

نزديكی ها و... از اين برنامه ها بوده است.
فرهنگ  کمیته  محور  محله  پروژه های 

شهروندی
و  شهروندی  فرهنگ  بومی سازی  هدف  با 
محله های  خاص  معضل های  به  پرداختن 
از  كميته  برنامه های  از  برخی  شهر،  مختلف 
مجامع  و  فرهنگ سراها  به  متمركز  حالت 
راستای  در  كه  شده  كشيده  محلی  فرهنگی 
توزيع عادالنه خدمات و باروری فرهنگی اين 

منطقه ها نقش خوبی را ايفا كرده است.
سفيران  طرح  مادران،  كانون  آموزش  كاس 
شهروندی،  آشنايی با الفبای شهر الكترونيك، 
فراغت،  پايگاه های  در  آموزان  دانش  آموزش 
مهر  و  كيش  مسابقه  و  تكانی  خانه  طرح 
دسته  اين  از  همسايه  حقوق  محوريت  با 

فعاليت ها بوده است.
کالس ها و کارگاه های آموزشی

از  دعوت  كارگاه ها،   و  كاس ها  برپايی 
آموختن  جهت  مخاطبان  مختلف  گروه های 
سرفصل های  ايجاد  و  شهروندی  آموزه های 
جديد با نظرخواهی از مخاطبان و تربيت مبلغ 
فرهنگ شهروندی در اين دوره های آموزشی 
در  شهروندی  فرهنگ  كميته  دستاوردهای  از 

توسعه  كانون  كاس  است.  بوده  طرح  اين 
شهروندی، كارگاه های كانون شهر و شهروند، 
مهارت های  گياه،   و  گل  نگهداری  چگونگی 
از مواد دور ريختنی،   استفاده  زندگی، كارگاه 
آموزش  و  زيست  محيط  آموزش  كارگاه 
آموزشی  دوره های  اين  از  بهداشت،  رابطان 

بوده است.
هم���ایش ه�����ای کمیته ه����ای فرهنگ 

شهروندی
همايش شهر الكترونيك،  شهروند الكترونيك 

با محوريت عمومی
هم���ايش شهر الكترونيك با مح�����وريت 

نوجوانان
هم����ايش شه�����ر الكترونيك با محوريت 

بازنشستگان
هم����ايش تهديدهای امنيتی در سيستم های 

رايانه ای
هم����ايش فرهنگ شه��روندی، ويژه مربيان 

سازمان رفاهی تفريحی
همايش شهر سالم، شهروند سالم

همايش گل، نشاط، زندگی
 هم����ايش فنگ شويی )چيدم����ان منزل و 

اداره(

مهدی رفائی

سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان 
به منظور آش��نايی بيش��تر اف��كار عمومی با 
خدم��ات و زيرمجموعه های اين س��ازمان 
بزرگ فرهنگی، اق��دام به برگزاری تورهای 
بازديد از قسمت های مختلف سازمان برای 

خبرنگاران نموده است. 
سيد احمد مرتضوی مدير امور كتابخانه ها و 
سالن های مطالعه سازمان فرهنگی تفريحی 
ش��هرداری اصفهان در جريان تور بازديد از 
كتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان اظهار 
داش��ت: در ش��هر اصفهان 52 باب كتابخانه 
ب��ا 11۷ هزار عض��و با مديري��ت فرهنگی  

شهرداری اصفهان در حال فعاليت است كه 
از اين تعداد 20 باب كتابخانه عمومی و 32 
باب دارای س��الن مطالعه هستند، هم چنين 
در ط��رح جامع عضوي��ت در كتابخانه های 
ش��هر اصفهان، ه��زار نفر ش��ركت كرده اند 
ك��ه با اين عضوي��ت فراگير ق��ادر خواهند 
 ب��ود از كليه امكانات 52 كتابخانه اس��تفاده 

كنند.
س��يد احمد مرتضوی اضافه ك��رد: در 6 ماه 
نخست سال 89،تعداد 110 هزار جلد كتاب 
در اين كتابخانه ها به امانت رفته است و تنها 
كتابخان��ه مركزی اصفهان روزانه بيش از دو 

هزار نفر مخاطب دارد.

وی با اش��اره به طرح مش��اوره تحصيلی و 
مشاوره كتابخوانی در سالن های مطالعه مذكور، 
اين طرح را ابتكاری دانست كه روزانه 500 
نفر از جوانان را مورد مشاوره قرار می دهد. 
هم چنين طرح ه��ای زيربنايی اين مديريت 
هدف ارتقای س��طح مطالع��ه را با مخاطب 
 قرار دادن همه قشرها و گروه های سنی دنبال 

می كند.
15 ط��رح مبتکران��ه و خ��الق ب��رای 
ارتقای س��طح مطالعه و فرهنگ سازی 

کتابخوانی
مدير امور كتابخانه های ش��هرداری اصفهان 
ايجاد طرح ه��ای خاق و مبتن��ی بر جاذبه 
برای جوانان را س��رلوحه فعاليت س��ازمان 

فرهنگی تفريحی شهرداری دانست و گفت: 
ايجاد بيش از پانزده طرح شاخص كتابخوانی 
از برنامه های فراگير اين س��ازمان بوده است. 
ه��م چنين ايج��اد كتابخانه ه��ای تخصصی 
ك��ودک، نوجوان، كتابخانه ش��يعه، كتابخانه 
ورزش، كتابخانه ادبيات و واحدهای تخصصی 
مطالعه خانواده و حقوق در س��طح شهر در 
مجموعه های تخصصی ادامه دارد. سيد احمد 
مرتضوی طرح های ويژه كتابخوانی سازمان 
فرهنگ��ی تفريحی ش��هرداری اصفهان را به 

صورت زير تشريح كرد:
مجتمع ه��ای  در  کتابخان��ه  ایج��اد   
مس��کونی: ك��ه تاكن��ون در 1۷ مجتم��ع 

مس��كونی راه ان��دازی ش��ده و پش��تيبانی 
محتواي��ی آن با س��ازمان و اداره آن با اهالی 

مجتمع ها است.
 اج��رای طرح فرصت دانایی: با ايجاد 
120 كتابخان��ه كوچ��ك در اماكن عمومی، 
 مط��ب پزش��كان، كلينيك ها،  آرايش��گاه ها، 
اداره  ه��ا و س��الن های انتظار س��عی ش��ده 
فرصت های انتظار ش��هروندان با مطالعه پر 

شود. 
 طرح امانت بین کتابخانه ای: اعضای 
كتابخانه های شهرداری می توانند از چندين 
كتابخانه دانشگاهی معتبر مثل كتابخانه های 
دانشگاه پيام نور، صنعتی، مالك اشتر، علوم 
پزشكی، تحقيقات معلمان و دانشگاه اصفهان 
از طري��ق ورود به س��ايت و پرتال مديريت 

كتابخانه ها بهره مند شوند.
 پی��ک دانایی: ويژه جانب��ازان، معلوالن 

و افراد كم توان اس��ت كه ب��دون خروج از 
منزل می توانند از طريق وب سايت يا تلفن 
كتاب سفارش داده و درب منزل تحويل و يا 

تعويض نمايند.
 طرح کوله کتاب: طرحی مبتكرانه كه طی 
آن از هر مدرسه يك سفير كتابخوان معرفی و 
انتخاب می شود و كوله ای حاوی 10 كتاب برای 
امانت به دانش آموزان به وی تحويل و پس از 
 مدتی كتاب ها و كوله ها بين مدرسه ها تعويض 

می شود.
وي��ژه  مدرس��ه:  هم��راه  ط��رح   
س��رويس های ت��ردد دانش آموزان اس��ت و 
كتاب ها ، بروش��ورها و اقام فرهنگی برای 
امانت در س��رويس مدرس��ه به شيوه پخش 
 كت��اب گويا ب��ه رانن��دگان س��رويس ها يا 

دانش آموزان سپرده می شود.

 طرح کتاب م��ادر و کودك: در جهت 
وارد ك��ردن فرهنگ مطالعه به زندگی زنانی 
كه در حال مادر شدن هستند، به كار می رود 
كه با ثبت نام ايش��ان در مرحله های مختلف 
بارداری و پس از آن كتاب های مفيد پزشكی، 
مذهبی، روان شناسی و... در اختيار آنها قرار 

می گيرد.
 کتابخان��ه دیجیتال: در ايام هفته كتاب 
امس��ال افتتاح شده است و افراد می توانند با 
عضويت در كتابخانه های ش��هرداری تحت 
وب از امكان��ات كتاب ه��ای خطی و چاپ 
سنگی، هم چنين منابع التين و عربی استفاده 
كنند كه ش��رايط خوبی را ب��رای محققان و 

دانشجويان پديد آورده است.

 کتابخانه گویا: در كتابخانه فاطمه الزهرا 
)س( امكانات��ی وي��ژه ب��رای نابينايان و كم 
بينايان فراهم آمده و كتاب های فراوان گويا 
در اختيار آنها ق��رار گرفته، هم چنين امكان 
اس��تفاده از كامپيوتر و اينترنت نيز برای آنها 

فراهم شده است.
 کتاب موبایل: از طريق وب كيوسك های 
مس��تقر در ترمينال ها، بانك ها و كتابخانه ها، 
امكان ذخيره كتاب های مفيد بر روی موبايل 
فراهم آمده تا در زمان سفر و اوقات فراغت 

مطالعه شود.
 برنامه ه��ای تفریحی کتابخانه ها: در 
كن��ار مطالعه، برگزاری عص��ر قصه، نقالی، 

جشن اعياد، كاس های آموزشی، كاس ها 
و برنامه ه��ای آموزش��ی خان��واده و س��اير 
برنامه های متنوع فرهنگی در كتابخانه ها اجرا 

می شود.
 مشاوره درسی و کتابخوانی: يكی از 
نيازهای مهم جوانان يعنی مشاوره تحصيلی 
و ني��ز مش��اوره كتابخوان��ی و تحقيقی در 
كتابخانه های ش��هرداری با استقرار مشاوران 

خبره مرتفع شده است.
انج��ام  کتابخوان��ی:  مس��ابقه های   
مهرب��ان و  ي��ار  كتابخوان��ی  مس��ابقه های 
مس��ابقه های كتابخوانی محله ای و مناسبتی 
در كتابخانه های شهرداری در فصول مختلف 

دنبال می شود.

 اج��رای ط��رح خانه ب��ه خان��ه: برای 
اس��تفاده بان��وان خان��ه دار از كتابخانه ه��ا، 
پيك ه��ا و س��فيران كتابخوان��ی ب��ه درب 
منازل مراجعه ك��رده و به خانم های خانه دار 
كتاب های مفي��د ارائه می دهن��د كه بيش از 
 هزار بسته كتاب در اين طرح پيش بينی شده 

است.
 برنامه اج��رای داس��تانی کتاب ها: 
در قال��ب اج��رای تئاتر محت��وای كتاب ها 
ب��ه خوانن��ده عرضه می ش��ود ك��ه اجرای 
اي��ن ط��رح در ب��اغ غدي��ر و مدرس��ه ها 
 موج��ب جل��ب مخاطب��ان زي��ادی ش��ده 

است.

روزی بود...

مراس��م اختتامي��ه  چهارمي��ن دوره  جايزه  
 كتاب سال شعر جوان موس��وم به جايزه  
قيصر امي��ن پور با انتخ��اب »خوابگرد و 
جاده ه��ای بی پا« به مري��م فتحی برگزار 
ش��د.  به گزارش ايلنا، در اين مراس��م كه 
عصر يكش��نبه )س��ی ام آبان ماه( در محل 
تاالر بتهون در خانه  هنرمندان برگزار شد، 
دفتر ش��عر »خوابگ��رد و جاده های بی پا« 
اثر مريم فتحی، برنده  كتاب س��ال ش��عر 
جوان، اعام ش��د. اس��امی اين شاعران و 
نام مجموعه هايشان همان طور كه پيش تر 

اعام شده بود، به شرح زير است: 
در حوزه  شعر كاسيك: 

چهارده پرتره از ماه، اثر محمد جواد آسمان، 
كمی بهار و پنجره)محسن عابدی جزی(، 
هميش��ه حق با ديوانه هاس��ت، اثر اصغر 

عظيمی مهر و در حوزه  شعر سپيد 
خوابگ��رد و جاده ه��ای بی پ��ا، س��روده  
مريم فتحی/ الف تا ی )علی اس��داللهی(، 
عبدالق��ادری از جنگل آمده بود، س��روده  
سهند آقايی و گوش های هركس غارهای 

كله  اوست، اثر آنيما احتياط.
مراس��م با اجرای موس��يقی ادامه پيدا كرد 
و پ��س از آن محمدرض��ا عبدالملكي��ان 
)مديرعامل دفتر شعر جوان(، گزارشی از 
روند برگزاری جايزه در دوره های پيشين 
و نيز دوره جاری قرائت كرد. وی با اشاره 
به اينكه از ميان 200 اثر رس��يده در داوری 
مرحله  اول، 12 اثر در حوزه  س��پيد و 8 اثر 
در حوزه  شعر كاسيك، به دور نهايی راه 
يافتند، تأكيد كرد: به سبب اهميت موضوع 

نقد و بررس��ی، برای هفت كتاب برگزيده 
در مرحله  دوم داوری، نشس��ت های نقد 
و بررس��ی ب��ا حضور مؤلف��ان و منتقدان 
آثار و نيز عاقه مندان ش��عر برگزار ش��د. 
عبدالملكي��ان افزود: ش��عر هن��ر ملی ما 
ايرانيان اس��ت. اما تي��راژ اندک كتاب های 
شعر در س��ال های اخير، نظر دلسوزانه تر 
اهال��ی فرهنگ را می طلب��د. عبدالملكيان 
در خاتمه  س��خنان خود، داوران جايزه را 
نيز اعام كرد. در بخش شعر سپيد: بهزاد 
خواجات، مهرنوش قربانعلی، رسول يونان 
در مرحله  دوم و علی مسعودی نيا و سعدی 
گل بيانی در مرحله  اول داوری. در بخش 
ش��عر كاسيك: محمدعلی بهمنی، سعيد 
بيابانكی، مريم جعف��ری آذرمانی، عباس 
چشامی و آرش ش��فاعی. وی هم چنين 
اس��امی منتق��دان آثار را در نشس��ت های 
 نقد و بررس��ی آثار به اي��ن ترتيب اعام 
ك��رد: حاف��ظ موس��وی، زهي��ر توكلی، 
حميدرضا شكارسری، سيامك بهرام پرور، 
هوشيار انصاری فر، بهروز ياسمی و سعدی 
گل بيانی. در بخش پايانی جلسه نيز بهزاد 
خواجات و سعيد بيابانكی بيانيه های هيأت 
داوران را در بخش های س��پيد و كاسيك 
خواندند. جايزه  اين دوره  كتاب سال شعر 
ج��وان برای كتاب برگزي��ده، خوابگرد و 
جاده ه��ای بی پا اثر مريم فتحی، وجه نقد 
به مبلغ يك ميليون تومان و برخی جوايز 
غيرنقدی بوده است. اين جايزه برای شش 
كتاب ديگر، شامل مبلغ پانصد هزار تومان 

وجه نقد و نيز جوايز غيرنقدی بود.

»خوابگرد و جاده های بی پا« جایزه  کتاب سال 
دفتر شعر جوان را برد 

ياد ياران ياد باد

مديريت امور كتابخانه های شهرداری اصفهان:

در شهر اصفهان 52 كتابخانه با 117 هزار عضو با مديريت فرهنگی شهرداری فعال است

مدیر امور کتابخانه های شهرداری 
اصفهان ایجاد طرح های خالق و مبتنی 

بر جاذبه برای جوانان را سرلوحه 
فعالیت سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری دانست


