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شهرهاي وزوان و ميمه در نظر دارد نسبت به اجاره كشتارگاه مشترك 
وزوان و ميمه متعلق به شهرداري هاي وزوان و ميمه واقع در كيلومتر 8 
غرب وزوان از طريق آگهي مزايده كتبي به مدت پنج سال شمسي اقدام 
نمايد متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي حداكثر به مدت 
وزوان  شهرداري  به  مزايده  در  شركت  شرايط  دريافت  جهت  روز   10
مراجعه نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. 

آگهي مزايده نوبت اول

مناقصه لوله گذاری فاضالب با ارزيابی کیفی 

محمد علي پور شريعت
شهردار وزوان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

89-3-361
اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر بوئین و 

میاندشت
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89-3-362
کلکتور جمع آوری فاضالب جنوب شرق اصفهان 
)خیابان شریعتی( در محدوده منطقه خوراسگان

18/000/0003/723/328/349عمرانی

89-3-363
کلکتور جمع آوری فاضالب جنوب شرق اصفهان 

)خیابان قیصری( در محدوده منطقه خوراسگان
22/500/0005/224/310/861عمرانی
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مهم ترین راه جذب رضایت مردم؛ 
احساس امنيت در حوزه هاي قضايي 
و اقتصادي است

سپاهان بهترین تیم ایراني 
در يك دهه اخير
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ــــایری  ــه عش ــپــــاه ناحیـ ــده س  فرمــــان
ــایر  ــیج عش ــال و بختیاری گفت: بس چهارمح
ــوری و پایداری در تحقق  همواره نماد سلحش
ــعه و  ــاز توس ــای عالیه نظام و بسترس هدف ه

پیشرفت کشور محسوب می شود. 
ــهرکــرد،  ــزارش فـــارس از ش ــه گـــ  بــــ
ــن  ــش معتمدی ــی زاده« در همای ــر قل »منوچه
ــن  ای ــایر  عش ــات  ای و  ــف  طوای ــران  س و 
ــور در  ــدار کش ــور اقت ــیج را مان ــتان، بس اس
ــار  اظه و  ــت  دانس ــام  اس ــمنان  دش ــر   براب
ــیج با مدیریت انقابی خود همواره  داشت: بس
ــود ناکام  ــای خ ــق هدف ه ــمن را در تحق دش

گذاشته است. 
ــه  ــر و گنجین ــوان ذخای ــه عن ــایر ب وی از عش
ــتادگی و  گران بهای انقاب نام برد و افزود: ایس
مقاومت عشایر در برابر دشمنان این مرز و بوم 

ستودنی و قابل تحسین است. 
ــتان را  ــایر اس قلی زاده ایجاد وحدت میان عش
اساسی ترین هدف برگزاری این همایش عنوان 
ــایر و  ــکل های عش ــی مش کرد و گفت: بررس
ــردن آنها از دیگر  ــتای برطرف ک تاش در راس

هدف های برگزاری این همایش است. 
ــایر  ــجاعت عش ــوری و ش وی روحیه سلحش
ــان  ــمنان از جمله نقاط درخش ــر دش را در براب
ــش از  ــزود: پی ــمرد و اف ــایر برش ــخ عش تاری
ــامی و پس از  ــکوهمند انقاب اس پیروزی ش
ــایر در صحنه های مختلف حاضر  انقاب، عش
ــهدای گرانقدری را تقدیم اسام و انقاب   و ش
ــایری  عش ــه  ناحی ــپاه  س ــده  فرمان ــد.   کرده ان
ــاعه  ــاری، بر ضرورت اش ــال و بختی چهارمح
ــایر تأکید کرد و  ــیج عش ــج فرهنگ بس  و تروی
گفت: این فرهنگ می تواند در توسعه و بالندگی 
کشور و استان نقش به سزایی داشته باشد. وی 
ــت و  ــیجی بودن را یک موهبت الهی دانس بس
ــیجی استان همواره در تمامی  افزود: عشایر بس
ــی و  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس حوزه ه

اقتصادی حضور فعال و گسترده داشته اند. 

ــداوم عمرانی  ــای م پروژه ه
ــان با عنوان  ــهرداری کاش ش
طرح های »همت« یکی پس 
ــی مضاعف  از دیگری تاش
ــان  ــهری کاش از مدیریت ش
را رقم زده است و هم چنان 

همت های دیگری از شهرداری کاشان در راه است...
شهرستان/ صفحه 4

 پروژه های عمرانی »همت« 
تداوم در خدمت رسانی شهرداری 

کاشان )قسمت دوم(

عشاير نماد سلحشوري 
هستند

امام جمعه اصفهان: 

فرمان تشكیل بسیج از الهامات الهي بود 
صفحه2

صفحه2

ــنواره  ــم افتتاحیه جش  مراس
ــرت  عت و  ــرآن  ق ــم   فیل
)تسنیم ( امروز ساعت 6 بعد 
از ظهر در سالن اتاق بازرگانی 
در اصفهان با حضور مسئوالن 
ــتان و جمعی از هنرمندان  اس

کشوری واستانی برگزار می شود. قندی مدیر اجرایی جشنواره ...
جامعه/ صفحه3

ــت خبری رئیس کانون  نشس
ــتان اصفهان  حمل و نقل اس
ــون انجمن های  در محل کان
ــرکت و   صنفی کارفرمایان ش
ــل و نقل  ــه های حم مؤسس
کاالی استان اصفهان برگزاری 

ــول باقری، در این نشست خبری اظهار داشت: بخش  شد. عبدالرس
خصوصی وظیفه خود می داند که به عنوان بازویی توانمند و اجرایی 

در اجرای هدفمندی یارانه ها وارد شود...
سراسری/ صفحه2

امروز در اصفهان افتتاح مي شود:
 جشنواره فيلم قرآن و عترت 

)تسنيم (

 احداث شهرک حمل و نقل در اصفهان 

با حضور 110 هزار بسیجي؛ 

ديدار پرشور بسیجیان با رهبر معظم انقالب
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ــان با عید غدیر  ــنبه هم زم صبح پنج ش
ــتان  ــیجیان اس خم 110 هزار نفر از بس
ــي  فرهنگ اردوي  ــب  قال در  ــران  ته
ــت« با رهبر معظم  رزمي »فدائیان والی
ــامي دیدار و تجدید بیعت   انقاب اس

کردند. 
به گزارش ایرنا، در این گردهمایي بزرگ 
ــیجیان گردان هاي عاشورا،  عاوه بر بس
الزهرا )س( و امام حسین)ع( شهرهاي 
مختلف استان تهران، فرماندهان عالیرتبه 
ــور نیز حضور  ــي کش ــي و انتظام  نظام

داشتند. 
ــخنراني حضرت  ــا س ــش ب ــن همای ای
آیت اله خامنه اي ولي امر مسلمین جهان 

برگزار شد. 
ــردار  ــخنراني مقام معظم رهبري، س ــش از س پی
ــازمان بسیج گزارشي  محمدرضا نقدي رئیس س
ــري دامت برکاته  ــر مقام معظم رهب را در محض

قرائت کرد. 
ــاني بسیج، نقدي  بنابر گزارش پایگاه اطاع رس
ــزارش در محضر ولي امر  ــمتي از این گ در قس
ــام امت و اي نائب  ــلمین جهان گفت:  اي ام مس

ــروز 110 هزار  ــج(، ام ــام زمان )ع ام
ــتان تهران، به نمایندگي از   بسیجي اس
ــاع غدیر  ــیجي و اجتم میلیون ها بس
ــیجي رزمنده  ــور، یک میلیون بس کش
ــرکت کننده در اردوي رزم فدائیان  ش
ــور و همه  ــهر کش والیت در 400 ش
ــام، که دلهاشان  ــیجیان جهان اس بس
براي حضور در محضرتان پَر مي کشد، 

 

ــعید  آمده اند، تا ضمن تبریک عید س
ــا آزادي  ــه راه، ت ــراي ادام ــر، ب غدی
ــتمگران، با  ــریت از سلطه س همه بش
ــود تجدید بیعت  ــواي خ ــام و پیش  ام

کنند. 
وي گفت: همه پیروزیهاي برجسته اي 
ــي غریب و تنها را به کانون پر  که ملت
تپش تحوالت جهان و الگوي همه آزادیخواهان 
ــول والیت  ــیج ملت ح ــون بس ــدل کرد مره  ب

بود.

مهدی رفائی
ــل و نقل  ــس کانون حم ــت خبری رئی نشس
ــون انجمن های  ــان در محل کان ــتان اصفه اس
ــه های  ــرکت و مؤسس ــی کارفرمایان ش  صنف
ــتان اصفهان برگزاری  ــل و نقل کاالی اس حم

شد.
ــت خبری  ــری، در این نشس ــول باق عبدالرس
ــی وظیفه خود  ــت: بخش خصوص  اظهار داش
می داند که به عنوان بازویی توانمند و اجرایی 
ــود و  ــدی یارانه ها وارد ش ــرای هدفمن در اج
ــیدن به  ــائل آن تا رس ــای مس همواره راهگش
ــد. وی  هدف ها و افق های مالی پیش رو باش
ــگاهی کانون  ــه فعالیت های نمایش ــاره ب با اش
ــگاه و  ــل گفت: تا کنون دو نمایش حمل و نق
همایش در سال های گذشته برگزار شده است 
ــال نیز در دهم آذرماه این نمایشگاه در  و امس
هتل آسمان اصفهان با حضور مسئوالن استان 

گشایش خواهد یافت. 
ــاد هماهنگی و  ــای نظیر ایج ــری هدف ه  باق
ــی و خصوصی با  ــان بخش دولت ــم دلی می ه
ــد حمل و  ــام 90 درص ــه اینکه انج ــه ب توج
ــش خصوصی انجام  ــط بخ  نقل جاده ای توس
ــرکت های  ــود و رانندگان پرتاش ش می ش
حمل و نقل جاده ای خصوصی وظیفه اصلی و 
ــور را با نظارت  خطیر حمل و نقل کاال در کش
ــانند و هم چنین  بخش دولتی به انجام می رس
ــتان را  بیان عملکردهای بخش حمل و نقل اس
الزمه ایجاد نمایشگاه ها و همایش ها در بخش 
ــرکت  ــت و حضور 78 ش ــل و نقل دانس  حم
ــته را  ــال گذش ــگاه س حمل و نقل در نمایش
ــور پرتاش صنعت  ــانی از پویایی و حض  نش

ــت. رئیس  ــتان اصفهان دانس حمل و نقل اس
ــتان اصفهان برگزاری  ــون حمل و نقل اس کان
ــئوالن دولتی جهت  ــه های متعدد با مس جلس
ــرکت ها و تعاونی  ــکل های ش ــی مش  بررس
حمل و نقل و هماهنگ کردن بخش خصوصی و 
دولتی را از دستاوردهای این کانون قلمداد کرد 
و افزود: برگزاری نمایشگاه و همایش صنعت 
ــی در  حمل و نقل، برگزاری دوره های آموزش
ــای حمل و نقل  ــاط با ضوابط و قانون ه ارتب
ــرکت های  ــه تعداد 3 هزار نفر از مدیران ش ک
ــه سال در آن آموزش  حمل و نقل در طول س
ــده اند، هم چنین انجام کاس های آموزش  دی
ــرکت های  و هماهنگی بین پلیس راهور و ش
ــن کانون بوده  ــل از برنامه های ای ــل و نق  حم

است.
ــی از هدف های مهم  ــری یک ــول باق عبدالرس
ــه های تعاملی این کانون با دیگر قشرها  جلس
را پایین آوردن تخلف های شهری، در راستای 
ــه در این  ــت ک ــهر الکترونیک دانس ایجاد ش
ــرکت فعال کانون در کمیسیون های  راستا ش
ــای  ــوص تخلف ه ــه مخص ــاده 5 و 12 ک  م
حمل و نقل است بسیار چشم گیر و درخشان 
ــتان  ــت. رئیس کانون حمل و نقل اس بوده اس
ــهرک های  ــح کرد: احداث ش اصفهان تصری
ــتور کار کانون قرار دارد  ــل و نقل در دس حم
ــره برداری  ــده به به ــال آین ــاز اول آن س  و ف
ــدادی از اعضای  ــرکت تع ــد که با ش می رس
ــاحت ایجاد خواهد  کانون در 150 هکتار مس
ــهرک ها در  ــن ش ــاخت ای ــداوم س ــد و ت  ش
ــد بود.  ــهر خواه ــی ش ــهر و خمین ــن ش زری
ــاره به این مطلب که  ــول باقری با اش عبدالرس

در سال گذشته، 334 میلیون تن کاال در کشور 
ــتان اصفهان را  ــده است سهم اس جا به جا ش
ــرد که رقم  ــون تن ارزیابی ک ــدود 40 میلی ح
ــد. وی عنوان داشت: با  قابل توجهی می باش
توجه به حداکثر افزایش 15درصدی گازوئیل، 
ــود  ــری 150 تومان ش ــن محصول لیت اگر ای
ــدن  باید تمهیدهای الزم برای عدم متضرر ش
ــرد و با نظارت  بخش خصوصی صورت پذی
ــای خوب در بخش اجرایی با   الزم و تعامل ه
ــتان  ارگان های مختلف کانون حمل و نقل اس
توانسته است بر افزایش قیمت ها نظارت دقیقی 
ــته باشد تا حدود 430 هزار دارنده کارت  داش
ــتند  ــوخت که در صنعت حمل و نقل هس س
ــه برنامه ریزی  ــوند ک ــکل رو به رو نش با مش
برای بیمه آنها نیز صورت گرفته است. رئیس 
ــتان اصفهان خاطرنشان   کانون حمل و نقل اس
کرد: در این دوره از همایش و نمایشگاه صنعت 
حمل و نقل سعی خواهیم کرد تا با استفاده از 
تجربه سال های گذشته یک استراتژی دو ساله 
 تعریف کنیم تا هدف هایی نظیر نوسازی ناوگان 
ــور  حمل و نقل و دور زدن تحریم ها علیه کش
در آن لحاظ شود و حداقل بتوان خودروهای 
یک تا 2 سال کار کرده را برای نوسازی ناوگان 
 حمل و نقل و دور زدن تحریم ها به کشور وارد 
ــه  پایان ــال  انتق از  ــان  پای در  ــری  باق ــرد.   ک
 حمل و نقل امیرکبیر به منطقه زرین شهر خبر داد و 
افزود: با این انتقال پایانه کامیون ها به ذوب آهن 
ــود و در امور  ــک می ش ــایر صنایع نزدی و س
ــد و در کنار شهرک  ــهیل ایجاد خواهد ش  تس
 حمل و نقل علویجه بار حمل و نقل استان را کاهش 

خواهد داد.

امام جمعه اصفهان گفت: فرمان تشکیل بسیج 
ــتور امام خمینی  در پنجم آذرماه 1358 به دس
)ره( و درست یک سال قبل از جنگ تحمیلی، 

از الهام های الهی می باشد. 
به گزارش ایرنا، آیت ا... سید یوسف طباطبایی 
ــن هفته  ــاز جمعه ای ــای نم ــژاد در خطبه ه ن
ــجد امام این شهر اقامه شد،  اصفهان که در مس
ــیج، حق بزرگی بر گردن ما دارد که  افزود: بس
ــت ساله جنگ تحمیلی  این حق در دوران هش

نمود بیشتری داشت. 
ــال دفاع  ــت س ــه داد: در دوران هش وی ادام
ــگ بودند،  ــر با ما در جن ــدس که همه کف مق
ــپاه به عنوان نیروهای تازه وارد در  بسیج و س
ــتند، برای ایران  کنار ارتش به هم ریخته توانس

اسامی عزت بیافرینند. 

ــیج را نه یک نیروی نظامی، بلکه یک  وی، بس
نیروی مردمی برشمرد و گفت: همه مردم برای 
دفاع بی مزد و منت از نظام جمهوری اسامی 

آماده باشند. 
ــته تا  ــی که کمر همت را بس ــیج یعنی کس بس
ــت و خدا دفاع  ــام، امام  از دین، انقاب، اس

کند. 
امام جمعه اصفهان، هم چنین با اشاره به برپایی 
ــه های بزرگ  ــش از یک هزار برنامه و جلس بی
ــبت عید  ــتان به مناس ــطح اس و کوچک در س
ــم امسال  ــعید غدیر گفت: وجه تمایز مراس س
با سال های قبل، داشتن سخنران در کنار مداح 

در جلسه ها بود. 
ــد: مداحی،  ــت ا... طباطبایی نژاد یادآور ش آی
ــمندی است ولی  ــی و ارزش ــیار اساس کار بس

ــن کار منحصر  ــه ای ــه فقط ب ــد یک جلس نبای
ــوت از منبری ها  ــا دع ــد ب ــه بای ــود، بلک ش
ــه ها  ــی جلس ــوای کیف ــه محت ــخنرانان ب  و س

بیفزاییم. 
ــرایط کنونی که  ــرد: در ش ــان ک وی خاطرنش
ــه غدیر که  ــن جوانان راجع ب ــمنان در ذه دش
ــک ایجاد  ــام است ش ــلم ترین قضیه اس مس
می کنند، باید در جلسه ها به تشریح این واقعه 

پرداخته شود. 
ــری از  ــان در بخش دیگ ــه اصفه ــام جمع ام
ــم آذرماه،  ــت هفت ــن گرامیداش ــخنان، ضم س
ــردان  دالورم ــت:  گف ــی  دریای ــروی  نی روز 
ــی  ــگ تحمیل ــی در دوران جن ــروی دریای نی
ــور  ــیاری باالیی برای کش ــأ خدمات بس  منش

بودند.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

انتقاد سارکوزي از رويكرد آمريكا 
در روند صلح خاورميانه

رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتي از رویکرد آمریکا در خصوص نظارت 
ــاد کرد. به گزارش  ــد صلح خاورمیانه انتق ــر تاش هاي جاري در رون ب
فارس به نقل از روزنامه فرانسوي »لوپوئن«، »نیکا سارکوزي« در مراسم 
ــور هاي عربي و فرانسه در  ــالگرد تأسیس اتاق بازرگاني کش چهلمین س
پاریس در انتقاد از رویکرد آمریکا در زمینه  نظارت بر تاش هاي مربوط 
ــیوه خود براي رسیدن  به احیاي روند صلح اعام کرد: آمریکا باید در ش
ــه چارچوبي در روند صلح، تفکر و تأمل کند. وي افزود: من هم چنان  ب
بر این عقیده ام که در روند صلح باید رویکردي سیاسي، ملموس و سریع 
در پیش گرفته شود. سارکوزي در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت 
ــرائیل در گرو تشکیل کشور  ــتي گفت: امنیت واقعي اس رژیم صهیونیس
مستقل، دموکرات و مدرن فلسطین است که ملزم به حفظ امنیت اسرائیل 
باشد. رئیس جمهور فرانسه هم چنین تأکید کرد: سیاست خارجي فرانسه 
ــح خاورمیانه باید با  ــت. راه حل صل ــتقال برخوردار اس از توازن و اس
مشارکت تمام گروه ها و رایزني هاي بیشتر کشورهاي جهان همراه باشد. 
ــورهاي عربي روابط سیاسي خوبي  ــارکوزي در ادامه گفت: ما با کش س

داریم و فرانسه روابط دوستانه اي با مسئوالن منطقه دارد.

تشكيل کميته گسترش روابط 
استراتژيك بين مصر و ترکيه

ــري خود اعام  ــس از دیدار با همتاي مص ــور خارجه ترکیه پ ــر ام وزی
ــترش روابط استراتژیک بین  ــور براي تشکیل کمیته گس کرد که دو کش
ــبکه  ــیدند. به گزارش فارس به نقل از ش ــره به توافق رس ــکارا و قاه آن
 الجزیره، »احمد داود اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبري با 
ــت کمیته  »احمد ابوالغیط« وزیر امورخارجه مصر تأکید کرد که قرار اس
مشترکي براي گسترش روابط راهبردي بین دو کشور تشکیل شود. داود 
ــکل از دو طرف  اوغلو در این باره تصریح کرد: توافق کردیم کمیته متش
ــتراتژیک بین مصر و ترکیه در راستاي تقویت  ــترش روابط اس براي گس
ــکیل شود. وي در این نشست خبري  روابط دوجانبه آنکارا - قاهره تش
ــاندن حجم همکاري هاي  ــد، تأکید کرد که رس ــه در آنکارا برگزار  ش ک
ــه خواهد بود. وزیر  ــطح، هدف اصلي این کمیت دو جانبه به باالترین س
ــکیل  امور خارجه ترکیه در ادامه افزود: گفتگو درباره جزئیات طرح تش
ــترش روابط استراتژیک ترکیه - مصر طي چند ماه آینده پایان  کمیته گس
خواهد یافت و سپس به امضاي رؤساي جمهور دو کشور خواهد رسید. 
ــد و با  ــمي همتاي ترکي خود وارد آنکارا ش ابوالغیط پس از دعوت رس
مقام های عالي رتبه این کشور دیدار کرد. وي هم چنین با »عبداله گل« 
رئیس جمهور ترکیه دیدار و پیام »حسني مبارک« رئیس جمهور مصر را 
به وي تقدیم خواهد کرد. برنامه هسته اي ایران، تحول هاي لبنان، اوضاع 
ــي و  ــیا و نیز دیگر موضوع های سیاس ــتان، همکاري اروپا و آس افغانس
اقتصادي از دیگر مسائلي است که ابوالغیط در سفر به ترکیه با مسئوالن 

ترکي بررسي کرد.

پوتین: 
همكاري روسيه و چين عامل مهم 

تحكيم ثبات و امنيت در جهان است   
ــیه در دیدار با »ون جیابائو« همتاي  ــت وزیر روس والدیمیر پوتین نخس
چیني خود در شهر سنت پترزبورگ روسیه، اعام کرد: همکاري روسیه 
ــیا و  ــت در جهان و منطقه آس ــم تحکیم ثبات و امنی ــل مه ــن عام و چی
ــکو و به نقل از منابع خبري،  ــت. به گزارش ایرنا از مس اقیانوس آرام اس
ــاري اقتصادي جهان  ــن به وضع ج ــیه و چی ــن گفت: روابط روس پوتی
ــتگي ندارد و در جهات مختلف توسعه مي یابد. نخست وزیر روسیه  بس
ــیه و چین در عرصه هاي  ــد همکاري هاي روس ــاره به آهنگ رش با اش
ــتار توسعه  مختلف از جمله در بخش هاي اقتصادي و بازرگاني، خواس
همکاري هاي روسیه و چین شد. پوتین از وضع همکاري هاي اقتصادي 
ــت سال جاري،  ــندي کرد و گفت: در 9 ماه نخس ــور ابراز خرس دو کش
حجم مبادله های بازرگاني میان روسیه و چین با رشد 56 درصد، به 42 

میلیارد دالر رسید. 
ــال 2009  ــان کرد که س ــر چین نیز خاطرنش ــت وزی ــو نخس ون جیابائ
ــیه و چین بود.  ــرفت هاي قابل توجه در همکاري هاي روس ــال پیش س
ــي حکومتي، امکان هماهنگي  ــطح عال  وي افزود: دیدارهاي منظم در س
ــت هاي دو کشور را فراهم مي سازد. در پایان این دیدار، 12 سند  سیاس
ــکاري از جمله موافقت نامه هاي همکاري بازرگاني، حمل و نقل و  هم
ــعه  گمرک، تفاهم نامه حمایت از مالکیت هاي فکري و توافق نامه توس

گذرگاه هاي مرزي میان دو کشور امضا شد. 

فیدل کاسترو: 
ناتو مافياي نظامي و اوباما بهترين 

مارگير تاريخ است 
»فیدل کاسترو«، رهبر کوبا، سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( را مافیای 
ــی و »باراک اوباما«، رئیس جمهوري  نظامی، جنگ افغانستان را نسل کش
ــن مارگیر تاریخ خواند. به گزارش  ــکا را الیق دریافت جایزه بهتری آمری
ــه، فیدل کاسترو طي مقاله ای در واکنش  ایلنا به نقل از خبرگزاري فرانس
ــت که پیمان ناتو نهادي  ــبون، نوش ــران ناتو در لیس ــت اخیر س به نشس
ــن که از فقر، عدم  ــم خود را بر روی میلیاردها ت ــت که چش متجاوز اس
ــکن، محرومیت از خدمات بهداشت و  ــعه، کمبود غذا، نداشتن مس توس
 سامت، بیکاری و محروم بودن از امکانات آموزشی رنج می برند، بسته 

است. 
ــهورترین چهره هاي کمونیستي جهان  ــاله که یکي از مش ــترو 84 س کاس
است، نوشته: ناتو پرنده اي است که در دامان امپریالیسم آمریکا نشسته و 
به ابزاري برای نسل کشی در افغانستان تبدیل شده است. وی که انقاب 
ــال 2006 به  ــال 1959 میادي رهبري و در س ــتي کوبا را در س کمونیس
ــت خود  ــود کناره گیري کرده، در این یادداش ــمت خ  دلیل بیماري از س
ــتان شکست  ــت که رهبران غربی در نهایت در افغانس پیش بینی کرده اس
ــال دوری از  ــترو که از ماه جوالي، پس از چهار س خواهند خورد. کاس
ــود، پیش از  ــی به علت بیماری در انظار عموم حاضر می ش عرصه سیاس
ــبت به تهدید  این نیز بارها به »باراک اوباما«، رئیس جمهوري آمریکا نس

جنگ هسته ای در جهان هشدار داده است. 
ــت آمریکا  ــت های نادرس ــروز این جنگ احتمالي را سیاس ــت ب وي عل

خوانده است. 
کاسترو درباره اوباما نوشته است: اوباما حاال )پس از گرفتن جایزه صلح 
ــت وعده او مبني بر خروج نیروهاي  نوبل( اعتراف مي کند که ممکن اس
آمریکایي از افغانستان به تعویق بیفتد، ما باید به او جایزه  بهترین مارگیر 
ــبت به تغییرهای جوي  در طول تاریخ را بدهیم. رهبر کوبا هم چنین نس
هشدار داده و تأکید کرده است که یک جنگ هسته ای، تاش های جهانی 

برای مقابله با تغییرهای جوي را از میان خواهد برد. 

ایستگاه یارانه

با حضور 110 هزار بسیجي؛ 

ديدار پرشور بسیجیان با رهبر معظم انقالب

امام جمعه اصفهان: 
فرمان تشكيل بسيج از الهامات الهي بود 

ــه چهارمحال و بختیاري  مدیر غل
گفت: با اجراي قانون هدفمندي 
شامل  حمایتي  بسته هاي  یارانه ها 
ــوض و وام هاي  کمک مالي باع
ــتان  کم بهره در اختیار خبازان اس
ــم زمانیان در  ــرار مي گیرد. قاس ق
گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار 
ــون بیش از 487  ــت: هم اکن داش
نانوایي در سطح استان مشغول به 

فعالیت هستند. 
ــاس از  ــن اس ــزود: برهمی وي اف
ــي موجود در  ــداد نانوای ــن تع ای
استان بیش از 121 واحد نانوایي 
ــتا و بیش از 377 واحد  در روس
ــر  ــهر دای ــطح ش ــي در س نانوای

هستند. 
زمانیان از خرید بیش از 69 هزار 

ــاورزان  تن گندم مرغوب از کش
ــال جاري خبر داد و  استان در س
افزود: هم اکنون ظرفیت انبارهاي 
ــتان 27 هزار و 500  دولتي در اس
تن و ظرفیت انبارهاي خصوصي 

افزون بر 80 هزار تن است. 
زمانیان اضافه کرد: در حال حاضر 
پخت نان بربري، نان سنگک، نان 
ــان تافتون،  ــک، ن لواش، نان خش
نان شیرمال و نان محلي از سوي 
نانوایي هاي مستقر در سطح استان 
ــه و در اختیار مردم قرار داده  پخت

مي شود. 
ــات بازرگاني  ــه و خدم مدیر غل
ــا بیان  ب ــال و بختیاري  چهارمح
ــط ماهانه  ــور متوس ــه به ط اینک
ــش از 250  ــر واحد خبازي بی ه

ــت  ــهمیه اي دریاف ــه آرد س کیس
ــاس  ــد، افزود: برهمین اس مي کن
ــاي هر کیلوگرم آرد 750 ریال  به
ــت. زمانیان کیفیت پخت نان  اس
ــتان را مطلوب ارزیابي کرد و   اس
ــه عوامل  ــان ب ــت ن ــت: کیفی گف
زیادي نظیر کیفیت گندم، کیفیت 
آرد، نیروي انساني، مواد افزودني 
ــتگي  ــر بس ــل آوري خمی و عم
ــح کرد: هم اکنون  دارد. وي تصری
ظرفیت انبارهاي دولتي در استان 
ــن و ظرفیت  ــزار و 500 ت 27 ه
انبارهاي خصوصي افزون بر 80 

هزار تن است. 
ــور را  ــزان یارانه آرد کش وي می
ــطح  ــزار میلیارد تومان در س 4 ه
ــور اعام کرد و گفت: دولت  کش

یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
را به طور مستقیم به کشاورز و 2 
میلیارد و 700 میلیون تومان آن را 
به مردم مي پردازد، بر همین اساس 
قیمت گندم ملي در سطح کشور 
اعام مي شود. زمانیان خاطرنشان 
ــامل  ــته هاي حمایتي ش بس کرد: 
ــوض، تعویض  ــک مالي باع کم
ــره بوده  ــاي کم به ــغل و وام ه ش
ــتان قرار  که در اختیار خبازان اس
ــرد: با  ــح ک ــرد. وي تصری مي گی
ــب قانون هدفمندي  اجراي مناس
یارانه ها و حذف یارانه این بخش 
ــار مي رود  ــت فعلي، انتظ از حال
ــدم،  ــت گن ــاي کیفی ــاهد ارتق ش
ــیدن  ــان و به حداقل رس آرد و ن

مشکل هاي مردم باشیم.

در راستاي اجراي قانون هدفمندي یارانه ها؛
بسته هاي حمايتي مناسب به خبازان چهارمحال و بختياري ارائه مي شود

ــمنان خارجي،  ــا دش ــا راه مقابله ب تنه
ــت و درک  ــه بر ملت در داخل اس تکی
ــد باعث افزایش  ــرورت مي توان این ض
ــدرت ایران در عرصه بین المللي  مؤثر ق
ــود. به گزارش ایلنا ، آیت ا... هاشمي  ش
ــي از  ــا جمع ــدار ب ــنجاني در دی رفس
اعضاي فراکسیون خط امام)ره( مجلس 
ــوراي اسامي، با اشاره به نقش مردم  ش
ــامي، جنگ  ــاب اس ــروزي انق در پی
ــد  ــازندگي، تأکی ــي و دوران س  تحمیل
ــام و انقاب  ــر مردم همراه نظ کرد: اگ
نبودند نمي توانستیم از این موانع دشوار 
ــخیص  ــم. رئیس مجمع تش ــور کنی عب
ــا توجه به  ــام هم چنین ب ــت نظ مصلح
ــاي روزافزون  ــرایط جهاني و اقدام ه ش
ــامي، تأکید  بر ضد نظام جمهوري اس
کرد: تنها راه مقابله با دشمنان خارجي، 
تکیه بر ملت در داخل است و درک این 
ــث افزایش مؤثر  ضرورت مي تواند باع
قدرت ایران در عرصه بین المللي شود. 
هاشمي رفسنجاني مهم ترین راه جذب 
ــردم را عمل به  ــي و رضایت م همراه
ــژه فصل  ــي به وی ــول قانون اساس اص
ــاس  ــن احس ــردم و هم چنی ــوق م حق
ــت در حوزه هاي قضایي، اجتماعي  امنی
ــزود: در  ــوان کرد و اف ــادي عن و اقتص
ــیاري از زیربناها  ــرایط فعلي که بس ش
ــت و درآمد کشور با  ــده اس ــاخته ش س
ــطح  توجه به افزایش قیمت نفت در س
ــوان اقدام هاي  ــي قرار دارد، مي ت مطلوب
ــام داد.  ــن خصوص انج ــبي در ای مناس
ــخیص مصلحت نظام  رئیس مجمع تش

با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، 
تأکید کرد: اطاع رساني به موقع، در نظر 
ــان مختلف  گرفتن رأي و نظر کارشناس
ــد از پیامدهاي منفي اجراي این  مي توان
ــه روند  ــا توجه ب ــد. وي ب ــرح بکاه ط
ــي برنامه پنجم در مجلس شوراي  بررس
ــامي، گفت: تجربه برنامه چهارم در  اس
ــان داد که بي توجهي  6 سال گذشته نش
به اسناد باالدستي مي تواند روزمرگي به 
همراه داشته باشد و همگان باید تاش 
 کرده تا در مسیر برنامه و قانون حرکت 

کنند. 
ــنجاني مهم ترین هدف از  هاشمي رفس
ــکل گیري انقاب اسامي را حرکت  ش
ــل بیت  ــب اه ــام و مکت ــیر اس در مس
ــوان کرد و گفت: در عصر کنوني که  عن
ــانه ها و عصر ارتباطات است  دنیاي رس
ــام حقیقي و  ــم با عمل به اس مي توانی
ــران الگویي براي  ــاي آن در ای آموزه ه
مردمان جهان باشیم و چهره اي صحیح 

از مکتب خود به دنیا ارائه دهیم. 
در ابتداي این دیدار محمدرضا تابش دبیر 
فراکسیون خط امام)ره( مجلس شوراي 
اسامي به نمایندگي از حاضران به بیان 
درخصوص  فراکسیون  این  دغدغه هاي 
ــور پرداخت. وي با  ــائل فعلي کش مس
ــاره به رابطه انقاب اسامي با مردم  اش
ــر آنها در  ــت جایگاه رأي و نظ و اهمی
اداره کشور تأکید کرد: توجه به حرمت 
ــان و رعایت اخاق در اداره کشور  انس
ــام و  ــن آموزه هاي دین اس از مهم تری

مکتب امام در اداره جامعه است.

مهم ترین راه جذب رضایت مردم؛ 
احساس امنيت در حوزه هاي قضايي 

و اقتصادي است 

معاون عمراني استاندار تهران از تحویل 
زمیني 220 هکتاري در فاصله بین کرج 
ــتهارد براي احداث گورستان شهر  و اش
ــودي در گفتگو با  ــرج خبر داد. محم ک
ــنا، اضافه کرد: این زمین براي دفن  ایس
اموات شهر کرج و سایر شهرهاي دیگر 
ــتان البرز پیش بیني  شده که عاوه بر  اس
اموات شهرستان کرج، اموات شهرهاي 
ــتهارد، شهریار، اندیشه،  اطراف نظیر اش
قدس و سایر شهرستان ها نیز باید از این 

گورستان استفاده کنند. 
وي تأکید کرد: در صورت فراهم شدن 
ــوات غرب  ــکان معرفي ام ــرایط ام ش
ــهر تهران نیز به این گورستان فراهم  ش
ــان کرد:  ــودي خاطرنش ــود. محم مي ش
ــتان هاي  ــازمان گورس ــن زمین به س ای
ــهرداري کرج تحویل داده شده است  ش
ــازي  ــازمان باید براي آماده س و این س
ــدام کند. وي تأکید کرد: اقدام هاي  آن اق
مربوط به تهیه این زمین پیش از تبدیل 
ــتان البرز، انجام  ــتان کرج به اس شهرس

ــتان تهران  ــتندات اس و در کارگروه مس
ــند آن تهیه شده بود. محمودي اظهار   س
ــورت گرفته  ــي هاي ص کرد: طبق بررس
ــکینه« کرج در چهار یا پنج  ــت س »بهش
ــد و باید  ــال آینده تکمیل خواهد ش س
ــراي جایگزیني این  ــاال ب ــن ح از همی
ــر مي گرفتیم.  ــي را در نظ ــل فضای  مح
 معاون عمراني استاندار تهران خاطر نشان 
ــازي  کرد: در حال حاضر براي آماده س
زمین گورستان  در شهرستان هاي استان 
ــي هاي الزم در حال انجام  تهران بررس
ــي از  ــورت انتقال بخش ــت و در ص اس
اموات غرب تهران به گورستان کرج، تا 
حدود زیادي از بار فعالیت بهشت زهرا 
ــود، وي ادامه  ــته مي ش )س( تهران کاس
داد: مدیران شهرداري تهران باید نسبت 
ــرایط دفن اموات و پیش بیني هاي  به ش
ــا، از هم  ــه کمبود فض ــا توجه ب الزم ب
ــه  ــون اقدام کنند، چرا که با دو یا س اکن
ــکل حل نخواهد  طبقه کردن قبرها مش

شد.

ــزي  ری ــه  برنام ــت  معاون ــت  سرپرس
ــایي  شناس از  ــران  ته ــتانداري  اس
ــر  ــذاري خب ــرمایه گ ــت س  155 فرص

داد.  
ــتاد  ــا بیان اینکه س ــه ترکي ب ــت ال نعم
ــتان تهران  ــذاري اس ــرمایه گ جذب س
ــرمایه  ــایي فرصت هاي س وظیفه شناس
دارد  ــده  برعه را  ــتان  اس در  ــذاري  گ
ــرمایه  ــت هاي س ــاب فرص ــت: کت گف
ــدف معرفي  ــتان تهران با ه گذاري اس
ــرمایه  ــاي س ــت ه ــر فرص ــه بهت هرچ
ــتان تدوین و منتشر شده   گذاري در اس

است. 
ــا ذکر اینکه در  ــتاندار تهران ب معاون اس
ــوق هاي سرمایه گذاري  این کتاب مش
ــرمایه  ــاص از س ــاي خ ــت ه و حمای
ــذاري  ــرمایه گ ــاي س ــذاران و مزای گ
ــت، تصریح  ــده اس ــر ش ــتان ذک  در اس
کرد: فرصت هاي سرمایه گذاري استان 
بیشتر در بخش هاي حمل و نقل، انرژي، 
ساختمان و صنایع وابسته، کشاورزي و 
ــم  ــگري و توریس مواد غذایي و گردش

درماني است. 
ــرمایه  ــتاد س ــي گفت: دبیرخانه س ترک
ــازمان  س در  ــران  ته ــتان  اس ــذاري  گ

ــدام به تهیه  ــتان اق اقتصاد و دارایي اس
ــرمایه  و گردآوري بانک اطاعاتي از س
ــرمایه  گذاران خارجي، کارآفرینان و س

گذاران برتر استان کرده است.
ــژه  دبیرخانـه  ــات وی ــه خدم ــي ب ترک
ــذاري  گ ــرمایه  س ــذب  جــ ــــتاد  س
ــرمایه  ــدان به س ــه من ــه عاق ــتان ب اس
ــاره کرد و  ــتان تهران اش  گذاري در اس
ــه هاي مشترک با  گفت: برگزاري جلس
سرمایه گذاران خارجي براي مشارکت 
ــذاري، اطاع  ــرمایه گ در طرح هاي س
ــاني در مورد زمان و محل برگزاري   رس
ــگاه ها براي معرفي  همایش ها و نمایش
ــرمایه گذاري در استان  فرصت هاي س
ــمار  ــتاد به ش  از اقدام هاي مؤثر این س

مي آید. 
ــاني  وي به راه اندازي پرتال اطاع رس
ــتاد سرمایه گذاري  و معرفي خدمات س
ــزود: تاکنون  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش اس
ــیاري از کشورهاي  ــرمایه گذاران بس س
ــره جنوبي، فناند،  ــف از جمله ک مختل
ــود را براي  ــن تمایل خ ــیه و چی روس
ــتان تهران اعام  ــرمایه گذاري در اس  س

کرده اند.
ــتاد  ــرد: دبیرخانه س ــح ک ــي تصری ترک
ــي  ــتان براي بررس ــرمایه گذاري اس س
ــتگاه هاي  دس مجوز  فرآیندهاي صدور 
ــع، اقدام ها  ــایي موان ــف و شناس مختل
ــدور مجوز  ــي فرآیندهاي ص ــه بررس ب
ــهرداري تهران،  ــزي، ش ــک مرک در بان
ــوف توزیعي و  ــع امور صنفي صن مجم
خدمات فني تهران و صنوف تولیدي و 
خدماتي تهران کرده و پیشنهادهاي این 
ــاح فرآیندهاي صدور  ــتاد براي اص س
ــتگاه ها ارائه نموده  ــوز را به این دس  مج

است.

احداث گورستان جديد در کرج

معاون برنامه ریزي استانداري تهران:
155 فرصت سرمايه گذاري در استان 

تهران شناسايي شد

چه خبر از پایتخت

رئیس کانون حمل و نقل استان اصفهان:
احداث شهرک حمل و نقل در  اصفهان



روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی
3شنبه6آذر20/1389ذالحجه1431/شماره403 Saturday 27 November 2010 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

ــه از دخترخاله اش  ــاله ای ک جوان 22 س
ــنیدن  ــتگاری کرده بود پس از ش خواس
ــوی وی عکس های  ــواب منفی از س ج
ــر کرد. به گزارش  او را در اینترنت منتش
فارس،  امسال دختر جوانی به نام پروین 
ــری 123 نیاوران  ــه کانت ــه ب ــا مراجع ب
ــرقت  ــس را در جریان س ــوران پلی مأم
کیفش از سوی یک موتورسوار قرار داد. 
ــاره به مأموران پلیس گفت:  وی در این ب
ــاوران داخل خودرو  در حوالی میدان نی
ــک جوان که  ــته بودم که ناگهان ی نشس
ــاز کردن  ــخص نبود با ب ــره اش مش  چه
در جلوی خودرو از روی صندلی کنار من 
اقدام به سرقت کیف دستی ام کرد و فرار 
کرد. بعد از اعام شکایت پرونده جهت 
ــم پلیس آگاهی  ــیدگی به پایگاه یک رس
ارجاع شد. در حالی که تحقیقات بر روی 
ــت  پرونده در مراحل مقدماتی قرار داش
دختر جوان به پایگاه پلیس آگاهی تهران 
ــدن  بزرگ مراجعه کرد و با اعام پیدا ش
کیف دستی اش موضوع را به کارآگاهان 
ــا این پایان ماجرا نبود، زیرا  اطاع داد ام
ــن دختر جوان چند روز بعد، به پایگاه  ای
یکم پلیس آگاهی مراجعه و به کارآگاهان 
گفت: از طریق دوستانم متوجه شدم در 
سایت فیس بوک صفحه ای به نامم ایجاد 
شده و تمامی عکس های خصوصی ام به 
ــخصات، آدرس، تلفن و غیره  همراه مش
ــت و در آن صفحه  ــده اس در آن درج ش
نسبت های خاف اخاقی دروغ، به من 

داده شده است. 
کارآگاهان پایگاه یکم با شنیدن اظهارات 
ــوان، تحقیقات بر روی این  این دختر ج
ــر گرفتند؛ دختر جوان در  پرونده را از س
ــه کارآگاهان گفت:  تحقیقات تکمیلی ب
تمامی عکس هایی که از من در این سایت 
قرار داده شده است، از عکس هایی است 

که از گوشی تلفن همراهم استخراج شده 
و این کار فقط از سوی همان کیف قاپی 
صورت گرفته است که چندی پیش اقدام 
ــتی ام کرده بود زیرا  ــرقت کیف دس به س
گوشی تلفن همراهم نیز در داخل کیف 
ــدن کیف،  ــت و بعد از پیدا ش قرار داش
ــی در داخل آن بود. با بیان این  این گوش

ــب کارآگاهان پایگاه یکم با جدیت  مطال
ــی های خود را  بیشتر تحقیقات و بررس
ــوی دیگر دختر جوان  ادامه دادند؛ از س
ــؤال پلیس که آیا به  ــخ به این س در پاس
ــخاصی مظنون هستید؟ به  شخص یا اش
کارآگاهان گفت: چندی پیش پسرخاله ام 
ــتگاری کرد ولی با توجه به  از من خواس

شناختی که از او داشتم، به او پاسخ منفی 
ــه او از من کینه به  ــر می کنم ک دادم؛ فک
ــن کار را انجام  ــاید او ای دل گرفته و ش

داده باشد. 
با این اظهارات، کارآگاهان هم که احتمال 
دادند این کار می تواند از سوی پسرخاله 
شاکیه و با انگیزه انتقام انجام شده باشد، 

ــکونت  با راهنمایی دختر جوان محل س
ــرخاله اش را به نام علیرضا 22 ساله  پس
ــایی و ضمن انجام هماهنگی های  شناس
ــتگیر  الزم قضایی در تاریخ 15 آبان، دس
و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد. 
کارآگاهان پایگاه یکم در هنگام دستگیری 
وی، در بازرسی از منزل علیرضا تعدادی 
از مدارک متعلق به دختر جوان را که در 
ــرقت رفته بود،  ــرقت کیف قاپی به س س
ــن مدارک،  ــف ای ــف کردند. با کش کش
ــه پایگاه یکم به  ــا پس از انتقال ب علیرض
این عمل مجرمانه، اعتراف کرد و گفت: 
ــوی  ــنیدن جواب منفی از س ــس از ش پ
ــه ام تصمیم گرفتم تا با این کار  دخترخال

آبرویش را ببرم. 
ــب وی، کیفش  ــن رو پس از تعقی از ای
ــرقت کرده و بعد  را از داخل خودرو س
ــای خصوصی  ــارج کردن عکس ه از خ
ــی تلفن همراه،  و خانوادگی اش از گوش
دوباره به طریقی کیف را به او بازگردانده 
ــا، آدرس و  ــتفاده از عکس ه ــا اس ب و 
ــایت  ــخصاتش، صفحه ای در این س مش
ایجاد کردم اما هیچگاه فکر نمی کردم که 
ــایی و دستگیر  پلیس به راحتی مرا شناس
کند. سرهنگ علی اکبرپور، رئیس پایگاه 
ــران بزرگ، گفت:  یکم پلیس آگاهی ته
ــل تحقیقات و  ــال حاضر با تکمی در ح
ــم، پرونده جهت  ــات صریح مته اعتراف
ــی در اختیار مقام  ــتور قضای صدور دس

قضایی قرار گرفته است. 

المپ هاي زنون که در خارج از کشور، 
ــهري  هنگام تولید روي خودروهاي ش
ــود، امروزه در ایران، این  نصب مي ش
ــیب هاي فراواني  المپ ها به دلیل آس
ــي ایجاد مي کنند، به  که هنگام رانندگ
دغدغه اي براي مسئوالن محیط زیست 

و پلیس تبدیل شده است .
ــروزه در  ــا، ام ــزارش ایرنــ ــه گـــ  ب
ــازنده تولید  ــرح س ــي هاي مط کمپان
ــاي زنون بر  ــودرو در دنیا، المپ ه خ
روي کاسه چراغ هاي به اصطاح لنزي 
نصب مي شود. البته براساس استاندارد 
بین المللي، تمامي چراغ هاي کوچکي 
که داراي فضاي کم هستند و به صورت 
ــوند، قادر به استفاده  لنزي نصب مي ش
 )HID ( از فناوري اي که به اصطاح

نامیده مي شود، هستند. 
ــدت  ــف عبارت »تخلیه ش HID مخف
زیاد« است و به نوعي فناوري روشنایي 
گفته مي شود که به یک شارژ الکتریکي 
وابسته است. این شارژ الکتریکي، گاز 
زنون را در یک المپ مهر و موم شده، 
ــد و برق در  ــبیه به پدیده طبیعي رع ش

آسمان مشتعل مي  کند. 
روشنایي HID از رشته فیامان استفاده 
نمي کند، در عوض توسط اشتعال یک 
ــن دو الکترودي که  تخلیه الکتریکي بی
در یک کپسول کوارتز فشرده گاز زنون 
قرار داده شده است، نور ایجاد مي کند. 
روشنایي HID به روشنایي گاز زنون 
که گاز داخل المپ نیز نامیده مي شود، 

گفته مي شود. 
ــورهاي جهان که از  بر خاف تمام کش
این فناوري براي بهره مندي از آرامش 
ــتفاده مي کنند،  ــتر در رانندگي اس بیش
ــه دلیل  ــاي زنون ب ــران المپ ه در ای
ــتاندارد به دغدغه اي  ــتفاده غیر اس اس
ــل و نقل و محیط  ــئوالن حم براي مس
ــت و همچنین به وسیله اي براي  زیس
ــده   نگراني رانندگان در جاده ها بدل ش

است. 
ــکندر مومني  ــرتیپ دوم پاسدار اس س
ــي و رانندگي  ــس راهنمای )رئیس پلی
نیروي انتظامي( با اعام ممنوعیت تردد 
ــن نوع المپ ها  ــاي داراي ای خودروه

ــن کار گروه  ــي هاي ای مي گوید: بررس
ــان که حدود یک  و نظرهای کارشناس
ماه پیش، جمع آوري شده است، نشان 
مي دهد که چراغ هاي زنون آسیب هاي 
فراواني را در تصادفات باعث مي شوند 
ــن عامل بروز تعداد زیادي از  و همچنی

تصادفات در کشور هستند. 
ــاره به اینکه چراغ هاي زنون  وي با اش
در جاده ها حتي بعضي اوقات، موجب 
ــراي چند لحظه  ــوري راننده مقابل ب ک
ــود. وي تصریح مي کند: پس از  مي ش
پایان مهلت تعیین شده نیز خودروهاي 
ــال تردد داراي چراغ زنون ضمن  در ح
ــط پلیس،  جریمه 13 هزار توماني توس
متوقف و به پارکینگ هدایت مي شوند. 
ــه در تمام دنیا،  ــي مي افزاید: اینک مؤمن
ــتفاده قرار  ــوع چراغ ها مورد اس  این ن
ــت اما باید  ــتي اس مي گیرد، نکته درس
ــت که این چراغها استاندارد  توجه داش
ــز اهمیت دیگر، عمر  بوده و نکته حای
مفید پنج ساله خودرو در این کشورها 
ــان مي کند: درصد  است. وي خاطرنش
ــتفاده در  باالیي از چراغ هاي مورد اس
کشور، غیر استاندارد هستند و با توجه 
به ابزارهاي موجود، مأمور راهنمایي و 
رانندگي توان تشخیص استاندارد یا غیر 

استاندارد بودن آن را ندارد .
 رئیس پلیس راهور ناجا، تأکید مي کند: 
ــظ آرامش در  ــامت رانندگان و حف س
ــورد با این  ــي، دلیل عمده برخ رانندگ
ــت. در  ــته از دارندگان خودرو اس دس
نتیجه، نمي توان این اقدام را به حساب 

پاک کردن صورت مسأله گذاشت. 
ــد نه تنها  ــر حال، به نظر مي رس در ه
ــور  ــي و رانندگي کش ــس راهنمای پلی
ــرفت هاي صنعت  ــد همگام با پیش بای
خودروسازي، به ابزار هاي مدرن براي 
کنترل اوضاع ترافیکي و سنجش ایمني 
ــه صنعت  ــود بلک ــا مجهز ش خودروه
ــازي نیز باید از فناوري هاي  خودرو س
مدرن در تجهیز هر چه بیشتر خودروها 
ــه کارگیري  ــاهد ب ــا ش ــرد ت ــره گی  به
غیر اصولي و غیر استاندارد این فناوري ها 
ــور  ــوي مالکان خودروها در کش  از س

نباشیم. 

به هر هدفی که می خواهید برسید، اول 
باید باور کنید که می رسید.

ــت؛  نیس ــی  کردن ــدا  پی ــادمانی،  ش
ــی توان  ــت که م ــی اس  بلکه احساس
ــادمانی، خارج از  ــه اش کرد. ش تجرب
ــما نیست؛ بلکه یک احساس  وجود ش
است. تاش برای شادمان بودن را رها 
ــادگی شاد باشید. آیا شما  کنید و به س
ــتید که حتی در  از آن گونه افرادی هس
بهترین شرایط، از چیزی نگرانید؟ یا از 
ــتید که حتی  آن جمله افراد نادری هس
ــرایط سخت نیز، دلیلی برای شاد  در ش
ــدن می یابید؟ وقتی به پیک نیک یا  ش
ــر نکنید که اگر  ــی می روید، فک مهمان
ــخص حضور داشت، به شما  فان ش
ــی اکنون که  ــت؛ ول ــوش می گذش خ

نیست، به شما بد می گذرد. 
ــه حضور  ــدود ب ــود را مح ــادی خ ش
شخصی، وجود شرایطی یا بودن حالتی 
ــرایطی شاد باشید. اگر  نکنید؛ در هر ش
ــرایط خاصی باید پیش  تصور کنید ش
بیاید تا بتوانید احساس شادمانی کنید، 
آن شرایط، هرگز به وجود نخواهد آمد. 
شادمانی، اکنون در کنار شما است. برای 

احساس کردن آن، منتظر نباشید. 
 از چیزهای ساده لذت ببرید

ــاد بودن و ابراز شادمانی، الزم  برای ش
ــد کمال آن  ــت تا همه چیز در ح نیس
ــد؛ می توانید از چیزهای ساده هم  باش
لذت ببرید. اگر نمی توانید برای صرف 
ــتوران عالی بروید؛ در  نهار به یک رس
منزل، ظرف های مخصوص مهمان ها 
را از کمد خارج کنید و داخل آن غذای 
خانگی خود را میل کنید. خواهید دید 
ــذا این بار، تغییر خواهد کرد  که مزه غ
و آن احساس تنوعی که دوست داشتید 
ــما دست بدهد، در  ــتوران به ش در رس

خانه ایجاد خواهد شد. 
ــک  ی گل،  ــته  دس ــک  ی ــدن  از خری
روسری کوچک، یک شیرینی خانگی 
ــتانه  ــی دوس ــک مهمان ــزاری ی و برگ
ــادی، منتظر  ــرای ش ــد و ب ــذت ببری ل
ــید؛ چرا که معجزه، همین  معجزه نباش
شادی های کوچک اطراف شما است؛ 
ــا نکته ای در این جا نیز وجود دارد:  ام
ــطح توقع های خود  ”همین طور که س
را پائین می آورید، به تدریج معجزه ها 

در زندگیتان رخ می دهند. 
فراموش نکنید که تنها نیستید

ــای یک زندگی  ــدا، زیربن ایمان به خ
ــادمانه و همراه با احساس سعادت  ش

و خوشبختی است. اگر احساس کنید 
ــتید؛ می توانید  که در زندگی تنها نیس
ــکل ها  ــام، در مقابل مش با قدرت تم
ــتید و احساس شکست و نگرانی  بایس
ــی عظیم،  ــان به نیروی ــد. اگر ایم نکنی
ــته  ــواه و مهربان داش ــگرف، خیرخ ش
ــا را حکمت خدا  ــی ه ــید؛ ناراحت  باش
می بینید و از بروز آنها شاد می شوید. 
ــدا دیده و  ــت خ ــا را رحم ــادی ه ش
ــی کنید. به طور  ــکر م به خاطر آنها ش
خاصه، زندگی تلخ و سخت دیگران 
به مذاق شما شیرین و راحت می شود. 
ــمن  ــما دش اگر تمام مردم جهان با ش
ــوند و تمام اتفاق های بد رخ دهند  ش
ــما ایمان داشته باشید، باز هم شاد  و ش
ــتید؛ چون می دانید خدای مهربان  هس
ــما  ــتیبان ش در هر حال، محافظ و پش
ــت که چه اتفاقی رخ   است.  مهم نیس
می دهد، مهم این است که شما چگونه 

می بینید.
ــی، آن قدرها  ــی در زندگ هیچ مصیبت
ــکل ها فقط  ــت. مش ــه آمیز نیس فاجع
ــما آمده اند که  ــرای آن در زندگی ش ب
عقیده شما را درباره خود تغییر دهند. تا 
 زمانی که فقط بدبختی ها را می بینید، 
ــه طرف خود  ــتری ب مصیبت های بیش
ــوش نکنید که  ــی کنید. فرام جذب م
اتفاق ها بر اساس انتظارهای شما روی 

می دهند. 
 مانند کیمیاگران عمل کنید

در گذشته، کیمیاگران، فلزهای پست را 
ــما نیز در  ــه طا تبدیل می کردند. ش ب
ــد و ناهنجار، فایده  ورای اتفاق های ب
ــا را یافته و به فرصتی تازه در  نهان آنه

زندگی خود تبدیل کنید. 
ــه تمرین نیاز  ــردن از زندگی ب لذت ب
ــان، افرادی را  ــه ما در اطرافم دارد. هم
ــه از فرصت های خود  ــیم ک می شناس
استفاده نمی کنند و در شرایط مناسب، 

از زندگی گله دارند. 
ــای آنان  ــی کنیم ج ــدر آرزو م چه ق
ــی، به خود  ــیم؟ چندبار در زندگ باش
گفته اید که اگر من جای فان شخص 
بودم، چه می کردم؟ به خودتان مراجعه 
ــان چه  ــا فرصت هایت ــد؛ ببینید ب  کنی
ــای خوبی در  ــا مورده ــد؟ آی می کنی
زندگی شما وجود نداشته که به خاطر 
ــته  یک یا چند ایراد جزئی از آنها گذش
ــید؟ فراموش نکنید: خداوند، برای  باش
ــرایط مورد نیازتان را  ــما بهترین ش ش

فراهم کرده است، از آنها لذت ببرید. 

المپ هاي زنون؛ استاندارد سازي به جاي 
پاک كردن صورت مسأله 

بدون قيد و شرط، شاد باشيد

جامعه

دريافت گواهينامه 5 ساله توسط 
كارآموزان جديد فني و حرفه اي 

امروز در اصفهان افتتاح مي شود:

جشنواره فيلم قرآن و عترت 
)تسنيم (

تحقق طرح هاي هادي روستايي 
در چهارمحال و بختياري

مدیرکل فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: به زودي 
ــراي کارآموزان جدید فني و حرفه اي، گواهینامــه  ب
ــــاله صــادر مي شود. محمدعلي  مهــارت کار پنــج س
ــت: اداره کل آموزش  ــو با فارس اظهار داش زارع در گفتگ
فني و حرفه اي استان اصفهان با 53 مرکز ثابت و 23 مرکز 
ــز در جهاد  ــه مرک ــز در زندان ها، س ــا، 9 مرک در پادگان ه
ــي، نخستین مرکز فني و  ــگاهي و 800 واحد آموزش دانش
ــت که توانسته 194 میلیون ساعت  حرفه اي در کشور اس

آموزش را به کارآموزان ارائه دهد. 

 زاينده رود 
ــرآن و عترت  ــنواره فیلم ق ــه جش ــم افتتاحی   مراس
)تسنیم (امروز ساعت 6 بعد از ظهر در سالن اتاق بازرگاني 
در اصفهان با حضور مسئوالن استان و جمعي از هنرمندان 

کشوري واستاني برگزار مي شود.
قندي مدیر اجرایي جشنواره تسنیم ضمن بیان این مطلب 
ــتاي برگزاري این جشنواره در سالن سینما  گفت : در راس
ــده نمایش داده  ــچیان فیلم هاي برگزی قدس و تاالر فرش
ــاحل نیز فیلم هاي  ــینما س ــد. وي افزود: در س خواهد ش
ــه اي به نمایش درخواهند آمد. همچنین برخي  35 و حرف
ــور و عوامل و کارگردانان مطرح  ــازان بزرگ کش فیلمس
ــنواره در اصفهان حضور خواهند  ــول برگزاري جش  در ط

داشت. 
مدیر اجرایي جشنواره تسنیم

ــنواره  ــدف از برگزاري این جش ــاره به اینکه ه ضمن اش
ــنواره جهان اسام است، ایجاد انگیزه براي  که اولین جش
فیلمسازان مي باشد خاطرنشان کرد: هیچ کشوري تا کنون 
ــنواره  ــدام به نمایش  فیلم هاي قرآني در قالب یک جش اق
ــت بنابراین برگزاري جشنواره تسنیم براي ایران  نکرده اس
ــام  ــه پایتخت فرهنگي جهان اس ــژه اصفهان ک ــه وی  و ب
است افتخار بزرگي محسوب مي شود. گفتني است: از میان 
ــنیم ارسال شدند 130 اثر  ــنواره تس 1100 اثري که به جش
ــابقه راه یافتند که داوري در این رابطه انجام  به بخش مس

مي گیرد.

ــال و بختیاري از  ــکن چهارمح مدیرکل بنیاد مس
ــادي  ــاي ه ــه طرح ه ــدي تهی ــق 100 درص تحق
روستایي در این استان خبر داد.سام انصاري در گفتگو 
ــکن براي مردم را هدف اصلي این  با فارس، تأمین مس

سازمان اعام کرد .

خواستگار انتقام جو، عكس هاي دختر جوان را در اينترنت منتشر كرد

ــار رانندگان نباید در حضور یا عدم حضور پلیس تغییر  رفت
کند یعنی رانندگان باید در مواقعی که خطر مجازات وجود 
نداشته باشد ضرورت اجرای قوانین را حس کنند در غیر این 
صورت نه فقط حق دیگران را ضایع می کنند بلکه جان خود 
را نیز به خطر می اندازند. رانندگی خودروی شخصی، کامیون، 
ــوس، موتور، دوچرخه و ... هر یک ویژگی های خاص  اتوب
خود را می طلبد برخی اوقات این افراد خاف های ویژه ای 
انجام می دهند که از چشم بسیاری مجاز محسوب می شود.

در جوامع توسعه نیافته که فرهنگ ترافیک جان نیفتاده است 
ــزایی دارد و تنها پس از  ــار در ایجاد عادت، نقش به س اجب
چندین بار کنترل، تذکر و جریمه است که متأسفانه بسیاری 
از رانندگان یک عادت جدید را می پذیرند. پاره ای از مسائل 
مربوط به فرهنگ ترافیک نقشی در ایجاد تصادفات ندارند 
اما اهمیت آنها در فرهنگ ترافیک قابل توجه است. به عنوان 
مثال در جا کار کردن موتور از ویژگی رانندگان ایرانی است 
ــرفته حتی در پشت چراغ  ــورهای پیش  در حالی که در کش
ــفانه  ــز های طوالنی خودرو را خاموش می کنند. متأس قرم
رانندگان برای اینکه خودرو گرم بماند به عبارتی برای آنکه 
ــود و یا بدون دلیل مدت ها خودرو  صبح ها موتور گرم ش
را روشن نگه می دارند و این با توجه به آلودگی شدید هوا 
در شهرهای بزرگ بسیار مضر است. وقتی پیاده هستیم برای 
ورود به جایی گاهی بیش از حد به یکدیگر تعارف می کنیم 
اما به عنوان راننده هرگز به دیگری راه نمی دهیم در خیابان 
ــر متر و سانتی متر جریان دارد. به راستی چرا به  جنگ بر س
عنوان راننده تا این حد تغییر رفتار می دهیم آیا نحوه رانندگی 

ما نشانه فرهنگ ما نیست؟
 رانندگان نه تنها جان دیگران را با رفتار اشتباه خود به خطر 
می اندازند بلکه خود نیز از قربانیان هستند. بنابراین فرهنگ 
صحیح عبور و مرور، رعایت موردهای ذیل را برای رانندگان 
خودروها ایجاد می کند: حرکت از سمت راست، قائل شدن 
حق تقدم برای عابر در تمام مواقع، سبقت گرفتن از سمت 
ــف در نزدیکی تقاطع، توجه به  ــپ خودروها،  عدم توق چ
قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از زیر پا گذاشتن این 
قوانین در حضور یا نبود پلیس، بستن کمربند ایمنی، راهنما 
ــیر، رانندگی بین خط کشی مسیرهای  زدن قبل از تغییر مس
حرکت، رعایت چراغ قرمز و زرد حتی در مواقعی که مسیرها 
خلوت باشد، رعایت حداکثر و حداقل سرعت در بزرگراه ها، 
خودداری از سوار کردن سرنشین و حمل بار بیش از مقدار 

مجاز، خودداری از رانندگی بدون داشتن گواهینامه.
 بسیاری از رانندگان بعد از تصادف ها همیشه می گویند: »او 
ــتی  که مرا دیده بود؟« اما باید به این افراد گفت: راننده بایس
ــه او باید عابر و به ویژه کودک  توجه داشته باشد که همیش
ــته باشد که عابر و به ویژه کودک او را  را ببیند نه انتظار داش

دیده باشد. 

رفتار راننده در حضور يا عدم 
حضور پليس نبايد تغيير كند 

شوخي شوخي بدبخت نشويم

بازخوانی پرونده ناسزاگويی در میان کودکان

ــرگرمی هم  ــح و س ــوخی، تفری   ش
ــی دارد. همانطور که  زیادی اش آفات
ــرد و یا تمام  ــد تمام وقت کار ک نبای
وقت خوابید، نباید تمام وقت هم پی 
تفریح و سرگرمی بود. باالخره زندگی 
بیشترش جدی است و باید جدی اش 
گرفت و ناهمواری هایش را با شوخی 
قابل تحمل تر کرد. شوخی و تفریح 
ــتند که زندگی را  ــنی هایی هس چاش
خوردنی تر می کنند. ولی چاشنی زیاد 
ــه تنها غذا را بدمزه می کند بلکه دل  ن
ــت آدم  آدم را هم می زند. ممکن اس
ــه هم بریزد.  ــد و مزاجش ب رودل کن
ــوخی شوخی زندگی را برای  پس ش
خود تلخ نکنیم. آدم هایی که بیش از 
حد دنبال شوخی و تفریح هستند هم 
خودشان دچار مشکل هایي می شوند 

ــتند  و هم برای جمعی که در آن هس
مشکل هایی ایجاد می کنند که در زیر 

به آنها اشاره می کنیم: 
ــوخی و تفریح بیش از  ضررهای ش

حد: 
الف( جنبه فردی: 

ــد: آرزوهای  ــی مان ــه دل م  آرزو ب
ــتی  ــت به صندوق پس ــچ وق آدم هی
ــت نمی شود مگر آنکه  انسان ها پس
برایش زحمت کشیده باشد. کسی هم 
ــوخی و تفریح سرگرم  که مدام به ش
است، چه وقتی برایش باقی می ماند 
ــعی  ــه بخواهد برای آرزوهایش س ک
کند. به طور کل زندگی را به شوخی 
می گیرد و دیگر حس و حالش به کار 

جدی نمی رود. 
به خیر و مصلحت نمی رسد: کسی 

ــی اش فکر نکند و آن را  که به زندگ
جدی نگیرد، زندگی هم او را جدی 
نمی گیرد و روی تلخ خودش را مدام 
به او نشان می دهد و اینگونه هرگز به 

خیر و صاح نمی رسند.
ــود: دیوانگان  ــی ش ــم م ــش ک   عقل
ــهره اند به خنده زیاد و گریه زیاد.  ش
ــه او دیوانه  ــد، ب هر کدامش که باش
ــی هم که فقط  ــی گویند. عقل کس م
ــگذرانی و تفریح برسد پاره  به خوش

سنگ بر می دارد.
 دو رو می شود: وقتی همیشه شوخی 
کنی با دیگران، کم کم، کم می آوری 

و باید از دیگران مایه بگذاری. 
ب( جنبه جمعی: 

 دیگران او را احمق می شمرند: نه 
تنها عقلش کم می شود، مردم هم او 

را شیرین عقل می دانند.
ــرد:  ب ــی  را م ــران  ــروی دیگ آب   
راحت ترین راه خنداندن دیگران آن 
است که کسی را سوژه کنی و هر چه 
ــی اش دارد و تو می دانی و  در زندگ
باعث خنده هم هست را بریزی روی 
دایره. بیچاره اویی که در جمع نیست 
ــوب حراج  ــم دارد چ ــش ه  و آبروی

می خورد.
ــود دور می کند:  ــران را از خ  دیگ
برای کسی که احمق اش بدانند و به 
هیچ کس هم رحم نکند و دیگران را 
به مسخرگی بگیرد و آبرویشان را هم 
ببرد، دیگر کسی باقی نمی ماند. با او 
دوست نمی شوند که نکند روزی هم 

آبروی آنها را ببرد.

الدن سلطانی 

ــتر  ــرین امیری می گوید بیش ــر نس دکت
ــزاگویی را از والدینشان یاد  کودکان ناس

می گیرند.
ــنیدم  ــه ش ــودم ک ــم ب ــغول کارهای  مش
ــا  ــه ب ــی ک ــاله ام در حال ــد 5 س  فرزن
ــی کرد،  ــش بازی م ــباب بازی های اس
خطاب به یکی از آنها گفت: »آهای، کله 
پوک! مگه با تو نبودم؟« گفتم: »حسین! 
ــرد و گفت: »من  ــد؟« نگاهم ک حرف ب
نبودم.« و بعد به سرباز پاستیکی ای که 
ــت، اشاره کرد... و گفت:  در دست داش
ــربازت  ــم: »پس به س ــود!« گفت »این ب
ــه هردومون  ــرف بد نزنه؛ وگرن بگو ح
ــتش ناراحت می شیم.« و او هم  از دس
ــربازش گفت. نمی دانم  ــن را به س همی
ــین تا چه حدی  ــر حرفم روی حس تاثی
ــنیدن این همه حرف  ــود و آیا او با ش ب
ــم ها و کارتون ها و آدم  های بد در فیل
ــم این کار را تکرار  های اطرافش باز ه
خواهد کرد یا نه؟ تنها کاری که از دست 
من ساخته است، همین است که دائم در 
گوشش بخوانم این حرف بد است و آن 
ــرین امیری،  حرف، خوب. اما دکتر نس
ــکی کودک و  فوق تخصص روان پزش
ــگاه  نوجوان و عضو هیأت علمی دانش
ــتی و توانبخشی، می گوید  علوم بهزیس
ــت یک پدر و مادر  بیش از اینها از دس
ــت. موضوع گفتگوی من با  ــاخته اس س
ــت. با  دکتر امیری، بچه های بد دهن اس

ما همراه شوید. 
خانم دکتر! بچه هایی که معنی فحش 
و ناسزا را درک نمی کنند، چرا گاهی 

وقت ها فحش می دهند؟ 
ــی  ــدام به فحاش ــودکان اق ــه ک  اینک
ــته  ــد، چند علت می تواند داش می کنن
ــد؛ یکی از علت هایش این است که  باش
ــتیم؛ یعنی کودک  ما الگوی بچه ها هس
در محیطی قرار می گیرد که اطرافیانش 
ــد. در  ــت می کنن ــکل صحب ــه این ش ب
ــودک عادی  ــن قضیه برای ک نتیجه، ای
ــد و  ــرا در این محیط رش ــود زی می ش
ــن مواردی ما  ــرورش می یابد. در چنی  پ
درمان هایمان را به سمتی پیش می بریم 
ــط را تغییر دهیم. علت  ــه بتوانیم محی ک
ــی تواند این  ــی کودکان م دیگر فحاش
ــد که آنها نمی توانند خشم خود را  باش
ــش دادن در حقیقت،  کنترل کنند و فح
ــگری  ــم و پرخاش ــوع ابراز خش یک ن

ــت؛ مانند مواردی که کودکان  کامی اس
ــم کتک کاری می کنند یا  در حالت خش
ــن قبیل. در واقع این حالت  چیزی از ای
ــی از عدم کنترل  ــک نوع برخورد ناش ی
ــت. در چنین مواردی، عاوه  خشم اس
ــم  بر اینکه باید از روش های کنترل خش
ــتفاده کنیم، باید زمینه این رفتارها را  اس

نیز بررسی و ارزیابی کنیم. 
ــدام بیماری  ــال ک ــوان مث ــه عن  ب

ــه  ب را  ــودک  ک ــد  توان ــی  م
ــی  فحاش و  ــگری  پرخاش

وادار کند؟
ـ می توانم به بیماری 

پرکاری تیـرویید 
ــم  ــاره کن اش

باعث  که 

د  ــو می ش
از  ــه ای  بیمارگون ــه  زمین ــودک  ک

ــردگی را  ــال های اضطرابی و افس اخت
ــل، زمینه ای  ــد که خود این عام پیدا کن
ــت. البته  ــودکان اس ــی ک ــرای فحاش ب
فحاشی می تواند به مشکل های رفتاری 
ــز برگردد.  ــودکان )مانند لجبازی( نی  ک
بچه های لجباز می دانند که فحش دادن 
ــان را ناراحت  ــت و اطرافی کار بدی اس
ــروع به  ــن علت ش ــه همی ــد و ب می کن
ــزاگویی می کنند تا محیط اطرافشان  ناس

را طبق نظر خودشان کنترل کنند.
ــودکان دچار تعارض  گاهی اوقات ک
می شوند از این جهت که والدین شان 
آنها را از بعضی حرف ها منع می کنند 
ــان به  ــرف ها را خودش ــا همان ح ام
ــودک، آنها را  ــا ک ــان می آورند ی زب
ــنود.  می ش تلویزیونی  ــای  برنامه ه از 
ــری روی کودک  ــه تأثی ــر چ این ام

می گذارد؟ 
ــردم، یکی از  ــاره ک  همان طور که اش
ــی کودکان، الگو  علت های شایع فحاش
قراردادن والدین و اطرافیان است. همه 
رفتارهای اجتماعی ما آموزشی است. به 

عنوان نمونه همه ما وقتی به دنیا آمدیم 
بعد از مدتی فهمیدیم که وقتی انسان ها 
با یکدیگر برخورد می کنند سام می کنند 
ــه وقتی به فردی  ــن یاد گرفتیم ک بنابرای
ــیدیم به او سام کنیم. وقتی در یک  رس
ــواده افراد به هم  خان
می دهند  ــش  فح
داد  هم  ــر  س و 
این  ــد  می زنن
عادی  رفتار 
ــود  ش می 
کودک  و 
ــا را  آنه

ــه  ب

 راحتی یاد می گیرد و اجرا 
ــتر  ــن رفتارمان بیش بنابرای ــد.  ــی کن م
ــس اگر  ــی دهد. پ ــام م ــان پی  از کامم
می خواهیم به کودکی بگوییم که فحش 
ــلط  ــد، اول باید روی خودمان تس نده
ــیم و اگر نتوانیم بر خودمان  ــته باش داش
ــیم، نباید امید داشته  ــته باش تسلط داش
ــیم که کودک مان خوب تربیت شود  باش

و ناسزا نگوید. 
ــان هم رعایت  ــن و اطرافی اگر والدی
ــت کودک با  ــد باز هم ممکن اس کنن
ــه های تلویزیونی،  دیدن بعضی برنام

این قبیل حرف ها را یاد بگیرد.
ــه ما می گوییم کودک نباید هر نوع  اینک
ــت.  برنامه ای را ببیند، دلیلش همین اس
از طرفی اگر الگوی مناسبی از خودمان 
ــت آن  ــد، کودک ممکن اس در بین نباش
حرف بد را به کار ببرد اما وقتی برایش 
ــه ای که  ــح بدهیم که این هنرپیش توضی
ــرف را زده، کار بدی انجام داده  این ح
و حرف زشتی زده است یا اگر توضیح 
ــرد آدم خوبی نبود که  ــم که این ف بدهی

ــار در  ــن رفت ــام داد، ای ــن کار را انج ای
ــتمر نمی ماند و بعد از مدت  کودک مس
ــود و دیگر آن را  ــی محو می ش کوتاه
ــی  تکرار نمیکند. کودکی که دایم فحاش
ــد، در مقولههایی می گنجد که در  میکن
ــت که فقط با  ابتدا گفتم و این طور نیس

دیدن یک فیلم فحاشی کند.
ــان در کنار کودک  ــر اطرافی حاال اگ
ــد، بهترین  ــزاگویی کنن اقدام به ناس
ــم با آن فرد  ــوردی که می توانی برخ
ــودک هم  ــیم تا برای ک ــته باش داش

آموزش محسوب شود، چیست؟ 
ـ ببینید؛ اگر یکی از والدین کودک بیمار 
ــت گاهی ناسزاگویی  ــد، ممکن اس باش
ــوارد این  ــن م ــن کار در ای ــد. بهتری کن
ــت که برای کودک، بیماری والد را  اس
ــوان نمونه بگوییم  ــح دهیم. به عن توضی
ــت« یا  ــدرت حالش خوب نیس که: »پ
ــبی انجام می دهد«  »پدرت رفتار نامناس
ــاله اصلی این است که باید بر  یا ... مس
حسب سن کودک به تحلیل این شرایط 

بپردازیم. 
ــتی زد، آیا  ــودک حرف زش  اگر ک

می توانیم او را تنبیه کنیم؟ 
ــد تنبیه اش کنیم ولی  به طور حتم بای
ــچ وجه به معنای  ــه از نظر ما به هی تنبی
ــت. تنبیه از نظر من یعنی  خشونت نیس
ــزا  ــی کودک ناس ــردن. وقت ــروم ک  مح
ــه تنبیه، محروم  ــد اولین مرحل می گوی
کردن او از حضور در جمع است که به 
طور معمول به اندازه سنش دقیقه تعیین 
ــه یک کودک  ــم. به عنوان نمون  می کنی
ــع جدا  ــه از جم ــد 5 دقیق ــاله بای 5 س
ــت.  ــتی زده اس ــود چون حرف زش ش
ــواب ندهد  ــن محرومیت ها ج ــر ای اگ
ــت از چیزهایی که  ــراغ محرومی ــه س ب
ــت می رویم. ضمن  مورد عاقه اش اس
ــد وقتی تنبیه را به کار   اینکه یادتان باش
ــس آن هم  ــرای رفتار عک ــم ب ــی بری م
ــی گیریم.اگر کودک  ــویق در نظر م تش
بافاصله عذرخواهی کرد تا چند مرتبه 

عذرخواهی اش را قبول کنیم؟ 
ــودک را همان بار اول   عذرخواهی ک
ــی عذرخواهی مانع  ــی کنیم ول قبول م
ــه او گفت: »تو  ــود. باید ب تنبیه نمی ش
ــه خاطر حرفی که  ــم ولی ب را می بخش
ــت تنها  ــه در اتاق ــد 5 دقیق  زده ای بای

بمانی. 
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 زاينده رود 
تاریخ کاشان:

ــان، اول مرحوم میرزا ابوالفضل طبیب بوده که با  طوایف اطبای کاش
ــطو سال ها همی  ــت ارس حکمت لقمان و ذکاوت افاطون و فراس

زیست. 
ــت و چنان  ــی از پس مطب او همی گذش گویند روزی باقا فروش
ــام و اقبال طبایع  ــک نوبت از پی اع ــت دقیقه ای ی که معهود اس
ــف متاع خویش همی  ــین و تعری ــق به آواز و آهنگ بلند تحس  خل

نمود. 
ــرزا ابوالفضل  ــه اعام گفت می ــدا برآورد و کلم ــن نوبت که ص ای
ــتعجاب کرد و گفت ای یاران همانا این مرد مرده است و سخن  اس
 می گوید بدوید و مهیای غسل و کفنش شوید بیامدند و او را مرده 

دیدند. 
ــت  حکم در  ــک  ی ــر  ه ــه  ک ــت  داش ــر  پس ــه  س او  ــه   خاص
ــدند  ــهره روزگار ش ــان خود ش ــه در زم ــب و تجرب ــی و ط  طبیع
ــر آورده  ــه یک پس ــادی طبیب ک ــی میرزا ه ــوم حاج ــی مرح  یک
ــوم  مرح ــی  یک و  ــت  گف ــان  جه وداع  ــی  جوان در  ــود  خ و 
ــود  ــه وج ــه عرص ــر ب ــب و از او دو پس ــی طبی ــرزا عبدالباق می
و  ــد  ج ــادگار  ی ــت  حذاق و  ــت  حکم در  ــز  نی ــه  ک ــده   آم
ــد و جالینوس  ــرزا احم ــان می ــون الزم ــان افاط ــد: عالیجناب پدرن
ــرزا  ــوم می ــر مرح ــی دیگ ــواد و یک ــد ج ــرزا محم ــدوران می ال
ــت میرزا  ــب عرصه وجود اس ــر زی ــک پس ــاب و او را ی عبدالوه
ــت میرزا  ــر اس ــی و او را یک پس ــل الملقب به حکیم باش  ابوالفض

اسداله.
روزنامه دولت علیه ایران:

در ایامی که بروز ناخوشی وبا در تهران شد اطبای دولتی و ملتی که 
در دارالخافه بودند هر یک به قدر قوه خود در معالجه مرضا کوشیده 
الزمه اهتمام نمودند از جمله میرزا ابوالفضل طبیب کاشانی قریب به 
دویست نفر اشخاص را که به مرض مزبور مبتا شده بودند به فصد 
 و بعضی معالجات غریبه نجات داده کمال حذافت را در طبابت ظاهر 

نمود. 
شرح حال رجال ایران:

میرزا ابوالفضل طبیب کاشانی از اطباء قرن سیزدهم هجری در طب 
قدیم بوده وی نخست مقدمات طب را در کاشان مولد خویش طبق 
معمول آن زمان آموخت و بعد به تهران آمد و در نزد اطباء به تتلمذ 

پرداخت و از اطباء تهران گردید. 
ــتر  ــت به این معنی که بیش ــته اس وی طرز معالجه مخصوصی داش
ــن و رگ زدن می داده  ــون گرفت ــتور خ ــان و مرضی را دس مراجع
ــود به میرزا  ــده ب ــن عمل در میان مردم معروف ش ــز ای  و از تجوی

ابوالفصد. 
ــیان  ــم باش ــلطنتی و از حکی ــار س ــکان درب ــرده از پزش ــد نامب  بع
ــری داشت درس خوانده و فاضل چون  خیلی خوش  شد. وی پس
ــاه  صورت و خوش اندام بوده از این  جهت از طرف ناصرالدین ش

ملقب گردیده بود به قمراالطباء. 
این قمراالطباء عمر زیادی نکرد و در جوانی درگذشت. 

ــرزا ابوالفضل یا به گفته مردم میرزا ابوالفصد به قلم میرزا  عکس می
ابوالحسن غفاری نقاش باشی کاشانی صنیع المک است که صورت 
ــال 1278 قمری  ــمی دولت علیه ایران در س ــه رس او را در روزنام

ساخته است.
آثار تاریخی کاشان و نطنز:

ــر و دارای تألیفاتی  ــکی قدیم متبح ــی در دانش پزش »... حکیم باش
می باشد. 

ــج ناصری« در  ــت به نام »گن ــخه خطی کتابی اس ــه نس از آن جمل
ــده، که مقدمه  ــتعلیق، در کتابخانه نگارن ــط نس ــه با خ 562 صفح
ــپس با  ــته و س ــفه و عرفان آغاز گش ــی چند در فلس ــا مباحث آن ب
ــب  ــعار مناس ــتمل بر امثال و حکم با اش ــاء و بیانی ادیبانه مش انش
ــکی پرداخته  ــط کلیات دانش پزش ــرح و بس ــی و تازی به ش  فارس

است. 

برگزاری طرح کتاب وقف در گردش 
در کاشان

مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان از اجرای طرح 
کتاب وقف در کاشان توسط فرهنگخانه آیت اله مدنی این سازمان 

خبر داد.
ــودکان و  ــرح را انس ک ــرای این ط ــدف از اج ــدی نادعلی ه مه
ــا فرهنگ امانت و هدیه  ــنایی ب نوجوانان با کتاب و کتابخانه و آش
ــاب عنوان کرد و افزود در قالب این طرح کتاب ها در عناوین و   کت
ــوع های مختلف بین دانش آموزان به صورت گروهی توزیع  موض
میشود و هرگروه پس از خواندن کتاب خود را با گروه دیگر عوض 
ــد کتاب هدیه و مطالعه کرده  ــد. به این صورت هر فرد چن می کنن
است. به گفته وی این طرح در بین بیش از 300نفر از دانش آموزان 
مقطع ابتدایی بازدید کننده از کتابخانه آیت اله مدنی سازمان رفاهی 

تفریحی شهرداری کاشان اجرا شد.
ــعر،  ــن طرح را در موضوع های ش ــای اهدایی در ای ــاب ه وی کت
ــرای نهادینه کردن  ــر و تأکید کرد: ب ــی و علمی ذک ــتان، مذهب داس
ــعی شود فرزندان جامعه را از  فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید س
سنین کودکی با این مقوله مأنوس کرد تا در بزرگسالی با این مسأله 
خوگرفته باشند و خود جویای کتاب باشند. وی با اشاره به کمرنگ 
بودن فرهنگ کتابخوانی در جامعه یادآور شد در جهان امروز وجود 
امکاناتی چون اینترنت به ظاهر افراد را از خواندن کتاب بی نیاز کرده 
ــود دارد که هیچ پدیده ای نمی تواند جایگزین  اما واقعیتی نیز وج

اثرها و نتیجه های مطلوب کتابخوانی باشد.

برای نخستین بار در کشور
مسابقه بهترين مجريان ساختمانی 

در کاشان برگزار شد
ــان، از  برگزاری   ــهرداری کاش ــازی ش ــاون معماری و شهرس مع
ــتین مسابقه بهترین »مجریان ساختمانی« در کاشان با موضوع  نخس
ــازی«  ــی معماری و شهرس ــط و مقررات فن ــت کلیه ضواب  »رعای

خبر داد.
مهندس سیدعلی صالحی، هدف از برگزاری این مسابقه را ارتقای 
کیفی ساخت و ساز در شهر عنوان کرد و گفت رعایت اصول فنی 
ــاختمانی، رعایت نماهای همگون و  ــازی در مباحث س و مقاوم س
ــتفاده از تأسیسات ساختمانی و  ــب با اقلیم شهر کاشان، اس متناس
ــوادث احتمالی از محورهای  ــت نکته های ایمنی در مقابل ح رعای

این مسابقه است.
وی تشویق شهروندان و مجریان ساختمانی به منظور ایجاد بناهای 
هماهنگ که در آن کلیه اصول و ضوابط ساختمانی رعایت شده باشد 
را از مزایای برگزای این مسابقه دانست و گفت: اعمال سیاست های 
تشویقی و تنبیهی در رابطه با مجریان ساختمانی، حرکتی دیگر در 

راستای بهینه سازی ساخت و ساز در سطح شهر است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان نهادینه شدن فرهنگ 
مقاوم سازی بناهای ساختمانی از طریق برگزاری و همایش ساالنه 
مقابله با زلزله توسط شهرداری را یادآور شد و افزود: به دنبال نهادینه 
شدن فرهنگ شناژبندی در ساخت و ساز است برای داشتن شهری 
ــی انجام  زیبا نیز تاش هایی از طریق برگزاری کارگاه های آموزش

شود.
ــهری که در  ــازی و اهمیت به نماهای ش ــدس صالحی زیباس مهن
ــت را از طریق  ــدن با شهروندان اس ــتقیم و رودر رو ش ارتباط مس
 آموزش و اطاع رسانی و برگزاری این گونه مسابقات امکان پذیر 

دانست.
ــط هیأت  ــابقه » مجری برگزیده« توس ــه وی، در این مس ــه گفت ب
ــاری،  معم ــازی،  شهرس ــان  کارشناس از  ــکل  متش ــه  ک داوران 
ــی  ــاب و معرف ــت، انتخ ــازی اس ــه س ــات و بهین ــازه، تأسیس  س

خواهند شد.

گشتی در اخباربزرگان در دیار  کاشان

 زاينده رود 
ــداوم عمرانی  پروژه های م
ــوان  ــا عن ب ــان  ــهرداری کاش ش
پس  یکی  ــت«  »هم ــای  طرح ه
ــی مضاعف از  ــری تاش از دیگ
ــان را رقم  ــهری کاش مدیریت ش
زده است و هم چنان همت های 
ــهرداری کاشان در  دیگری از ش
راه است. آخرین مجموعه از این 
پروژه ها در هفته دولت )تابستان 
ــاه 89 )روز  ــز در مهرم 89( و نی
ــاح گردید و  ــانی( افتت ــش نش آت
سرعت بخشیدن به این طرح های 
ــی که با سرلوحه قرار دادن  اساس
ــوراییان و وصایای امام  راه عاش
راحل)ره( و تکیه بر رهنمودهای 
ــورت  ــری ص ــم رهب ــام معظ مق
ــنی را  ــم انداز روش گرفت، چش
ــهری  ش مدیریت  ــده  آین ــرای  ب
کاشان هموار نموده است. سعید 

مدرس زاده )شهردار کاشان( در ادامه 
ــی »همت«  ــریح طرح های عمران تش
ــرح  جزییات این پروژه ها را بدین ش

اعام نمود:
ــاد  آب ــوش  ن ــاده  ج ــذر  زیرگ ــل   پ

)همت 10(
ــاز اول: 2 میلیارد  ــی ف ــه اجرای هزین

ریال 
ــروژه: 9 ماه  ــرای پ ــان اج ــدت زم  م

)دی ماه 88 تا شهریور 89(
ــه 14  ــی: طول عرش ــخصات فن مش
ــه  ــطح عرش متر، عرض 10/5 متر، س
ــدی 1350  ــب بن ــع، قال 147 مترمرب
ــن، بتن ریزی  ــع، آرماتور 20ت مترمرب
 821 ــفالت  آس ــب،  مترمکع  1350
ــش از  ــادل بی ــه ای مع ــا هزین ــن ب ت
410/500/000 ریال، زیرسازی 3900 
مترمکعب، تعریض مسیر تا عرض 14 
متر به صورت 3 باند رفت و برگشت 
و ایجاد کنار گذرهای ارتباطی جهت 

دسترسی بهتر
ــاماندهی ادامه کنار گذر  هدف ها: س
شرقی، ایجاد دسترسی از بلوار ترمینال 

به روستاهای مجاور  
ــا بلوار  ــع رودخانه حیدر ب ــل تقاط پ

گلستان )همت 8(
هزینه اجرایی پروژه: 3 میلیارد ریال 
ــروژه: 3 ماه  ــرای پ ــدت زمان اج م

)خرداد 89 تا شهریور 89(
مشخصات فنی: طول 58 متر، عرض 
ــرداری و خاکبرداری 8  21 متر، گودب
هزار مترمکعب، آرماتوربندی 75 تن، 

بتن ریزی 1700 مترمکعب
ــاماندهی محور  هدف های طرح: س
ــک  ــهیل در ترافی ــا، تس ــه ه رودخان
ــاز 1  ــوار ف ــتان )بل ــوری از گلس عب
ناجی آباد(، افزایش بهره وری رودخانه 

حیدر و تسهیل در هدایت جمع آوری 
آب های سطحی 

ــاژون )فاز 2 ناجی آباد، همت  پارک ن
)12

ــروژه: 2 میلیارد و  ــه اجرایی پ هزین
500 میلیون ریال 

ــروژه: 11 ماه  ــدت زمان اجرای پ م
)آبان ماه 88 تا شهریور 89(

ــخصات فنی: مساحت کل پارک  مش
ــع، بلوک فرش 5500  16500 مترمرب
ــذاری 2500 متر  ــع، جدول گ مترمرب
ــفالت 437 تن با هزینه بالغ  طول، آس
بر 218/500/000 ریال، ساخت آبنما 
ــای بازی کودکان  430 متر طول، فض
ــتی و  ــرویس بهداش 400 مترمربع، س
ــع، چمن کاری  ــه 80 مترمرب نمازخان
ــت  کش ــاحت  مس ــع،  مترمرب  4582
 2150 رز  و  ــه  درختچ ــای  گونه ه
ــت 300 اصله درخت  ــع، کاش مترمرب
زیتون تلخ، صنوبر، سرو و کاج تهران 

و نیز 30400 گلدان درختچه 
ــک  ترافی ــی  آموزش ــارک   پ

)همت 11(
ــروژه: 2 میلیارد و  ــه اجرایی پ هزین

600 میلیون ریال 
ــرا: 13 ماه )مرداد 88  مدت زمان اج

تا شهریور 89(
ــدول گذاری و  ــخصات فنی: ج مش
ــر طول، بلوک  ــگ آمیزی 3500 مت رن
ــازی و  ــرش 1300 مترمربع، زیرس ف
ــفالت 2 هزار مترمربع، اجرای پل  آس
ــه سنگ  ــطح و بنایی با الش غیر همس
ــبز 7 هزار  250 مترمکعب، فضای س
مترمربع، تأسیسات آبنما و لوله گذاری 
ــی، نصب پایه  ــرق، کابل کش آب و ب
ــنایی، نصب  چراغ راهنما، چراغ روش
ــم راهنمایی و  تابلو برق، نصب عائ

ــاخت و  ــدد( و س ــی )120 ع رانندگ
نصب منو ریل.

ــازی محیطی  ــم س ــا: فراه ــدف ه ه
جذاب جهت آموزش عائم راهنمایی 
و رانندگی جهت فراگیری کودکان از 
ــنین پایین و نهادینه کردن فرهنگ  س
ــن و مقررات همراه با  احترام به قوانی

تفریح، شادی و بازی 
پروژه های افتتاح شده در 7 مهرماه 
توسط شهرداری  )روز آتش نشانی( 

کاشان 
ــیه  )حاش قطره ای  آبیاری  ــتم  سیس
ــرح  ط ــدی،  واج ــهید  ش ــوار   بل

همت 23(
با هزینه 700 میلیون ریالی در مساحت 
ــار و با 17 هزار اصله درخت  30 هکت
ــتم آبیاری قطره ای انجام شده  و سیس
ــرمایه گذاری  ــدف س ــا ه ــت و ب  اس
ــتی و فضای سبز و صرفه  محیط زیس
ــون تومانی در هر دوره  جویی 2 میلی

آبیاری به انجام رسیده است.
میدان آزادگان راوند )همت 24(

ــون ریالی )بدون  ــه 600 میلی با هزین
ــازی( در  ــک و آزادس ــاب تمل احتس
ــهریور 89  ــدت 3 ماه از تیرماه تا ش م
ــده است و مشخصات فنی  احداث ش
آن به صورت آبنما، موتورخانه، پیاده 
ــدول گذاری به طول 750 متر،  رو، ج
بلوک فرش 800 متری، میدان 5 هزار 
ــی  ــای 75 مترمربع ــی و آبنم مترمربع

می باشد.
ــانی )خیابان  ــش نش ــاختمان آت س

غیاث الدین، طرح همت 20(
با هزینه 8 میلیارد ریالی )بدون احتساب 
تملک و آزادسازی( در مدت 5 ماه از 
ــهریور 89 در 4  ــت 89 تا ش اردیبهش
طبقه و آشیانه 240 مترمربعی، زیربنای 

با  مترمربعی،   1100 اداری 
ظرفیت 4 ماشین سنگین و 
ــین پیشرو، سالن  یک ماش
ــای  کاس ه ــات،  اجتماع
فرماندهی،  ستاد  آموزشی، 
بخش  ــران،  بح ــت  مدیری
ــت  رعای ــزی،  مرک اداری 
ــازی و آیین نامه  سبک س
ــث  ــت مبح 2800 و رعای
19 مقررات ملی ساختمان 
کشور با هدف ایجاد مرکز 
ــتگاه  مدیریت بحران و دس
مرکزی آتش نشانی کاشان 

ایجاد شده است.
ــام اتوماتیک  کارواش تم
ــرانی  اتوبوس ــازمان  س

)همت 21(
ــک  ــی ی ــه اجرای ــا هزین ب
ــل  ــی از مح ــارد ریال میلی
اتوبوسرانی  سازمان  اعتبار 
ــان و حومه در مدت یک ماه در  کاش
ــت و  ــده اس ــهریور 89 احداث ش ش
ــورت زیر  ــخصات فنی آن به ص  مش

می باشد:
ــام اتوماتیک  ــن کارواش تم بزرگ تری
ــو  ــی شستش ــان، توانای ــتان اصفه اس
ــین های  ــامل ماش ــاال ش ــا ارتفاع ب ب
ــوس  ــر )اتوب ــنگین نظی ــبک و س س
ــو  ــان شستش ــدت زم م ــر(  کانتین  و 

7 دقیقه
ــی در  ــرح: صرفه جوی ــای ط هدف ه
ــت  نظاف و  ــی  پاکیزگ آب،  ــرف  مص
ــهر و حومه،  ــطح ش ــای س اتوبوس ه
کاهش هزینه های جانبی از قبیل برق، 
ــوینده و... و صرفه جویی در  مواد ش

نیروی انسانی 
ــازمان  ــن و گازوئیل س ــپ بنزی پم

اتوبوسرانی )همت 22(
ــارد ریالی و در مدت  ــا هزینه 5 میلی ب
ــفند 89  ــا اس ــاه 89 ت ــاه از مهرم 6 م
ــت که 5 هزار مترمربع  ــده اس اجرا ش
ــه  ــکوی عرض ــاحت دارای 4 س مس
ــزار لیتری  ــوخت و 4 مخزن 45 ه س
برای چهار نوع سوخت و یک مخزن 
عرضه، عرضه سوخت بنزین معمولی 
ــوپر به 2  ــه 6 نازل، عرضه بنزین س ب
ــت گاز به  ــوخت نف ــازل، عرصه س ن
ــزار  ــور 22 ه ــن موت ــازل و روغ 4 ن
ــهیل  ــد که با هدف تس لیتری می باش
ــوختگیری اتوبوس های سازمان  در س
ــانی به عموم قشرهای  و خدمت رس
ــه محدودیت های  ــه ب ــا توج مردم ب
ــری از هدر  ــگاه بنزین و جلوگی جای
ــاد  ــوخت و ایج ــاف س ــن و ات رفت
ــازمان  س در  ــدار  پای کار  و  ــب  کس
ــود آمده  ــان به وج ــرانی کاش  اتوبوس

است.

شهرستان ویژه کاشان

 ابوالفضل طبيب )قرن سيزدهم(
 پروژه های عمرانی »همت« 

تداوم در خدمت رسانی شهرداری کاشان )قسمت دوم(

با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال
 احداث مرحله سوم بوستان الله 

در کاشان

 افتتاح بزرگ ترين و پيشرفته ترين 
شهر بازی کاشان

 جدول گذاری و بلوك فرش 
خيابان ها و معابر كاشان

توسط شهرداری کاشان انجام می شود: 
 اجرای طرح توسعه 

ورزش های همگانی در کاشان
 زاينده رود 

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان گفت: مرحله سوم بوستان الله 
با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در حال احداث است.

مهندس غامرضا بخشنده فر با اشاره به مساحت 11 هزار و 500 مترمربعی 
ــتان الله گفت: اعتبار اختصاص یافته به اجرای این طرح  مرحله سوم بوس
ــارد و 500 میلیون ریال آن  ــت که تاکنون یک میلی مبلغ 4 میلیارد ریال اس
هزینه شده است. شوی پیشرفت فیزیکی 40 درصدی این پروژه را یادآور 
شد و گفت: احداث بوستان الله در یکی از مرکزهای پر جمعیت و محروم 
ــان و جوانان این منطقه با  ــور پر کردن اوقات فراغت نوجوان ــهر به منظ ش

تفریحات سالم و ورزشی ضروری است.
ــبز، 2 هزار و 250 مترمربع  ــه گفته وی 8 هزار و 200 مترمربع فضای س ب
ــیمن از امکانات مرحله سوم بوستان  ــکوهای نش بلوک فرش و آبنما و س

الله می باشد.
ــتان  ــان بهره برداری از بوس ــان زم ــهرداری کاش ــاون فنی و عمرانی ش مع
ــعی و  ــتار س ــان کرد و گفت: خواس ــال جاری خاطرنش الله را تا پایان س
ــبز  ــهروندان در جهت حفظ و نگهداری پارک ها و فضای س  همکاری ش
شد. بخشنده فر همیاری و مشارکت شهروندان در حفظ طرح های خدماتی 
ــارکت و حمایت مردم در  ــهرداری را تأکید کرد و گفت: مش ــی ش و رفاه
حفظ و نگهداری اماکن تفریحی ورزشی انگیزه ایجاد و توسعه این فضاها 

توسط شهرداری را افزایش می دهد.

ــعید مدرس زاده شهردار کاشان با اشاره به نصب مدرن ترین وسایل بازی  س
برای کودکان در این شهر بازی توسط سرمایه گذار خصوصی گفت: بخش 
خصوصی برای خرید و تجهیز شهر بازی به این وسایل بازی 3 میلیارد ریال 

هزینه کرده است.
 وی با تأکید بر استاندارد بودن و ایمنی باالی دستگاه های بازی گفت: پیش 
ــود بخش خصوصی تا پایان اجرای این طرح مبلغ یک میلیارد  بینی می ش
تومان هزینه کند. به گفته وی این وسایل عاوه بر ایجاد فضایی مفرح در 
ــوی فعالیت های  بین خانواده ها، جوانان و نوجوانان و کودکان آنها را به س
سالم و سازنده ورزشی تشویق می کند. شهردار کاشان با اشاره به در اختیار 
 گذاشتن زمین این شهر بازی توسط شهرداری به بخش خصوصی تصریح 
ــنایی، ترمیم  ــازی، تأمین روش ــازی، کف س ــدول گذاری، زیرس کرد: ج
درختکاری از دیگر اقدام هایی است که شهرداری برای راه اندازی فاز اول 
آن انجام داده است. مدرس زاده خاطرنشان کرد: با توجه به ورود مسافران و 
گردشگران داخلی و خارجی به ویژه در ایام عید، فصل گابگیری و تابستان 
به شهرستان کاشان راه اندازی این شهر بازی در توسعه امکانات رفاهی و 
تفریحی ضروری بود. وی وسعت فضای سبز این پارک را 78 هزار مترمربع 
ــرمایه  ــان وجود دارد. س ــهر کاش عنوان کرد و گفت: تعداد 35 پارک در ش
ــت گفت: ماشین برقی بزرگساالن، کشتی  گذار خصوصی نیز در این نشس
صبا، ترامپولی، ماشین شارژی، قطار کودکان، هلیکوپتر کودکان، استخر توپ 
مجموعه و سالن سرپوشیده گیم های مختلف بازی از جمله دستگاه های 

بازی نصب شده در مرحله اول راه اندازی شهر بازی کاشان است. 

ــان از اجرای یک هزار و 500 متر طول  معاون فنی و عمرانی شهرداری کاش
جدول گذاری و 5 هزار مترمربع بلوک فرش خیابان ها و معابر این شهر طی 
شش ماه اخیر امسال خبر داد. مهندس غامرضا بخشنده فر اعتبار اختصاص 
یافته برای اجرای طرح های جدول گذاری و بلوک فرش معابر و خیابان ها 
را مبلغ 3 میلیارد ریال عنوان کرد. به گفته وی این اقدام به منظور ساماندهی 
ــازی فضای شهری و مناسب سازی پیاده روها و جدول های حاشیه  و زیباس
خیابان های شهر از جمله بلوار صنعت، بلوار دانش، بلوار شهید واجدی، بلوار و 
میدان نوش آباد، بلوار خیامی، بلوار ساحلی و خیابان پکوک، میدان بخارایی با 

هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون ریال اجرا شده است.

يک سارق سيم برق در كاشان 
جان خود را از دست داد

سرپرست مرکز اطاع رسانی پلیس استان اصفهان گفت: سارقی که قصد سرقت 
سیم برق یک کارخانه متروکه را در شهرستان کاشان داشت، حین سرقت بر اثر 
برق گرفتگی جان خود را از دست داد. به گزارش ایسنا،  وی  اظهار داشت: 
در تحقیقات مشخص شد، سه سارق به قصد سرقت وارد کارخانه شده بودند 
و یک نفر از آنها به علت برق گرفتگی در حین سرقت سیم ترانس برق جان 
باخت. دو سارق دیگر نیز دستگیر شدند و جسد سارق دیگر هم به پزشک 

قانونی منتقل شد.

 زاينده رود 
شهرداری کاشان در راستای اجرای طرح توسعه ورزش های همگانی 
ــژه محور تاریخی  ــان به وی ــازی و مرمت پیاده روهای کاش ــدام به بهس اق

امیرکبیر می نماید.
ــودن مکان های الزم  ــان گفت: این اقدام با هدف فراهم نم ــهردار کاش ش
برای انجام ورزش های همگانی و تشویق شهروندان به ورزش پیاده روی 

انجام می شود.
ــیرهای  ــه مس ــر را از جمل ــور امیرکبی ــدرس زاده مح ــعید م ــدس س مهن
ــدام  اق ــن  ای ــت:  گف و  ــت  دانس ورزش  ــن  ای ــه  ب ــه  یافت ــاص  اختص
ــور و  ــیرهای مذک ــت مس ــازی و مرم بهس ــات  ــام عملی انج از  ــس  پ
ــازی  ــهروندان آماده س ــاده روی ش ــت پی ــش جه ــه دو بخ ــیم آن ب  تقس

می شود.
ــیر چهار  ــلمان و مس ــین)ع( تا چهار راه س وی حد فاصل میدان امام حس
ــلمان تا پایان محور باغ تاریخی فین را از جمله مسیرهای مشخص  راه س

شده دانست. 
مدرس زاده در پایان افزایش ایستگاه های اتوبوس، توسعه جایگاه های ویژه 
استراحت شهروندان با انجام طراحی های جذاب، زیباسازی و رنگ آمیزی 
ــیرهای مشخص  ــنایی مس دیوارها، نصب تیرهای چراغ برق و بهبود روش
ــده و هم چنین توسعه فضای سبز این محور را از دیگر فعالیت های در  ش

دست اقدام ذکر کرد.

 زاينده رود 
معصومیت در چهره اش موج می زند به نظر نمی رسد محتاج سکه هایی 
ــقف گرم می خواهد  ــی او می اندازند دلش یک س ــد که در ظرف مس باش

نوازش های پر محبت مادر و سایه استوار پدر! اما... 
ــتان سپری  ــوزنده تابس روز او با هزاران التماس و در زیر نور آفتاب داغ و س

می شود و شب... 
آرامش، امنیت، خانواده، احترام و... حباب هایی هستند که هر روز از طلوع آفتاب 
همراه با جمع شدن سکه ها در کاسه گدایی اش به ذهنش خطور می کند اما با آمدن 
ــروع بی خانمانیش همه چیز را یادش می رود و حباب ها درهم  ــب و شاید ش ش
می شکند و باز فردا و همان حباب ها که همیشه خواهند ترکید. با هر قدمی که در 
شهر برمی داری کودکی را می بینی به ظاهر بی خانمان و آواره مشغول تکدی گری 
است یکی مشق شبش را در پیاده رو می نویسد و کودکی در گوشه ای دیگر مشغول 

فروختن فال و آدامس به عابران است. 
ــت چراغ قرمز کودکی با دستمالی در دست به طرف شیشه  ــر چهار راه پش در س

اتومبیل هجوم می برد چراغ سبز می شود و ما بی توجه به نکته های قرمز زندگی. 
ــی و حل معضل تکدی گری و ساماندهی کودکان خیابانی  ــی آسیب شناس بررس

مشکلی است که تنها از عهده یک نهاد و ارگان خاص برنمی آید و به نظر می رسد 
این معضل نیازمند عزمی ملی است. شهردار کاشان می گوید: نابسامانی های اجتماعی، 
اقتصادی همگی از عواملی است که باعث فقر می شود و زمینه را برای انواع مختلف 
آسیب های اجتماعی چون سرقت، اعتیاد به مواد مخدر، طاق و تکدی گری فراهم 

می کند. 
مهندس سعید مدرس زاده می افزاید: بهره گیری از توان علمی و اجرایی مؤسسات 
غیر دولتی و مردمی برای ساماندهی متکدیان و ایجاد کارگاه های اشتغال و حرفه 
آموزی توسط کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی می تواند 
به عنوان یکی از راه کارهای حل این معضل شود. او تهیه و پخش گزارش، فیلم، 
سریال، نصب پرده های تبلیغاتی و آگاه کردن مردم در مورد تکدی گری و اقدام ائمه 
جمعه و جماعات در توجیه مردم در بازداری کمک به نیازمندان و متکدیان را به 

عنوان بخش دیگری از راه کارهای حل این پدیده اجتماعی دانست. 

شهردار کاشان اجرای طرح جمع آوری متکدیان را از مهم ترین اقدام های شهرداری 
ــال تاکنون 32 کودک و 29  ــال های اخیر می داند و می گوید: از ابتدای امس طی س
متکدی زن و مرد و اتباع بیگانه جمع آوری و با انجام مراحل قانونی به مراجع ذی 

صاح تحویل داده شده اند.
دادستان هم جرم را ناشی از عوامل مختلفی می داند که در بروز آن یک نفر و یک 
سازمان و نهاد به تنهایی مؤثر نیست و از بین بردن آن نیز از عهده یک نفر و یا یک 

دستگاه خارج است.
ــتری را به دکتر و  ــنی می گوید: اگر جرم را به بیماری و قاضی و دادگس حاج حس
بیمارستان تشبیه کنیم نمی توانیم بگوییم در بیمار شدن یک شخص دکتر و بیمارستان 
مؤثر بوده است و بیماری را به وجود آورده و نتیجه بگیریم که پزشک و مرکز درمانی 

عامل بیماری است و برای جلوگیری از آن بایستی بر علیه اینان اقدام نمود. 
وی می گوید چنین نتیجه ای فاقد مبنای منطقی است و عامل بروز بیماری ممکن 

است خود فرد با جامعه و مشاغل و صنایع و آب و هوا و... باشد ولیکن در جلوگیری 
از بروز بیشتر بیماری ها به خصوص بیماری های همه گیر به خوبی می توان شاهد 

بود که چگونه همکاری همه دستگاه های قضایی و اجرایی تأثیرگذار است. 
ادامه دارد...

شهردار کاشان:
نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی، همگی از عوامل ايجاد فقر
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تحدید حدود اختصاصی
ــه قطعه زمین مزروعی و مشجر 2  ــماره: 9875 چون تحدید حدود ششدانگ س 8/178 ش
ــماره پاک 78 فرعی از 37- اصلی  ــی کوهاب و قطعه زمین بایره تقریباً نیم رجلی ش رجل
واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام حسین مبینی فرزند محمود در 
جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به 
ــت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم  ــتور اخیر از ماده 15 قانون ثب موجب دس
ــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب  ــاعت 10 صبح روز 89/10/22 در محل ش در س
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان اماک اخطار میگردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 89/9/6
                                                        شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصی

ــدانگ یکدرب باغ مشجر معروف پای برج  ــماره: 9921 چون تحدید حدود شش 8/207 ش
ــیگان جزن جزء  ــماره پاک 113 فرعی از 130- اصلی واقع در مزرعه ویش چهار قفیزی ش
ــتان نطنز بنام فخری کریمی دستجردی در جریان ثبت میباشد و  بخش 9 حوزه ثبتی شهرس
ــتی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر  بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس
ــاعت 10 صبح  ــاده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در س از م
روز 89/10/23 در محل شروع و به عمل خواهدآمد، لذ ا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
ــاعت و روز مقرر در این آگهی در  ــود که در س و مجاورین و صاحبان اماک اخطار می ش
محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

89/9/6
م الف/ 505                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي

ــماره: 10381 چون تحدید ششدانگ قطعه زمین مزروعي تقریباً شش رجلي در  8/288 ش
بخش لنبي شماره پاک 4341 فرعي از 193- اصلي واقع در طرق جزء بخش یازده حوزه 
ــتان نطنز بنام آقاي سید محمد رفیعي طباطبایي در جریان ثبت میباشد و بعلت  ثبتي شهرس
ــتي تجدید گردد اینکه به موجب دستور  ــتباه در نام خانوادگي مالک در آگهي قبلي بایس اش
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/10/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین 
و مجاورین و صاحبان اماک اخطار میگردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل 
حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1389/9/6

م الف/ 515                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصي
8/232 شماره: 10188 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي در بخش باغناره 
شماره پاک 149 فرعي از 37 اصلي واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام حسین قاسمي طاري و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي 
ــتور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي  ــتي تجدید گردد اینکه به موجب دس قبلي بایس
ــروع و  ــاعت 10 صبح روز 89/10/28 در محل ش نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در س
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان اماک 
اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
ــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  ــات مجاورین و صاحبان اماک مطاب اعتراض

مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:  89/9/6
م الف/ 508                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي

8/233 شماره: 10122 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک 35 فرعي از 
ــورآب جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام احمد افتخاري  104 اصلي واقع در ش
ــد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد  نژاد در جریان ثبت میباش
ــتور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پاک  اینکه به موجب دس
ــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به  ــاعت 10 صبح روز 89/10/27 در محل ش مرقوم در س
ــار مي گردد که در  ــه مالکین و مجاورین و صاحبان اماک اخط ــب این آگهي به کلی موج
ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و 
ــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30  ــان اماک مطابق م صاحب

روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:  89/9/6
م الف/ 507                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي

8/335 شماره:  10594 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف پاونو شماره پاک 
3082 فرعي از 25- اصلي واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم 
گیان خانم قطبي در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي 
تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید 
ــروع و به عمل خواهد  ــاعت 10 صبح روز 89/10/13 در محل ش حدود پاک مرقوم در س
آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان اماک اخطار مي گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا  اعتراضات مجاورین 
و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/9/6

م الف/ 530                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
ــدانگ پنج قطعه زمین مزروعي و مشجر  ــماره: 10593 چون تحدید حدود شش 8/336 ش
ــزء بخش 10  ــي واقع در چیمه ج ــاک 3083 فرعي از 25 اصل ــماره پ ــروف پاونو ش مع
ــد و بعلت  ــین نجفي چیمه در جریان ثبت میباش ــتان نطنز بنام عبدالحس حوزه ثبتي شهرس
ــتور  ــتي تجدید گردد اینکه به موجب دس ــماره اصلي ملک در آگهي قبلي بایس عدم قید ش
ــاعت 10  ــاده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در س ــر از م اخی
ــذا بموجب این آگهي به  ــروع و به عمل خواهد آمد، ل ــل ش ــح روز 89/10/13 در مح صب
ــاعت و روز مقرر  ــاک اخطار مي گردد که در س ــن و مجاورین و صاحبان ام ــه مالکی کلی
ــات مجاورین و صاحبان اماک  ــانند. ضمنًا  اعتراض ــن آگهي در محل حضور بهمرس در ای
ــا 30 روز پذیرفته  ــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ت ــق ماده 20 قانون ثب  مطاب

خواهد شد.
تاریخ انتشار:  89/9/6

م الف/ 529                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

مزایده
8/338 آگهي مزایده پرونده اجرایي کاسه: 31117-2/832 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان 
پاک شماره 2267/6803 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: شهرستان اصفهان شهر 
ــایت اوسان بلوک 20 واحدي  ــتان بلوار فرهنگ خیابان الفت خیابان نوبهار س جدید بهارس
ــماره 474 طبقه چهارم که سند مالکیت آن در صفحه 191 دفتر 150 اماک  A4 آپارتمان ش
با شماره 40362 و شماره چاپي 542565 الف/ 80 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً 
در دو قسمت اول به طول 4/68 متر دیواري است اشتراکي با آپارتمان مسکوني پاک 6804 
ــت به راه پله مشاعي پاک  فرعي نیم طبقه غربي دوم به طول 5/95 متر درب و دیواري اس
6773 فرعي شرقاً در سه قسمت که قسمت دوم جنوبي است اول به طول 5/51 متر دیواري 
است اشتراکي با آپارتمان مسکوني پاک 6806 فرعي دوم و سوم به طول هاي 1/76 متر و 
ــت به فضاي عرصه پاک 2267/33 جنوباً به طول 8/95 متر  5/10 متر پنجره و دیواري اس
ــت  ــت به فضاي تراس طبقه پایین غرباً به طول 10/55 متر دیواري اس پنجره و دیواري اس
ــناس رسمي پاک فوق داراي  ــاعي پاک 2267/33 که طبق نظر کارش به فضاي عرصه مش
ــي، این واحد آپارتمان در طبقه چهارم نیم طبقه جنوبي واحد غربي  ــع اعیان 103/77 مترمرب
یک مجتمع مسکوني 5 طبقه قرار دارد که ساختمان آن با اسکلت بتني و سقف تیرچه بلوک 
و با نماي آجر 3 سانتي و با درب و پنجره هاي آلومینیومي بنا شده است. کف البي و راه پله 
سنگ و بدنه آن سفیدکاري با گچ بوده و فاقد پارکینگ سرپوشیده است. کف واحد موزائیک 
و بدنه دیوارها و سقف ها سفیدکاري با گچ و با رنگ مي باشد. کابینت آشپزخانه فلزي و 
ــتم گرمایش بخاري و سرمایش کولر آبي است. داراي انشعابات آب و گاز مشترک با  سیس
ــد. مجتمع مذکور داراي آسانسور مي باشد. ملکي آقاي  ــایرین و برق اختصاصي مي باش س
ــماره 187304-87/8/29 دفترخانه 56 اصفهان در  کامران ذوالفقاري که طبق سند رهني ش
رهن بانک سینا واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 89/9/29 در اداره اجراي 

ــرقي- چهار راه اول سمت چپ به  ــناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت ش اس
مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 508/473/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب،  برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد 
مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
ــس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  پ
به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمنا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
 اصفهان مورخ 89/09/6 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد 

موکول مي گردد.
م الف/ 11247                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/363 ورثه آقاي علي اکبر خطیري علیائي فرزند جعفر باستناد دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
و مشهور باغ ما احمد پاک شماره 33-1151 واقع در نطنز بخش 9 که در صفحه 22 دفتر 
15 اماک ذیل ثبت 2753 بنام علي اکبر خطیري علیائي فرزند جعفر ثبت و صادر و تسلیم 
ــت صدور المثني سند  ــت چون درخواس ــده اس گردیده و در اثر حمل اثاثیه منزل مفقود ش
مالکیت نامبرده را نموده و طبق تبصره یک اصاحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
ــده( نسبت  ــود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر ش آگهي میش
ــار این آگهي تا ده روز به  ــد از تاریخ انتش ــند مالکیت مزبور نزد خود باش به آن یا وجود س
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر 

به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/9/6

م الف/ 538 شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
ــدانگ قطعه ملک به شماره پاک 237/1  ــماره: 11904 چون تحدید حدود شش 8/365 ش
ــتان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق  ــتان یک اصلي دهس واقع در کوي محال اردس
پرونده ثبتي به نام محمدعلي اثني عشري احدي از ورثه مرحوم اسماعیلي و غیره در جریان 
ــتي مجدداً آگهی گردد اینک بنا به درخواست  ــد و به علت اشتباه در آگهي بایس ثبت میباش
ــنبه مورخه  ــتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید پاک مرقوم در روز پنج ش متقاضي و دس
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  ــاعت 9 صبح در محل ش 89/9/30 رأس س
ــاعت مقرر در محل حضور  ــه مالکین مجاور اخطار مي گردد که در روز و س ــي به کلی آگه
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده هاي معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایستي با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:  89/9/6

م الف/ 272                                       فدائي- رئیس ثبت اسناد و اماک اردستان
 

ابالغ رأي
ــع  ــه: 1057-89/8/22، مرج ــماره دادنام ــده: 701/89 ش ح/ 24، ش ــه پرون 8/377 کاس
رسیدگي: شعبه 24 شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: جواد الماسي به نشاني: اصفهان 
ــاني:  مجهول  ــم اصل به نش ــن دوم طبقه زیرین بانک انصار، خوانده: بهروز محتش خ پروی
ــزار ریال وجه چهار فقره  ــل و نه میلیون و یکصد و هفتاد ه ــته: مطالبه چه المکان، خواس
ــعبه 24 شوراي حل اختاف به تصدي امضاءکننده زیر تشکیل  چک به تاریخ 89/8/12 ش
ــه 701/89 ش ح/ 24 مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت  پرونده کاس

از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي شورا

ــم اصل به خواسته مطالبه مبلغ  ــي به طرفیت بهروز محتش در خصوص دعوي جواد الماس
چهل و نه میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال وجه چهار فقره چک به شماره هاي 175872-
ــپه آزادگان به انضمام تأخیر تأدیه و خسارات  175863-415884-175853 عهده بانک س
ــي، نظر به القاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه  دادرس
ــده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهي در خصوص دعواي مطروحه  خوان
ــورا دعوي خواهان  ــي بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا ش و مبن
ــتناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310  ــخیص داده و به اس را وارد تش
ــه میلیون و یکصد  ــده به پرداخت مبلغ چهل و ن ــارت رأي بر محکومیت خوان ــون تج قان
ــارت تأخیر تأدیه  ــي و خس ــته به انضمام هزینه دادرس وهفتاد هزار ریال بابت اصل خواس
ــید مورخه در مورد چک شماره 175872  ــاس شاخص بانک مرکزي از تاریخ سررس براس
تأخیر تأدیه از تاریخ 89/3/24 و در مورد چک شماره 175863 تأخیر از تاریخ 89/3/20 و 
ــورد چک 415884 از تاریخ 89/3/15 و در مورد چک 175853 از تاریخ 89/2/30 تا  در م
زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز از 
تاریخ اباغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 11637                               شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

ــه 1275/89 خواهان علي نقي نظرزاده دادخواستي مبني  9/103 در خصوص پرونده کاس
ــماره 045342  ــغ 20000000 ریال وجه چک ش ــه پرداخت مبل ــر محکومیت خوانده ب ب
ــه طرفیت منبرعلي رجبي  ــي ب ــارت و تأخیر تأدیه و هزینه دادرس مورخه 83/11/8 با خس
ــنبه مورخ 89/10/11 ساعت 9  ــیدگي براي روز ش ــت. وقتي رس جعفري تقدیم نموده اس
ــب تقاضاي خواهان مراتب در  تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس
ــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني  جراید منتش
ــخه ثاني دادخواست و ضمائم  ــماره یک اصفهان مراجعه و نس جنب بیمه ایران- مجتمع ش
ــده تلقي و تصمیم مقتضي  ــیدگي اباغ ش را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس

اتخاذ مي شود.
م الف/ 11641                               شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

   
اخطار اجرایي

ــوراي حل  ــماره 58 تاریخ 89/1/31 حوزه 29 ش ــماره: 751/88 بموجب رأي ش 9/111 ش
ــت محکوم علیه آقاي سید جال حجازي  ــتان اصفهان که قطعیت یافته اس اختاف شهرس
دهاقاني نام پدر: سید نصراله نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
ــت و نه میلیون ریال اصل خواسته باب چک شماره )434148-88/8/14( و سي  مبلغ بیس
ــي وخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/8/14 لغایت زمان وصول آن  هزار ریال هزینه دادرس
ــاني محل اقامت:  ــغل:  آزاد نش ــق خواهان آقاي محمد بداغي نام پدر: غام عباس ش در ح
اصفهان- خ کاوه- خ گلستان- مجتمع کامپیوتر جهان گستر ط 3. ماده 34 قانون شوراهاي 
ــت  حل اختاف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالي از وي به دس
ــتور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت  نیاید با تقاضاي ذینفع و دس

هاي مالي به اجراء احکام دادگستري اعام مي شود.
                                                 شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ رأي

ــه پرونده: 570/89، شماره دادنامه: 860-89/8/15، مرجع رسیدگي: شعبه 27  9/112 کاس
شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: علیرضا فروزاني نشاني: خیابان حکیم نظامي- کوچه 
ــاني: خیابان  ــهید ریحاني- پ 1، وکیل: اصیل، خوانده: آیت اله محمدي نش 33- کوچه ش
قائمیه- خیابان گلزار 8- پ 89- طبقه سوم، وکیل: اصیل، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم رسیدگي را اعام و به شرح آتي مبادرت بصدور 

رأي مي نماید. 
رأي قاضي شورا

دعوي علیرضا فروزاني فرزند محمدرضا بطرفیت آیت اله محمدي فرزند سیف اله بخواسته 
ــماره 660/942036 عهده  ــه مبلغ چهل میلیون ریال 40/000/000 ریال وجه چک ش مطالب
ــاورزي به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي  ــعبه بلوار کش بانک صادرات ش
ــوي بانک محال علیه  ــتندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س اصول مس
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه  ــتغال ذمه خوانده و اس که ظهور در اش
خوانده با توجه به اباغ نشر آگهي در روزنامه در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
ــر محکومیت خوانده به  ــي مدني حکم ب ــارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس تج
ــي هزار ریال  ــته و س پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 40/000/000 ریال بابت اصل خواس

ــارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا  ــي و همچنین خس 30/000 ریال بابت هزینه دادرس
ــوي بانک مرکزي برعهده اجراي  ــاس نرخ اعامي از س ــبه آن براس تاریخ وصول که محاس
ــد در حق خواهان صادر و اعام مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت  احکام مي باش
ــد. و پس از 20 روز از واخواهي  ــعبه مي باش 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در این ش

قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
                                                 شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
اخطار اجرایي

ــماره 186 تاریخ 89/2/30حوزه 29 شوراي حل اختاف شهرستان  9/114 بموجب رأي ش
ــن نوري کوهاني نام پدر :  عباس،  ــت محکوم علیه آقاي محس اصفهان که قطعیت یافته اس
شغل: آزاد، نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ــماره 216800-88/2/15 بانک سپه و سي هزار  ــته بابت چک ش ریال به عنوان اصل خواس
ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 88/2/15 لغایت زمان وصول آن در 
ــغل: آزاد، نشاني محل اقامت: اصفهان-  ــین وحیدي نام پدر: علي ش حق خواهان آقاي حس
دستگرد- بلوار کشاورز- کوچه شهداي دستگرد- فرهنگسراي دستگرد پاک 51. ماده 34 
قانون شوراهاي حل اختاف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالي از 
وي به دست نیاید با تقاضاي ذینفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، 

محکومیت هاي مالي به اجراء احکام دادگستري اعام مي شود.
م الف/ 11673                               شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

تغییرات
ــماره: 12046/ث89/8/22 آگهي تغییرات در شرکت گل به با مسئولیت محدود،  9/125 ش
ــده بشماره 2682 و شناسه ملي 10260226367 برابر صورتجلسات مجمع عمومي  ثبت ش
فوق العاده مورخ 1389/8/8 و سند صلح سهام شماره 73878 مورخ 1387/4/22 صادره از 
ــماره 8 اصفهان تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:  ــناد رسمي ش دفترخانه اس
1- آقاي ناصر اسماعیلي مقدم تمامیت سهم الشرکه خود به مبلغ یک میلیون و هشتصد و 
سي و هفت هزار و پانصد ریال را به آقایان مسعود کیافر به شماره ملي 1280261323 و کد 
پستي 8134813181 و محمد کیافر به شماره ملي 1284408345 و کدپستي 8134813181 
هر کدام به مبلغ نهصد و هجده هزار و هفتصد و پنجاه ریال واگذار نمود و از شرکت خارج 
گردیده که در نتیجه در سرمایه شرکت تغییري حاصل نشد. 2- آقایان کیهان کیافر به شماره 
ملي 1285137809 و کدپستي 8134813181 و مسعود کیافر به شماره ملي 1280261323 
ــتي 8134813781 به ترتیب به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره براي مدت  و کدپس
نامحدود انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي 
هر کدام از آن دو به تنهایي و با مهر شرکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/22 

تکمیل گردید. 
م/ الف11512/1        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري اصفهان

تاسیس
ــت پارس با  ــان صنع ــرکت آوا کیه ــیس ش ــي تاس ــماره: 3245/ث89/103 آگه 9/127 ش
ــه  ــماره 42313 و شناس ــرکت فوق در تاریخ 1389/8/23 تحت ش ــئولیت محدود. ش مس
ــیده و در تاریخ 1389/8/23 از لحاظ امضاء  ــي 10260600980 در این اداره به ثبت رس مل
ــت اطاع عموم در  ــرح زیر جه ــرکتنامه آن به ش ــل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه ش ذی
ــرکت: طراحي و نظارت و اجرا در زمینه  ــود. 1- موضوع ش ــمي آگهي مي ش روزنامه رس
ــه و طرحهاي صنعتي  ــیرآالت صنعتي و لوازم یدکي مربوط ــد پمپ هاي صنعتي- ش تاولی
ــیمي هاي داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیت هاي  ــگاه ها و پتروش و صنایع پاالیش
بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي 
ــاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق  ــهیات از بانکه مجاز بازرگاني- اخذ وام و تس
ــرکت در  ــور- ش ــرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش اهداف ش
مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مشارکت و سرمایه گذاري در شرکت هاي دولتي 
ــي و خصوصي داخل و خارج از  ــرکتهاي دولت و خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي از ش
ــور و هر گونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از  کش
ــرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان  تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش
خیابان هشت بهشت غربي- ساختمان آهنگ- واحد3. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ــد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم سعیده حایک به سمت رئیس هیات  ریال مي باش
مدیره. 2-5- آقاي سید مسعود امیري به سمت عضو هیات مدیره. 3-5- آقاي سید مسعود 
ــمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء:  امیري به س
کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 

7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. 
م الف/ 11512/3        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 

احضار
9/128 چون آقای امید زراعتی فرزند محمدعلی شکایتی علیه آقای ناصر عزتی فرزند علی 
ــه 891480 این دادیاری ثبت گردیده.  مبنی بر کاهبرداری مطرح نموده که پرونده به کاس
لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده  115 قانون آیین دادرسی کیفری 
ــود و از متهم  ــر می ش ــار طبع و نش مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــخگویی به  ــر آگهی جهت پاس مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف: 11648                                              مدیر دفتر شعبه 5 مرکزی اصفهان

احضار
ــعید و هادی هر دو  ــکایتی علیه آقای س 9/131 چون آقای محمد زمانی فرزند صفرعلی ش
باقری مبنی بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 
ــاعت 8:30 صبح  ــیدگی برای روز 89/10/30 س 891089ک114 این دادگاه ثبت، وقت رس
ــب ماده 180 قانون آیین  ــد لذا حس ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش تعیین ش
ــار محلی طبع و نشر  ــی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش دادرس
ــیدگی در وقت مقرر حاضر  ــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس می ش
ــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش ش

خواهد نمود.
م الف: 11650                                  مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی اصفهان 

احضار
ــن زاده فرزند  ــکایتی علیه آقای فتحی حس 9/132 چون آقای علی نظری فرزند نصراله ش
ــپه مطرح نموده که پرونده آن به کاسه  ــهراب مبنی بر جعل و ارائه چک طایی بانک س س
891010ک103 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/10/11 ساعت 9 صبح تعیین 
ــد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی  ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش ش
ــر می شود  ــار محلی طبع و نش کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــود و  ــیدگی در وقت مقرر حاضر ش ــور دعوت به عمل می آید جهت رس ــم مذک و از مته
ــی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  ــده تلق در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش

نمود.
  م الف: 11651                                مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی اصفهان

احضار
ــکایتی علیه آقای محمد رفیعی مبنی بر  ــون آقای مجید گلکارزاده فرزند رضا ش 9/133 چ
ــه 891261 این دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به  ــرقت مطرح نموده که پرونده به کاس س
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
ــر می شود و از متهم مذکور دعوت  ــار طبع و نش نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــخگویی به اتهام خود به  ــر آگهی جهت پاس به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش
ــم مقتضی اتخاذ خواهد  ــرا تصمی ــن مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس  ای

نمود.
  م الف: 11647                                مدیر دفتر شعبه 5 بازرسی مرکزی اصفهان

ابالغ
9/134 اباغ وقت رسیدگی به آقای جواد چوپانی آقای سید احمد کتابی پور شکایتی علیه 
ــه 1021/89  ــی مطرح نموده که به کاس آقای جواد چوپانی فرزند جعفرقلی مبنی بر فحاش
ــنبه مورخ 89/10/20 ساعت 8 صبح  ــعبه ثبت و به وقت رسیدگی روز دوش ک107 این ش
ــتناد ماده 115 قانون  ــت. با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به اس تعیین گردیده اس
ــار آگهی می گردد تا  ــی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش آیین دادرس
ــهید نیکبخت اصفهان حضور  ــعبه واقع در خیابان ش نامبرده فوق در مهلت مقرر در این ش
ــت در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد   ــاند. بدیهی اس به هم رس

نمود.
م الف: 11653                         مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
ــماره پرونده: 8909980358100087،  ــماره دادنامه: 8909970354400866، ش 9/136 ش
ــعبه: 890450، شاکی: آقای نصراله فاتحی به نشانی اصفهان خیابان شیخ  شماره بایگانی ش
صدوق شمالی پل میر مجتمع شیخ صدوق بلوک مینا شماره 208 متهم: آقای ناصر شمس 
به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رأی دادگاه

ــمس دایر بر  ــکایت آقای نصراله فاتحی فرزند نعمت اله علیه آقای ناصر ش در خصوص ش
ــی و انقاب اصفهان با  ــرای عموم ــت صادره از دادس خیانت در امانت موضوع کیفرخواس
ــهاد شهود و سایر قراین  توجه به محتویات و مندرجات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، ش
ــزه معنونه به متهم مذکور محرز  ــاب ب ــارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس و ام
ــتناد ماده 674 قانون مجازات اسامی وی را به تحمل 6 ماه  ــد و لذا به اس ــلم می باش و مس
ــرف 10 روز از تاریخ اباغ واقعی  ــس محکوم و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظ حب
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
م الف: 11655               خدابنده - دادرس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
ــای مجید رمضانی فرزند  ــکایتی علیه آق ــون خانم مریم علیدادی فرزند بهرام ش 9/138 چ
ــه 890616 این  ــرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده به کاس ــی مبنی بر ض گنجعل
ــیدگی برای روز 89/10/27 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه  دادگاه ثبت، وقت رس
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده  115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 11646                                  مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
9/139  شماره درخواست: 8910460353500011، شماره پرونده: 8809980358101429، 
شماره بایگانی شعبه: 881246، چون آقای بهادر ادیبی به وکالت از سوی محسن زادافشار 
ــکایتی علیه آقای حسن معینی )شرکت معین تجارت( مبنی بر خیانت  فرزند محمدعلی ش
ــه 881246 ک109 این دادگاه ثبت و وقت  ــرح نموده که پرونده آن به کاس ــت مط در امان
ــنبه مورخ 1389/10/8 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه  ــیدگی برای روز چهارش رس
ــب ماده 180 ق.آ.د.ک مراتب یک نوبت در یکی از  ــد لذا حس متهم مجهول المکان می باش
ــار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می  روزنامه های کثیراالنتش
ــود و در صورت عدم حضور، احضاریه اباغ  ــیدگی در وقت مقرر حاضر ش آید جهت رس

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 11657                          مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
9/140 بدینوسیله به آقای قاسم دهقانی قهجاورستانی فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه 2526 
صادره از قهجاورستان ساکن: اصفهان – اتوبان فرودگاه- پل هوایی آخر- مقابل امام زاده شاکرم 
و آقای علی اله رضایی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 2439 صادره از کبوترآهنگ که 
برابر گزارش واحد اباغ نیروی انتظامی اصفهان شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر 
قرارداد شماره 1498-86/07/26 تنظیمی در بانک سپه شعبه احمدآباد اصفهان مبلغ بیست و 
شش میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار ریال بابت اصل، مبلغ پنج میلیون و بیست و پنج 
هزار و هفتصد و سی و چهار ریال بابت خسارات تأخیر تا تاریخ 89/05/31 و ذمه روزانه مبلغ 
سیزده هزار و دویست و ده ریال به مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کاسه 112178-4104 در این اداره مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پردخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف: 11609                        اسدی - سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطار اجرایی
9/141 به موجب رأی شماره 499 تاریخ 89/5/19 حوزه 28 شورای حل اختاف شهرستان 
ــانی محل اقامت: مجهول  ــت محکوم علیه وحید رضایی نش ــان که قطعیت یافته اس اصفه
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
ــارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از  ــی هزار ریال به عنوان خس پرداخت س
تاریخ سررسید چک 88/8/1 لغایت زمان وصول در حق خواهان حسینعلی حفیظی نشانی 
ــتاره – طبقه اول. به استناد  ــکونی س ــیمین – مجتمع مس محل اقامت: اصفهان – خیابان س
ــوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س
ــت: پس از اباغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه مکلف اس
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر 
 اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد.
م الف: 11403                      شعبه 28 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان

اخطار اجرایی
ــورای حل اختاف  ــخ 88/12/5 حوزه 29 ش ــماره 845 تاری ــب رأی ش ــه موج 9/142  ب
ــت محکوم علیه حمید خواجه نشانی محل اقامت:  ــتان اصفهان که قطعیت یافته اس شهرس
ــتصد و هشتاد هزار  ــت و یک میلیون و هش ــت به پرداخت بیس مجهول المکان محکوم اس
ــی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه از  ــته و س ریال به عنوان اصل خواس
ــماره های  978074 - 78/11/30 و 978073- 78/10/30  و  ــید چکها به ش تاریخ سررس
978072 - 78/9/30 و 978071 - 78/8/30 عهده بانک کشاورزی تا تاریخ وصول در حق 
ــین آباد – کوی شهید  ــانی محل اقامت: اصفهان – خیابان حس ــن براتیان نش خواهان محس
ــورای های حل اختاف:  ــمت چپ. ماده 34 قانون ش محمدرحیم براتیان – پاک 3 – س
چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای 
ــتور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا، محکومیت های مالی به اجرا  ذینفع و دس

احکام دادگستری اعام می شود.
م الف: 11710                               شعبه 29 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ
ــماره پرونده: 445/89 شماره دادنامه: 753- 89/8/30 مرجع رسیدگی: حوزه 38  9/143 ش
ــازی کوثر نقش جهان به مدیریت  ــورای حل اختاف اصفهان خواهان: شرکت خانه س ش
ــته – مجتمع تجاری فرشته – واحد  ــانی بهارستان – خیابان فرش ــفندیار ابوطالبی به نش اس
ــمی مجهول المکان 2- خزان پورمند به  ــید یونس هاش 41 – طبقه اول، خواندگان: 1- س
نشانی بهارستان – خیابان الفت شرقی – محله 6- خیابان طوبی نزدیک آموزشگاه رانندگی 
ــپاهان تأسیسات پورمند، خواسته: مطالبه مبلغ 2/510/000 ریال بابت  بهاران – صبا لوله س
ــهل انگاری و تسامح در لوله کشی بانضمام هزینه دادرسی گردشکار:  ــارات وارده و س خس
ــته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از  ــتی / درخواستی بخواس خواهان دادخواس
ارجاع به این شورا و ثبت بکاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر 
حوزه بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 

تبادل نظر ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوی شرکت خانه سازی کوثر نقش جهان به مدیریت آقای اسفندیار ابوطالبی 
به طرفیت آقایان سید یونس هاشمی و خزان پورمند بخواسته مطالبه دو میلیون و پانصد و 
ده هزار ریال بدین شرح که خواهان اعام داشت که با خوانده ردیف اول قرارداد و اجرای 
ــکونی واقع در آدرس خواهان منعقد نموده و ایشان علی  ــات لوله کشی مجتمع مس تأسیس
ــورا با توجه  ــت قاضی ش الظاهر موضوع قرارداد را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده اس
ــه رسیدگی مورخه 89/7/2 و با  ــت تقدیمی و صورتجلس به اظهارات خواهان در دادخواس
عنایت به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و شهادت شهود و سایر ادله ابرازی و همچنین 
با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی علیرغم اباغ وقت رسیدگی با وصف 
ــته و  ــاع از خود ارائه ننموده دعوی خواهان را ثابت دانس ــی و اینکه الیحه ای در دف قانون
ــتنداً به ماده 198 آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان بنحو مساوی به پرداخت مبلغ دو  مس
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در 
ــت روز از تاریخ قابل  حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس
واخواهی در این مرجع و پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است.                                           

                                         شعبه 38 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان
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روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی

 زاينده رود 
ــومین  ــن همایش بین المللی و س اولی
همایش سراسری تازه های غدد و متابولسیم 
ــری بیماری های  ــومین همایش سراس و س
ــم آذرماه در  ــم کودکان نه ــدد و متابولیس غ
ــگاه علوم  ــای علمی دانش ــز همایش ه مرک
ــینا( برگزار  ــاالر ابن س ــکی اصفهان )ت  پزش

می شود.
ــش در گفتگو  ــن همای ــی ای ــئول اجرای مس
ــه آخرین  ــح کرد: ارائ ــده رود تصری با زاین
ــی و تبادل نظر  ــتاوردهای علمی پژوهش دس
ــته فوق  ــب نظران رش ــان و صاح متخصص

ــیم در رده های  ــدد و متابولس ــی غ تخصص
ــای این  ــاالن از هدف ه ــودکان و بزرگس ک
ــود. حقیقی افزود:  ــوب می ش همایش محس
ــاری دیابت، اختال های هیپوفیز، چاقی  بیم
ــای تیروئید،  ــندرم متابولیک، بیماری ه و س
ــتئوپروز و  بیماری های غدد فوق کلیوی، اس
سایر اختال های کلسیم و فسفر، محورهای 
همایش تازه های غدد و متابولیسم بزرگساالن 
ــتند. وی هم چنین به محورهای همایش  هس
ــودکان  ــم ک ــدد و متابولیس ــای غ بیماری ه
اشاره کرد که عبارتند از: اختال های رشد، 
تیروئید،  ــای  بیماری ه ــوغ،  بل اختال های 

بیماری های پاراتیروئید، دیابت، چاقی و...
ــان کرد: با توجه  حقیقی در خاتمه خاطرنش
به اینکه در سال های گذشته سخنرانی ها و 
مقاله های متخصصان ایرانی خارج از کشور، 
ــتقبال واقع شدند، امسال سعی شده  مورد اس
که از متخصصان بیشتری دعوت شود حتی از 
استادان به نام خارجی از کشورهای آمریکا، 
ایتالیا، انگلستان و آلمان نیز برای شرکت در 

این همایش دعوت به عمل آمده است. 
ــری تازه های  ــت: همایش سراس گفتنی اس
غدد و متابولیسم دوازدهم آذرماه به کار خود 

پایان خواهد داد.

سالمت

رستميان
ــاری  ــام، بیم ــم االی ــرس را از قدی نق
اغنیاء می گفتند. به عبارتی پرخورها، 
گوشتخوارها، تنبل ها و کم تحرک ها 
ــایر افراد در معرض ابتا  ــتر از س بیش
ــتند. نقرس انواع و  به این بیماری هس
اقسام گوناگون دارد که به برخی از آنها 

در ذیل اشاره می کنیم.
نقرس حاد

ــاد، قبل از بروز  ــان به نقرس ح مبتای
ــد روز  ــان چن ــانه ها و عوارضش نش
ــوند، در گوش خود  ــی می ش عصبان
احساس وزوز شدن دارند، جلو قلبشان 
ناراحتی و اضطراب حس می کنند، در 

برخی از نقطه های بدن احساس حرارت و مورمور 
ــدن می نمایند، احساس سنگینی در سر دارند و  ش
اشتهایشان رو به کاهش می رود. هضم غذایشان با 
مشکل مواجه می شود و اغلب حالت تهوع دارند، 
ــید اوریک ادرارشان باال می رود و پاهای شان  اس
دچار تورم و درد می گردد. این افراد اغلب هنگام 
پوشیدن کفش های تنگ یا مواجه شدن با سرما و 

ضربه درد فراوانی را در پاها احساس می کنند.
ــد،  در نقرس اسید  ــاره ش همان طورکه در باال اش
ــخص دچار درد و  اوریک خون باال می رود و ش
تورم در نقطه های مختلف بدن، به خصوص پاها 
ــود. بنابراین تحرک و ورزش، به خصوص  می ش
ــن کارکرد کلیه و دفع  ــاده روی موجب باال رفت پی
اسید اوریک از کلیه ها می شود و بیمار احساس 

بهتری دارد. 
ــی و ورزش  ــتن تحرک کاف ــه نداش ــی ک در حال
ــاء  ــید اوریک در مفاصل و احش باعث تجمع اس
ــود و بیمار را از خواب و استراحت به  بدن می ش
ــبها محروم می سازد. باید دانست  خصوص در ش
ــتر از سایر قسمت های  که شست پای چپ بیش
ــبت به درد ناشی از نقرس حساس است  بدن نس
ــول کمتر از پای  ــپ به طور معم ــرا که پای چ چ
راست فعالیت دارد و چون شب ها فعالیت انسان 
ــن حد خود  ــد درد به باالتری ــه حداقل می رس ب
ــاس و نگران می سازد.  ــد و بیمار را حس می رس
ــنگینی  ــه طوری که با کمترین حرکت پا و یا س ب
ــد و رنج فراوان  ــان می ده پتو، بیمار واکنش نش

می کشد.
این بیماران بیشتر در نزدیکی های صبح به خواب 
ــتراحت می کنند، اما پس از مدتی  می روند و اس
ــتند. از جمله  ــواب می پرند و ناراحت هس از خ
نشانه های دیگر این بیماری می توان به تب 38/5 
ــاس تلخی در دهان، زبان باردار، درد  درجه، احس

مفاصل و کم شدن اشتها اشاره کرد.

نقرس مفصلی مزمن
ــد وجود اسید  ــرح داده ش همانطور که در باال ش
اوریک باال در خون به دنبال بی تحرکی و بدغذایی، 
ــود و برای  ــوب آن در مفاصل می ش منجر به رس
ــت که بیمار در شب ها از درد زیاد رنج  همین اس
ــود  می برد. اما این عارضه یا ناگهانی ظاهر می ش
و یا به طور معمول بعد از حمله های نقرس حاد 
ایجاد می گردد با این تفاوت که مفاصل در نقرس 
ــوند ولی در نقرس  حاد قرمزرنگ و متورم می ش
ــتند و بیمار درد  مفصلی خیلی قرمز و متورم نیس
کمتری دارد. متأسفانه در این بیماری پس از مدتی 
مفصل تغییر شکل داده و کج و بدشکل می شود. 
زیرا رسوب اسید اوریک در مفصل باعث تخریب 
ــود و بیمار  تاندون ها، رباط ها و پی ها نیز می ش
هنگام جا به جا شدن فشار بدی را به مفصل خود 
ــت هم  ــت در دس وارد می کند و این ها همه دس
ــیب دیده را  ــدت زمان کمی فرم محل های آس م
به شدت تغییر می دهد. در چنین مواقعی تحرک 
بیمار نسبت به گذشته کمتر هم می شود و همین 
ــید اوریک در  ــوب اورات های اس ــر باعث رس ام
ــوجی مانند زانو،  مفاصل انگشتان، هاله گوش  نس
ــود و زائده های فندقی شکلی )برآمده  و... می ش
و سفت( نمایان می شود که تفوس Tophus نام 
ــت به خودی خود  ــن ضایعات ممکن اس دارد. ای
جذب و یا کوچک شوند اما امکان دارد عوارضی 

را نیز به جای بگذارند.
نقرس كليوی

ــود  در صورتی که نقرس حاد و مفصلی درمان نش
امکان دارد نقرس پیشرفت کرده و به سایر اعضای 
ــرایت نماید. به طور مثال رسوب ذرات و  بدن س
ــتال های اورات در کلیه ها، منجر به ایجاد  کریس
ــنگ های اوراتی می شود و بیمار در هر نوبت  س
ــنگ ها یا شن های  ــت س تخلیه ادرار، ممکن اس
ــع نماید. هنگامی که  ــید اوریکی را دف کوچک اس
ــنگ های اوراتی بزرگ بوده و قابل دفع نباشند  س

ــدید و دردناک  بیمار دچار ناراحتی ش
ــود و دردهای  در ناحیه کلیه ها می ش
قولنجی و مفصلی او را روانه بیمارستان 

و بستری شدن می نماید.
نقرس قلبی و تنفسی

ــرس اغلب از  ــار مبتا به نق آری بیم
ناراحتی های قلبی، تنگی نفس، ضربان 
نامنظم قلب احساس سنگینی در قفسه 
ــینه و... هم رنج می برد. همین طور  س
ــت دچار فشار خون باال نیز  ممکن اس
بشود. که اگر با پنومونی، ذات الریه و 
حمله های آسم همراه شود حال بیمار 

را بسیار وخیم می نماید.
نقرس امعاء و روده ها

ــت، تهوع،   ــهال، یبوس ــه، اس دل پیچ
ــزج در حلق و  ــحات ل ــاس ترش ــتفراغ، احس اس
ــی نمود  ناراحتی های کبدی را باید به دقت بررس
ــخیص نقرس، بتوان به خوبی با  تا در صورت تش

آنها مبارزه کرد.
نقرس عصبی

اغلب سردردها،  میگرن ها، دردهای عصبی، وزوز 
ــیاتیک  ــوش، دردهای مبهم در ناحیه کمر و س گ

می توانند از علل و عوامل ابتا به نقرس باشند.
نقرس سربی

ــفید کردن ظروف مسی با سرب سفید به جای  س
ــربی،  ــران روزنامه و کار با حروف س ــع، کارگ قل
ــرکت برق که با پلمپ های مهر و موم  کارگران ش
کار می کنند، کودکانی که با رنگ ها و روغن های 
ــربی بازی می کنند، خانواده های محترمی که  س
ــای مختلف را در روزنامه می پیچند و  خوراک ه
ــه منزل می آورند و... همه و همه از عوامل ابتا  ب
به نقرس سربی محسوب می شوند که مسمومیتی 

مهلک، خطرناک و پرعارضه است.
درمان:

ــود. 2-  ــت اضافی پرهیز ش ــوردن گوش 1- از خ
ــه برای هر  ــرک روزان ــاده روی و تح ورزش، پی
ــرب اندود  ــت. 3- از ظروف س فردی الزامی اس
ــود. 4- از روزنامه جهت  به هیچوجه استفاده نش
پیچیدن خوراکی ها استفاده نشود. 5- افراد مبتا به 
نقرس از گوجه فرهنگی دوری کنند زیرا دردهای 
آنها را افزایش می دهد. 6- از چای،  قهوه، شکات 
و کاکائو پرهیز شود. 7- پرهیز غذایی که از جانب 
پزشک به بیمار داده می شود به طور کامل رعایت 
شود. 8- شیر، پنیر، ماست، کره، غات، سبزی ها 
ــفناج و لبو( و میوه ها  ــه جز کنگر، ریواس، اس )ب
بسیار مؤثرند. 9- خوردن جگر، دل،  قلوه، سیرابی،  
ــروبات الکلی به طور کامل  مارچوبه، قارچ و مش
ــد. 10- ترب و تره تیزک به علت  ممنوع می باش

داشتن ید فراوان مفید می باشند.

)GOUT( نقرس

كليات گياه شناسی: عناب درختی است 
ــد. نوعی از  که ارتفاع آن تا 8 متر می رس
این درخت مستقیم و باریک است و نوعی 
دیگر به صورت کج و معوج باال می رود. 
ــت  ــیر اس عناب بومی منطقه های گرمس
ــمال آفریقا، جنوب اروپا  کشت آن در ش
ــه رواج دارد. برگ های  و نواحی مدیتران
این درخت کوچک، زیبا، شفاف،  متناوب 
و دندانه دار است. گل های آن کوچک و 
ــبز مایل به زرد می باشد. میوه  به رنگ س
ــود به  این درخت که عناب نامیده می ش
ــکل تخم مرغ و دارای  رنگ قرمز و به ش
یک هسته است. طعم عناب کمی شیرین 

است.
تركيبات شيميايی: عناب دارای لعاب 
ــراوان، حدود 5 درصد مواد پروتئینی، 4  ف
درصد مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین 
C و اماح می باشد. در عصاره آبی چوب 
عناب اسید زی زی فیک و اسید زی زی 

فوماتیک وجود دارد.
خاصيت های داروي��ی: عناب از نظر 
ــت. البته ابو  ــم ایران معتدل اس طب قدی
ــت که عناب کمی  ــینا اعتقاد داش علی س

سرد است.
ــتن لعاب زیاد  نرم   عناب به دلیل داش

کننده سینه است 
 ملین است به خصوص اگر آن را با آب 

و یا شیر بجوشانید
 ادرار را زیاد می کند 

 عناب آرام کننده اعصاب است
 خون را تمیز می کند

 ضد سرفه است
ــی را  ــت و بی خواب ــواب آور اس  خ

برطرف می کند 

 جوشانده پوست درخت عناب داروی 
ضد اسهال است

  آسم و تنگی نفس را برطرف می کند 
ــه و التیام زخم های کهنه   برای معالج
گرد ریشه خشک شده عناب را روی آنها 

بپاشید.
 خستگی شدید را برطرف می کند.

 رشد موی سر را زیاد می کند. 
ــدا را  ــاب گرفتگی ص ــانده عن  جوش

برطرف می کند.
 جوشانده عناب برای سرفه و درد سینه 

مفید است.
ــم، عناب   برای برطرف کردن ورم چش

را به چشم بمالید.
 دستگاه هاضمه را تقویت می کند. 

 حافظه را تقویت می کند.
 کم اشتهایی را برطرف می کند. 

ــی کرده و  ــاس غمگین  هرگاه که احس
گریه می کنید یک فنجان دم کرده عناب 

لبخند به لب های شما می آورد.
ــرطان آب عناب را با  ــرای درمان س  ب

کاهو بخورید.
طرز استفاده: 

جوش��انده عناب: 50 گرم عناب را در 
یک لیتر آب ریخته و بجوشانید تا حجم 

آن دو سوم شود.
جوشانده عناب و جو: 14 دانه عناب را 
با 25 گرم جو پوست کنده مخلوط کرده 
و در 2 لیتر آب ریخته و آنقدر بجوشانید تا 
جو به اصطاح شکفته شود. این جوشانده 
ــین شود. سپس روی  را بگذارید تا ته نش

آن را بردارید و بنوشید.
خيس كرده عناب: تعداد 20 دانه عناب 
ــه گرفته و 30 دانه  ــا 30 دانه مویز دان را ب
ــاخه گلدار بنفشه  ــتان و 17 گرم ش سپس
ــم لیتر آب خیس کنید و بگذارید تا  در نی
ــپس آن را صاف کرده و با  صبح بماند س
ــیر خشت و 50 گرم ترنجبین  50 گرم ش
ــود  ــوط کنید تا به طور کامل حل ش مخل
ــپس قدری گاب به آن اضافه کرده و   س

بنوشید.
ــرد  ــخاص س ــاب در اش ضرره��ا: عن
ــخ می کند. اینگونه  مزاج تولید گاز و نف
ــکر و مویز  ــخاص باید عناب را با ش  اش

بخورند. 

ــص ریه، افرادی که  به گفته یک متخص
ــا ورود به  ــی ندارند اما ب ــکل تنفس مش
ــار آب موجود  ــام و تنفس میان بخ حم
ــوند، در  در فضا دچار تنگی نفس می ش
معرض بیماری های ریوی و عفونی قرار 
ــر کیانوش امجد در گفتگو با  دارند. دکت
ــنا، گفت: افراد زیادی از تنگی نفس  ایس

در حمام رنج می برند.
ــراد در  ــت که این اف ــن در حالی اس ای
زندگی روزمره خود شکایتی از گرفتگی 
ــن نکته  ــا توجه به ای ــس ندارند، ام نف
ــن یک عامت  ــت که همی ضروری اس
ــه بیماری های  ــی بردن ب ــد در پ می توان

ریوی یا عفونی مؤثر باشد.
ــرد:  ک ــد  تأکی ــه  ری ــص  متخص ــن  ای
ــی به خصوص تنگی  ــکل های تنفس مش
ــتر به دو  ــس و خفگی در حمام، بیش نف

ــی از آنها  ــوند که یک ــل ایجاد می ش دلی
 CO گازگرفتگی با مونواکسید کربن یا
است، گازی بی بو و بی رنگ که به دنبال 
نصب بخاری در حمام در فضای حمام 
ــمام آن توسط فرد  ــت کرده و استش نش
ــمومیت، خفگی و بیهوش  منجر به مس
ــود. وی در ادامه افزود:  شدن وی می ش
ــأله بعدی که مورد نظر است، ایجاد  مس
ــه خاطر وجود  ــس در حمام ب تنگی نف
ــادی وجود  ــت، افراد زی ــار آب اس بخ
ــکل تنفسی  دارند که به طور معمول مش
ــام و تنفس  ــا ورود به حم ــد اما ب ندارن
ــود در فضا، دچار  ــان بخار آب موج می
ــأله  ــوند که این مس ــی نفس می ش تنگ
خود می تواند هشداری نسبت به وجود 
 بیماری هایی چون ریوی و عفونی در فرد 

باشد.

آنتی اکسیدان موجود در خشکبار، گشوده 
شدن شریان های قلب و مغز را سبب شده 
و از طرف دیگر به کنترل عملکرد کبد و در 
نتیجه کنترل و کاهش چربی خون کمک 
ــک فوق تخصص تغذیه گفت:  می کند. ی
ــیدانی بدن،  برای تأمین نیازهای آنتی اکس
می توان از منابع غذایی موسوم به خشکبار 
ــور در  ــتفاده کرد. دکتر کیومرث دانش اس
ــنا گفت: خشکبار سرشار از  گفتگو با ایس
ــیدانی است. خشکبارهای  مواد آنتی اکس
ــو، انجیر، توت  ــی از جمله برگه آل نارنج
ــک و... حجم بیشتری از این مواد را  خش
ــود جای می دهند. به گفته این فوق  در خ
تخصص تغذیه، آنتی اکسیدان موجود در 
خشکبار گشوده شدن شریان های قلب و 
مغز را سبب شده و از طرف دیگر به کنترل 

ــرد کبد و در نتیجه کنترل و کاهش  عملک
چربی خون کمک می کند. وی گفت: افراد 
خردسال و یا سالخورده که قادر به مصرف 
مواد غذایی حاوی فیبر باال نیستند می توانند 
از خشکبار به عنوان منبعی غذایی استفاده 
ــی از خواص فیبری  کنند. این مواد غذای
ــوده و در جلوگیری از بروز  ــوردار ب برخ
یبوست مؤثرند. دانشور در پایان فیبرها را 
به دو دسته تقسیم کرد و گفت: آن دسته از 
فیبرها که به فیبرهای مکانیکی معروفند در 
ــی وجود دارند که هضم آنها برای  غذاهای
ــالخورده مشکل تر  ــاالن و افراد س خردس
است. اما گروهی دیگر از فیبرها که ژله ای 
بوده و در خشکبار فراوان یافت می شوند 
را می توان در تمام سنین جایگزین فیبرهای 

مکانیکی کرد.

وزارت  ــای  بیماری ه ــت  مدیری ــز  مرک
بهداشت به مناسبت روز جهانی قلب، 10 
گام ساده برای داشتن قلب سالم را تشریح 
کرد. به گزارش ایسنا، بیماری های قلبی- 
عروقی، اولین علت مرگ و میر در کشور 
ــود و طبق اعام وزارت  ــوب می ش محس
ــر اثر ابتا به  ــت روزانه 300 نفر ب بهداش
ــی- عروقی جان خود را  بیماری های قلب
ــت  ــد. این در حالی اس ــت می دهن از دس
ــد از این مرگ های  ــل 80 درص که حداق

زودرس قابل پیشگیری هستند. 
ــالم، انجام روزانه  ــتن رژیم غذایی س داش
ــه گفتن به  ــی، ن ــت بدن ــه فعالی 30 دقیق
دخانیات، داشتن وزن مطلوب، آگاهی از 

وضعیت سامتی و خودداری از مصرف 
نوشیدنی های الکلی و نوشابه های گازدار، 
ــگیری از ابتا به  ــل پیش ــن عوام مهم تری
ــوب  ــی- عروقی محس ــای قلب بیماری ه
می شوند. مرکز مدیریت بیماری ها همچنین 
ــعار روز جهانی قلب امسال  با توجه به ش
ــط کارم باید قلب خود  ــن در محی که »م
ــالم نگه دارم« نامگذاری شده است،  را س
ــتن محیط کاری عاری از  اقدام برای داش
دود دخانیات، انجام فعالیت بدنی در محل 
ــالم در محیط کاری  کار، خوردن غذای س
ــه عنوان دیگر  ــی بدون تنش را ب و زندگ
گام های اساسی در داشتن قلب سالم اعام 

کرده است.

تنگی نفس در حمام نشانه بيماری است

برای جلوگيری از يبوست، خشكبار بخوريد

توصيه هايي برای داشتن قلب سالم

عناب
Zizyphus jujuba Mill  :نام علمی

زباله 
اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی روشن تر خواهد شد که خطر 
ــناخته شود. زباله ها نه فقط باعث تولید  ــی از آن ها به خوبی ش ناش
ــیله  ــود، بلکه می توانند به وس ــتی مناظر می ش بیماری، تعفن و زش
آلوده کردن خاک، آب و هوا خسارت های فراوانی را به بار آورند. 
به همان اندازه که ترکیب های زباله مختلف است، خطرهای ناشی 
ــکیل دهنده آنها نیز می تواند متفاوت باشد. جمع آوری،  از مواد تش
حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد باید به شکلی باشد که 
ــی از آنها در سامتی انسان به حداقل ممکن کاهش  خطرهای ناش
ــود در خاکروبه خیابان ها از  ــد. تعداد باکتری های مختلف موج یاب
ــزار تا 10 میلیون به  ــا 40 میلیون به صورت خاص و از 50   ه 2 ت
طور عام در هر گرم برآورد می شود. این تعداد باکتری می توانند به 

سادگی موجب بروز بیماری های گوناگونی شوند. 
بهداشت محيط در ايران 

ــت محیطی به عنوان یک فعالیت منسجم دولتی در  خدمات بهداش
ایران حدود نیم قرن سابقه دارد. سازمان همکاری بهداشت در سال 
1331 در ایران به وجود آمد. اداره بهداشت محیط وزارت بهداشت، 
ــکی یکی از قدیمی ترین بخش های وزارت  درمان و آموزش پزش
ــود که وظایف زیادی از جمله بررسی و  بهداشت محسوب می ش
تعیین مکانیسم های بیماری های منتقله به وسیله محیط و چگونگی 
ــالم، تصفیه و  ــگیری و کنترل آنها، تأمین آب و مواد غذایی س پیش
ــمی  ــتی فاضاب ها، دفع و تصفیه مواد زاید جامد و س دفع بهداش
ــی و صدا را به عهده دارد.  ــش آلودگی هوا، آب،  مواد غذای  و کاه
نیروی انسانی مهندسی بهداشت در سال 1344 در سطح کشور در 
ــتثنای کادر اداری در  مجموع 564 نفر بود که در حال حاضر به اس
ــناس و  ــامل 999 نفر کارش حدود 3714 نفر کارکنان تخصصی ش
ــناس ارشد و 2815 نفر کاردان بهداشت محیط در واحدهای  کارش

بهداشت محیط سطح کشور مشغول انجام وظیفه اند. 

ــش داده و در  ــان قلب را افزای ــی، ضرب ــای بدن ورزش و فعالیت ه
ــریان های قلب را دو برابر می کند که منجر  نتیجه جریان خون در ش
ــدن  ــخت ش ــوب چربی و س به تغذیه بهتر ماهیچه قلب و مانع رس
ــود. هرگونه حرکت بدنی به وجود آمده توسط انقباض  رگ ها می ش
ــدن باال ببرد فعالیت  ــکلتی که مصرف انرژی را در ب عضله های اس
بدنی محسوب شده و این فعالیت ها منحصر به ورزش کردن نیست. 
ــن رفتن از پله،  ــیاء، باغبانی، باال و پایی ــنا، حمل اش به گزارش ایس
ــام کارهای منزل و کارهایی از این قبیل که مصرف انرژی را در  انج
ــوب می شود. ورزش و  بدن افزایش می دهد، نیز فعالیت بدنی محس
ــش داده و در نتیجه جریان  ــای بدنی ضربان قلب را افزای فعالیت ه
ــریان های قلب را دو برابر می کند که منجر به تغذیه بهتر  خون در ش
ــخت شدن رگ ها می شود.  ــوب چربی و س ماهیچه قلب و مانع رس
شنا، پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری و کوهنوردی مناسب ترین 
ــت. ورزش های هوازی با شدت  ــامت قلب اس ورزش ها برای س
ــنا تأثیرهای  ــط و زمان بیش از 20 دقیقه مانند پیاده روی و ش متوس
ــزارش در ادامه  ــب و عروق بدن دارند. این گ ــتم قل بهتری بر سیس
ــط و شدید را چنین توضیح می دهد: در  تفاوت فعالیت بدنی متوس
فعالیت بدنی متوسط تعداد تنفس و ضربان قلب افزایش یافته و در 
ــدید تنفس به شماره می افتد. ورزش هایی با شدت  فعالیت بدنی ش
ــریع، در کاهش وزن بدن تأثیرهای  ــط مانند پیاده روی نیمه س متوس
ــدت متوسط  ــتری دارند. همچنین 30 دقیقه فعالیت بدنی با ش بیش
ــب برای  ــه را حداقل فعالیت بدنی مناس ــه روز در هفت به مدت س
ــته و تصریح می کند: حتی اگر در اثر ورزش کاهش وزن  بدن دانس
ــای خود را در کاهش  ــرد، به دلیل این که ورزش اثره صورت نگی
ــارخون و  عوارض چاقی مثل مرگ ناگهانی، بیماری های قلبی، فش
دیابت برجای می گذارد، وزن فرد ورزشکار با یک انسان دارای وزن 
ــت. افرادی که بیماری دیابت، فشارخون  نرمال تفاوتی نخواهد داش
ــک معالج فعالیت فیزیکی  و ناراحتی قلبی دارند باید تحت نظر پزش
ــی و تعادلی،  ــند. همچنین پیاده  روی، ورزش های کشش ــته باش داش
ــاده ترین و مناسب ترین فعالیت بدنی و ورزش در دوره سالمندی  س
ــتند و 40 دقیقه تمرین های هوازی به مدت سه جلسه در هفته،  هس

مناسب ترین روش جهت کاهش چربی بدن و کنترل وزن است.

ضرورت توجه به بهداشت محيط 
)قسمت دوم(

نگاهی به اثرهای مثبت 
فعاليت های بدنی در سالمت

مثل آینهنسخه گیاهی

ــده است که خون  ــاهده ش در مطالعه هایی که صورت گرفته مش
ــدن آهن از  ــردان به دلیل کم ش ــورت دوره ای در م ــه ص دادن ب
ــش میزان آهن  ــری می کند و کاه ــرطان در آنها جلوگی ــد س رش
ــتقیم دارند. بنا بر  ــرطان رابطه ای مس ــون با کاهش ابتاء به س  خ
ــه از طریق کنترل اتفاقی تعدادی از مردان صورت  نتیجه هایي ک
گرفته مشخص شده است که در 37 درصد آنان ریسک ابتاء به 
ــرطان چهار برابر کمتر از افرادی بوده است که حجامت انجام  س
ــی از بدن آنها خارج  ــه طریق دیگری آهن اضاف ــد و یا ب نداده ان
ــت. محققان احتمال داده اند که آهن، رادیکال های آزاد  نشده اس
ــدن آنها  ــرطانی ش ــلولی و س را که موجب تخریب بافت های س
ــه از این تحقیق ها گرفته  ــردد از بین می برد. نتیجه هایي ک می گ
ــت این فرضیه که میزان آهن خون با احتمال ابتاء به  ــده اس ش

سرطان رابطه ای مستقیم دارد را تأیید می نماید.

ــرف افراطی و زیاد دوز  ــاس نتیجه یک تحقیق جدید، مص بر اس
باالی ویتامین های C و E، خطر ابتا به سرطان را افزایش می دهد. 
ــاالی مکمل های  ــت که مصرف دوز ب ــان داده اس این تحقیق نش
تغذیه ای آنتی اکسیدانی مانند ویتامین های C و E، می تواند سبب 
ترغیب تغییرهای غیرطبیعی ژنتیکی در سلول ها شده و خطر بروز 
سرطان ها را تشدید کند. دکتر ادواردو ماربان )رئیس انستیتو قلب 
ــتی این پژوهش را عهده دار بوده در  ــدارز- سینای( که سرپرس س
این باره خاطرنشان کرد: این تغییرهای ژنتیکی غیرطبیعی می تواند 
ــبب بروز حالت پیش سرطان در مصرف کنندگان این مکمل ها  س
ــوند. خبرگزاری یونایتدپرس در گزارش افزود: این محققان به  ش
ــلول های بنیادی متوجه  طور اتفاقی در مطالعه های خود روی س
شدند که مصرف بیش از حد این مکمل های آنتی اکسیدانی، خطر 
بروز مشکل های ژنتیکی را در افراد تشدید کرده و آنها را مستعد 

ابتا به سرطان ها می کند.

اهدای خون موجب سرطان می شود؟

 ،E و C مصرف افراطی ويتامين های
خطر ابتال به سرطان را افزايش می دهد 

در اصفهان برگزار می شود:

همايش سراسری تازه های غدد و متابولسيم

کشمش انرژی زا 
و حاوی ويتامين »D« است

ــب فیبر،  ــمش منبع مناس کش
ــرژی  ان و  ــیدان  اکس ــی  آنت
 50 ــن  بی ــن  همچنی ــت.  اس
ــروم بوده و نیز  میوه  حاوی ب
حاوی ویتامین D و هورمون 
ــت. دکتر عزیز  ــتروژن اس اس
ــی )متخصص تغذیه(  ابراهیم
ــنا، گفت:  ــا ایس ــو ب در گفتگ
ــی از فنول از  فاونولزی نوع
که  ــت  اس فاونوئید  خانواده 
در کشمش وجود دارد و طی 

ــاره به اینکه  ــود. وی با اش ــمش کمتر می ش فرآیند تبدیل انگور به کش
ــمش حاوی مقادیر زیادی از بروم است؛ تصریح کرد: بروم ماده ای  کش
ــکل های فعال آنها  ــتروژن و ویتامین D به ش ــت که برای تبدیل اس اس

مورد نیاز است. 
ــتروژن کاهش یافته و باعث حساس  ــگی در زنان، میزان اس بعد از یائس
ــود تا آنجا که هورمون پاراتیروئید دستور به  ــتخوان ها می ش ــدن اس ش
ــتخوان ها را می دهد. وی تأکید کرد: تحقیق ها  ــیم از اس ــت کلس برداش
نشان می دهد که بروم از آرتروز استخوان و پوکی استخوان ها جلوگیری 
ــتروژن درمانی در زنانی که به سن یائسگی  می کند و تأثیرهای مفید اس

رسیده اند را افزایش می دهد. 
ــد غیر معمول  ــمش از رش ــه با بیان اینکه کش ــی در ادام ــر ابراهیم دکت
ــمش میزان  ــزود: همچنین مصرف کش ــرطان جلوگیری می کند؛ اف س
ــث کاهش  ــد و باع ــم می کن ــون ک ــد را در خ ــترول ب ــا کلس LDL ی
ــمش محتوی مقدار زیادی  ــود. همچنین کش بیماری های قلبی نیز می ش
ــاز روزانه بدن  ــد آهن مورد نی ــه 600 گرم آن، 90 درص ــت ک آهن اس
ــت، مواد حاوی  ــت: افراد بهتر اس ــد. وی در ادامه گف ــن می کن را تأمی
ــمش و خرما به  ــن و اماح که در کش ــا، فیبر، ویتامی ــی هیدرات ه چرب
ــود را با توجه به شیوع بیماری دیابت، قلبی و عروقی  وفور یافت می ش
ــت در مواد مصرفی روزانه خود  ــکر اس ــی از مصرف قند و ش  که ناش

بگنجانند.

غذاهای دريايی 
بهترين منابع تأمين يد در بدن هستند

کارشناس مسئول اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: بهترین منابع 
ــدن، غذاهای دریایی به خصوص ماهی هایی که در  تأمین ید مورد نیاز ب
آب شور زندگی می کنند، هستند. دکتر فروزان صالحی )کارشناس مسئول 
ــان این مطلب گفت: به علت مصرف کم  ــود تغذیه جامعه( با بی اداره بهب
ــور به طور معمول ید مورد نیاز بدن از این طریق  غذاهای دریایی در کش
تأمین نمی شود. در صورتی که ید یک ماده مغذی ضروری برای زندگی 
ــود و این ماده مهم ترین نقش را  ــت که باید به طور روزانه مصرف ش اس
در ساختمان هورمون های تیروئید دارد. وی با بیان اهمیت نقش هورمون 
تیروئید در زندگی انسان ها افزود: هورمون های تیروئید در رشد و تکامل 
ــمی و عصبی، عملکرد طبیعی مغز، سیستم عصبی، حفظ دمای بدن  جس
ــوخت و ساز تأثیر به سزایی دارد. به گزارش ایسنا به  و تولید انرژی و س
نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر صالحی در خصوص میزان 
ــالم روزانه به 150  ــان کرد: هر فرد س ــان خاطرنش ید مورد نیاز بدن انس
میکروگرم ید )به اندازه سر سوزن( نیاز دارد که اگر هر روز ید مورد نیاز 
بدن تأمین شود نیاز بدن انسان به ید در طول زندگی، به اندازه یک قاشق 

چایخوری خواهد بود. 
ــناس مسئول اداره بهبود تغذیه جامعه در خصوص اهمیت مصرف  کارش
ــن، زایمان  ــقط جنی ــبب س ــود ید در دوران بارداری س ــد گفت: کمب ی
ــد نوزاد با  ــد مغزی جنین، تول ــوزاد مرده، اختال رش ــد ن زودرس، تول
ــود و در دوران کودکی  ــمی، کری و اللی می ش عقب ماندگی ذهنی، جس
ــی، تأخیر و یا  ــی، عقب ماندگی ذهن ــای هوش ــبب کاهش بهره ه نیز س
ــمی، کم کاری تیروئید، اختال های عضانی و  توقف رشد، ناتوانی جس
ــنوایی و تأخیر رشد در اندام حرکتی می شود. وی به اثرهای  تکلمی و ش
ــاره کرد و گفت: کمبود  ــر نوجوانان و دانش آموزان اش ــوء کمبود ید ب س
ــم کاری تیروئید،  ــوزان، منجر به ک ــان و دانش آم ــرف ید در نوجوان مص
ــد جسمی، اختال در قدرت یادگیری و افت تحصیلی   گواتر، کاهش رش

می شود. 
ــا توصیه کرد: به طور حتم از نمک  ــر صالحی در خاتمه به خانواده ه دکت
ــتفاده کرده و از مصرف نمک هایی که به صورت  ــده یددار اس تصفیه ش
ــد،  ــتاندارد در مغازه ها به فروش می رس ــته بندی های غیراس فله ای در بس

خودداری کنند.
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مرتضي شريعت: 

داوران کم تجربه به 
تيم ما ضربه زدند

فرهاد خائفي: 

هدف ما قهرماني  
است

استاندار اصفهان 
عضو افتخاري تيم 
فوتبال ذوب آهن 

 سرمربی تیم واترپلو فوالد ماهان گفت: تصمیم کمیته داوران 
ــم ماهان ضربه زد.  ــتفاده از داوران کم تجربه به تی برای اس
مرتضی شریعت اظهار داشت: به دلیل اینکه کمیته داوران تصور 
می کرد در این مسابقه ماهان با اختاف فراوان پیروز می شود و در 
واقع تصور یک بازی یک طرفه را داشت، از داورانی کم تجربه که 
توان مدیریت در این دیدار را نداشتند، استفاده کرد و این مورد به 
ــابقه تأکید کرد: در  تیم ما ضربه زد. وی با انتقاد از داوری این مس
ــالم ما را مردود اعام کرد و یک  ــابقه ناظر داوری گل س این مس
ــد. شریعت با اشاره به باخت  ضربه پنالتی نیز برای ما گرفته نش
تیمش برابر هیأت زنجان بیان داشت: غرور کاذب بازیکنان ماهان 
که تصور می کردند در این دیدار با اختاف پر گل پیروز می شوند، 
عامل اصلی این شکست بود. تیم فوالد ماهان سپاهان اصفهان با 
قبول شکست 11 بر 9 مقابل نماینده زنجان، نخستین شکست این 
فصل خود را پس از کسب سه پیروزی متوالی پذیرفت. شاگردان 
مرتضی شریعت در حالی در یک بازی خانگی شکست خوردند 
که امید زیادی به کسب پیروزی در این مسابقه داشتند و به نوعی 

خود را از پیش برنده می دانستند.

سرمربی تیم شنای فوالد مبارکه سپاهان گفت: در فصل جدید 
ــم را هم برای  ــم داریم و تی ــنا به قهرمانی چش لیگ برتر ش
رسیدن به این منظور تشکیل می دهیم. فرهاد خائفی اظهار داشت: 
هیأت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نظر مثبتی روی تیم داری 
ــنا دارد و هم زمان با فعالیت تیم های شنای بانوان، تیم  در رشته ش
ــنای آقایان نیز در سه دوره لیگ برتر حضور یافته است. وی با  ش
ــیدن  ــنا بعد از به پایان رس ــه فصل جدید لیگ برتر ش ــان اینک بی
ــد  تأکی ــود،  می ش ــزار  برگ ــژو  گوانگ  ــیایی  آس ــای   بازی ه
کرد: کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر شنا مستلزم تاش بیشتر 
کادر فنی و شناگران تیم سپاهان است و ابزار الزم خود را نیاز دارد. 
ــر داریم برای فصل جدید با چند بازیکن  ــی ادامه داد: در نظ خائف
ملی پوش در ماده های مختلف به توافق برسیم و تیم قدرتمندی را 
برای این رقابت ها آماده کنیم. سرمربی تیم شنای سپاهان تصریح 
کرد: استخر انقاب اصفهان شرایط یک استخر استاندارد را دارد و 
می تواند به عنوان پایگاه ورزش قهرمانی مورد استفاده قرار گیرد، اما 
ــنا نیست،  ــتخر در اختیار هیأت ش به دلیل اینکه مدیریت این اس

شرایط الزم برای استفاده بهینه از این استخر مهیا نشده است.

علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، عضو افتخاری 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شد. 

ــتاندار اصفهان از حج تمتع،  در حاشیه ضیافت بازگشت اس
ــگاه ذوب آهن اصفهان به ذاکر اصفهانی اهدا شد  پیراهن باش
ــال ذوب آهن اصفهان  ــه عضویت افتخاری تیم فوتب  و وی ب

درآمد. 
ــتان اصفهان با حضور در  هم چنین فعاالن عرصه ورزش اس
ــئوالن و مقام های رسمی  ــهروند، همراه با دیگر مس تاالر ش
استان، بازگشت علیرضا ذاکراصفهانی )استاندار اصفهان( را 

از سفر بیت ا... الحرام گرامی داشتند. 
ــئوالن اداره کل تربیت بدنی  ــیه این ضیافت که مس در حاش
ــگاه  ــئوالن باش ــکاران و مس ــیج ورزش ــتان اصفهان، بس اس
ــن نیز حضور  ــگ برتری ذوب آه ــای لی ــی تیم ه و کادر فن
ــان اصفهانی با  ــل سبزپوش ــی  مدیرعام ــتند، اصغر دلیل داش
ــیا با نام استاندار اصفهان  اهدای پیراهن تیم نایب قهرمان آس
ــگاه  ــش از تیم فوتبال این باش ــل حمایت های ــه دلی  از وی ب

قدردانی کرد.

خبر

همراه با گوانگژو

سپاهان بهترين تيم ايراني 
در يک دهه اخير

 آفاق، امتيازآورترين بازيكن 
ديدار ايران و ژاپن

شكست قهرمان آسيا 
در برابر فيروز صفه

خداحافظي سهراب نژاد 
از تيم ملي بسكتبال 

 جايزه ويژه سازمان تربيت بدني 
به ويشگاهي

سایت فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهانی فیفا، تیم فوتبال 
ــپاهان را به عنوان بهترین تیم ایرانی در یک دهه اخیر  فوالد مبارکه س
ــایت فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان،  معرفی نمود. س
ــپاهان اصفهان را با کسب 660/5 امتیاز به  تیم فوتبال فوالد مبارکه  س
ــتم قاره کهن معرفی نمود. در این  عنوان بهترین  تیم ایرانی و تیم هش
فهرست استقال،  با کسب 593 امتیاز در جایگاه سیزدهم آسیا و دوم 
ایران، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با 507 امتیاز به عنوان سومین تیم 
ــت و هفتم آسیا، پرسپولیس تهران با 492/5 امتیاز به  برتر ایرانی و بیس
ــی و یکم آسیا و تیم سایپا البرز با  عنوان چهارمین تیم برتر ایرانی و س
ــصت و نهمین تیم   ــاز به عنوان پنجمین تیم برتر  ایرانی و ش 346 امتی

آسیا معرفی شده اند. 

 زاينده رود 
ــر امتیازترین بازیکن  ــکتبال ایران به عنوان پ ــن تیم ملی بس بازیک
دیدار مقابل ژاپن معرفی شد. تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار رده بندی 
شانزدهمین دوره بازی های آسیایی با پیروزی مقابل ژاپن صاحب مدال 
برنز شد. حامد آفاق، با کسب 27 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن 
ــناخته شد. آفاق در دیدار مقابل اردن نیز امتیازآورترین بازیکن  میدان ش
ــابقه برگزیده شده بود. تیم ایران با پیروزی 74 بر 66 مقابل  ایران و مس
ــکتبال دوره  ــت یافت. تیم ملی بس ــوم و مدال برنز دس ژاپن به مقام س

گذشته نیز در دوحه سوم شده بود.

 زاينده رود 
ــور، تیم فیروز صفه در  ــال کش از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتس
ــوان قهرمانی تیم  ــاب 4 بر 3 مدافع عن ــالن پیروزی اصفهان با حس س
فوالد ماهان را شکست داد و چهارمین شهرآورد اصفهان در این فصل 

یک برنده داشت. 
تیم فیروز صفه که نود درصد بازیکنان آن بومی هستند، توانست ماهان 
ــگاه های آسیا( را از پیش روی بردارد که این افتخار  )قهرمان جام باش
ــهرمان است. گل های تیم فیروز صفه  ــال ش بزرگی برای جامعه فوتس
ــن لوالکی به  ــفی،  محمد زارع، محمد نکویی و حس را حمیدرضا یوس
ــاندند و محمد طاهری، جواد اصغری مقدم و حسین طیبی نیز  ثمر رس

ماهان را به گل رساندند.
ــند(  ــک دیگر تیم اصفهانی )صنایع گیتی پس ــالن هفتم تیر قرچ در س
ــاوی چهار بر چهار  ــود و هر دو تیم به تس ــهید منصوری ب میهمان ش
رضایت دادند. مورنو، احسان زحمتکش،  سجاد بندی سعدی و گرلو، 
ــند را درون دروازه حریف جای دادند. با این نتیجه  گل های گیتی پس
ــند 27 امتیازی شدند و به ترتیب  ــهید منصوری و گیتی پس دو تیم ش
ــد و فوالد ماهان با همان 25 امتیاز در  ــکان اول و دوم باقی ماندن در م
ــک رده پایین تر از ماهان قرار  ــروز صفه با 23 امتیاز ی ــوم و فی رده س

گرفت.

ــب مدال برنز از بازی های  ــکتبال پس از کس بازیکن تیم ملی بس
ــن تیم ملی  ــهراب نژاد، بازیک ــرد. حامد س ــی ک ــی خداحافظ مل
ــدال برنز بازی های  ــب م ــکتبال پس از پیروزی مقابل ژاپن و کس بس

آسیایی گوانگژو از حضور در بازی های ملی حداحافظی کرد. 
ــالن دور افتخار زد و  ــن در پایان بازی با پرچم ایران در س ــن بازیک ای
ــهراب نژاد سابقه حضور  ــان قرار گرفت. س ــتان ملی پوش بر روی دس
ــه دارد. وی  ــی در کارنام ــم مل ــراه تی ــن را هم ــک 2008 پک در المپی
ــر به میدان  ــیمی بندرامام در لیگ برت ــرای تیم پتروش ــن فصل ب  در ای

خواهد رفت.

ــر دریافت طای  ــرم ایران به خاط ــه کای وزن 84- کیلوگ کارات
ــازمان تربیت بدنی  ــژه ای از س ــران، جایزه وی ــتم کاروان ای بیس

دریافت خواهد کرد. 
ــازمان تربیت بدنی ایران و مدیرکل  ــاور رئیس س ــراجی مش مهرداد س
ــتی، بعد از کسب مدال طای بیستم بازی های گوانگژو  حوزه سرپرس
ــعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی از قبل  از سوی ویشگاهی گفت: س
ــرد جایزه ویژه  ــتم را بگی ــی که مدال بیس ــام کرده بود به هر کس اع
ــت  ــود. وی تأکید کرد: با این مدال ورزش ایران نمره بیس اهدا می ش
ــگاهی در  ــم ویش گرفت و به همین دلیل جایزه ویژه ای را برای جاس
ــر مهدی زاده هم قهرمان  ــراجی گفت: از نظر ما امی  نظر گرفته ایم. س

است.

ورزش

 مدال برنز ملكی پور 
 از سپاهان  برای 

تيم ملی كاراته بانوان
ــوان ایران، با  ــپاهانی تیم ملی کاراته بان ــه کای س کارات
پیروزی برابر حریفی از اندونزی به مدال برنز بازی های 
ــمیرا ملکی پور، کاراته کای  ــت یافت.  س ــیایی دس آس
ــپاهان  که به عنوان جانشین پگاه زنگنه  فوالد مبارکه س
ــابقه هایش را در رقابت های کاراته آغاز کرده بود و  مس
ــته بود، پس از شکست  به تازگی به کاروان ایران پیوس
ــب مدال برنز  مبارزه هایش  برابر نماینده ژاپن برای کس

را ادامه داد.  
 10 ــه  ک ــه  کارات ــای  رقابت ه ــرم  کیلوگ  68 وزن   در 
ــمیرا ملکی پور به مصاف  ــتند س کاراته کا حضور داش
ــد  ــموروف« از اندونزی رفت و موفق ش ــدا اس »یوالن
ــت دهد و به مدال  ــه 7 بر 3 حریفش را شکس ــا نتیج ب
ــد. قبل از او  ــت پیدا کن ــز این دوره از بازی ها دس برن
ــود یک مدال برنز را برای  ــده ب فاطمه چاالکی موفق ش
ــب  کاراته ایران به ارمغان بیاورد.  ملکی پور پس از کس
ــیایی به خبرنگاران گفت: تمام  مدال برنز بازی های آس
ــگاه زنگنه وارد  ــه جای پ ــردم که وقتی ب ــم را ک تاش
ــی جای خالی او را احساس نکند.  ــابقه ها شدم کس مس
ــی  به همین دلیل با تمام قدرت مبارزه کردم اما بدشانس
ــه کای ژاپنی  ــه کارات ــارزه اول ب ــان مب  آوردم و در هم

خوردم.
وی با بیان اینکه برای حضور در این مسابقه ها آمادگی 
ــان کرد: هر چند من چند روز  ــت خاطرنش باالیی داش
ــدم اما به دلیل  ــده به برگزاری بازی ها وارد چین ش مان
حضور مستمر در تمرین های تیم ملی از آمادگی باالیی 

برخوردار بودم. 
ــدار برابر حریف ژاپنی هم تاش زیادی کردم تا  در دی
ــت خوردم.  فاصله ام را حفظ کنم، اما به هر حال شکس
ــوان ایران ادامه داد: حریف  ــپاهانی تیم ملی بان عضو س
ــت زیاد از من امتیاز بگیرد ولی وقتی  ژاپنی من نتوانس
ــال رفت خیلی  ــروه نماینده چین به فین ــدم از آن گ دی
ــدم، چون من این بازیکن چینی را سال قبل  ناراحت ش
ــد بازی فینال را من و  ــر 2 برده بودم و در واقع بای 8 ب

نماینده ژاپن بازی می کردیم نه چین و ژاپن.
ــات کادر فنی تیم  ــور ضمن قدردانی از زحم  ملکی پ
ــب مدال در این بازی ها برای ما  ملی بانوان گفت: کس
ــمند است و ثابت  آن هم در اولین حضور خیلی ارزش
ــال ها مانع حضورمان در این بازی ها  کردیم بی دلیل س
می شدند. به هر حال کشورهای آسیایی در همان اولین 
حضورمان که دو برنز گرفتیم حساب کار دستشان آمد 
ــر مدعیان کاراته  ــک مدعی به جمع دیگ ــد ی و فهمیدن
ــته و از حاال باید برای  ــیایی پیوس بانوان بازی های آس
دور بعدی رقابت ها حساب ویژه ای روی کاراته بانوان 
ــکر  ــت: خدا را ش ایرانی باز کنند. ملکی پور اظهار داش
ــیایی از اعتبار ورزش بانوان ایران  در اولین حضور آس
دفاع کردیم و شرمنده زحمات چند ساله مسئوالن برای 
ــب مجوز حضور بانوان با حجاب اسامی در این  کس

رقابت ها نشدیم.

عشايري در هیأت والیبال، موفق تر از رؤساي قبلي
 زاينده رود 

ــا بحران و  ــد از مدت ه ــتان بع ــأت والیبال اس  هی
کم کاری ها و بی توجهی و برخی موانعی که رؤسای قبلی 
به نوعی با آن دست به گریبان بودند؛ چند وقتی است که 
با آمدن هوشنگ عشایری، مدیرکل راه و ترابری استان در 
ــن هیأت، جان دوباره ای گرفته و با بهره گیری از  رأس ای
ــر یک از کمیته های  ــای کارآمد و متخصص در ه نیروه

هیأت، سعی در انجام تحولی بزرگ در این رشته دارد.
ــایری که که از مدت ها پیش و با ورود به رشته هایی  عش
ــکتبال و کبدی، عاقه خود را به ورزش نشان  همچون بس
داده و زمینه را برای موفقیت و پیشرفت این رشته ها فراهم 
ــت در قامت رئیس یکی  ــوده بود، این بار تصمیم گرف نم
ــی، مستقیم به حوزه مدیریتی ورزش  از هیأت های ورزش
ورود پیدا کند و با استفاده از دانه درشت های استان، هیأت 
ــه قدرتمندی را برای تداوم هدف ها و برنامه هایش  رئیس
ــه می توان به حضور داریوش  ــکیل دهد که از آن جمل تش
ــعه امور ورزش(، محمد صادق پشنگ  غیور )معاون توس
)رئیس سابق هیأت والیبال(، منصور شیشه فروش )مدیرکل 
ستاد حوادث غیرمترقبه( و بهزاد بزرگ زاد )سرمربی سابق 

تیم والیبال ذوب آهن( اشاره کرد. 
ــایری به مراتب موفق تر  ــنگ عش ــد هوش به نظر می رس
ــود. به هر  ــتان ظاهر ش ــای قبلی هیأت والیبال اس از رؤس
ــمت در اداه کل راه و ترابری  ــن س ــب وی جدای ای ترتی
ــتفاده از ظرفیت های مالی  ــت و با اس ــتان مشغول اس اس
موجود، دغدغه مالی رؤسای قبلی را ندارد. با وجودی که 
باشگاه های مطرح استانی برای حضور در لیگ دسته یک و 
سوپرلیگ ابراز تمایل نکرده اند و یا دیر اقدام نمودند، این 
ــایری بود که منتظر این باشگاه ها نشد و با شرکت سه  عش

تیم در لیگ دسته یک آقایان و بانوان و تیم مبارکه، حضور 
ــاخت و با  ــه نماینده اصفهان در لیگ فوق را حتمی س س
ــتعدادهای توانمند استانی، چشم  بها دادن به جوان ها و اس
ــب  به آینده و تجربه اندوزی این جوانان دوخت تا با کس
ــگاه های استان  موفقیت های الزم، از آن برای ترغیب باش
ــتفاده  ــته پرطرفدار اس برای حضور و حمایت از این رش
ــت که  ــایری این اس کند. نکته جالب توجه در مورد عش
ــیاری از رؤسای هیأت ها که تا روی کار  وی برخاف بس
می آیند عملکرد رؤسای قبلی را زیر سئوال می برند و از 
هیأت در دست گرفته به عنوان خرابه ای رو به ویرانی یاد 
می کنند؛ وی قدردان رؤسای قبلی است و می گوید: طی 
پنج سال گذشته تاش های زیادی در این هیأت صورت 
ــاید بتوان با حضور  ــتیم. ش گرفته و ما ممنون دار آنها هس
ــنگ در هیأت رئیسه کنونی و استفاده از  محمد صادق پش
او در کمیته آموزش و مربیان این جمله عشایری را توجیه 
کرد! سه شنبه شب هوشنگ عشایری به همراه هیأت رئیسه 
ــئوال های آنان  میزبان خبرنگاران بود و با آغوش باز به س
ــخن  ــانه هم از هر دری با او س ــخ داد و اصحاب رس پاس
ــی در  گفتند، هر چند حضور برخی خبرنگاران غیر ورزش

برنامه کمی توی ذوق می زد!
ــایری با بیان اینکه هیأت رئیسه هیأت والیبال رویکرد  عش
خود را براساس سه محور استوار کرده است گفت: تدوین 
برنامه و چشم انداز آینده، تأمین منابع مالی و ورود اداره راه 
و ترابری براساس حق قانونی که برای سرمایه گذاری در 
ــش ورزش دارد، در کنار کمک های مالی تربیت بدنی  بخ
و حمایت باشگاه های اصفهانی اضاع این مثلث را تشکیل 
ــیدن به  می دهند. وی با بیان اینکه همه تاش ها برای رس
ــتان است اظهار داشت: شش تیم از  دوران اوج والیبال اس

ــور حضور دارند و تیم راه و  ــش لیگ کش اصفهان در ش
ــته یک در هر دو بخش بانوان  ــتان در لیگ دس ترابری اس
ــه روز مانده به آغاز رقابت ها اعام  و آقایان در فاصله س
آمادگی کرد. سرپرست هیأت والیبال استان با اعام اینکه 
ــتانی در دستور کار هیأت قرار دارد،  برگزاری لیگ های اس
ــتانی در هشت ردیف  تصریح کرد: برگزاری لیگ های اس
ــتعدادیابی و آموزش بازیکنان، فراهم  تعریف شده که اس
ــتر مناسب برای افزایش تجربه داوران و مربیان  نمودن بس
ــا، از مهم ترین امتیازهای این طرح  ــتان در این رقابت ه اس
ــت. وی هم چنین از عدم استقبال باشگاه های استان از  اس
این رشته گایه کرد و افزود: زمانی هم که یکی از باشگاه ها 
ــایر تیم ها  تصمیم به تیم داری گرفت، بازیکنان مطرح با س
ــته بودند و امکان جذب آنها وجود نداشت، اما  قرارداد بس
ــدارد و به طور قطع  ــرای فصل دیگر وجود ن ــن بهانه ب ای
ــگاه های اصفهان حمایت از رشته والیبال را بر  یکی از باش
عهده خواهد گرفت. عشایری به حضور تیم باریج اسانس 
ــاره ای داشت و  ــوپر لیگ والیبال نیز اش  در رقابت های س
ــت که یک تیم در  ــتان اس گفت: از افتخارهای والیبال اس
ــام کرده ایم که  ــگ دارد و به مدیران این تیم اع ــوپر لی س
ــما حمایت خواهد کرد.  ــأت از برنامه و تاش های ش هی
عشایری که از نفوذ زیادی هم در فدراسیون ها برخوردار 
است این قول را هم از داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال 
گرفته که چنانچه برای هر یک از لیگ های موجود اسپانسر 
ــود سهمیه ای را به والیبال اصفهان اختصاص  مالی پیدا ش
خواهد داد که البته وی در مورد تیم راه و ترابری اصفهان 

به قولش وفا کرده است.
بهترین استراتژی، تبیین وضعیت فعلی 

ــتان  ــعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی اس معاون توس

ــت  ــه والیبال نیز در این نشس اصفهان و عضو هیأت رئیس
ــی را آغاز کرده و  ــتان حرکت نوی گفت: هیأت والیبال اس
ــای جایگاه اصفهان در  ــم حاصل این تاش ارتق امیدواری
ــد. علیرضا غیور اظهار داشت: هیأت  ــور باش والیبال کش
ــور دارد که  ــان رویکردی برنامه مح ــتان اصفه والیبال اس
ــتراتژیک اداره کل  ــور و اس ــو با رویکرد برنامه مح همس
ــت و در این برنامه تاش  ــتان اصفهان اس تربیت بدنی اس
می شود از منابع موجود به بهترین شکل استفاده شود. وی 
ــری به حوزه ورزش،  ــه ورود اداره راه و تراب ــا بیان اینک ب
فرصت مناسبی برای ورزش اصفهان است، تأکید کرد: این 
ــته های مختلفی وارد شده و به خصوص نقش   اداره به رش
ــته والیبال دارد و حضور عشایری در رأس  پررنگی در رش
ــعه رشته والیبال  هیأت می تواند تأثیر مثبتی در جهت توس
ــث اعتبارهای هیأت  ــاره به بح ــد. غیور با اش ــته باش داش
ــن اداره کل تربیت بدنی  ــال، از انعقاد تفاهم نامه ای بی والیب
ــتان اصفهان خبر داد و گفت: بخشی از  و هیأت والیبال اس
ــده است و طی چند ماه  این تفاهم نامه تاکنون پرداخت ش
ــال با گشایشی که در تأمین اعتبارهای مالی اداره  پایانی س
کل تربیت بدنی صورت می گیرد، این تفاهم نامه تحقق پیدا 

می کند.
ــتراتژی، تبیین وضعیت فعلی  وی با بیان اینکه بهترین اس
ــته تجربه هایی داشته ایم، دلیل  ــت، گفت: اگر در گذش اس
نمی شود که هم چنان در به کارگیری همان تجربه ها اصرار 
ــته باشیم. غیور با اعام آمادگی اداره کل تربیت بدنی  داش
استان اصفهان برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت والیبال 
استان اظهار داشت: قرار است فدراسیون تاریخ مجمع را به 
ما اعام کند، ولی منع قانونی ندارد که هیأت رئیسه هیأت 

تشکیل شده و از تجربه آنها استفاده شود.

گفتگو

 زاينده رود 
ــامی  ــک جمهوری اس ــه المپی ــئول کمیت مس
ــب شده  ــحالی از مدال های کس ایران با ابراز خوش
ــط کاروان ایران گفت: خدا را شاکر هستم که با  توس
ــکاران و حمایت سازمان   کمک فدراسیون ها، ورزش
ــتیم به تعهدی که چهار سال پیش  تربیت بدنی توانس
ــم. علی آبادی  ــران داده بودیم عمل کنی ــت ای  به مل
ــی را برای  ــال پیش مقام چهارم ــه داد: چهار س ادام
ــیایی تصور کردیم که  ــورمان در رقابت های آس کش
ــت یافتیم، اما به نظر  ــبختانه به این جایگاه دس خوش
ــی بزرگ مثل ایران  ــده رتبه چهارمی نیز برای ملت بن
ــدن در رشته های ورزشی  ــت و با فعال ش ناچیز اس

دیگر باید این جایگاه را ارتقاء بخشیم. 
ــود را برای  ــروز جایگاه خ ــد از ام ــزود: بای وی اف
ــیایی آینده تعریف کنیم و پیش بینی  مسابقه های آس
ــده کاروان ورزش  ــال آین ــه در چهار س ــم ک می کن
ــورمان بیش از 30 مدال طا کسب خواهد کرد.  کش
ــیل آن را دارد به شرطی که ما رشته هایی  ایران پتانس
ــلحه،  ــی، تیراندازی با تیر و کمان و اس  مثل: قایقران

دو و میدانی،  بوکس و شنا را توسعه دهیم. 
ــته ای که برگزار  علی آبادی تصریح کرد: در 35 رش

ــت اما 8-7 رشته  ــته آن 700 مدال داش ــد 27 رش ش
ــت  ــداد مدال را در بر داش ــه تنهایی این تع ــر ب دیگ
ــورمان در این رشته ها اندک  ــفانه سهم کش که متأس
ــهم زیادی  ــش بانوان نیز س ــد اینکه در بخ ــود. بع  ب

نداشتیم. 
کاری که ما در سازمان انجام دادیم یک برنامه منظم و 
منسجمی بود که می بایست طی آن مجموعه ورزش 
ــاط ضعف را  ــش ببریم و نق ــه طور هم زمان پی را ب
ــال در بازی های گوانگژو به طور  برطرف کنیم. امس
تقریبی 20 درصد مدال ها را بانوان کسب کردند که 
ــت  ــر تنها یک مدال طا به دس در دور قبلی این قش
آورد. علی آبادی چهار چیز را عامل موفقیت دانست 
و اظهارداشت: اگر می خواهیم این موفقیت ها ادامه 
ــر 2- برنامه ریزی ــد باید 1- ایجاد فک ــته باش  داش
ــیدن به هدف را  ــات و در آخر رس ــن امکان 3- تأمی
ــک جمهوری  ــئول کمیته المپی ــت. مس ــر داش مدنظ
اسامی به چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر 
ــته به موفقیت رسیده ایم باید آن راه را ادامه  در گذش
ــت کرد و بالعکس اگر مانعی جلوی  داد و آن را تقوی
ــد آن مانع ها را از  ــا را گرفته بای ــیدن به هدف ه رس
پیش رو برداشت. در 6 ماه اولی که در رأس سازمان 
 تربیت بدنی بودم با همکاران به چند موضوع رسیدیم 

ــم 2- با کمبود  ــع مالی به اندازه کافی نداری 1- مناب
ــتیم 3- عدم  ــی مورد نیاز رو به رو هس فضای ورزش
ــی  ــابقه های ورزش حضور بانوان در ورزش 4- مس

گسترده در سطح کشور نداریم.
که این کمبودها را با رئیس جمهور در میان گذاشتیم. 
ــی را تأمین نمود  ــژاد پذیرفت و منابع مال احمدی ن
ــی افزایش یافت که حاصلش  و سرانه فضای ورزش
ــت  ــتر مدال آوران از نقاط دور دس ــد که بیش این ش

کشور بودند. 
ــد کرد: برگزاری رقابت های المپیاد ایرانیان  وی تأکی
ــکاران بی تأثیر نبود و در این  ــدال آوری ورزش در م
ــتعدادی به رقابت های  ــابقه ها ورزشکاران با اس مس

آسیایی گوانگژو راه یافتند. 
ــاره کرد و  ــور اش علی آبادی به تیم امید فوتبال کش
ــت  ــتقلی اس توضیح داد: بحث فوتبال یک بحث مس
ــا توجه به  ــی کنیم که ب ــیب شناس که باید  آن را آس
ــت هایی که در فوتبال داریم چه عواملی باعث  ظرفی
ــه نماند  ــویم. ناگفت ــکل روبه رو ش ــود با مش می ش
ــانزدهمین دوره  ــا الیق حضور در فینال ش که تیم م
رقابت های آسیایی بود که حتی کمک داور گل سالم 
ــاید  ــتباه )در بازی با ژاپن( آفس  انصاری فرد را به اش

اعام کرد.

محمد علي آبادي: 
در رقابت هاي آسيايي آينده بيش از 30  مدال طال كسب خواهيم كرد

پژمان سلطانی 

ــانزدهم نهایی مسابقه های فوتبال جام  در مرحله یک ش
ــگاه  ــن اصفهان در ورزش ــور تیم ذوب آه حذفی کش
فوالدشهر با یک گل مغلوب شهرداری یاسوج شد و در 

اولین گام، از این رقابت ها کنار رفت.
ــج تغییر پای  ــن از آغاز با پن ــدار، ذوب آه ــن دی در ای
ــم  ــهاب گردان، قاس ــت،  ش ــابقه گذاش ــه زمین مس  ب
ــترو روی  حدادی فر، محمدرضا خلعتبری و ایگورکاس
ــی نیز از روی  ــین ماهین نیمکت ذخیره ها بودند و حس
ــکوها بازی را دنبال می کرد. نیمه نخست ذوب آهن  س
بازی را در اختیار داشت اما حمله های خوبی روی دروازه 
حریف ایجاد نکرد و تنها شوت سنگین وینسوس جولینتی 
ــت محوطه جریمه به زیر طاق دروازه شهرداری  از پش
ــوج برخورد و به بیرون برگشت. آنچه که بیشتر به  یاس
چشم می خورد این بود که ذوب آهن قصد داشت توسط 
سید احمد محمدپور از جناح چپ روی دروازه حریف 
توپ ارسال کند که بیش از ده بار این کار را انجام داد، اما 
علی کردی به همراه رحیم رحیمی مانع از گلزنی مهاجمان 
ذوب آهن شدند. اما ابراهیم زاده روی این تاکتیک اصرار 
داشت، در حالی که می توانست از عمق دفاع شهرداری 
ــوت های از راه  به این تیم ضربه بزند یا بازیکنانش با ش
ــانس خود را امتحان کنند. در نیمه دوم جمشید  دور ش
غدیری )سرمربی یاسوجی ها( تاکتیک تیمی خود را تغییر 

داد و تا حدودی جرأت کرد که تیمش به محوطه جریمه 
حریف نزدیک شود و در زمان دفاع با سیستم »1-3-6« از 
دروازه خود محافظت کرد و در ضدحمله ها این ترکیب به 
»1-3-2-4«  تغییر می یافت و در چندین صحنه حسین 
ــهرداری( می توانست گل  حجازی پور )تک مهاجم ش
ــان آورد که در یک  ــوجی ها به ارمغ برتری را برای یاس
صحنه توپ به تیرک افقی برخورد کرد و در صحنه ای 
دیگر عباس قاسمی در مصافی تک به تک مانع از گلزنی 

حجازی پور بازیکن اصفهانی تیم شهرداری شد. 
ــیده  ابراهیم زاده برای اینکه بازی به وقت های اضافه کش
ــم حدادی فر را به  ــت به تعویض زد و قاس ــود دس نش
ــم کار به زمین آورد و در یک تعویض  جای جولینتی ک
ــن محمد صلصالی  ــروار را جایگزی ــاری حمید پ اجب
ــت در طول نود دقیقه به برتری  ــدوم کرد اما نتوانس  مص

دست یابد. 
ــا خلعتبری را  ــای اضافه، محمدرض ــروع وقت ه با ش
ــاز هم در ــه بازی گرفت اما ب ــه جای محمد قاضی ب  ب
30 دقیقه بازی هم چنان صفر برصفر دنبال شد و در دقیقه 
آخر )120( یک ضربه ایستگاهی نصیب شاگردان غدیری 
شد که مهرداد ابتدایی )مدافع چپ شهرداری( این توپ را 
روی دروازه ذوب آهن ارسال و مصطفی چراغی با ضربه 
سر گل برتری یاسوجی ها را به ثمر رساند و نگذاشت 

این فوتبال به ضربه های پنالتی کشیده شود.

ــهرداری را دست کم نگرفته  منصور ابراهیم زاده: ش
بودیم

ــرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از حذف از گردونه  س
ــم حریف تبریک  ــام حذفی گفت: به تی رقابت های ج
می گویم که به دور بعدی مسابقه های حذفی کشور راه 
ــهرداری با سیستم »6-3-1«  یافت. وی ادامه داد: تیم ش
ــد حمله ها  ــرد و غدیری در ض ــازی می ک ــاع ب در دف
ــین حجازی پور دوخته بود. در  ــم به حرکات حس چش
ــتراحت دادیم و به  ــابقه به چند بازیکن خود اس  این مس
ــم.  ــم نگرفتی ــت ک ــف را دس ــم حری ــه تی ــچ وج  هی
ــاس این را  منصور ابراهیم زاده افزود: بچه ها باید احس
ــته باشند که در زمین بجنگند، بدوند و از جان و دل  داش
مایه بگذارند که این احساس در نزد بازیکنان شهرداری 

بیشتر دیده شد. 
ــت: کار در  وی پیرامون مربیگری در تیم ملی اظهار داش
تیم های باشگاهی را بهتر می پسندم، نه اینکه مربی گری 
تیم ملی ایران را دوست ندارم، بلکه من به عنوان کمک 
مربی وارد این عرصه شدم و اکنون به جایگاه اصلی خود 
ــیده ام. ابراهیم زاده اضافه کرد: از اینکه فرشید طالبی  رس
ــیا در تصویر مشخص بود برای  جزو 5 بازیکن برتر آس
ــگاه ذوب آهن افتخار بزرگی به حساب آمد و این  باش
افتخار در تاریخ ثبت خواهد شد که طالبی از ذوب آهن 

کاندیدای برترین بازیکن آسیا بود.

چراغي، چراغ جام حذفي را براي ذوب آهن خاموش كرد



منابع  و  بهره وری بخش کشاورزی  افزایش  قانون  تبصره 1 ماده 9  در اجرای 
طبیعی مصوب 1389/4/23 مجلس محترم شورای اسالمی، بدینوسیله به اطالع 
عموم می رساند کلیه ذینفعانی که به تشخیص منابع ملی شده موضوع ماده 56 
از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصالحات  قانون حفاظت و بهره برداری 
بعدی آن، یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 
1371 در هر رقبه معترض بوده و تاکنون اعتراض آنان در هیأت های موضوع 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مصوب 67/6/22 مجلس محترم 
شورای اسالمی رسیدگی نشده و یا در نوبت رسیدگی در دبیرخانه هیأت های 
مورخه 1390/6/11  اداری  وقت  پایان  تا  باشد، حداکثر  نگرفته  قرار  مذکور 
فرصت دارند اعتراض خود را کتبًا به همراه اسناد و مدارک و مستندات قانونی به 
دبرخانه هیأت مذکور مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های 

محل وقوع ملک تحویل و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است اعتراضات واصله در خارج از مهلت قانونی مذکور قابل پذیرش در 
اثر داده نخواهد  از سوی هیأت های یاد شده ترتیب  نبوده و  دبیرخانه مذکور 
 شد و پس از انقضاء مهلت قانونی فوق الذکر چنانچه اشخاص به اجرای قوانین 
باشند، اعتراض آنها صرفًا در شعب رسیدگی ویژه ای که  الذکر معترض  فوق 
بدین منظور در مرکز از سوی رئیس محترم قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود 

قابل طرح و رسیدگی می باشد.

آگهی  بر ای اطالع عموم )نوبت اول(

مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 17 °15 ° -6 °-7 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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شنبه6آذر20/1389ذالحجه1431/شمارهSaturday 27 November 2010 403)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام موسی كاظم)ع(:
از شوخی بی مورد بپرهيز، 
زيرا كه شوخی نور ايمان 
تو را می برد .

ــیرچی؛ می توان از ُمد به  عنوان  به  اعتقاد ش
رسانه قدرتمند برای اشاعه فرهنگ استفاده 
ــم الخط های  ــرد. او با تأکید بر اینکه رس ک
چاپ شده روی لباس ها از آن اوست، این 
ــمند می داند  رویکرد را از آن جهت ارزش
ــه های  ــه جوانان را از دریچه ُمد به ریش ک
ــد. به گزارش  ــران پیوند می زن فرهنگی ای
ــیرچی می گوید: فرهنگ  ــرافیل ش ایلنا، اس
ــا نهادینه  ــا ایرانی ه ــت در نهاد م و معنوی
ــتفاده صحیح  ــت؛ فقط باید با اس شده اس
ــکوفا  ــات موجود در ترویج و ش از امکان

ساختن آن تاش کرد. 
ــه  ادام در  ــاش(  نق ــاط-  )خط ــیرچی   ش
ــه از  ــوان جامع ــر ج ــد قش ــزود: هرچن اف
ــود در فرهنگ غنی  فضاهای معنوی موج
فارسی فاصله گرفته؛ اما این خأل فرهنگی 
ــتگذاری های  ــت و با سیاس قابل جبران اس
صحیح می شود آن را پر کرد. وی در ادامه 
ــم الخط هایی که طی سال های اخیر  به رس
ــده؛  ــری ها چاپ ش روی پیراهن ها و روس
ــیاری از این  ــاره می کند و می گوید: بس اش
رسم الخط ها که بیشتر راوی شعری عارفانه 
و یا پندی باارزش هستند، از آن من است. 
این رویکردها، رویکرد بسیار خوبی بود که 
ــان را از دریچه ُمد لباس، بار دیگر به  جوان
ــه های فرهنگی ایران پیوند زد. از نگاه  ریش
ــی اگر جوانان در خوانش  این هنرمند؛ حت

و درک مفاهیمی که در این اشعار 
مستتر هستند، دچار مشکل باشند، 
ــن اتفاق؛تأثیرهای مثبتی  باز هم ای
را درپی داشت و الاقل ثابت کرده 
است که ُمد می تواند به عنوان یک 
ــورد توجه قــرار  راهکار جدی م
گیـــرد. وی در این باره ادامه داد: 
ــتند که هم چنان  خیلی از مردم هس
ــتن  ــد برای آراس ــح می دهن ترجی
خانه ها و دیوارهایشان از تابلوهای 
خط- نقاشی استفاده کنند. این به 
ــر ایرانی  ــه هن ــت ک ــل اس آن دلی
آمیزه ای از زیبایی و معنویت است 
ــه آن، حتی اگر از  و عاقه مندان ب
ــم موجود  ــناخت مفاهی درک و ش
ــی بی بهره  ــه طور جزئ در آن ها ب
ــند، بازهم جذب این معنویت  باش
و زیبایی می شوند. به عبارت دیگر 
هرکسی به اندازه ظرف ادراکش از 
این دریای الیتناهی آب برمی دارد. 
شیرچی در ادامه به جایگاه اشعار 
ــاره نمود و  ــان اش ــا در جه موالن
ــرح کرد که چه  ــئوال را مط این س
ــهرت و  ــتر باعث ش ــی بیش عامل
همه گیر شدن شعر موالنا در جهان 
شده؟ تبلیغات ما ایرانی ها یا روح 
ــنه غرب که در مقابل حکمت  تش

ــن آثار؛  ــود در ای ــان موج و عرف
ــت؟ وی افزود:  ــر خم کرده اس س
ــگ و معنویت ما  غربی ها به فرهن
ــا غبطه می خورند و به آن  ایرانی ه
نیاز دارند. آنها در مقابل هنر نهفته 
ــن ایرانی از  ــای که در معماری ه
ــاجد و کاشی کاری های  جمله مس
ــجده  فیروزه ای آن؛ چاره ای جز س
ــه از این غنا  ــردن ندارند چرا ک ک
ــی  ــق فرهنگــ ــه های عمی و ریش
ــد بوده اند. بنابراین  کمتــر بهره من
ــته های  ــا باید قدر و منزلت داش م
ــم و بهتر از جهانیان  خود را بدانی
ــتفاده کنیم. اینطور نباشد  از آن اس
مفاهیم  ــو«  »پائولوکــوئیلـــ ــه  ک
ــعر موالنا را دریابد و  نهفته در ش
در داستان هایش به کار گیرد. سپس 
ــم را به ما قالب  دوباره این مفاهی
ــویم چه  ــد و ما هم متوجه نش کن
اتفاقی افتاده! این خطاط در ادامه به 
 موضوع اولیه بحث خود بازگشت و 
ــبک های  ــت: مگر در غرب س گف
ــاز چگونه  ج ــون  چ ــیقایی  موس
ظهور کردند؟ بیشتر این سبک های 
مدرن؛ ریشه در موسیقی های بومی 

روستاهای آفریقایی دارند. 
ــی رخ داد که این  ــاق وقت این اتف

سبک ها مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند، 
ــخصی به نام  ــدند و در نهایت ش  تبلیغ ش
»مایکل جکسون« می شود قهرمان و ستاره 
این نوع موسیقی و دیگر هیچ اسمی هم از 

آن موسیقی مبدأ روستایی برده نمی شود. 
ــه غربیان  ــرایطی ک ــن ش ــن در چنی بنابرای
ــته های خود را در داشته های دیگران  نداش
جستجو می کنند، باید به ریشه های فرهنگی 
ــت  ــا را بازپرداخ ــم و آنه ــود بازگردی  خ
کنیم.شیرچی در مورد آخرین فعالیت های 
هنری خود خبر داد: درحال حاضر مشغول 
ــتم  بازبینی های نهایی و تکمیل آثاری هس
ــت در مجموعه ای تحت عنوان  که قرار اس
ــتان خط ایرانی« توسط خانه فرهنگ  »گلس

و هنر گویا منتشر شود. 
ــال  ــامل آثار 10 س ــه که ش ــن مجموع ای
ــه به همراه  ــت در 300 صفح اخیر من اس
ــه زودی زیر  ــتاری از من ب ــه و نوش مقدم
ــت. وی هم چنین درباره  چاپ خواهد رف
ــی گفت: طی  ــارش در دوب ــگاه آث نمایش
ــئوالن این نمایشگاه در  مذاکره ای که با مس
ــگاه را از اکتبر به  ــتم، این نمایش دوبی داش
بعد از ژانویه مؤکول کردم، چرا که به زمان 
ــازی آثار  ــتری جهت تکمیل و آماده س بیش
ــی نیاز دارم. از طرفی فکر می کنم بهتر  قرآن
ــگاه بعد از ماه محرم برپا   است این نمایش

شود. 

علی باباچاهی )شاعر و منتقد ادبی( قصد دارد آخرین 
ــروده  است را  ــال های 88 و 89 س ــعارش که در س اش

توسط انتشارات مروارید منتشر کند. 
او می گوید این مجموعه که »ُگل باران هزار روزه« نام 
ــه  گانه »فقط از پریان دریایی  ــن حلقه از س دارد، آخری
ــب بو  زخم زبان نمی خورد« و »هوش و حواس گل ش

برای من کافی ا ست« می باشد.
ــان این خبر در  ــو با ایلنا، ضمن بی ــی در گفتگ باباچاه
ــعارش افزود: سرایش اشعار  مورد مجموعه جدید اش
ــی  ــاظ زمان ــزار روزه« از لح ــاران ه ــه»ُگل ب مجموع
ــینم  ــعر های دو مجموعه پیش ــا ش ــی ب ــه چندان  فاصل

ندارند. 

ــعار در ادامه همان تفکر و اهدافی ا ست که در  این اش
ــث حکم حلقه  ــش گرفته ام و از این حی ــار قبلی پی آث
آخرین یک تریولوژی بر دو مجموعه قبلی را دارد. وی 
ــعری  ــال 57 از حال و هوا و ماهیت ش می گوید: از س
یاران شعری ام جدا شدم و به انگ شاعری که متفاوت 

می نویسد؛ نایل شدم.
ــدگی« را  ــن »جدا ش ــد من ای ــه می دانی ــور ک  همانط
ــر« دامن زدم. این  ــعر در وضعیتی دیگ ــر عنوان »ش زی
ــاس  ــده و دنبال کرده احس ــی که برگزی ــاعر از راه ش
ــد متوجه وقوع  ــت: بای ــد و معتقد اس ــت نمی کن ندام

ــم و از آن  اجتناب  ــی در آثارم باش ــای احتمال  تکراره
کنم. 

ــف افق های  ــد هرلحظه به دنبال کش ــن من بای هم چنی
ــود از لحاظ  ــم تا تازگی باعث ش ــعر باش تازه ای در ش
ــمی و فکری احساس پیری نکنم و همواره اسمم  جس
درکنار اسم شاعرانی قرارگیرد که همواره شوق بالندگی 

در آثارشان به چشم می خورد. 
ــعار جدیدش  ــای اش ــوص بارزه ه ــی درخص  باباچاه
ــعارم به تردید در »باور محوری«  گفت: در آخرین اش

روی  آورده ام. 

ــته هایم با یأس و افسردگی همراه  نه اینکه بگویم نوش
شده اند، بلکه من در این شعرها حتی یأس و افسردگی 

را نیز با نوعی طنز، دست  انداخته ام. 
وی ادامه داد: در آثار جدیدم هرگز به دنبال پاسخ های 
ــد، می توانم بگویم  ــراق نباش ــی نبوده ام و اگر اغ قطع
ــخ دادن و به پاسخ رسیدن طفره  ــعر هایم از پاس  در ش

رفته ام. 
ــی بخش و  ــن، وعده های رهای ــه یقی ــن معنا ک ــه ای ب
ــانده ام  ــل مقتدر نجات بخش را به ورطه تردید کش عق
ــه الی همین  ــتن در الب ــال ذوق زیس ــن ح ــا در عی ام
ــده  ــازی ش ــا و عدم قطعیت ها جاس ــک و تردیده  ش

است. 

روزی بود...

ــوی گرمارودی، مراسم تشییع  علی موس
ــهریار را یکی از سه مراسم  پیکر استاد ش
ــییع پرازدحام خواند که در عمر خود  تش
ــنا،  ــه گزارش ایس ــت. ب ــاهد بوده اس ش
گرمارودی که در نخستین نشست علمی 
ــز در تهران با  ــی هفته فرهنگی تبری - ادب
 عنوان »شهریار شعر ایران« حضور داشت، 
ــم تشییع  ــه مراس گفت: در عمر خود س
پرجمعیت دیده ام؛ یکی از آن ها در سال های 
ــییع پیکر حضرت  جوانی و مربوط به تش
آیت ا... بروجردی در قم بود. دیگری مراسم 
ــومی  ــییع پیکر امام خمینی )ره( و س تش
 مراسم تشییع پیکر استاد شهریار در تبریز 
ــاعر در ادامه با ذکر خاطره ای  بود. این ش
ــهریار،  ــتاد ش ــر اس ــییع پیک  از روز تش
گفت: آن روز من به عنوان نماینده اهالی 
فرهنگ و ادبیات، به همراه یکی از مسئوالن 
فرهنگی دولت و فرزند استاد شهریار، در 
بیمارستان مهر تهران بر بالین جسم بی جان 
ــهریار بودیم. قرار بر این شد که  استاد ش

پیکر استاد شهریار با یک فروند 
هواپیمای فالکون به تبریز انتقال 
یابد تا مقدمه های مراسم تشییع و 

تدفین فراهم شود. 
پس از فرود در فرودگاه متوجه 
ــریفات  ــدیم که یک تیم تش ش
ــوری  ــش جمه ارت ــرف  ط از 
ــم  ــامی برای اجرای مراس اس
ــهریار در  ــر ش ــواز از پیک پیش
ــده  ــرودگاه تبریز پیش بینی ش ف
ــاس فرم  ــت و نظامیان با لب اس
دژبانی، به صورت خیلی مرتب 

ــط  ــه خ ــرودگاه ب ــدان ف ــم در می  و منظ
شده اند. 

ــختی  ــه به س ــی ک ــارودی در حال گرم
ــود، ادامه  ــود را گرفته ب ــض خ  جلو بغ
داد: فرمانده تیم، سرهنگی بود که از فاصله 
ــا قدم هایش را بر زمین  چندمتری هواپیم
ــیدن به رو  به  روی در  کوبید و پس از رس
هواپیما، شمشیرش را جلو بینی اش گرفت 
ــم خاص نظامی، در  و با همان غرور و ش
حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده 
ــکوت  بود، با یک صدای مقطع و بلند، س
ــت و گفت: من،  ــای میدان را شکس فض
ــهریار درخواست  ــرهنگ... از استاد ش س
ــتقر در میدان، بازدید   می کنم از یگان مس
بفرمایند.گرمارودی این خاطره تلخ را نماد 
ــهریار در روح و جان مردمی  ــور ش حض
ــاید از نظر روحی با شعر و  خواند که ش
هنر مأنوس نباشند؛ اما با این وجود شیفته 
ــخصیت برجسته استاد شهریار  شعر و ش

بوده و هستند.

خاطره تلخ موسوي گرمارودي از شهريار
یاد یاران یاد باد

اسرافیل شیرچي: 

ُمد؛ ابزار خوبي براي تبلیغ فرهنگ است 

علي باباچاهي و انتشار مجموعه شعري جديد؛ 
از پاسخ دادن طفره مي روم

م الف: 11615
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شركت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد اجرای عمليات سفت كاری مدارس 
طرح مهر واقع در برزن پنجم )برزنE( اين شهر را از طريق مناقصه و تهاتر هزينه آن 

با واحدهای تجاری به سازندگان دارای صالحيت واگذار نمايد.
مناقصه  شرايط  از  آگاهی  جهت  شود  می  دعوت  شرايط  واجد  متقاضيان  كليه  از  لذا 
پايگاه  به  مورخ 89/9/10  اداری  وقت  پايان  تا  تاريخ 89/9/1  از  اسناد  دريافت  و 
اينترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir يا 
به شركت عمران شهر جديد فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر – ميدان ولی عصر 

مراجعه نمايند.

شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر 

)نوبت دوم(آگهی مناقصه

يك مؤسسه مطبوعاتي نياز به يك مدير بازرگاني با تجربه كار در 
مطبوعات را دارد. 

داوطلبان مي توانند همه روز به جز ايام تعطيل از ساعت 9 صبح الي 
16 با تلفن 6250733 تماس حاصل نمايند.

آگهي استخدام

 صرفه جويی در مصرف برق، يعنی استفاده صحيح
 و بهينه نه چشم پوشی از نيازهای ضروری.


