
فرماندار ش��هركرد خواس��تار تعامل و همكاري 
هم��ه جانبه تم��ام دس��تگاه هاي اجراي��ي اين 
شهرستان به منظور پيش��گيري و مبارزه با مواد 

مخدر در جامعه شد. 
به گزارش فارس از ش��هركرد، »سعيد زمانيان« 
در نشس��ت پيش��گيري و مبارزه با مواد مخدر 
اين شهرستان اظهار داشت: اعتياد به عنوان يك 
معضل اجتماعي خانمان س��وز در سراسر دنيا، 
جوامع بشري را با مشكل های عديده اي مواجه 

كرده است. 
وي با بيان اينكه ش��وراي هماهنگ��ي مبارزه با 
مواد مخ��در در راس��تاي پيش��گيري و مبارزه 
ب��ا م��واد مخ��در، بايد رويك��رد علم��ي را در 
اولويت هاي كاري خود ق��رار دهد، افزود: اين 
شورا با بهره گيري بهينه و مطلوب از تجربه های 
ارزنده هيأت ه��اي علمي مراكز دانش��گاهي و 
متخصص��ان ام��ر مي تواند نقش مؤث��ري را در 
راس��تاي پيش��گيري و مبارزه با مواد مخدر در 

جامعه ايفا كند.
 زماني��ان ب��ر ض��رورت تعام��ل و هم��كاري 
هم��ه جانب��ه دس��تگاه هاي اجرايي ب��ه منظور 
پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در جامعه تأكيد 
كرد و افزود: برهمين اس��اس تعامل و همكاري 
دس��تگاه هاي اجرايي در راس��تاي پيشبرد روند 
مبارزه ب��ا مواد مخدر در جامع��ه بايد بر مبناي 
رويكرد هم پوش��اني باش��د و از م��وازي كاري 

دستگاه ها ممانعت شود. 
وي تهاج��م فرهنگي را از حربه هاي دش��منان 
اس��ام در راس��تاي تضعي��ف نظ��ام جمهوري 
اس��امي عنوان ك��رد و گف��ت: در حال حاضر 
توزي��ع مواد مخدر در كش��ورهاي اس��امي به 
ويژه كش��ور اي��ران از جمله دس��تورالعمل هاي 
تدوي��ن ش��ده اس��تكبار جهان��ي در راس��تاي 
اس��امي  جمه��وري  نظ��ام  ب��ه  زدن   ضرب��ه 

است. 

فرماندار شهركرد:
تمام دستگاه ها براي مقابله 
با اعتياد به ميدان بيايند 

استان اصفهان در هشتم دی ماه، خط شکن عبور  از عقبه دشمن بود

حماسه اصفهان، سرآغاز وفاق ملی 
علیه دشمن 

تخصصي  نمايش��گاه  هشتمين 
صنايع مبل و دكوراسيون خانگي 
8 لغاي��ت 11 دي م��اه در محل 
نمايشگاه هاي بين المللي استان 
اصفهان واقع در پل شهرس��تان 

برگزار مي شود.
به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 

در اين نمايشگاه 67 شركت از دو استان اصفهان و تهران در متراژي ...
ویژه نمایشگاه مبل/ صفحه3

سرپرست دانشگاه های پيام نور 
اس��تان اصفهان از تغيي��ر زمان 
ثبت ن��ام مقاطع كارشناس��ی و 
كارشناس��ی ارش��د دوره فراگير 
دانشگاه پيام نور در سراسر كشور 
و به ويژه اصفهان خبر داد. دكتر 

محمد فضيلتی هفتم دی ماه با بيان اينكه پذيرش متقاضيان تحصيل در 
مقطع كارشناسی فراگير دانشگاه پيام نور در سال جاری نيز همانند ...

شهرستان/ صفحه4

بختياری  و  چهارمحال  استاندار 
روند اجرايی اين قانون را مثبت 
ارزيابی كرد. علی اصغر عنابستانی 
در گفتگو با ايرنا افزود: همراهی 
و همكاری مردم با دولت و نظام 
هدفمندسازی  قانون  اجرای  در 

يارانه ها مثبت و مطلوب است. وی با بيان اينكه چهارمحال و بختياری ...
سراسری/ صفحه2

نمايشگاه مبل
 از امروز در اصفهان برپاست

تغيير زمان ثبت نام دوره های 
فراگير پيام نور

استاندار چهارمحال و بختياری 
روند اجرايی هدفمندی يارانه ها را 

مثبت ارزيابی کرد

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استخدام معلمان حق التدریس 
دارای مدرک کاردانی و باالتر 

شهرداري اصفهان:
رشد دو برابري عمران شهري 
از سال 86 تا 88
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دست به دست هم دهيم و در مصرف آب صرفه جويی کنيم 
شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان

آگهی مناقصه شماره 431 و 429 و 428 - 89 »یک مرحله ای«
دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمین به ریال(

محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان واقع 
در میدان جهاد

محل تحویل پاكات پیشنهاد قیمت: دبیرخانه شركت آبفار تلفن: 2363066 دورنگار: 2369023
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 89/10/11 لغایت 89/10/16

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 89/10/26
تاریخ جلسه مناقصه: دوشنبه مورخ 89/10/27 ساعت 8:30 صبح در محل شركت

صالحیت  تأیید  و  شرایط  واجد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  كلیه  )الف(  شرایط:  واجد  پیمانکاران 
شده توسط معاونت عمرانی استانداری كه دارای رشته و رتبه مورد نیاز طبق جدول فوق الذكر 
عملیات  انجام  بر  مبنی  اجرایی  سوابق  داشتن  )ب(  دارند  كار  ارجاع  برای  خالی  ظرفیت  و  بوده 
اجرای  نیاز جهت  مورد  آالت  ماشین  و  تجهیزات  داشتن  اختیار  در  )ج(  مذكور  پروژه  با   مرتبط 

كار.
ضمنًا آگهی در سایت شركت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir و سایت شركت مهندسی آب 
و فاضالب كشور به نشانی http://tcnder.nww.co.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی  

IETS.MPORG.IR درج گردیده است.
شماره حساب 2175210205000 سیبا ملی جهت واریز هزینه خرید اسناد می باشد.

رشته و رتبه مورد عنوان مناقصهردیف
مبلغ تضمینحدود برآورد هزینهنظر

1
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و وصل 
انشعابات روستای سه از توابع شهرستان 

شاهین شهر و میمه )89-428( 

رشته آب- حداقل 
1/727/000/00012/000/000رتبه 2 حقیقی

2
تهیه مصالح و عملیات اجرایی احداث ایستگاه 

پمپاژ فاضالب روستای چم نقی از توابع 
شهرستان لنجان )89-829(

رشته آب- حداقل 
1/354/000/00011/000/000رتبه 2 حقیقی

تهیه مصالح و اجرای خط انتقال روستای اسالم 3
آباد از توابع شهرستان اردستان )89-431(

رشته آب- حداقل 
1/705/000/00011/500/000رتبه 2 حقیقی

وابسته به وزارت نيرو

کميسيون معامالت شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ایستگاه یارانه

 مدير عام��ل س��ازمان هدفمندس��ازی يارانه ها 
گف��ت: افرادی كه فرم اطاع��ات اقتصادی را پر 
كرده و ش��ماره حسابش��ان را در اختيار سازمان 
هدفمندی يارانه ها قرار داده اند اما پولی دريافت 
نكرده اند، بدون شك در حساب بانكی شان ايراد 
وجود دارد و می توانند حس��اب خود را اصاح 

كنند.  
به گزارش ايلنا، بهروز مرادی به اين افراد توصيه 
كرد كه حس��اب بانكی خود را اصاح كنند و يا 
شماره حساب را تغيير دهند. وی گفت: پيش از 
اين طوری بود كه فقط خود بانك می توانس��ت 
در سايت سازمان هدفمندی يارانه ها وارد شود، 
اما در حال حاضر اين سايت برای همه باز شده 
و فرد خودش می تواند حس��اب را اصاح كرده 

و سازمان آن را تأييد می كند. مديرعامل سازمان 
هدفمندسازی يارانه ها گفت: در يك هفته اخير 
ش��ماره حساب 425 هزار نفر اصاح شده است 
كه مبلغ را به حسابش��ان واري��ز می كنيم. مرادی 
اف��زود: براس��اس مكانيزم قبلی از مردم ش��ماره 
حس��اب می گرفتيم و به بان��ك می داديم. بانك 
يا اين حس��اب را تأييد می كرد يا بر می گرداند. 
درصورت برگشت شماره حساب از طرف بانك 
به افراد اعام می ش��د كه ش��ماره حساب جديد 
بدهند. مديرعامل سازمان هدفمندسازی يارانه ها 
خاطرنش��ان كرد: در ح��ال حاضر فقط حدود 2 
هزار شماره هست كه پول به حساب آن ها واريز 
شده اما بانك ها عودت داده اند. هم زمان كه قانون 
پيش می رود اين اصاحات كوچك هم پيگيری 

می شود. وی تأكيد كرد: افرادی كه هنوز مشكل 
دارند بايد به س��ايت مراجعه و حس��اب خود را 
اصاح كنن��د. مردادی هم چنين به تع��داد افراد 
خانواده و يارانه واريزی به حس��اب آن ها اشاره 
كرد و گفت: برخی افراد گفته بودند كه خانواده 5 
نفری هستيم و برای 4 نفر پول واريز شده است، 
اين مس��أله چند مورد ديگر هم گزارش شده كه 
قرار است هرگونه اشكالی اصاح شود و ظرف 
هفت��ه جاری اين مبالغ به حس��اب خانوار واريز 
شود. مديرعامل سازمان هدفمند سازی يارانه ها 
افزود: افراد دارای مش��كل كد رهگيری دوباره و 
در حالی كه سايت باز است به سامانه مركز آمار 
مراجعه كنند و اطاعات را بدهند تا روال عادی 

طی شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها خبر داد: 
  آغاز اصالح حساب بانکی سرپرستان خانوار 

مهدی رفائی 

حماسه بصيرت مردم اصفهان در 8 و 
9 دی ماه سال گذشته سرآغاز حركت 
كشور  سراسر  در  عظيم  و  مردمی 
حركت های  كردن  محكوم  بر  مبنی 
تهران  عاشورای  در   آشوبگران 

بود. 
مردم  از  نفر  هزار  ده ها  روز  اين  در 
به  اصفهان  در صحنه  هميشه  و  بصير 
خارج  روزی  در  خودجوش  صورت 
از مراسم های رسمی و غير تعطيل به 
آشوبگران  توطئه  و  ريختند  خيابان ها 
در عاشورای تهران را محكوم كردند. 
رقم  را  افتخار  پر  سندی  اصفهانی ها 

التهاب در كشور پايان  زدند و به دوره 8 ماهه 
با حركت مردم استان، حماسه  دادند. هم زمان 
گردهمايی  ده ها  و  شدند  بيدار  كشور  سازان 
كردند.  برپا  شهرها  بيشتر  در  شكوه  با  مردمی 
بصيرت مقام معظم رهبری و درايت مردم باعث 
شد تا استان اصفهان در هشتم دی ماه خط شكن 

عبور از عقبه دشمن باشد.

مقام معظم رهبری از دی ماه گذشته تاكنون 60 
مورد سخنرانی داشته اند كه كليد واژه های فتنه، 
9 دی ماه و بصيرت بارها در آن تكرار شده و 
نشان از اهميت اين واقعه تاريخی دارد. بنابراين 
و  شود  سپرده  تاريخ  به  مهم  حادثه  اين  نبايد 
يابد.  گسترش  آن  گوناگون  ابعاد  است  شايسته 
در سالروز اين رخداد تاريخ ساز مديريت استان 
اقدام به برگزاری 5 برنامه ويژه در اين روز به 

مردمی  حضور  كه  نموده  زير  شرح 
تداوم  بر  تأييدی  آنها مهر  گسترده در 

حماسه 8 و 9 دی ماه می باشد.
 3:30 ماه ساعت  دی   8  چهارشنبه 
پيامبر  تاالر  در  ويژه  مراسم  عصر 
سخنرانی  با  اصفهان  دانشگاه  اعظم 

محمدحسين صفار هرندی.
 بيش از سی مبلغ مذهبی و روشنگر 
 8 خصوص  در  دقيقی  اطاعات  كه 
به  عزيمت  آماده  دارند  ماه  دی   9 و 
شهرستان ها و سخنرانی داوطلبانه در 

اين خصوص هستند.
 برگزاری جلسه مردمی و كانون های 
مردم نهاد، مساجد در پنجشنبه پس از 
مسجدالغفور  در  عشا  و  مغرب  نماز 
سخنرانی  با  همراه  سروش  خيابان  در  واقع 

حجت االسام حميد رسايی.
بصيرت  روزشمار  نمايشگاه های  برگزاری   
بازديد  برای  و...  امام  ميدان  پل،  و سه  در سی 

عموم.
 رونمايی از تمبر يادبود حماسه بصيرت مردم 

اصفهان در 8 دی ماه.

زاینده رود
نمايندگان مجلس شورای اسامی با اصاح 
قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريسی تصويب 
كردند معلمان حق التدريسی دارای مدرک كاردانی، 
كارشناسی و باالتر، با دارا بودن شرايطی، به استخدام 
وزارت آموزش و پرورش درآيند. به گزارش ايرنا، 
در جلسه علنی مجلس شورای اسامی، نمايندگان 
بررسی جزئيات طرح اصاح و الحاق سه ماده و 
دو تبصره با قانون تعيين تكليف استخدامی معلمان 
سوادآموزی  نهضت  آموزشياران  و  حق التدريسی 
دستور  در  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  در 
نهايی  تصويب  را  آن  از  موادی  و  داده  قرار   كار 
كردند. با تصويب نمايندگان، معلمان حق التدريسی 
دارای مدرک كارشناسی و باالتر كه تا پايان سال 
تحصيلی 88-87، چهار سال سابقه خدمت مستمر 

نداشته اند اما با احتساب سال های تحصيلی بعد، 
حائز چهار سال سابقه مستمر می شوند، به شرط 
شاغل بودن در زمان استخدام، می توانند براساس 
ضوابط اين ماده استخدام شوند. هم چنين نمايندگان 
مدرک  دارای  حق التدريسی  معلمان  كردند  مقرر 
فوق ديپلم كه تا پايان سال تحصيلی 88-87، پنج 
سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب 
سال های تحصيلی بعد، حائز پنج سال سابقه مستمر 
می شوند، به شرط شاغل بودن در زمان استخدام، 
می توانند براساس ضوابط اين ماده استخدام شوند. 
در زمان بررسی اين مواد، كاظم دلخوش نماينده 
مردم صومعه سرا در مجلس، پيشنهاد بازگشت به 
طرح اوليه را داد كه با موافقت نمايندگان مواجه 
دلخوش،  توسط  پيشنهاد  اين  طرح  از  بعد  نشد. 
مجلس  پژوهش های  مركز  رئيس  توكلی  احمد 

شورای اسامی طی تذكری آيين نامه ای، با استناد 
كه  داشت  اظهار  داخلی  آيين نامه   141 ماده  به 
اگر بخواهيم براساس اين پيشنهاد به طرح قبلی 
بازگرديم، با تصويب يك ماده واحده، 11 ماده ذيل 
آن را تصويب می كنيم كه برخاف آيين نامه است 
توسط  كه  بخواهيم طرح جديد  اگر  هم چنين  و 
بررسی  را  است  پيشنهاد شده  آموزش  كميسيون 
كنيم، بازگشت به تك تك مواد صورت می گيرد كه 

اين نيز برخاف آيين نامه است. 
وی تصريح كرد: هركدام از اين دو حالت را كه در 
نظر بگيريم، ضرر می كنيم. علی الريجانی )رئيس 
مجلس شورای اسامی( در پاسخ به اين نماينده 
گفت: فرمايش شما به لحاظ منطقی درست است 
اما از نظر آيين نامه ای، بررسی اين طرح مشكلی 

ندارد. 

سراسری

استان اصفهان در هشتم دی ماه، خط شکن عبور  از عقبه دشمن بود

حماسه اصفهان، سرآغاز وفاق ملی علیه دشمن 

سياستمداران  ميان  در  استارت  قرارداد 
سرگئی  دارد.  نيز  منتقدانی  روسی 
الوروف )وزير خارجه  روسيه( يكی از 
منتقدانی است كه به بعضی از بخش های 
اصاح شده  اين قرارداد در سنای امريكا 
خاطرنشان  الوروف  است.  معترض 
قرارداد  امريكا  سنای  اگر  است:  ساخته 
استارت را بدون برخی تغييرها تصويب 
می كرد، اين قرارداد در دوما به تصويب 
می رسيد. مخالفان اين تغييرها در روسيه 
نظر  از  امريكا  سنای  مصوبه   می گويند، 
حقوقی الزم االجرا نيست و مسكو معتقد 
مفاد اصلی  است كه اصاحات سنا در 
نمی آورد.  پديد  تغييری  قرارداد  اين 
تصويب  برای  كه  است  ذكر  شايان 
قرارداد استارت در دومای روسيه بايد 3 
دور رأ ی گيری شود. به گفته   كنستانتين 
كوزاچف )رئيس روابط خارجی دوما(، 
تعيين كننده  بسيار  كه  سوم  و  دوم  دور 
آينده  نيمه  ژانو يه سال  از  تا پيش  است 

برگزار خواهد شد. 
تارنمای خبری صدای روسيه در اول دی 
ماه نوشت كه امروز مجلس سنای اياالت 
متحده امريكا برای تصويب پيمان جديد 
كاهش  خصوص  در  امريكا   – روسيه 
رأی گيری  به  استراتژيك  ساح های 
نهايی می پردازد. سناتورها تصميم گرفتند 
خصوص  در  نهايی  نتيجه گيری  برای 
تصويب قرار داد جديد به بحث بنشينند. 
دموكرات ها بدون هيچ شك و شبهه ای 
اما  پرداختند،  طرح  اين  از  حمايت  به 
اعضای حزب جمهوری خواه سعی در 
توافقنامه  در  اصاحات  برخی  اعمال 

داشتند كه بی نتيجه ماند. برای تصويب 
مجلس  آرای  سوم  دو  به  نياز  سند  اين 
آوريل   8 كه  نامه  توافق  اين  در  است. 
كشور  دو  امضای  به  پراگ  در   2010
طرف  دو  كه  آمده  چنين  است،  رسيده 
طی هفت سال، ميزان تسليحات هسته ای 

خود را به يك سوم كاهش دهند. 
اگر چه كاهش تسليحات اتمی می تواند 
به افزايش امنيت در نظام بين الملل منجر 
بر  متحده  اياالت  عملكرد  اما  شود، 
خاف آن چيزی است كه ادعا می كند. 
پيمان  تصويب  با  می كند  تاش  امريكا 
استارت نو نشان دهد كه خواهان كاهش 
تنش ها و خطرهای حاصل از گسترش 
اما  است،  جهان  در  اتمی  ساح های 
امريكا در جهت كنترل  به نظر می رسد 
از  جلوگيری  و  روسيه  اتمی  تسليحات 
افزايش قدرت و تهديد اتمی اين كشور 
ايجاد  امنی  نا  و  جنگ  می دارد.  بر  گام 
شده توسط امريكا در عراق و افغانستان 
ادعای صلح طلبی  بودن  پوچ  از  حاكی 
كنار  در  امريكا  است.  جهان  در  امريكا 
اتمی  تسليحات  كنترل و كاهش  ادعای 
در كشورش از سوی ديگر به توليد انبوه 
ساح های جنگی و نظامی و موشك های 
اين  فروش  با  و  می زند  برد دست  دور 
تسليحات نظامی به ساير كشورها، عاوه 
به  بسيار  مالی  آوردن سود  به دست   بر 

ناامنی در جهان دامن می زند. 
برخی از كارشناسان موكول شدن امضای 
پيمان در دومای روسيه به بعد را نوعی 
واكنش نسبت به بحث های بر سر عدم 

تصويب آن در سنا می دانند. 

گفت:  اسامی  شورای  مجلس  رئيس 
بيگانگان  غلط  محاسبه های  دی   9 قيام 
را  ايران  عليه  طرح ريزی   برای 
علی  ايلنا،  گزارش  به  ريخت.  فرو 
الريجانی در سخنان پيش از دستور خود 
سال  عاشورای  حادثه های  به  اشاره  با 
نهم  روز  در  مردم  راهپيمايی  و  گذشته 
دی ماه، گفت: در چنين روزی مجلس 
عاشورا  روز  انقابی  ضد  حركت  به 
نمادين  راهپيمايی  با  و  داد  قاطع  پاسخ 
و سخنرانی به اقدام های غيرقانونی پس 
همين  و  داد  روشن  پاسخ  انتخابات  از 
دی   9 در  ملت  خيزش  آغاز  حركت، 
ماه سال گذشته شد كه بار ديگر عزت 
بيت،  اهل  ركن  سه  بر  كه  را  انقاب 
استوار  ملی  هوشياری  و  امت  امامت 
تأكيد  وی  داد.  نشان  جهان  به  است، 
كرد: پس از چند ماه ماجراجويی دول 
انتخابات رياست  از دهمين  غربی پس 
جمهوری و اقدام های غيرقانونی عناصر 
غيرت  آتشفشان  دی   9 قيام  داخلی، 
برای  كه  بود  ملتی  عزتمندی  و  دينی 
حمايت  و  اسامی  انقاب  از  صيانت 
از رهبری به خيابان ها شتافتند. نماينده 
مردم قم با بيان اينكه پيام اين راهپيمايی 
عظيم به طور كامل روشن بود و انتظار 
از  بود كه دسيسه گران دريافت درستی 
پيام  شد:  يادآور  باشند،  كرده  پيدا  آن 
كه  بود  حسينی  عاشورای  پيام  دی،   9
احيای سنت نبوی و علوی در زندگی 
فردی و اجتماعی در آن موج می زد و 
بر  جسارت كنندگان  بر  ملت  رد  دست 
پايبندی  و  بود  عاشورا  قدسی  ساحت 
بيت  اهل  معارف  با  را  ملت  جوهری 
تصور  نبايد  فردی  هيچ  و  داد  نشان 
كند كه می تواند با اركان فكری جامعه 
بازی كند. وی تصريح كرد: پيام قيام 9 

دی ايستادگی و پايداری ملی بر ميثاق 
شرف  و  عزت  كه  بود  خمينی  انقاب 
كرد،  تسكين  دهه  سه  اين  در  را  ملت 
پيام قيام 9 دی، حمايت از واليت فقيه 
حضرت  اسامی  انقاب  پيشوای   و 
تمامی  در  كه  بود  خامنه ای  آيت ا... 
فرازها و فرودهای پس از انقاب، سنگر 
نگهبانی حقوق ملت بوده است. رئيس 
پيام  داد:  ادامه  اسامی  شورای  مجلس 
بر صورت  محكمی  سيلی  دی،   9 قيام 
كشور  چند  و  امريكا  متحده  اياالت 
اقدام  پلشتی های  همه  با  كه  بود  غربی 
عنوان  به  عاشورا  روز  در  انقاب  ضد 
مراسم مذهبی، به دفاع از آن پرداختند. 
وی تأكيد كرد: آخر اين كه پيام قيام 9 
گرانه  فتنه  رفتار  ادامه  كه  بود  اين  دی 
اراده  با  كشور،  در  ماجراجويانه  و 
ملت مواجه است. رئيس قوه مقننه در 
تأكيد  خود  سخنان  از  ديگری  بخش 
عاملی  انتخابات  از  پس  حرارت  كرد: 
كه  شد  بيگانگان  سوءاستفاده  برای 
طرح ريزی  برای  غلطی  محاسبه های 
دی   9 قيام  اما  كنند،  پيدا  ايران  عليه 
اين محاسبه های غلط را فرو ريخت و 
و  فرهيخته  ملتی  با  شد  متوجه  امريكا 
هوشيار مواجه است. وی افزود: تأسف 
از اين است كه در اين يك سال برخی 
خود،  گذشته  مدار  بر  هم چنان  افراد 
بيانيه  و  می دهند  سر  تكراری  سخن 
از  عمومی  ناشنوايی  اين  می نويسند؛ 
نيست  لجاجت  جز  چيزی  ملت  پيام 
الريجانی  است.  ندامت  آن  نهايت   كه 
اين  جانب  هر  از  باطل  تصور  گفت: 
انتخابات  هر  با  شود  فكر  كه  است 
انقابی حادث می شود. انتخابات وسيله 
ابزاری  نه  انقاب اسامی است  تكامل 

برای به هم ريختگی.

 استارت نو از تصويب در سنا 
تا سرگردانی در دوما )قسمت آخر(

علی الریجانی: 
قيام 9 دی طرح  های بيگانگان عليه ايران 

را فرو ريخت 

اس��تاندار ته��ران از دو برنامه مديريت 
اي��ن اس��تان ب��رای بخ��ش پژوهش و 
فن��اوری خبر داد و گفت: خانه نخبگان 
و دانش��مندان اس��تان ته��ران تأس��يس 
می ش��ود. مرتضی تمدن در گفتگوی با 
ايرنا افزود: خانه نخبگان و دانش��مندان 
براساس مصوبه دولت تأسيس می شود 
و مقدم��ه ه��ای كار ني��ز فراهم ش��ده 
اس��ت. وی از ايجاد نمايش��گاه دائمی 
دس��تاوردهای علمی و پژوهشی استان 
تهران نيز خبر داد و اظهار داشت: ايجاد 
اين نمايشگاه براساس مصوبه دولت در 
دس��تور كار قرار گرفته است. استاندار 
ته��ران هم چني��ن از پيگيری تخصيص 
نيم تا س��ه درصد بودجه دس��تگاه های 
اجرايی اين اس��تان ب��ه بخش پژوهش 

خبر داد و گفت: بر اين اس��اس س��هم 
بودج��ه پژوهش��ی دس��تگاه ها از كل 
بودجه آنها مشخص و دستور العمل ها 
مبادل��ه می ش��ود. تم��دن اضاف��ه كرد: 
مقرر شده است، دس��تگاه های اجرايی 
تمام��ی فعاليت های پژوهش��ی خود را 
 از طريق دانش��گاه ها انج��ام دهند. وی 
اف��زود: دس��تگاه های مختل��ف بايد با 
دانش��گاه ها ارتباط مستمر داشته باشند 
و نيازهای پژوهش��ی و تحقيقاتی خود 
را از طري��ق ارتباط با آنه��ا تأمين كنند. 
تمدن با بيان ظرفيت علمی و تحقيقاتی 
دانش��گاه ها و مراكز علمی و پژوهشی 
اس��تان تهران، بر لزوم به كارگيری اين 
ظرفيت ه��ا در بخش ه��ای مختل��ف 

اجرايی و مديريتی تأكيد كرد.

تمدن: 
خانه نخبگان و دانشمندان استان تهران 

تأسيس می شود 

با تصویب در مجلس؛ 

معلمان حق التدريسی دارای مدرک کاردانی و باالتر 
در آموزش و پرورش استخدام می شوند 

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت

کاخ سفید اعالم کرد: 
گوانتانامو به دليل موانع قانونی در 

آينده ای نزديک تعطيل نمی شود 
كاخ س��فيد با اعام اين كه با وجود تبديل ش��دن زندان گوانتانامو به ابزاری 
برای فرياد كمك خواهی افراطی گرايان، امكان تعطيلی اين بازداش��تگاه در 

آينده ای نزديك وجود ندارد.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، با گذشت بيش از يك  سال از 
زمانی كه »باراک اوباما«، برای تعطيلی زندان گوانتانامو ضرب االجل تعيين 
كرده است، سخنگوی كاخ سفيد اعام كرد كه موانع حقوقی و قانونی مانع 
از تعطيلی اين بازداش��تگاه در آينده ای نزديك شده است. »رابرت گيبس«، 
سخنگوی كاخ سفيد در گفتگو با »س��ی ان ان« گفت: اين بازداشتگاه به طور 
قطع ماه آينده تعطيل نخواهد ش��د، فك��ر كنم كه زمانی برای تعطيل كردن 

اين زندان نياز است. 
وی در ادامه با اش��اره به اين ك��ه جمهوری خواهان در كنگره جديد امريكا 
بيشتر كرسی ها را از آن خود خواهند داشت، گفت: فكر می كنم كه تعطيلی 
اين زندان در آينده به مقدار بس��يار زيادی به تمايل جمهوری خواهان برای 

همكاری با دولت بستگی داشته باشد.

رئیس جمهور کره جنوبی: 
سئول هيچ هراسی از جنگ با 

همسايه شمالی خود ندارد 
رئيس جمهور كره جنوبی با اعام اين كه كشورش برای مقابله با تهديدهای 
كره ش��مالی هم چنان در حال آماده باش اس��ت، گفت كه سئول در صورت 
تكرار تهاجم پيونگ يانگ، رويكرد تافی جويانه بدون بخششی را در پيش 
می گي��رد. به گزارش ايلنا به نقل از آسوش��يتدپرس، »لی ميونگ باک« طی 
س��خنانی تأكيد كرد كه كره جنوبی هيچ هراسی از جنگ با همسايه شمالی 
خود ندارد و گفت: اكنون به اين نتيجه رسيده ايم كه نمی توان جلوی جنگ 
را گرف��ت و صلح تنها زمانی تضمين می ش��ود كه به اي��ن قبيل تهاجم ها 
واكنش قاطعانه ای نش��ان داده شود. وی تأكيد كرد: ترس از جنگ هرگز به 

جلوگيری از جنگ كمك نخواهد كرد.
ك��ه  زمان��ی  اف��زود  ل��ی   
كره جنوبی هدف حمله واقع 
می شود، بايد بدون بخشش و 
گذشت واكنش تافی جويانه 
نش��ان ده��د. وزارت دف��اع 
كره جنوبی نيز اعام كرده كه 
نيروهای نظامی اين كش��ور 
هم چنان در آماده باش هستند 
ت��ا در صورت بروز هر گونه 
تهديدی از جانب كره شمالی، 
به س��رعت وارد عمل شوند. 
روزنامه »تايم��ز« كره جنوبی 
در اين باره نوش��ت: با وجود 

آن كه سئول طی چند هفته گذشته تمرين های نظامی گسترده ای به صورت 
مش��ترک با امريكا در آب های شبه جزيره كره انجام داده است و به اعتقاد 
كارشناس��ان نظامی اين رزمايش ها می تواند برای كره ش��مالی تحريك آميز 
باش��د، ام��ا پيونگ يانگ تاكنون پاس��خی به اين تمرين ه��ای نظامی نداده 
اس��ت. مقام های نظامی كره جنوبی اعام كرده اند كه اقدام ها و واكنش های 
كره ش��مالی غير قابل پيش بينی اس��ت و برای آن كه نيروه��ای كره جنوبی 
به موق��ع بتوانن��د از تماميت ارضی كشورش��ان دفاع كنن��د و حمله های 
 احتمال��ی كره ش��مالی را خنثی كنن��د، هم چنان در آماده باش كامل به س��ر 

می برند. 
يكی از مقام های ارشد كره جنوبی در اين باره گفت: بايد به كره شمالی نشان 
داده ش��ود كه متعهد به پاس��خ دادن به هر نوع اقدام تحريك آميز از جانب 
پيونگ يانگ هس��تيم. اين مقام ارشد نظامی افزود: عدم پاسخ كره شمالی به 
كره جنوبی پ��س از رزمايش های اخير به اين معنا نيس��ت كه پيونگ يانگ 
عقب كش��يده اس��ت. از طرف ديگر، يكی از روزنامه های كره ش��مالی نيز 
نوشت كه خويشتن داری اين كشور درباره تحريك های نظامی كره جنوبی 
حدی دارد و اگر سئول به اين روند ادامه دهد، پيونگ يانگ واكنش شديدی 

خواهد داشت. 
روزنامه »رودونگ س��ينمون« نوشت كه صلح در شبه جزيره كره به شدت 
تهديد می شود زيرا امريكا و كره جنوبی برای برگزاری رزمايش های نظامی 
مش��ترک عليه تحريك های نظامی كره ش��مالی تبانی كرده اند. اين روزنامه 
هم چنين نوشت كه امريكا با هدف افزايش تنش در شبه جزيره كره، باعث 

افزايش تحركات نظامی كره جنوبی شده است. 
س��تاد مش��ترک كره جنوبی اعام كرد كه رزمايش جديد ارتش با اس��تفاده 
از تجهيزات جنگی و از تاريخ 27 تا 31 ماه دس��امبر برگزار می ش��ود. بنا 
ب��ر اين گزارش، رزماي��ش دريايی كره جنوبی در نزديك��ی مرز آبی مورد 
مناقش��ه با كره ش��مالی در دريای زرد برگزار نخواهد شد. سخنگوی ستاد 
مش��ترک كره جنوبی در اين باره گفت: اين رزمايش بخش��ی از تمرين های 
منظم با مش��اركت ارتش، نيروهای دريايی و نيروی هوايی است و آژانس 
دولتی توسعه دفاعی نيز رزمايشی را با استفاده از مهمات در سواحل غربی 
انجام می دهد. س��ئول 20 ماه دس��امبر نيز رزمايش توپخانه ای را در جزيره 
»يون پيونگ« كه در ماه گذش��ته ميادی هدف گلوله باران كره ش��مالی قرار 
گرفت��ه بود، انجام داد. تنش در روابط دو كره بعد از اين اقدام كره ش��مالی 
كه نخستين حمله به غيرنظاميان كره جنوبی بعد از جنگ سه ساله دهه 90 

ميادی به شمار می رود، تشديد شده است.

برنامه 10 ساله چين برای 
ريشه کنی فقر 

يك مقام دفتر فقرزدايی ش��ورای دولتی چين از برنامه 10 ساله اين كشور 
برای ريشه كنی فقر در چين خبر داد. 

به گزارش ايرنا، »فن ش��يائو جن« ريش��ه كنی فقر و كاهش جمعيت فقير 
چين را از اولويت های دولت اين كش��ور طی س��ال های 2010 تا 2020 
ميادی دانس��ت و گفت: حمايت از منطقه های فقير و كمتر توس��عه يافته 
چين و عمران و آبادانی آن از برنامه های اصلی دولت برای ريشه كنی فقر 
در چين به ش��مار می رود. وی گفت ك��ه با اجرای اين برنامه ها جمعيت 
فقير چين در سال 2015 ميادی به طور چشمگيری كاهش خواهد يافت، 
اما ريش��ه كنی فقر در آخرين سال اين برنامه )2020 ميادی ( امكان پذير 
خواهد بود. آمارهای منتشر شده نشان می دهد كه اكنون حدود 29 ميليون 
نفر از جمعيت اين كش��ور دارای مش��كل خوراک و پوشاک هستند و اين 
افراد بيش��تر در منطقه هايی با محيط طبيعی و ش��رايط جغرافيايی س��خت 
 و راه ه��ای ارتباطی بس��يار بد و ش��بكه اطاع رس��انی نامس��اعد زندگی 

می كنند. 
گزارش های منتشر ش��ده در مطبوعات و رسانه های چين نشان می دهد 
كه ارتقای توانايی و توس��عه روس��تاها با بهبود تأسيس��ات راه و ترابری، 
مخابرات، فرهنگ، بهداشت و غيره، آموزش نيروی كار روستايی و تعيين 
مؤسس��ه های محوری روس��تا و مس��اعدت به فقرزدايی با توسعه صنايع، 
سياس��ت های دولت چين برای از بين بردن فقر در چين اس��ت. با اجرای 
سياس��ت اصاحات و درهای باز در س��ه دهه گذشته بسياری از شهرهای 
چين توسعه يافته اند، اما اين كشور برای بهبود وضع زندگی روستائيان و 

به ويژه كشاورزان با چالش های بزرگی رو به روست. 

معاون اول قوه قضائيه با تأكيد بر رسيدگی سريع 
و قاطعانه دستگاه قضايی با قاچاقچيان دانه درشت 
مواد مخدر گفت: حكم اين افراد براساس قانون، 
اعدام است و دستگاه قضايی در اين مورد كوتاه 
بی درنگ  را  شده  نهايی  احكام  و  آمد  نخواهد 
اجرا خواهد كرد. به گزارش ايرنا، حجت االسام 
در همايش  كه  رئيسی  ابراهيم  المسلمين سيد  و 
رؤسای پليس مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور 
در تهران سخن می گفت، افزود: به اعتراف همه 
كشورهای دنيا، جمهوری اسامی ايران مصمم ترين 
كشور در برخورد با مواد مخدر است. معاون اول 
دستگاه قضايی اظهار داشت: بخش زيادی از مواد 
مخدری كه به ايران وارد می شود برای ترانزيت 
به كشورهای اروپايی است و ايران، سدی مقابل 
تهديد عليه اين كشورها است. وی با تأكيد بر اينكه 
كشورهای اروپايی به اين خدمت بزرگ بی توجه 
هستند، ادامه داد: كشورهای غربی و آمريكايی ها 

نه فقط در مسير مبارزه با مواد مخدر مصمم نيستند 
بلكه معتقديم توليد و توزيع مواد مخدر و قاچاقچيان 
كان زير پوشش خود آنها فعاليت دارند. معاون اول 
قوه قضائيه با اعام اين كه براساس آمار منتشر شده 
غربی ها و سازمان های بين المللی پس از حضور 
نيروهای امريكايی و ناتو در افغانستان، كيفيت و 
كميت مواد مخدر در اين كشور افزايش يافته است، 
تصريح كرد كه تبديل مواد مخدر سنتی به صنعتی در 
آزمايشگاه هايی كه آمريكايی ها در افغانستان ايجاد 
كرده اند، صورت می گيرد كه اين امر جنايت عليه 
بشريت است. رئيسی با تأكيد بر اين كه جمهوری 
سازمان های  نامه  تقدير  به  نيازی  ايران   اسامی 
بين المللی برای مبارزه با مواد مخدر ندارد، گفت: 
ما به دنبال حمايت جدی در اين مبارزه هستيم و 
می بينيم كه كشورهای غربی و آمريكايی ها در اين 
راه مصمم نيستند. وی افزود: پيام ما به دنيا اين است 
كه موضوع مواد مخدر امروز يك مسأله انسانی و 

سودجويانه نيست بلكه يك مسأله سياسی و جنگ 
است و مردم دنيا بدانند اين اقدام ها زير پوشش 

آمريكايی ها و اروپايی ها انجام می شود. 
عضو شورای عالی قضايی كشور خواستار ايجاد 
يك بخش تعريف شده در دستگاه ديپلماسی كشور 
برای ايجاد حساسيت در سازمان های بين الملل، 
رسانه ها و كشورهای دنيا در خصوص مبارزه با 
مواد مخدر شد و گفت: ديپلماسی فعال در اين راه از 
حلقه های ضروری مورد توجه و تأكيد است.  اين 
مقام قضايی با اشاره به اصاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر خاطرنشان كرد كه براساس اين اصاحات، 
توزيع كنندگان و توليد كنندگان مواد مخدر صنعتی 
همانند مواد مخدر سنتی، مورد تعقيب و مجازات 

قرار خواهند گرفت. 
معاون اول قوه قضائيه گفت: براساس گزارش های 
دريافتی، بيشترين تهديد از ناحيه مواد مخدر صنعتی 

است.

معاون اول قوه قضائیه: 

اعدام قاچاقچيان دانه درشت مواد مخدر، بی درنگ اجرا خواهد شد 

استاندار چهارمحال و بختياری روند 
اجرايی هدفمندی يارانه ها را مثبت 

ارزيابی کرد 
استاندار چهارمحال و بختياری روند اجرايی اين قانون را مثبت ارزيابی 
كرد. علی اصغر عنابستانی در گفتگو با ايرنا افزود: همراهی و همكاری 
و  مثبت  يارانه ها  قانون هدفمندسازی  اجرای  در  نظام  و  با دولت  مردم 
مطلوب است. وی با بيان اينكه چهارمحال و بختياری از استان های پيشرو 
و موفق در اجرای اين طرح بوده است، اظهار داشت: زمينه های اجرايی 
فراهم  به خوبی  بختياری  قانون در چهارمحال و  اين  بهتر  شدن هرچه 
شده است. عنابستانی تأكيد كرد: هم زمان با آغاز هفته دوم اجرای قانون 
از  به دور  آرام، بدون تشنج و  استان  بازار  يارانه ها وضع  هدفمندسازی 

هرگونه افزايش غيرمنطقی اجناس است. 

آغاز واريز سود سهام عدالت کارمندان 
دولت در چهارمحال و بختياری  

مسئول توزيع سهام عدالت سازمان امور اقتصادی و دارايی چهارمحال و 
بختياری گفت: نخستين نوبت واريز سود سهام عدالت مشموالن مرحله سوم 
سهام عدالت استان كه به كاركنان بخش دولتی اختصاص يافته است آغاز شد. 
شهناز عسگريان در گفتگو با ايرنا، تعداد كاركنان دولت مشمول سهام عدالت 
اين استان را 33 هزار و 764 نفر اعام كرد و افزود: برگ سود تمام كاركنان 
بخش دولتی چهارمحال و بختياری تا اواخر ماه جاری صادر و واريز خواهد 
شد. وی ميزان سود پرداختی به هر يك از اعضای خانوار كاركنان دولت را بالغ 
بر 400 هزار ريال و قابل پرداخت تا سقف پنج نفر در خانوار عنوان كرد. وی 
گفت: اين سود واريزی مشمول كاركنان دولتی به جز فرهنگيان می شود كه تا 
پايان تيرماه 87 در شركت های تعاونی عدالت شهرستان های محل سكونت خود 

ثبت نام كرده اند.
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اصول کلی چيدن وسايل منزل
اتاق نشیمن

تعيي��ن محل وس��ايل و مبلمان منزل يكی از مرغ��وب كننده ترين و 
مهم ترين تصميم ها در طراحی دكوراس��يون منزل است. به خصوص 
اگر فضای كوچكی در اختيار داش��ته باشيم، بايد برای چيدن وسايل 
بيش از پيش ظرافت به خرج دهيم تا قطعات مبلمان و وسايل ديگر، 
راه رفت و آمد را مسدود نكنند. سه موقعيت زير از جمله حالت های 
معمول در منازل هستند كه می توان تعدادی از اصول اوليه دكوراسيون 

را براساس آنها شرح داد. 
هنگامی كه لوازم اتاق نش��يمن را می چينيد، يك روش ساده انتخاب 
مرك��ز توجه يا نقط��ه تمركز برای اتاق اس��ت. اين نقط��ه، در واقع 
مركز ثقل اتاق اس��ت و وس��ايل بايد درس��ت در مقاب��ل اين قطعه 
 مهم چيده ش��وند. به اين ترتيب ش��ما بايد مرحله ه��ای زير را طی

كنيد.
1- نقط��ه تمركز را انتخاب كنيد. ش��ومينه، پنجره های بزرگ يا ميز 
تلويزيون و چيدمان وسايل و مبلمان را در اطراف آن انجام دهيد. اين 
نقطه تمركز بايد به ديوار تكيه داش��ته باشد و مبلمان دور از ديوارها 

چيده شوند تا فضايی خودمانی و گرم ايجاد شود.
2- صندلی ه��ا و مبل ه��ا را بيش از حد از يكديگ��ر دور نگذاريد تا 

ميهمانان شما بتوانند به راحتی با يكديگر صحبت كنند.
3- محل ميز را طوری انتخاب كنيد كه در دس��ترس تمام نشستگان 
باشد. در صورت امكان در نزديكی هر مجموعه مبل، يك چراغ پايه 

دار يا آويز بلند قرار دهيد.
4- بين ميز كوتاه قهوه خوری و كاناپه جای پای كافی در نظر بگيريد. 
كافی اس��ت كه اين دو 35 تا 45 س��انتيمتر با يكديگر فاصله داش��ته 

باشند.
5- ارتفاع ميزهای عسلی بايد حداكثر تا دسته صندلی يا مبلی كه در 

كنار آن قرار دارد، باشد.
6- محلی برای رفت و آمد آسان در اطراف وسايل در نظر بگيريد.

نمايشگاه مبل
 از امروز در اصفهان برپاست

هش��تمين نمايش��گاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي 8 
لغايت 11 دي ماه در محل نمايش��گاه هاي بين المللي استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار مي شود.
به گزارش واحد رس��انه ش��ركت نمايش��گاه هاي بين المللي استان 
اصفهان، در اين نمايشگاه 67 شركت از دو استان اصفهان و تهران در 
متراژي بالغ بر 6000 متر مربع به عرضه محصوالت خود مي پردازند.
در اين نمايشگاه انواع مبلمان خانگي، سرويس خواب هاي كودک و 
بزرگسال، پارچه هاي مبلي، طرح هاي استيل، مبلمان راحتي، اسپرت، 
 دكوراس��يون داخل��ي، ويترين هاي خانگ��ي و كاورهاي مبل عرضه 
مي شود. الزم به ذكر است كه ساعات بازديد از اين نمايشگاه 9 الي 

12 و 15 الي 21 است.

خبر

دکوراسیون

ویژه نمایشگاه مبل

زاینده رود
هم زمان ب��ا برگزاری نمايش��گاه مبلمان 
و دكوراس��يون منزل، البته با چند بار مراجعه و 

پ��س از نامه نگاری، رس��ول محققيان 
مديرعامل شركت نمايشگاه های بين 
المللی استان اصفهان حاضر شدند به 
سئوال های زاينده رود پاسخ دهند. الزم 
به ذكر است كه شركت نمايشگاه ها به 
دلي��ل آنچه خود اخذ مجوز و بس��تن 
قرارداد می ناميد، همكاری چندانی برای 
ويژه نامه با روزنامه نداشتند. در اولين 

سئوال از آقای محققيان پرسيدم: 
برگزاری نمایش��گاه های مبل در 
سال های گذش��ته چه تأثیری بر 

تحول این صنعت داشته است؟
برگزاری نمايشگاه ها از جمله عواملی 
بوده كه به ارتقای س��طح بازار مبلمان 
منجر ش��ده است. در سال های گذشته 
خريداران ايرانی با اجناس به روز آشنا 
شدند. هم چنين برپايی نمايشگاه های 
متعدد منجر شد تا توليدكننده و مصرف 
كنن��ده خود ب��ه خود با تن��وع كااليی 
موجود آش��نا ش��وند، از س��وی ديگر 
طراحان نمونه ه��ای متفاوتی طراحی 
كردند و بنابراين سطح بازار ارتقا يافت.

)س��ئوال دوم ما در خصوص آخرين وضعيت 

احداث محل جديد نمايش��گاه ها بود كه آقای 
محققيان پاسخ ندادند.( 

جناب محققیان برای توسعه بخشیدن به 
نمایشگاه های مبلمان استان 

چه برنامه ای دارید؟
در سال گذشته نمايشگاه تخصصی 
صنايع مبل و دكوراسيون خانگی و 
اولين نمايشگاه اختصاصی مبلمان 
اداری ب��ه صورت هم زمان برگزار 
ش��د. اين دوره اولين دوره ای بود 
كه نمايش��گاه با همكاری اتحاديه 
صنايع توليدكنندگان و فروشندگان 
صنايع مبل اصفهان برگزار ش��د، 
در حالی كه در دوره های گذشته 
با همكاری سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان برگزار می شد 
كه اين س��ازمان نيز تخصصی در 
صنعت مبلمان نداشت. هم چنين 
اين نمايش��گاه تا پي��ش از اين با 
نمايش��گاه چوب يكی ب��ود كه از 
طريق تفكيك آن از س��ال گذشته، 
بخ��ش مبلمان ش��كل تخصصی 
تری به خود گرفته است. در سال 
جاری نيز نمايشگاه مبلمان خانگی 
و مبلمان اداری از هم جدا ش��ده و رويكردهای 
تخصصی تری را در پيش رو گرفته، اين امر در 

راستای توسعه بخشی به نمايشگاه های مبلمان 
بوده است.

برگزاری نمايشگاه صنايع مبل با چه برنامه هايی 
می تواند راهگشای اين صنعت باشد؟ 

صنع��ت مبلمان در صورت حماي��ت و توجه، 
قابليت هايی در سطح صنعت فرش دارد. استفاده 
فراوان از وجود پيشكسوتان اين صنعت در كنار 
بهره مندی از نگاه های خاقانه و به روز جوانان 
اين عرصه در فضای نمايشگاه، می تواند از جمله 
برنامه های نمايشگاه در اين راستا باشد. هم چنين 
ايجاد فضاهای علمی راهگش��ای مش��كل های 
اين صنعت اس��ت ك��ه می تواند ب��ه خوبی در 
نمايشگاه شكل گيرد تا نمايشگاه های آتی شاهد 

نوآوری های بهتر و بيشتری باشند.
ب��ا توج��ه ب��ه واردات بی روی��ه مبلمان 
خارج��ی، چگون��ه می توان نمایش��گاهی 
تعامل��ی ب��ا حض��ور ش��رکت های خارجی 

داشت؟
در ح��ال حاض��ر چي��ن و تركيه دو كش��وری 
هس��تند كه بيش��ترين تأثير را بر بازار مبل ايران 
گذاشته اند. كيفيت توليدات ايرانی به مراتب بهتر 
از محصوالت اين كشورها است و تنها تفاوت 
ما در اين بخش، ضعف اطاع رسانی بازار ايران 
است. به همين دليل نمايشگاه ها نقش مهمی در 
عرصه اطاع رسانی دارند. اگر چه الگوهای اين 
صنعت در ديگر كشورها نيز الگوهای قابل تأملی 

اس��ت كه می توان از آن در جهت پيشرفت اين 
صنعت در داخل كش��ور بهره جس��ت و با نياز 
داخلی مطابقت داد، ام��ا نبايد فراموش كرد كه 
بومی س��ازی اين الگوها و تلفيق آن با فرهنگ 

ايران��ی نيز بايد از محورهای اصلی كار طراحان 
قرار گيرد. شناخت نياز بازار هدف، به كارگيری 
طرح ها و رنگ های مطابق تقاضای روز جهان و 
نوآوری در شكس��تن طرح های تكراری و كپی 

ش��ده، از موردهايی اس��ت كه بايد مورد توجه 
فعاالن اين بخش قرار گيرد. اتحاديه ها، اتاق های 
بازرگانی، سرمايه گذاران و توليدكنندگان بايد در 
اين زمينه بيشتر وارد عمل شوند. اگر اين اتفاق 

بيفتد و در واقع آنها زمينه س��ازی اين حضور را 
فراهم كرده و با ديد باز به اين موضوع نگاه كنند؛ 
نمايشگاه نيز از اين امر استقبال می كند و خود از 

پيشتازان اين حركت خواهد بود.

زندگ��ی در يك فضای كوچك مش��كل اس��ت، به ويژه 
اگر به خاط��ر مقررات اجاره نامه و قوانين صاحب خانه 
محدود شويد و نتوانيد به دلخواه آپارتمان خود را تزئين 
كنيد. به نظر می رسد با ايده های زير بتوانيد تا حدودی 

بر اين مشكل فائق آييد.  
مبلمان آزاد  

ايجاد آزادی و فضای باز در يك آپارتمان ش��لوغ سخت 
اس��ت. اما با انتخاب مبلمان بدون دسته، می توان مشكل 
را برطرف ساخت و اين گونه متصور شد كه فضا بيشتر 
شده است. راهكارهای زير را به كار ببريد و محدوديت 

فضايی را از بين ببريد. 
 قاليچ��ه ای در وس��ط اتاق پهن نماييد. قاليچه بس��ان 
جزي��ره ای خواهد بود كه مبلم��ان و اثاثيه روی آن لنگر 

می اندازند. 
 كاناپ��ه را بدين صورت ق��رار دهيد: پايه های جلويی 

روی قاليچه و پايه های عقبی بيرون از آن قرار گيرند. از 
اين رو دسترسی از همه طرف آسان می گردد. 

 ي��ك يا دو عس��لی و ميز كوچك را روب��روی كاناپه 
ق��رار دهيد، جای ميز تلويزيون هم در خارج از اين فضا 

مناسب است. 
 استفاده از فضای پشت مبل

ايجاد فضای آزادی كه در باال گفته ش��د خوب است، اما 
فضای مرده ای در پشت ايجاد می كند. اما شما می توانيد 
با استفاده از توصيه های زير از اين فضا حداكثر استفاده 

را بنماييد: 
 با قرار دهی ميزی باال شيش��ه ای دفتركاری در پشت 

كاناپه ايجاد كنيد. 
 در امانت فروش��ی ي��ا حراجی ها صندل��ی تهيه كنيد 
 كه ب��ه راحتی زي��ر ميز برود. )ب��ه دلخ��واه آن را رنگ 

كنيد.( 

 زم��ان مهمانی صندلی را پنه��ان كنيد و از ميز به جای 
بوفه غذا استفاده نماييد. 

 جا کتابی پرده ای 
در اغل��ب آپارتمان ها فضايی تو رفت��ه در ديوار وجود 

دارد. جا كتابی محكمی را داخل اين فضا قرار دهيد: 
 روی آن را ب��ا پ��رده ای كه با ديگ��ر پرده های منزل 

همخوانی دارد، بپوشانيد. 
 قفس��ه ها را سايد بای س��ايد قرار دهيد يا از آينه برای 
جدا س��ازی آنها اس��تفاده كني��د، گويی كه ات��اق بعد از 

قفسه ها هم ادامه دارد. 
 اگر تمايل داريد س��قف بلندتر به نظر برسد، پرده جا 

كتابی را از سقف آويزان كنيد تا از باالی جا كتابی.
پیدا کردن وسایل چند منظوره 

جايی برای كوسن و بالشت ها پيدا نمی كنيد؟ 
 از سبدهای محكم در داری تهيه كنيد. اين سبدها چند 

منظوره هستند، هم می توان به عنوان عسلی يا ميز چای 
خوری از آنها اس��تفاده نمود، هم به عن��وان جايی برای 

پنهان سازی پشتی و كوسن ها. 
 زم��ان خريد وس��ايل فرعی، وس��ايلی تهي��ه كنيد كه 
 باف��ت آنها، ج��ای خالی هن��ر معم��اری را در آپارتمان 

پر كنند. 
استفاده بهینه از دیوارهای آشپزخانه 

از شلوغ س��اختن پيشخوان آش��پزخانه اجتناب كنيد. از 
ديوارها هم برای قرار دادن وسايل كمك بگيريد. 

 آوي��ز يا ن��واری آهنربايی را به دي��وار نصب نماييد و 
چاقوها را به آن بزنيد. 

 ق��اب هايی نزديك س��قف بزني��د و قابلمه و ماهی 
تابه ها را به آنها آويزان كنيد. 

 قابلمه های بزرگ يا وس��ايلی را ك��ه به ندرت مورد 
استفاده هستند را باالی كابينت ها بگذاريد. 

مدیرعامل شركت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان: 

عبور از طرح های تکراری و کپی شده، راه نجات صنایع مبل است

ايده هايی جالب برای دکوراسيون آپارتمان های کوچک 

این دوره اولین 
دوره ای بود 
که نمایشگاه 
با همکاری 

اتحادیه صنایع 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان صنایع 
مبل اصفهان 
برگزار شد، 

در حالی که در 
دوره های گذشته 
با همکاری سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان استان 

برگزار می شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تماس 75 هزار نفر با شماره 
9730002

 زاینده رود 
به گزارش روابط عمومی ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان، 75 
هزار ش��هروند اصفهانی در طوالنی ترين ش��ب سال از طريق تماس با 
ش��ماره 9730002 به ديوان حافظ تفأل زدند. تفأل به حافظ و خواندن 
اشعار عرفانی يكی از رس��وم ايرانی ها در اولين شب زمستان است كه 
امسال سرويس ندای حافظ به شماره 9730002 نيز برای انجام اين رسم 

استفاده شده است.
الزم به ذكر اس��ت هم اكنون هشت سرويس تلفن گويا توسط شركت 
مخابرات با ش��ماره های 9730001 ندای نهج الباغه، 9730002 ندای 
حافظ، 9730003 اعام اوقات ش��رعی، 9730005 قصه های كودكان، 
9730006 پخش موسيقی، 9730007 ندای سهراب سپهری، 9730144 
ندای وحی و 9730009 آشپزباش��ی راه اندازی ش��ده اس��ت كه هزينه 

تماس با اين شماره ها به صورت شهری محاسبه می شود.
 

بازديد وزير مسکن و شهرسازی 
از پروژه بزرگ طرح مسکن مهر 

در فوالدشهر
شریفي)فوالدشهر(

به منظور بازديد و رفع مش��كات طرح مس��كن مهر علی نيكزاد وزير 
مسكن به اتفاق اس��تاندار اصفهان وارد فوالدشهر شد و از برزن ششم 
طرح مهر كه خردادماه سال جاری كلنگ زنی 13 هزار واحد مسكن در 
اين برزن به دس��ت ايشان انجام شد و به سرعت رو به پيشرفت است 
بازديد كرد. وی از روند پروژه و صنعتی سازی شركت ديسمان نيز مطلع 
شد. وزير مس��كن در ادامه از برزن پنجم نيز به مشكات اتحاديه ها و 

تعاونی های مسكن رسيدگی و دستوراتی صادر كرد. 
وی از پروژه شركت توسعه سپاهان كه ساخت 1800 واحد مسكن مهر 
را در دس��ت دارد بازديد و ضمن خرسندی از روند رو به رشد مسكن 
مهر در فوالدشهر كه به سرعت در حال شكل گيری است و بسياری از 
واحدها در حال نازک كاری هستند و به زودی برای سكونت به اعضاء 

آماده تحويل خواهند شد. 
وی در مورد مسائل روبنائی اعم از مساجد- مدارس- خدمات درمانی- 
زمين ورزش��ی برای س��اكنان و مهيا نمودن برای رفاه بيش��تر و صدور 
مجوزهايی برای س��اخت اين گونه خدمات در طرح مسكن مهر برای 

شركت عمران صادر نمود.

 تجليل از ستاد احيای امر 
به معروف و نهی از منکر نايين

 زاینده رود 
دادستان و معاونت سازمان های اجرايی ستاد احيای امر به معروف و 
نهی از منكر شهرستان نايين در اين جلسه گفت: با همكاری و هماهنگی 
دس��تگاه قضا، ارگان های قضايی، نيروی انتظامی، نيروی مقاومت بسيج 
س��پاه و كليه دستگاه های مسئول برخورد با منكرات در سطح شهرستان 
نايي��ن پرداخت. محمد خادمی اف��زود: از جمله اين طرح ها شناس��ايی 
فروش��ندگان محصوالت فرهنگی غير مجاز، عيون خودرويی، شناسايی 
فروشندگان قرص های روان گردان، مدارس، پاک سازی مزاحمان خيابانی 
و موتورسيكلت س��واران مزاحم، شناسايی معتادان پر خطر و هم چنين 
فروشندگان مواد مخدر، شناسايی فروشندگان مشروبات الكلی، شناسايی 
دارندگان اسلحه گرم، گشت ارشاد و تذكر لسانی، مبارزه با عامت های 

شيطان پرستی و مذاهب نو ظهور و ده ها طرح ديگر می باشد. 

برگزاری مانور بزرگ ايمنی زلزله 
در فوالدشهر

 زاینده رود 
به مناس��بت روز ملی ايمنی در برابر زلزله ش��هرداری فوالدشهر با 
همكاری هال احمر شهرستان لنجان اقدام به برگزاری مانور بزرگ ايمنی 
در برابر زلزله را در شهر فوالدشهر نمود. در اين مانور شهردار فوالدشهر 
ضمن گراميداش��ت اين روز هدف از برگزاری مانور را ايجاد تكامل بين 
دستگاه های مربوطه و هم چنين بررسی امكانات موجود در شهر و آموزش 
امدادگران ش��هرداری و ش��هروندان و همچنين آمادگی در برابر حوادث 

احتمالی را اعام نمود.

يادواره شهدای بخش فالرد 
لردگان برگزار شد 

 زاینده رود 
ششمين يادواره 75 شهيد بخش فارد با حضور خانواده های 
ش��هدا و ايثارگران، مس��ئوالن ادارات و نهاده��ای دولتی، نيروهای 
نظامی و انتظامی و مردم بخش فارد در حسينيه مال خليفه برگزار 

شد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، يكی از يادگاران 
هش��ت س��ال دف��اع مق��دس و عضو گروه تفحص س��يره ش��هدا 
ب��ا بي��ان خاطراتی از ش��هدا گفت: ش��هدای ما فرهن��گ و مكتب 
خ��ود را از عاش��ورای حس��ينی گرفت��ه و در صحنه هايی از جنگ 
 همچ��ون م��والی خويش جان خ��ود را در راه اس��ام تقديم خدا 

كردند.
حس��ن اس��دپور ادام��ه داد:  بهتري��ن كار ش��هدا جانفش��انی ب��ود 
ك��ه آن را ب��ه بهترين نح��و و به بهتري��ن خري��دار فروختند و در 
پيش��گاه حق س��رافرازند ولی اكنون وظيفه ما در قب��ال خون آنان 
س��نگين اس��ت خداي��ی ناك��رده نباي��د در س��ختی های كوچك 
 پ��اروی خون ش��هدا بگذاريم و ب��رای متاع دنيا ه��ر عملی انجام 

دهيم.
عض��و گروه تفحص س��يره ش��هدا با اش��اره به هدف دش��من در 
مب��ارزات سياس��ی با ايران گفت: س��اح های نظامی ما بخش��ی از 
قدرت انقاب اس��امی را به رخ می كش��د و چيزی كه دشمن را 
زمين گير و گيج كرده فرهنگ اس��امی و حكومت اس��امی است 
 كه در مقابل تجهيزات مدرن آنها ايس��تاده و عقب نشينی را اختيار 

كردند.

برگزاری 100 نشست روشنگری 
 ويژه 9 دی در  استان 
چهارمحال وبختياری 

 زاینده رود 
ه��م زمان ب��ا فرا رس��يدن 9 دی س��الروز حض��ور يكپارچه 
مل��ت و پاس��خ قاط��ع ب��ه عوامل فتن��ه اف��زون بر 100 نشس��ت 
 روش��نگری در سطح پايگاه های مقاومت بس��يج اين استان برگزار 

می شود.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختي��اری، معاون هماهنگ 
كننده سپاه قمر بنی هاشم)ع( گفت:  هم زمان با 9 دی مرحله چهارم 
نهضت روشنگری با تبيين ابعاد فتنه 88، نحوه شكل گيری حماسه 
9 دی و بي��ان نقش بصيرت در خنثی س��ازی فتنه های معاندين به 
همت معاونت های فرهنگی و سياسی سپاه استان در سطح رده های 

مقاومت بسيج استان چهارمحال و بختياری برگزار می شود.
س��رهنگ پاس��دار عب��اس عباس��ی اف��زود:  ه��م چني��ن همزمان 
ب��ا 9 دی مراس��م وي��ژه ای ب��ا حض��ور اقش��ار مختل��ف م��ردم 
ش��هركرد در مح��ل مصلی ب��زرگ ام��ام خمينی)ره( اين ش��هر با 
 همكاری س��تاد بزرگداش��ت اين حماس��ه عظيم برگ��زار خواهد 

شد.

تشکيل شورای هماهنگی استانی 
کنگره حضرت زينب )س( 

 زاینده رود 
حض��رت  سراس��ری  كنگ��ره  برگ��زاری  آس��تانه  در 
زين��ب)س( جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی اس��تانی اي��ن كنگره در 
 س��پاه قم��ر بنی هاش��م)ع( اس��تان چهارمحال و بختي��اری برگزار 

شد.
 به گ��زارش بس��يج چهارمحال و بختياری، س��ردار فرمانده س��پاه 
قمر بنی هاش��م)ع( گفت: با توجه به برگ��زاری كنگره های ملی و 
تخصصی حضرت زينب)س( در بهمن و اسفند سال جاری در كشور 
 و به منظور همكاری و پش��تيبانی سپاه های استانی از كنگره مذكور 
 سپاه قمر بنی هاشم)ع( اقدام به تشكيل ستاد ويژه در اين زمينه نموده 

است.
س��ردار رضا محمد س��ليمانی برقراری ارتباط س��تادهای كنگره با 
اس��تان های برگزار كنن��ده به منظور بررس��ی و هماهنگی در نحوه 
همكاری،  اطاع رس��انی در استان، شناس��ايی و جلب مشاركت و 
مرتب��ط نمودن محققان،  پژوهش��گران، فرهيختگان و انديش��مندان 
اس��تان با س��تادهای برگزار كننده كنگره حضرت زينب)س( را از 

جمله هدف های تشكيل اين ستاد عنوان كرد.
وی يادآور ش��د: كنگره كشوری حضرت زينب)س( در استان های 
ق��م، فارس، كرمانش��اه، آذربايجان غربی و لرس��تان برگزار خواهد 

شد.
فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( افزود: انديشمندان و نويسندگان 
می توانن��د آثار خ��ود را به دبيرخانه كنگره واق��ع در اروميه- بلوار 
ش��هيد بهشتی- خيابان شهيد پرهيزگار- بسيج خواهران سپاه شهدا 

ارسال نمايند.

اخبار شهرکردروی میز

 زاینده رود 
سرپرست دانش��گاه های پيام نور استان اصفهان از 
تغيير زمان ثبت نام مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 
دوره فراگير دانشگاه پيام نور در سراسر كشور و به ويژه 
اصفهان خبر داد. دكتر محمد فضيلتی هفتم دی ماه با بيان 
اينكه پذيرش متقاضيان تحصيل در مقطع كارشناس��ی 
فراگير دانشگاه پيام نور در سال جاری نيز همانند سال های 
گذشته انجام می ش��ود، افزود: ثبت نام دوره كارشناسی 
فراگير دانشگاه پيام نور كه پيش از اين قرار بود از هشتم 
دی ماه آغاز ش��ود، تغيير كرده و براس��اس اين تغيير از 
پانزدهم تا بيس��ت و يكم دی ماه سال جاری همزمان با 
سراسر كشور در اصفهان انجام می شود. وی با بيان اينكه 
در ميان رش��ته های پذيرنده دانشجوی مقطع كارشناسی 
فراگير پيام نور، در سال جاری، رشته های جديدی نيز به 
چشم می خورد، اظهار داشت: در سال جاری 50 رشته در 
مقطع كارشناسی در گروه های علوم پايه،  مهندسی و هنر 
به رشته های پذيرنده دانشجوی مقطع كارشناسی فراگير 
پيام نور اضافه شده اس��ت. سرپرست دانشگاه های پيام 

نور استان اصفهان با اشاره به زمان برگزاری آزمون مقطع 
كارشناسی فراگير پيام نور تصريح كرد: در استان اصفهان 
نيز آزمون دوره كارشناس��ی پيام نور همزمان با سراس��ر 
كشور در روز 30 ارديبهشت ماه سال  آينده برگزار خواهد 
شد.وی با اشاره به منابع مورد نياز به منظور آمادگی برای 
حضور در آزمون كارشناسی دوره فراگير دانشگاه پيام نور 
اضافه كرد: هر رشته سه درس عمومی انديشه اسامی، 
فارسی عمومی و زبان خارجی را شامل می شود و دروس 
تخصصی نيز بسته به رشته انتخابی توسط متقاضيان، دو تا 

سه درس را در برمی گيرد.
وی ب��ا تأكيد ب��ر پذيرش متقاضي��ان تحصيل در مقطع 
كارشناس��ی فراگير پيام نور براساس شرايط خاص، بيان 
داشت: هر يك از متقاضيان تحصيل در اين مقطع در اين 
دوره بايد حداقل معدل 12 را از دروس رشته كسب كنند 
و در اين صورت موفق به حضور و تحصيل در دانشگاه 
خواهند ش��د. وي با اش��اره به منابع مورد نياز به منظور 
آمادگي براي حضور در آزمون كارشناس��ي دوره فراگير 
دانشگاه پيام نور اضافه كرد: هر رشته سه درس عمومي 
انديشه اسامي، فارسي عمومي و زبان خارجي را شامل 
مي ش��ود و دروس تخصصي نيز بسته به رشته انتخابي 

توسط متقاضيان، دو تا سه درس را در برمي گيرد.
وي ب��ا تأكيد ب��ر پذيرش متقاضي��ان تحصيل در مقطع 
كارشناس��ي فراگير پيام نور براساس شرايط خاص، بيان 
داشت: هر يك از متقاضيان تحصيل در اين مقطع در اين 
دوره بايد حداقل معدل 12 را از دروس رشته كسب كنند 
و در اين صورت موفق به حضور و تحصيل در دانشگاه 

خواهند شد.

شهرستان
سرپرست دانشگاه هاي پیام نور اصفهان:

تغییر زمان ثبت نام کارشناسي و کارشناسي ارشد دوره 
فراگیر پیام نور 

 اطالعيه سپاه قمر بنی هاشم )ع( 
به مناسبت 9 دی

معاون پژوهشي دانشگاه شهرکرد:
جايگاه ششم دانشگاه شهرکرد از نظر 

سرانه تهيه طرح پژوهشي

در چهارمحال و بختیاري؛
قيمت هر کيسه آرد بدون يارانه 122 

هزار ريال اعالم شد

گسترش فرهنگ داوطلب محوری 
به سطح محالت نايين

 زاینده رود 
ملت ايران در حماسه تاريخی و به يادماندنی 9 دی 88 واليت مداری 

خود را ثابت كرد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، س��پاه قمر بنی هاشم)ع( 
با صدور اطاعيه ای فرا رس��يدن س��الروز حماس��ه به ي��اد ماندنی 9 دی را 

گراميداشت.
در اين بيانيه آمده اس��ت: حماسه 9 دی حماس��ه ای تاريخی و به يادماندنی 
اس��ت ك��ه در آن روز ملت ايران واليت مداری خ��ود را به گوش جهانيان 

رساند.
در نهم دی ماه 88 ملت بزرگ و عاشورای ايران اسامی حماسه پرشكوهی 
را رقم زد كه خواب را از چشم گستاخان فتنه گر و اربابان آنها گرفت و سد 
عظيمی در مقابل فتنه انگيزان و بحران آفرينان به وجود آورد و پس از روزها 
قانون شكنی ، فتنه انگيزی، آتش افروزی و هتك حرمت جماعتی بی هويت، 
حجت را بر آنان تمام كرد و اس��تكبار جهانی و دس��تگاه های جاسوس��ی و 

اطاعاتی آنان را با پاسخ غير قابل انتظار مواجه ساخت.
در اين اطاعيه آمده است: حضور حماسی و حركت ملی آحاد مردم فهيم، 
انقابی و واليت مدار ايران اس��امی ع��اوه بر اينكه فتنه انگيزان را در اين 
بستر گريزناپذير قرار داد درسی برای اهل ترديد و عبرتی برای تصميم سازان 
فتنه ش��د كه اگ��ر بخواهند به آرمان های يك مل��ت و ارزش های برآمده از 
خون شهدا و رهبر برتر از جانشان، گستاخی و حرمت شكنی كنند با خشم 

عاشورايی آنان رو به رو خواهند شد.

معاون پژوهش��ی دانش��گاه شهركرد گفت: دانشگاه ش��هركرد رتبه ششم سرانه 
طرح های پژوهشی درون دانش��گاهی را در ساير دانشگاه های سراسر كشور به 

خود اختصاص داد. 
بهزاد ش��ارقی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در جهان امروز توان توليدات 
 علمی و پژوهش��ی كاربردی ش��اخص توانمندی های يك كش��ور را به اثبات 
می رس��اند.  وی با بيان اينكه آموزش و پرورش طرحی بلندمدت اس��ت كه در 
راس��تای تعليم و تربيت نيروی جوان جامعه ص��ورت می گيرد، افزود: بر همين 
اساس در راستای تعليم و تربيت نيروهای متعهد و متخصص پژوهشگر زمينه 
رش��د و پيشرفت همه جانبه كشور فراهم می شود.  شارقی با اشاره به مهم ترين 
فعاليت های پژوهش��ی اين دانشگاه در سال گذشته، گفت: كسب رتبه ششم در 
س��رانه تعداد طرح های پژوهشی درون دانش��گاهی به پژوهشگر در ميان ساير 
دانشگاه های سراسر كشور، انتشار بيش از 35 عنوان مقاله توسط اعضای هيأت 
علمی در مجات معتبر داخل كشور، انتشار 107 عنوان مقاله توسط اعضای هيأت 
علمی در مجات معتبر خارج از كشور با نمايه بين المللی ISI از جمله فعاليت های 
پژوهشی دانشگاه شهركرد محسوب می شوند. معاون پژوهشی دانشگاه شهركرد 
افزود: انتشار بيش از 25 عنوان كتاب تأليفی توسط اعضای هيأت علمی دانشگاه، 
ارائه بيش از 215 عنوان كتاب تأليفی اعضای هيأت علمی، اعزام 19 نفر از اعضای 
هيأت علمی به خارج از كش��ور در راستای شركت در سمينارها و همايش های 

علمی از ديگر فعاليت های پژوهشی اين دانشگاه به شمار می رود. 

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: هر كيس��ه آرد بدون يارانه در اين 
استان به قيمت122 هزار ريال به فروش می رسد. 

به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی در جلسه كميسيون تنظيم بازار اين 
اس��تان اظهار داش��ت: آرد مورد نياز مصرفی مردم شامل صنعتی، سنتی و 
صنفی با هر ميزان تقاضا، با نرخ يكسان و به ازای هر كيسه 122 هزار ريال 

به صورت يكسان در تمامی نقاط استان عرضه می شود.  
وی تأكي��د ك��رد: گن��دم م��ورد ني��از كارخانه ه��ای آرد چهارمح��ال و 
 بختي��اری از س��وی ش��ركت غل��ه و خدم��ات بازرگان��ی اس��تان تأمين 

می شود.  
عنابس��تانی فعال شدن نمايندگی فروش تمامی كارخانه های آرد سازی در 
چهارمحال و بختياری را ضروری برشمرد و افزود: كارخانه های آرد سازی 
بايد تا 72 س��اعت ديگر با ايجاد نمايندگی در تمامی ش��هرهای استان آرد 

مورد نياز مردم را به نرخ اعام شده، تأمين و عرضه كنند. 
وی قيمت اعام شده آرد بدون يارانه را در تمام شهرها برای مصرف كنندگان 
ثاب��ت بيان و تصريح كرد: هيچ هزينه ديگری بر اين قيمت افزوده نخواهد 

شد. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری افزايش كيفيت نان توليدی  در چهارمحال 
و بختياری را الزامی دانس��ت و گف��ت: بايد  در اين زمينه آموزش نانوايان 

در رأس برنامه ها قرار گيرد. 

 زاینده رود 
رئي��س جمعيت هال احمر نايين اظهار داش��ت: س��ازمان داوطلبان 
جمعيت هال احمر از تشكيات وابسته به جمعيت های ملی صليب سرخ 
و هال احمر اس��ت كه به منظور احيا و تحقق اصل خدمات داوطلبانه با 
هدف حمايت از اقش��ار آسيب پذير از طريق س��ازماندهی و بهره گيری از 

توان و مساعدت افراد توانمند تشكيل گرديده است.
ابراهيم عادل زاده نايينی با اشاره به ضرورت راه اندازی و توسعه پايگاه های 
داوطلبی در محله های ش��هری اين اقدام را بهره گي��ری از توان خيران و 
داوطلبان محل��ی اعام و افزود: ارائه خدمات بشردوس��تانه و عام المنفعه 
به محرومان و نيازمندان در قالب شناس��ايی خانوارهای نيازمند با گسترش 
فرهن��گ داوطلب مح��وری و ايجاد پايگاه های ملی داوطلبی در مس��اجد 
قاب��ل اجرا اس��ت. وی در ادامه اجرای طرح مل��ی پايگاه های داوطلبی را 
فراهم س��ازی ارائه خدمات داوطلبی در س��ال 89 ذك��ر و از ديگر داليل 
گس��ترش اين طرح اهميت مس��اجد در فعاليت های عام المنفعه، موقعيت 
خاص مس��اجد در پيروزی انقاب شكوهمند اس��امی و دفاع مقدس و 

نقش سازنده آن در پشتيبانی جبهه و جنگ و... اعام نمود. 
وی ديگ��ر هدف ه��ای پايگاه های ملی را ايجاد ش��بكه وس��يع و صحيح 
داوطلب��ی در راس��تای جري��ان يافت��ن فرهن��گ جمعيت ه��ال احمر و 
هدف های بشردوس��تانه در افكار عمومی، انس��جام فعاليت ها، جلوگيری 
از پراكنده كاری و هدايت فعاليت ها در مس��ير سازگار با ساختار جمعيت 

هال احمر بيان كرد.

 زاینده رود 
بنابر اع��ام معاونت حم��ل و نقل و 
ترافيك ش��هرداری اصفه��ان ميانگين 
تعداد سرنشين  سواری های اصفهان 1/5 

نفر است.
اي��ن آم��ار نش��ان می دهد كه بيش��تر 
اتومبيل های شهر اصفهان تك نفره و يا 
حداكثر دو نفره استفاده می شوند كه اين 
خود نشان دهنده عدم استفاده بهينه از 
ظرفيت اتومبيل ها و ازدياد اتومبيل های 
تك سرنشين در ايجاد ترافيك و آلودگی 
هوای اصفهان می باشد. متوسط ضريب 
سرنشين در تاكسی های اصفهان بدون 
در نظر گرفتن راننده 2/7 نفر است كه تا 
ايجاد ظرفيت 4 نفری و اقبال عمومی به 
تاكسی هنوز فاصله دارد. آمار جالب تر 
ميانگين سرنش��ين وانت های اصفهان 
اس��ت كه 1/6 نفر است يعنی به نوعی 
اصفهانی ها از وانت همانند يك اتومبيل 
سواری با همان ميزان سرنشين استفاده 

می كنند.
در صورتی كه مينی بوس ها تا 17 نفر نيز 
ظرفيت مجاز دارند در اصفهان ميانگين 
سرنش��ين آنها ب��دون در نظر گرفتن 
رانن��ده 10/6 نفر اس��ت و اين آمار در 
اتوبوس های واحد 38/5 نفر می باشد كه 
به نسبت ميانگين قابل توجهی است و 
نشان از كافی بودن اتوبوس های شهری 
و اقبال عمومی م��ردم به اتوبوس های 

واحد دارد.
آمار سرنش��ين اتوبوس های غير واحد 
اعم از س��رويس های اياب و ذهاب و 
يا اتوبوس های مس��افرتی بين شهری 
از مقصد اصفهان 28/3 نفر اس��ت. اما 
در اين ميان آم��اری كه ناراحت كننده 
است ميانگين سرنشين موتورسيكلت ها 
اس��ت كه 1/3 نفر است و به طور قطع 
افزايش سرنشين موتورسوارها باعث 
بروز تصادفات و تلفات جاده ای خواهد 

شد.

 زاینده رود 
براساس اطاعات منتشر شده از معاونت 
عمران شهری شهرداری اصفهان شاخص 
عمران شهری در تحول مديريت شهری 
اصفهان از س��ال 86 تا 88 حدود 2 برابر 
افزايش يافته اس��ت. بنابر كتاب آمارنامه 
شهر اصفهان كه توسط اداره تحليل و آمار 
اطاعات معاونت برنامه ريزی، پژوهش 
و فناوری اطاعات شهرداری اصفهان به 
چاپ رسيده است در سال 86 در بخش 
آتش نشانی، 4 پروژه، در خيابان سازی 19 
پروژه، در پارک س��ازی 11 پروژه، در پل 
عابر پياده 12 واحد، در پياده رو سازی 3 
مورد، در پل و تقاطع غيرهمسطح 7 مورد، 
در كانال س��ازی 3 كانال و در پروژه های 
فرهنگی خدماتی عمومی 22 پروژه انجام 
و به ثبت رسيده است. اين در حالی است 
كه در سال 87، پروژه ای در آتش نشانی 
نداشته ايم اما 18 پروژه در خيابان سازی، 
2 پروژه پارک سازی، 4 پاركينگ، 3 پل 

عابر پياده، 6 مورد پياده رو سازی، 5 پروژه 
پل و تقاطع غيرهمسطح، 8 مورد كانال 
سازی و 13 مورد پروژه فرهنگی خدماتی 
به ثبت رسيده است. در خصوص هزينه ها 
در پروژه های عمرانی ياد شده در سال 86 
افزون بر 329/332 ميليون ريال و در سال 
88 با جهشی عظيم در پروژه های عمرانی 
مديريت ش��هری، س��اخت يك واحد 
آتش نشانی، 34 مورد خيابان سازی، 25 
مورد س��اخت پارک ها، 8 مورد ساخت 
پاركينگ ها، 3 مورد پياده رو سازی، 9 پل 
و تقاطع غيرهمسطح، 8 پروژه كانال سازی 
و 40 پروژه فرهنگی خدماتی عمومی در 
دس��تور كار قرار گرفته و انجام پذيرفته 
اس��ت كه بالغ بر 790/253 ميليون ريال 
هزينه در بر داش��ته است. در مجموع در 
سال 86 تعداد 82 پروژه عمرانی، در سال 
87 تعداد 59 پروژه و در س��ال 88 تعداد 
143 پروژه عمرانی در شهر اصفهان انجام 

پذيرفته است.

عاملي مهم در ترافیك و آلودگي هوا
ميانگين تعداد سرنشين سواري هاي 

اصفهان 1/5 نفر است

شهرداري اصفهان:
رشد دو برابري عمران شهري 

از سال 86 تا 88

 زاینده رود 
مدي��ر طرح س��اماندهی ن��اژوان تأكي��د كرد: 
اين منطقه از پتانس��يل بااليی جه��ت تلطيف هوا و 
ك��م كردن آاليندگی برخوردار اس��ت به گونه ای كه 
تجربه ه��ای اين مجموعه می توان��د به عنوان الگوی 
 محيط زيس��ت مورد مطالع��ه و بهره ب��رداری قرار 

گيرد.
غامرضا س��اكتی گفت: اراضی مح��دوده ناژوان به 
دليل دارا بودن پوش��ش س��بز و عبور رودخانه از آن 
در مجموع اقليم معتدل تری نس��بت به اصفهان دارد 
و رطوبت بيش��تر، وزش نسيم های محلی و اختاف 
دما با شهر شرايط بس��يار زيادی را برای شهروندان 
در زمينه گذران اوقات فراغت، تفريح، پياده روی و 

ورزش فراهم كرده است.
وی افزود: اراضی ناژوان به لحاظ وجود پوشش سبز، 
نقش قاطعی در كاهش آلودگی هوای ش��هر اصفهان 
دارد از يك سو پوش��ش درختی و سبز ناحيه نقش 
مؤثری در كاه��ش و پااليش برخی از آلودگی های 
ه��وا )چون دی اكس��يد كربن و...( دارد و از س��وی 
ديگر به دليل استقرار مركزهای پرفشار محلی بر اين 
ناحي��ه و وجود مركزهای كم فش��ار محلی بر روی 
شهر، وزش نس��يم های خرد مقياس در تاطم هوا 

مؤثر خواهند بود.
وی ب��ا تأكي��د بر اينك��ه كاركرد تعديل اقليم ش��هر 
اصفهان كاهش آلودگی هوای شهر و دارا بودن هوای 
مفرح و ايجاد آس��ايش زيستی كه به تبع آن جاذب 

جمعيت و شهروندان خواهد بود سه كاركرد اصلی و 
اساسی اقليم ناژوان می باشد افزود: آنچه اين منطقه 
را الگوی زيست محيطی قرار داده است می توان در 
عناصری همچون آب به عنوان اكوسيستمی با ارزش 
در مح��دوده اراضی، خاک ب��ا قابليت حاصلخيزی 
باال و پوش��ش های گياهی به عنوان فيلترهای هوا در 

محدوده طرح جستجو كرد.
س��اكتی در ادام��ه گفت: در ش��هرهای ب��زرگ مثل 
اصفهان بايس��تی اي��ن موازنه و تع��ادل اكولوژيكی 
هم��واره بي��ن س��اخت و س��ازها ب��ا فضاه��ای 
س��بز ب��ه عن��وان يك��ی از مهم تري��ن فضاه��ای 
برق��رار  آلودگی ه��ا  كنن��ده  تصفي��ه   بيولوژيك��ی 

می باشد.

 زاینده رود 
شهردار منطقه 2 اصفهان گفت: در راستای توسعه فضای 
سبز منطقه 2 اصفهان، فاز دوم پارک قلمستان در حال احداث 

است و تا پايان سال به بهره برداری می رسد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان،  محمد فيض گفت: به دنبال صنعتی ش��دن شهرها و 
گس��ترش حمل و نقل و به تبع آن، آلودگی هوا، نياز به توسعه 
فضای سبز امری اجتناب ناپذير است به همين منظور شهرداری 
اصفهان در امر ايجاد،  حفظ و توسعه فضای سبز در چند سال 

اخير اهتمام ويژه داشته  است.

وی با اش��اره به اين كه فاز دوم با مت��راژ 32 هزار مترمربع با 
هزينه  4 ميليارد و 847 ميليون ريال احداث می ش��ود، افزود: 
ايجاد فضای س��بز و آالچيق، آب نماه��ای طولی و دايره ای، 
پل عابر پياده، س��رويس بهداش��تی، احداث پياده رو از جمله 

امكانات اين فاز است. 
شهردار منطقه 2 اصفهان با بيان اين كه هر ساله در ايام نوروز 
مسافران زيادی از امكانات اين پارک استفاده می كنند، تصريح 
كرد: به منظور رفاه حال مسافران و شهروندان اصفهانی در فاز 
دوم پارک قلمس��تان به امكانات بيشتری همچون پاركينگ و 

سرويس بهداشتی مجهز شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان تأکید کرد:
ناژوان الگوی محيط زيست کشور است

به منظور توسعه فضاي 
سبز منطقه 2:

فاز دوم پارک 
قلمستان تا پايان 

سال به بهره برداري 
مي رسد
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سالمت

کرفس

پودر جوانه گندم يا سبوس آسياب شده گندم يك قاشق غذاخوري، 
زرده تخم مرغ يك عدد، آب سرد يك قاشق.

همه را خوب مخل��وط كرده تا به صورت خمير در آيد. به تمامي 
صورت غير از دور چش��م بماليد. 20 دقيقه به پشت بخوابيد و در 
اين مدت س��عي كنيد عضله هاي صورت تكان نخورد. س��پس به 
كم��ك يك پنبه مرط��وب آن را پاک كرده و با صابون آرايش��ي و 
آب گرم خوب شس��ته و خش��ك نماييد. بعد كرم هميشگي خود 
را بماليد. توجه: صابون آرايش��ي مخصوص پوس��ت صورت بوده 
 و خاصيت اس��يدي ي��ا قليايي ندارد يا اينكه با توجه به پوس��تتان 
م��ي تواني��د نوع خاص��ي از آن را انتخاب كنيد. مث��ل صابون مغز 
بادام براي پوس��ت هاي چرب و صابون گليس��يرين براي پوست 

هاي معمولي.
ماسکهاي گلي 

گل ب��ا خصوصيت هاي مختلف خ��ود فايده هاي بس��ياري براي 
پوس��ت داشته و در بسياري از ماس��كهاي زيبائي استفاده مي شود. 
اين ماده س��موم زياد پوست را جذب كرده و پوست هاي چرب را 
تميز مي نمايد. گل همچنين دملها را خش��كانده و از گسترش آنها 

جلوگيري مي كند.
ماسك گل در خانه 

 كم��ي پ��ودر گل گرفت��ه ب��ا ني��م پيمان��ه آب، ني��م پيمان��ه آب 
گوجه فرنگ��ي، خيار و يا انگور خميري تهي��ه كنيد. اين خمير را 
ب��ر روي تمامي صورت و گ��ردن به صورت طبقه اي نازک بماليد 

)مراقب چشمهايتان باشيد.(
20-15  دقيق��ه صبر كنيد تا خمير رطوبت خود را به طور كامل از 

دست بدهد سپس با آب ولرم آن را تميز كنيد.
اين ماسك را مي توانيد هفته اي يكبار انجام دهيد. ماسك گل براي 
از بي��ن بردن جوش ه��اي جواني، چي��ن و چروک هاي صورت و 

بثورات جلدي مؤثر بوده و شادابي پوست را افزايش مي دهد.
ماسك هلو 

هل��وي رس��يده اي را انتخاب ك��رده و خوب ل��ه نمائيد. يك گاز 
اس��تريل را پهن كرده و بعد از ماليدن هلوي له شده در آن تا كنيد. 
سپس آن را بر روي صورت و گردنتان ماليده و 20 دقيقه در جائي 
اس��تراحت كنيد. اين ماسك را با گاب خوب تميز نمائيد. ماسك 

هلو شادابي پوستتان را افزايش مي دهد.
ماسك هویج 

هويج و مقداري جعفري را در ميكس��ر به صورت پوره در آوريد. 
اين ماده خمير مانند را بر روي صورت و گردن ماليده و بعد از 20 
دقيقه با آب ولرم بشوئيد. ماسك هويج پوست را از سموم مختلف 

پاک كرده و بدان ظرافت و لطافتش را بازمي گرداند .
ماسك ضد کبودی زیر چشم  

عسل 2 قاشق غذاخوری + سركه يك قاشق غذاخوری
عس��ل و س��ركه را با هم مخلوط كرده و خوب به هم می زنيم و 
آنگاه از اين مخلوط روی لكه های صورت و زير چش��م به مدت 
20 دقيق��ه می ماليم و به حالت درازكش ق��رار می گيريم. پس از 
گذش��ت اين مدت صورت را با آب ولرم شستش��و می دهيم. اين 

ماسك برای كبودی زير چشم استفاده می شود. 

آموزش چند نوع ماسک صورت 
براي خانم ها .             

آینهنسخه گیاهی

الدن سلطاني

نيرالسادات هاشمي كارشناس پرستاري 
اظهار داش��ت: آنژيوگرافي يك تست 
تش��خيصي كم خطر و پرفايده است 
و مي��زان بروز عارض��ه در آن چيزي 
در ح��دود يك در 250 م��ورد بيمار 

مي باشد.
قل��ب داراي دو رگ اصلي س��طحي 
اس��ت كه وظيفه مهم خون رساني به 
آن را برعه��ده داش��ته و عروق كرونر 
ناميده مي ش��ود. هر ك��دام از اين دو 
 رگ به ش��اخه هاي كوچكتري تقسيم 
مي شوند. رس��وب تدريجي ذره هاي 
چربي، كلسيم و س��اير مواد در جدار 
رگ ه��اي كرونر قل��ب در افرادي كه 
داراي چرب��ي خون باال، فش��ار خون 
ب��اال، دياب��ت، وزن باال و اف��رادي كه 
اس��تعمال دخانيات و س��يگار دارند 
بس��يار س��ريع رخ داده و باعث تنگ 
شدن آنها مي شود.كارشناس پرستاري 
درباره آنژيوگرافي گفت: آنژيوگرافي 
ي��ك روش دقي��ق و اصل��ي جهت 
تصويربرداري و تشخيص بيماري هاي 
قلب��ي، س��اختمان و عملك��رد قلب، 
دريچه هاي قلبي و انس��داد رگ هاي 
كرونر است و البته به هيچ عنوان يك 

روش درماني نمي باشد.
نيرالسادات هاشمي افزود: جهت انجام 
آنژيوگرافي در اتاق مخصوص، پزشك 
و پرستار لباس مخصوص پوشيده و 
يك وس��يله س��يم مانند به نام كنتر از 
طريق رگ هاي كش��اله ران يا بازو به 
درون عروق و حفره هاي قلبي فرستاده 
مي ش��ود و با تزريق م��اده حاجب به 
كمك دس��تگاه آنژيو عكسبرداري از 

قلب و عروق صورت مي گيرد.
وي تصريح ك��رد: در برخ��ي موارد 
براي گرفت��ن فيلم راديول��وژي اتاق 
تاريك مي ش��ود و قس��مت هايي از 
دس��تگاه آنژيوگرافي اط��راف تخت 
بيم��ار مي چرخ��د. اين كارش��ناس 
پرس��تاري مدت زمان آنژيوگرافي را 
حدود بيس��ت دقيقه تا يك س��اعت 
عنوان و خاطرنش��ان كرد: در بيش��تر 
مركزها بيماران صبح زود به بيمارستان 

مي آيند و عصر مرخص مي شوند. نير 
السادات هاشمي ضمن اشاره به اينكه 
در آنژيوگرافي از بي حسي موضعي در 
محل ورود كنتر استفاده مي شود و درد 
مختصري دارد نكته هاي قبل از انجام 

آنژيوگرافي را اينگونه تشريح كرد:
 حداقل از هشت ساعت قبل از آنژيو 

فرد بايد ناشتا باشد.
 گزارشات آزمايش خون، راديوگرافي 
قفسه سينه، نوار قلب، اكو، پرونده بايد 

همراه فرد باشد.
 در صورت��ي كه به هر نوع دارو، يد، 
غذاهاي دريايي و... حساس��يت دارد 

پزشك و يا پرستار را مطلع نمايد.
 از يك هفت��ه قبل از آنژيوگرافي در 
مورد داروهايي كه مصرف مي ش��ود 
بايد نظر پزش��ك معالج خواسته شود 
چرا كه ش��ايد الزم باشد مصرف آنها 

تعديل يا متوقف گردد.
 قب��ل از ت��رک ات��اق ب��راي انجام 
و  تزئين��ي  وس��ايل   آنژيوگراف��ي 
و  داده  تحوي��ل  مصنوع��ي  دن��دان 
 لباس مخص��وص به بيمار پوش��يده 

شود.
 فرد موردنظر بايد برگه رضايت نامه 

را امضا كند.
اين كارش��ناس پرستاري با بيان اينكه 
به غير از ك��ودكان هيچ بيماري حين 

آنژيوگرافي بيهوش نمي شود افزود:
ب��راي انجام اين فرآيند از بي حس��ي 
موضعي استفاده مي شود. بنابراين بيمار 
مي تواند حين انجام آنژيو با پزشك يا 

پرستار همكاري نمايد.
وي نكته ه��اي حين انج��ام آنژيو را 

اينگونه عنوان مي كند:
 فرد با توجه به درخواس��ت پزشك 
بايد نفس هاي عميق كش��يده و سرفه 

كند.
 بيش��تر افراد در موقع تزريق درون 
ش��ريان كرونر، هيچ احساسي ندارند. 
برخ��ي ممكن اس��ت ي��ك ناراحتي 
خفيف به شكل احساس گرم شدن و 
گر گرفتگي، تپش قلب، حالت تهوع، 
تنگي نفس يا احساس سنگيني مايم 
روي سينه داشته باشد كه بعد از چند 
ثاني��ه برطرف مي گ��ردد بنابراين فرد 

بيمار در كمال آرامش 
مي تواند نظاره گر عمل 

خود باشد.
 حتي المقدور 
ت��ا پاي��ان كار از 
وضعيت و مسائل 
نبايد  پزش��كي 
شود  س��ئوال 
ممكن  زي��را 
تمركز  است 
تيم پزشكي به 

هم بخورد.
ي  و
ن  نش��ا طر خا

بع��د  ك��رد: 
آنژيوگراف��ي  از 

عامت ه��اي حيات��ي، 
نبض، گرمي و ح��س انتهاي اندام ها 
توسط پرس��تار هر 15 دقيقه بررسي 
خواهد ش��د. همچنين پ��س از اتمام 
كار، پارچه مخصوص و لوله هايي كه 
در ناحيه آنژيوگرافي در پا يا بازو قرار 
دارن��د خارج مي گ��ردد و روي محل 
س��وراخ به وجود آمده توس��ط يكي 
از اعضاي تيم فش��ار وارد مي گردد تا 
محل شريان بسته شود كه البته در اين 
خصوص بيمار بايد همكاري الزم را 

داشته باشد.
اين كارش��ناس پرس��تاري حداقل 6 
س��اعت اس��تراحت روي تخ��ت و 
باال ب��ودن 30 درجه اي س��ر تخت و 
نخوابيدن تا 24 ساعت روي بازويي كه 
بر روي آن كار انجام گرفته را ضروري 
دانست و گفت: فرد بايد از خم كردن 
عضو مبتا )مفصل ران يا آرنج دست 
تا 12 ساعت خودداري نمايد و جهت 
جلوگيري از خونريزي بايد كيسه شن 

روي محل كنتر قرار گيرد.
نيرالسادات هاشمي افزود: در صورت 
بروز هرگونه خونريزي، سوزش اندام، 
احساس كرخي، سردي، تغيير رنگ يا 
محو شدن نبض محيطي، درد سينه و 

تپش قلب بايد پرستار را مطلع كرد.
اين كارشناس پرستاري به بيماران توصيه 
كرد: در زمان ترخيص به آهستگي قدم 
بزنند و از انجام فعاليت هاي شديد و 

ناگهاني تا 
چند روز خودداري نمايند.

نيرالسادات هاشمي استفاده از مسكن 
و كمپ��رس در صورت ب��روز درد و 
تورم خفي��ف در مح��ل آنژيوگرافي 
را ب��ه بيم��اران توصيه ك��رد و گفت: 
البته در موارد ش��ديد بايد به پزش��ك 
مراجعه شود. وي تصريح كرد: نتيجه 
آنژيوگرافي ممكن اس��ت به صورت 
يكي از احتمال هاي زير توسط پزشك 

به فرد بيمار گزارش شود:
 ياخته هاي آنژيوگرافي طبيعي است و 
شما نياز به درمان خاص قلبي نداريد.

 شما بايد دارو مصرف كنيد.
 اين تش��خيص يافته پزشك معالج 
ش��ما اس��ت و ش��ما حق داريد نظر 
س��اير پزش��كان و مركزهاي درماني 
را هم س��ئوال كنيد ولي بررسي هاي 
 بي��ش از حد ش��ما را گيج تر خواهد 

كرد.
كارشناس پرستاري در خاتمه عوارض 
آنژيوگرافي قلب را كم دانست و عنوان 
كرد: اين عوارض محدود ممكن است 
عفون��ت و خونري��زي مح��ل آنژيو، 
تش��كيل لخته در خون )آمبولي(، درد 
قلبي، ايجاد حساسيت نسبت به ماده 
عس��كبرداري، برافروختگ��ي، تهوع،  
استفراغ، حس سوزش، بي حسي، كهير، 
 خارش پوست و شوک حساسيتي و... 

باشد.

میزان بروز عارضه در آنژیوگرافي 
حدود یک در 250 بیمار

كرفس دارای خواص بس��ياری می باشد، 
آيا از خواص درمانی اين س��بزی آگاهی 

داريد؟ 
كرف��س س��لطان سبزی هاس��ت و تمام 
بخش های اي��ن گياه مفيد و ش��فابخش 

است.
دانشمندان بر اين عقيده اند كه:

كرفس بهترين م��اده غذايی برای برطرف 
كردن عفونت مجاری ادرار و اسيد اوريك 
باال از طريق ضدعفون��ی مجاری ادراری 
اس��ت، همچنين وج��ود روغن های فرار 
در كرفس عاوه بر ايجاد عطر خوش��ايند 
اين گياه، باعث گش��اد شدن مجاری كليه 
می ش��وند و دفع اس��يد اوريك را تسهيل 

می كند.
تجربه نشان داده است كه كرفس و غذاهای 
حاوی آن بوی بد دهان را از بين می برد كه 
به دلي��ل تركيب موادی كه در معده توليد 
می ش��وند با مواد معطر كرفس است. اين 
گياه حاوی ويتامين )ث( زيادی اس��ت و 
به همين دليل مصرف آن به تقويت لثه ها 
كمك كرده و از بروز بيماری اسكوربوت 
پيشگيری می كند. مصرف كرفس همچنين 

به افراد كم خون، توصيه می شود.
 اس��يدهای چرب فرار موج��ود در اين 

گياه، محرک اشتهاست.
 پتاس��يم موج��ود در كرف��س عاوه بر 
تحريك ادرار باعث كاهش فش��ار خون 
می ش��ود و به همراه گوگرد موجود در آن 
بيش از همه برای بيماران مبتا به نقرس و 
افرادی كه از دردهای مفصلی و روماتيسم 

رنج می برند، توصيه می شود.
 اين گي��اه دارای خاصيت ضد 

ميكروبی است و در بهبود 
سرماخوردگی های  و  آسم 
ريوی مناس��ب است. آب 
كرفس به صورت غرغره 

گلودردهای  رف��ع  ب��رای 
خش��ك ب��ه دلي��ل خاصي��ت 

ضدعفون��ی كنن��ده اش مفيد اس��ت. 
همچني��ن آلودگی ميكروب��ی ضعيف در 

روده نيز در اثر تريپين از بين می رود.
 اين گياه حاوی درصد بااليی فيبر است، 
بنابراين ملين بسيار مناسبی به شمار می آيد 
و مصرف برگ و س��اقه ه��ای كرفس در 
مورد كسانی كه از ناراحتی های گوارشی 
نظير يبوس��ت رن��ج می برند بس��يار نافع 

است.
 كرفس همچنين ضد نفخ اس��ت و تب 
را پايين می آورد. مصرف آن به خصوص 
به افراد درگير با بيماريهای قلب و عروق 
و باال بودن چربی های خون بسيار توصيه 
می ش��ود، اين گي��اه از تصلب ش��رائين 

جلوگيری می كند.
 ويتامين B6 و اس��يد پانتوتنيك موجود 
در آن به همراه منيزيوم و كلسيم اثر مثبتی 
در تقويت ماهيچه ها داشته و دارای اثرات 

شگرف در آرامش روانی است.
 نقش بسيار مؤثر ديگر اين گياه، تأثير آن 
در كاهش وزن است؛ به حدی كه افرادی 
كه از 1 لي��وان عصاره كرف��س به همراه 
ليموترش به شكل هر روزه يا يك روز در 
ميان در زمان استفاده از رژيم های كاهش 
وزن، به��ره برده اند، يك ت��ا دو كيلوگرم 
كاهش وزن عاوه بر ميزان عادی داش��ته 

اند. 
 در برخ��ی از مت��ون به اثره��اي مثبت 
كرفس در تقويت نيروی جنس��ی مردان 
اشاره شده است، البته اين موضوع تاكنون 

به اثبات نرسيده است.
اين گياه به دلي��ل دارا بودن مقدار زيادی 
آنتی اكسيدان از سوی محققين آمريكايی 
ب��ه عنوان يكی از ده م��اده غذايی كه می 
تواند با س��رطان مقابله كند، نام برده شده 
اس��ت.  همچنين مصرف آن به ش��دت 
به افراد درگير با سنگ كليه و سنگ های 

مجاری ادراری توصيه می شود.
 جوش��انده اين گياه،گرفتگ��ی صدا را 
درمان می كند و برای س��رمازدگی 
مفيد اس��ت. از اي��ن رو برای 
درم��ان نقرس و آرتروز و 
روماتيسم مناسب است. 
البت��ه دانه كرفس در 
موجب  م��واردی 
سقط جنين می 
به  و  ش��ود 
همين دليل 

ر  ن د ا ر و د
ی  ر ا د ر من��ع ب��ا
مصرف دارد.

ه ان��واع كوه��ی اين  گي��ا
 عاوه بر خاصيت ضددرد و التهاب، اث���ر 
 كاهن��ده ای بر ترش��ح اس��يدهای معده 

دارد.

ابالغ رأي
10/133 كاسه پرونده: 730/89 ش 39، شماره دادنامه: 915-89/9/30، مرجع رسيدگي: 
شعبه 39 ش��وراي حل اختاف اصفهان، خواهان: جواد الماسي فرزند حسن نشاني: 
اصفهان،  خ پروين دوم، طبقه زيرين بانك انصار، خوانده: حميدرضا بهداروندي فرزند 
ابراهيم مجهول المكان، خواسته: مطالبه چهل و پنج ميليون ريال بموجب دو فقره چك 
به شماره 107772-89/6/30 مبلغ سي ميليون ريال، 107771-89/6/25، مبلغ پانزده 
ميليون ريال به انضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه از سررسيد تا اجراي 
حكم، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم 
 شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي

 مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت آقاي جواد الماس��ي بطرفيت حميدرضا بهداروندي فرزند 
ابراهيم بخواس��ته مطالبه چه��ل و پنج ميليون ريال وجه چك به ش��ماره 107772-
89/6/30، مبلغ س��ي ميليون ري��ال و چك 107771-89/6/25، مبل��غ پانزده ميليون 
ريال و هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد تا هنگام اجراي 
حكم. خوانده از طريق آگهي در روزنامه زاينده رود به شماره 384-89/8/10 دعوت 
گرديده كه درجلس��ه ش��ورا حضور ن��دارد. عليهذا با توجه به محتوي��ات پرونده و 
ب��ا التفات به دو فق��ره چك و گواهي هاي ع��دم پرداخت آنها كه عهده بانك س��په 
كه حاكي از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان اس��ت دعوي مش��اراليه را وارد دانسته 
مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسي مدني و اعتبار تجريدي اسناد تجاري حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ي و هش��ت هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد هر يك از 
چك ها نس��بت به مبلغ هر كدام تا هنگام پرداخت با رعايت شاخص ساالنه تورم كه 
توس��ط بانك مركزي تعيين مي گردد در حق خواه��ان صادر و اعام مي نمايد. حكم 
صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين ش��ورا و سپس 
 ظرف بيس��ت روز ديگر قابل تجديدنظرخواه��ي در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 است.
م الف/ 13241                          شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

احضار
10/145 چون آقاي جعفر شريفيان فرزند ابوالقاسم شكايتي عليه آقاي شهرام عباسيان 
مبني بر تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح نموده كه پرونده آن به كاسه 891269 
ک 114 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 89/11/30 ساعت 12 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
واز متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 13215                           دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اخطار اجرایي
10/147 ش��ماره: 345/89 بموجب رأي ش��ماره 701 تاريخ 89/5/19 حوزه شش��م 
ش��وراي حل اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه آقاي 
فتح اله غامي نام پدر: علي،  ش��غل: آزاد مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت 
مبلغ س��ي و ن��ه ميليون ريال بعنوان اصل خواس��ته و چهل و دو ه��زار ريال بعنوان 
هزينه دادرس��ي و مبلغ پنجاه هزار ريال بعنوان هزينه نش��ر آگهي و خس��ارت تأخير 
تأدي��ه از تاريخ سررس��يد چك موص��وف 85291-88/2/20 لغاي��ت تاريخ اجراي 
 حك��م در حق محك��وم له آقاي حس��ينعلي رضايي نام پ��در: ولي اله،  ش��غل: آزاد،  
نش��اني محل اقامت: ش��هرک امي��ر حمزه، خ هش��تم، فرعي دوم پ 16. به اس��تناد 
م��اده 19 آئي��ن نام��ه اجرائ��ي م��اده 189 قان��ون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي،  
اجتماع��ي، فرهنگ��ي محك��وم علي��ه مكل��ف اس��ت: پ��س از اب��اغ اي��ن اخطار 
اجراي��ي ظ��رف ده روز مفاد آن را بموقع اج��را بگذارد و يا ترتيب��ي براي پرداخت 
محك��وم به و ي��ا انجام تعهد و مف��اد رأي بدهد در غير اين ص��ورت پرونده جهت 
 اق��دام قانون��ي ب��راي اج��راي اح��كام دادگاه يا دادگس��تري محل تحوي��ل خواهد

 شد.
شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/148 در خصوص پرونده كاس��ه 1563/89 خواهان داود غازاريان دادخواس��تي 
مبن��ي بر مطالبه مبلغ 18/500/000 ريال به طرفيت علي رضائي تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي مورخ 89/12/3 س��اعت 10/30 صبح تعيين گرديده، با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13289                       شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
حصر وراثت

10/149 آق��اي عباس فرزاد داراي شناس��نامه ش��ماره 26 به ش��رح دادخواس��ت به 
كاس��ه 422/89/ش 1 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ي حصر وراث��ت نموده و 
چنين توضيح داده كه ش��ادروان محمد وزواني نژاد برزي بشناس��نامه 462 در تاريخ 
89/9/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1- احمد علي فرزاد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 120 پسر متوفي، 
2- عباس فرزاد فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 26 پسر متوفي،  3- فاطمه وزواني 
نژاد برزي فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 22 دختر متوفي، 4- بتول وزواني نژاد 
ب��رزي فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 85 دختر متوفي و به ج��ز نامبردگان فوق 
ورثه ديگري ندارد. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك 
نوب��ت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراض��ي دارد و يا وصيتنام��ه از متوفي نزد او 
 باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك م��اه به دادگاه تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 600                                 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختاف نطنز
 

ابالغ وقت رسیدگي
10/151 در خص��وص پرونده كاس��ه 89-425 خواهان محمد اخوان دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه وجه چك به ميزان س��ي و پنج ميليون ريال به انضمام كليه خس��ارات 
قانوني وفق ماده 519 آ.د.م و هزينه دادرس��ي و تأمين خواس��ته تقديم نموده اس��ت. 
وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 89/11/16 ساعت 8:30 تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13321                          شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ رأي

10/152 كاس��ه پرونده: 718/89، ش��ماره دادنامه: 970-89/9/20، خواهان: مهران 
جمش��يدي به نش��اني اصفهان- بلوار شفق- كوي ش��قايق- خ بنفشه- پاک ششم- 
س��مت چپ، خوانده: حكمعلي نظمي مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردشكار: 
به تاريخ 89/8/30 ش��عبه 23 شوراي حل اختاف به تصدي امضاءكننده زير تشكيل 
اس��ت، پرونده كاس��ه 718/89 مفتوح و تحت نظر مي باشد،  شورا با ماحظه اوراق 
پرون��ده و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتي مبادرت ب��ه صدور رأي مي 

نمايد.
رأي شورا

در خص��وص دع��وي آق��اي مه��ران جمش��يدي ب��ه طرفي��ت آق��اي حكمعل��ي 
نظم��ي ب��ه خواس��ته مطالبه مبلغ بيس��ت ميلي��ون ريال رس��يد عادي ارائه ش��ده به 
انضم��ام خس��ارات وارده ب��ا عناي��ت ب��ه اظه��ارات خواهان،  رس��يد ع��ادي ارائه 
 ش��ده و اينك��ه خوان��ده ب��ا وصف نش��ر آگهي انجام ش��ده در جلس��ه رس��يدگي 
حاضر نگرديده و دفاعي به عمل نياورده است لذا خواسته خواهان مقرون به صحت 
تش��خيص داده ش��ده و به اس��تناد مواد 198 و 519 قانون آيين دادرس��ي مدني رأي 
 ب��ر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ س��ي هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي در ح��ق خواهان صادر و اعام 
مي گ��ردد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهي در همين 
 ش��عبه و س��پس ظ��رف 20 روز ديگر قاب��ل تجديدنظر در محاك��م عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 13338                         شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگي
10/154 در خص��وص پرونده كاس��ه 1343/89 خواهان ش��ركت اي��ران خودرو با 
وكالت مريم كريمي دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبل��غ 13/500/000 ريال با جبران 
كليه خس��ارات وارده و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه به 
طرفي��ت معصومه مجيدي جوي آبادي و عليرضا صادقي تقديم نموده اس��ت. وقت 
1 8 تعيين گرديده، با توجه 

2 رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخ 89/11/19 ساعت 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13348                          شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگي
10/155 در خص��وص پرون��ده كاس��ه 811/89 خواه��ان ش��ركت اي��ران خودرو 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت ناصر خليلي قلعه تقديم نموده اس��ت. وقت 
رسيدگي براي روز چهارش��نبه مورخ 89/11/6 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13351                          شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

10/156 در خص��وص پرون��ده كاس��ه 89-890 ش ح/ 28 خواهان ش��ركت ايران 
خودرو دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت سعيد مختاري تقديم نموده است. 
وقت رس��يدگي براي روز شنبه مورخ 89/11/9 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13350                          شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

10/157 در خص��وص پرون��ده كاس��ه 873/89 ش ح/ 28 خواهان ش��ركت ايران 
خودرو دادخواس��تي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت سعيد طالبي تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 89/11/9 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13349                          شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

10/158 در خصوص پرونده كاسه 89-124 خواهان محبوبه بثرم دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه خس��ارت وارده به اتومبيل پرايد تيپ س��ايپا 141 آي به ش��ماره انتظامي 
ايران 13-324 ل 16 مدل 84 به مبلغ 110 هزار تومان طبق نظر كارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري به انضمام مطلق خسارات دادرسي و كارشناسي جمعاً به مبلغ 150 هزار 
تومان به طرفيت مس��عود روحاني اصفهاني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز س��ه ش��نبه مورخ 89/11/26 س��اعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگي اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذمي شود.
م الف/ 13342                        شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
احضار

10/159 در پرونده كاس��ه 891638 ب 4 ش��عبه 4 بازپرس��ي دادس��راي عمومي و 
انقاب اصفهان آقاي ابراهيم شهبازي فرزند احمد شكايتي عليه آقاي روح اله يوسفي 
فرزن��د قباد داير بر كاهبرداري اينترنتي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين 
ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 
قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي 
مي ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعام نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 

گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13354             دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

 
ابالغ رأي

10/160 ش پرونده: 89-1210، شماره دادنامه: 1487-89/9/28 آمار، مرجع رسيدگي: 
شعبه 7 شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: شهرام نامبخش نشاني: خ خاقاني كوچه 
 چمن، بن بست فتوحي پ 49، خوانده: 1- شهرام قنبري، 2- مسعود هرمزنيا هر دو 
مجه��ول الم��كان، خواس��ته: ال��زام خواندگان ب��ه حض��ور در يكي از دفاتر اس��ناد 
رس��مي جهت انتقال س��ند يكدس��تگاه خودروي س��واري مقوم ب��ه 10/100/000 
ري��ال ب��ه هم��راه كلي��ه خس��ارات وارده قانون��ي، گردش��كار: ب��ا عناي��ت ب��ه 
محتوي��ات پرون��ده و اخ��ذ نظري��ه مش��ورتي اعضاي محت��رم ش��ورا ضمن ختم 
 رس��يدگي ب��ا اس��تعانت از خداون��د متعال به ش��رح آت��ي مبادرت به ص��دور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي ش��هرام نامبخش به طرفيت ش��هرام قنبري و مس��عود هرمزنيا به 
خواسته الزام خواندگان به انتقال سند خودروي سواري پژو پارس به شماره انتظامي 
ايران 13- 684 م 47 و كليه خس��ارات قانوني،  نظر به دادخواس��ت تقديمي خواهان 
و محتويات اوراق پرونده و رونوش��ت قولنامه ع��ادي معامله خودروي موصوفه در 
مورخه 89/2/11 و اينكه خواندگان علي رغم اباغ توس��ط نش��ر آگهي در روزنامه 
زاينده رود در جلس��ه حضور نيافته و دفاع مؤثري از خود بعمل نياوردند و اس��تعام 
حاصله از پليس راهور فاا اصفهان كه مشخص گرديده خودروي مذكور به نام مسعود 
هرمزنيا )خوانده رديف دوم( مي باش��د لذا شورا مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م 
نس��بت ب��ه خوانده رديف اول قرار رد دعوي صادر و اع��ام مي نمايد و با عنايت به 
اينكه خودرو و مدارک آن در يد خواهان مي باشد و با توجه به استعام صورت گرفته 
ً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 237 قانون  از پليس راهنمايي و رانندگي و مستندا
مدني و 198 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خوانده رديف دوم به الزام به حضور در 
احدي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال قطعي و رسمي سند خودروي سواري پژو پارس 
به ش��ماره انتظامي ايران 13-684 م 47 در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد رأي 
صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه و 20 

روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13405                        شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

  
ابالغ وقت رسیدگي

10/165در خص��وص پرون��ده كاس��ه 89-1535 ش 7 خواه��ان عبداله س��ليماني 
دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 1/776/000 تومان بابت سه فقره فيش به شماره هاي 
836073-591413-071453 و س��ه فقره رس��يد عادي بانضم��ام بليط هاي رفت و 
برگشت و هزينه بيكاري به طرفيت نعمت اله كرمي حاجي آبادي تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 89/11/25 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ 

ميشود.
م الف/ 13322                        شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
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در زندگ��ی امروزه مؤلفه های چيدمان منزل تغيير كرده اس��ت، در 
گذش��ته اگر كسی می خواست به س��بك مجلل منزل خود را دكور 
كند به طور قطع يك دس��ت مبلمان س��لطنتی و منبت كاری شده، 

اولين چيزی بود كه به كارش می آمد. 
اما اين روزها س��ليقه م��ردم تغيير كرده و دو مؤلف��ه به طور حتم 
در نظر گرفته می ش��ود: راحتی و سادگی. رمز زيبايی سبك مدرن 
امروز همين دو مؤلفه اس��ت. با وجود كمتر ش��دن مساحت منازل 
مؤلفه كاربردی نيز در وسايل تزئينی منزل هم نقش تازه ای را ايفا 
می كن��د. به عنوان مثال اس��تفاده از طاقچه های ديواری كه امروزه 
مورد توجه بس��ياری قرار گرفته عاوه بر زيبايی استفاده كاربردی 
خوبی هم دارد و دليل توجه به اين نوع از وسايل نيز همين مسأله 

است.
اس��تفاده از ميزهای با روكش پارچه ای نيز كه امروزه مورد توجه 
قرار گرفته عاوه بر زيبايی و ست شدن با مبلمان منزل می تواند در 
مواقعی كه ش��ما نياز به نشيمن گاه های بيشتری داريد مورد استفاده 

قرار گيرد. 
البته اين نكته را هم بايد مورد توجع داش��ته باشيم كه سبك مدرن 
به خوبی قابليت تلفيق با س��بك كاس��يك را دارد و برای چيدمان 
وسايل مدرن و سنتی در كنار هم تنها با ابتكارات كوچكی می توانيد 
ه��ر دو س��بك را در منزل خود پياده كنيد. عناصری كه در مس��ير 
ورود به نش��يمن يا پذيرايی قرار می گيرند می بايس��ت به شكلی 
چيده ش��وند كه فرد را به طرف محل مبلم��ان هدايت و همراهی 
 نماين��د و تا ح��د امكان باع��ث دور زدن و يا چرخي��دن ميهمان 

نشوند. 
در صورت��ی كه  يك  فضا كاربری ه��ای مختلف دارد می توان با 
تزئين��ات متفاوت و يا اس��تفاده از تابلو، تغيي��ر رنگ در ديوارها و 
نورپردازی متفاوت، فضا را به فضاهای ديگری تفكيك كرد. نحوه 
قرارگيری مبلمان پذيرايی بهتر اس��ت به صورت دّوار يا مستطيلی 
باش��د. در ص��ورت قرار دادن يك آب��اژور در زاوي��ه بين مبل ها 

می توان بر ابهت فضا افزود. 
دق��ت كنيد آباژور را از نوع بلند پايه انتخاب نماييد. اتاق نش��يمن 
محلی اس��ت كه در تمام س��اعات روز برای ص��رف غذا، پذيرايی 
ميهمان های صميمی، تماش��ای تلويزيون و... مورد اس��تفاده قرار 
می گي��رد. نح��وه نورپردازی، احس��اس آرامش يا عدم احس��اس 
امنيت، ش��اد ب��ودن يا دلگير ب��ودن را به حاضران الق��اء می كند. 
هم چني��ن می توان با نورپردازی مناس��ب، عيب و نقص محيط را 
پوش��انيد. البته با توجه به اين كه اتاق نشيمن در منزل محل تجمع 
خانواده است، نحوه نورپردازی نيز بايد به صورتی باشد كه آرامش 

به حاضران القاء شود. 
يك روش بس��يار مناس��ب برای نورپردازی يك اتاق، اس��تفاده از 
نوره��ای غيرمس��تقيم اس��ت كه به ط��ور مس��تقيم روی صورت 
افراد و اش��ياء س��ايه های تند ايجاد نكند. بدين ترتيب با استفاده 
از س��ايه های ماي��م، گرم��ی و صميميت خاص ب��ه فضا حاكم 
می شود. برای زيباتر شدن و تكميل نورپردازی در اتاق، می توان 
ع��اوه بر لوس��ترها و المپ ه��ای س��قفی از چراغ های كوچك 
 تزئين��ی برای آذين گوش��ه و كنار اتاق، با نورهای مايم اس��تفاده 

كرد.

با توجه به اين كه ش��ومينه در اتاق نش��يمن مركز توجه است، نوع 
چيدمان مبلم��ان برای زيباتر جلوه دادن آن دارای اهميت اس��ت. 
ب��ا توجه به معم��اری و زيبايی ش��ومينه و گرمايی ك��ه در هوای 
س��رد ايجاد می كند، جايگاه مناس��بی اس��ت تا مبلمان اصلی را در 
 كن��ار آن ق��رار داد. برای اين منظ��ور روش ه��ای مختلفی وجود 

دارد:
به صورت رس��می: رس��می ترين حالت آن اس��ت ك��ه دو مبل 
يكس��ان را به صورت عمود به ش��ومينه ق��رار داد تا حس قوی و 
فوری ای ايجاد ش��ود. به اين ترتيب قسمت باالی شومينه )طاقچه 

آن( مركز توجه خواهد شد. 
می توانيد دو صندلی رو به روی شومينه بگذاريد. يك فرش بزرگ، 
ي��ك ميز قهوه  در وس��ط و چند ميز كناری، دكوراس��يون را كامل 
می كنند. اگر اتاق به اندازه كافی بزرگ است، يك جفت صندلی رو 
به روی ش��ومينه عالی خواهد بود. می توان در ميهمانی های بزرگ 
از آن ها كمك گرفت، ضمن آن كه جای خالی شومينه را در فصل 
تابستان پر خواهد كرد. از اين چيدمان كاسيك هم در دكوراسيون 

سنتی و هم مدرن استفاده می شود.
نیمه  رسمی: در حالت نيمه رسمی، يك مبل را عمود به شومينه 
ق��رار دهيد ولی يك جفت صندلی )يا مبل دوم( را رو به روی آن 

بگذاريد. 
بهتر است صندلی ها بين اتاق پذيرايی و ناهارخوری يا حال باشند. 
چون نگاه كردن به پش��ت صندلی ها و ميز از نگاه كردن به پش��ت 
كام��ل يك مبل بهتر اس��ت. پارچه صندلی ه��ا را هماهنگ با مبل 
انتخاب كنيد. الزم نيس��ت مانند مبل باش��د. اگر اتاق پذيرايی شما 
به اندازه كافی بزرگ اس��ت، برای جداس��ازی فض��ا می توانيد دو 
 صندلی مختلف يا تخت خوابش��و يا نيمكت ه��م به مبلمان اضافه 

كنيد. 
متن��وع: برای طرح متنوع می توانيد از تركيب صندلی ها اس��تفاده 
كنيد. صندلی های بزرگ رو به روی هم برای اين منظور مناس��بند. 
اگ��ر به صندلی های بيش��تری نياز بود، می تواني��د از چهار عدد كه 
رو ب��ه روی هم قرار می گيرند و يك نيمكت رو به روی ش��ومينه 
استفاده كنيد. اگر هر چند وقت يك بار اهل جا به  جا كردن مبلمان 

هستيد، اين نوع  دكوراسيون مناسب شماست. 
می تواني��د از يك ميز مخص��وص برای خوردن قه��وه يا يك ميز 
ب��ازی يا ميز كتابخانه اس��تفاده كنيد. اما در نظر داش��ته باش��يد كه 
ميزهای بلند ممكن اس��ت جلوی ش��ومينه را بگيرند. در تابس��تان 
 و به��ار با اش��ياء و روش های مختلف می توانيد ش��ومينه را تزئين 

كنيد.
به عنوان مثال:

1- هيزم های خشك را به شكل هرم داخل شومينه قرار دهيد.
2- در داخل شومينه شمع های بلند و ضخيم با ارتفاع های مختلف 

بگذاريد و در ميهمانی ها آن ها را روشن كنيد.
3- در مركز و جلوی شومينه اشيای تزئينی قرار دهيد.

4- يك جفت صندلی جلوی شومينه بگذاريد.
اس��تفاده  كوچ��ك  مجس��مه های  ي��ا  خش��ك  گل ه��ای  از   -5 

كنيد.

نحوه چيدمان نشيمن و پذيرايی  نحوه چيدن مبلمان
در کنار شومينه

چیدمان دکوپاژ

زاینده رود
انص��اری رئيس س��ازمان  مظف��ر 
بازرگانی اس��تان اصفه��ان در گفتگوی 
وي��ژه هش��تمين نمايش��گاه مبلم��ان و 
دكوراس��يون خانگی از ايجاد تعادل در 
بازار تولي��د و واردات اجناس با زاينده 

رود سخن گفت.
رئيس س��ازمان بازرگانی استان اصفهان 
گف��ت: در هر نوع مصرف��ی اولويت با 
توليدكنن��دات داخل اس��ت و جايی كه 
تولي��د داخلی كفايت نكن��د، واردات با 
تعرف��ه تنظيم انجام می پذي��رد تا صنايع 
داخلی لطمه نبينند و نكته دارای اهميت 
اين است كه عرضه و تقاضا مدنظر قرار 
گيرد، اگ��ر قيمت تمام ش��ده توليدات 
داخلی باال رود س��ليقه مردم به س��مت 
مبل وارداتی كش��يده می شود، يك بنگاه 
اقتصادی اولين اصل آن بازاريابی و حفظ 
ذائقه مصرف كننده و س��ليقه آن است، 
اگر نتوانند توليدكنندگان مبلمان سليقه و 
ذائقه خريدار را اش��باع كنند او به سمت 

مبلمان خارجی سوق پيدا می كند.
مظفر انصاری اضافه كرد: توليدكنندگان 
مبلم��ان و دكوراس��يون بايد به س��مت 
تكنول��وژی روز برون��د ت��ا قيمت تمام 
ش��ده را پايين بياورند، البته حفظ سنت 
و مي��راث كه��ن باي��د به ط��ور تلفيقی 
در اي��ن توليدات وجود داش��ته باش��د،  
توليدكنندگان و خريداران بايد بدانند كه 
فضای فعلی، بازار رقابتی شديد است كه 
اگر مجهز نباشند از قافله عقب می افتند.

وی ادامه داد: در گ��زارش های مردمی 
مشاهده شده كه توليدكنندگان مبل برای 
كم كردن قيمت ه��ا كيفيت مواد اوليه و 
طرز س��اخت را پايين می آورند كه اين 
مش��تری را ب��ه بازارهای ديگر س��وق 
می دهد،  در حوزه وزارت بازرگانی عاوه 
ب��ر اتحاديه مبل كه رواب��ط بين خريدار 
و فروش��نده را رصد می كند و س��امانه 
124 ك��ه مربوط به گ��زارش تخلفات و 
گرانفروشی است در بحث های تعرفه ها 
از توليدات داخلی حمايت ش��ده است. 
رئيس س��ازمان بازرگانی استان اصفهان 
اذع��ان داش��ت: كس��انی ك��ه بتوانن��د 
صادرات مبلمان و دكوراس��يون داش��ته 

باش��ند جايزه های صادراتی می گيرند و 
با توجه به تنوع انواع نش��يمن ها،  شامل 
مبل خانگی، پزش��كی، اداری، صنعتی،  
آرايشی،  ش��هری و مبلمان پاستيكی و 
الكی، بين 10 ت��ا 60 درصد به واردات 
مبل سود بازرگانی تعلق می گيرد، اما از 
آفات تعرفه باال تقويت قاچاق است كه 
بايد توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان 
بدانن��د اگر تعرفه مبلمان از كش��ورهای 
همسان باالتر رود موجب بروز راه های 

غيرشرعی و قاچاق می شود.
وی تصريح كرد: وظيفه دوگانه ما تعريف 
راهكارهای تج��ارت قانونی مطلوب و 
جلوگي��ری از واردات بی رويه و پديده 
قاچاق اس��ت كه با كمك دس��تگاه های 
اقتص��ادی و هم��كاری نظارت��ی انجام 
می پذي��رد، هم چنين ب��رای ورود مبل با 
رويه كوبی و ب��دون رويه كوبی تفاوت 
قائل شده ايم و مبلمان بدون رويه كوبی 
راحت تر و با تعرفه كمتر وارد می ش��ود 
ول��ی مبلمان ب��ا رويه كوب��ی دارای 60 

درصد تعرفه گمركی واردات 
است چرا كه مبلمان بدون 

رويه كوبی باعث ايجاد 
كش��ور  در  اش��تغال 

می شود.
از  مبلم��ان  صناي��ع 

كوچك  كارگاه ه��ای 
به س��مت توليد انبوه 

صنعتی پيش برود
رئيس س���ازم����ان 
بازرگان����ی اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: 
صنايع كوچك مبلمان 
بايد به سمت تولي��د 
ايجاد  انبوه صنعتی و 
تولي��دی  كارگاه های 
وس��ي�ع پيش بروند و 
اف��رادی كه می خواهند 

روز  تكنول�����وژی  از 
استفاده كنند بايد از حالت 

و فضای صنفی به صنعتی تبديل ش��ده 
بيشتری در شهرک های صنعتی بگيرند تا 
بتوانند از تسهيات صنعتی بزرگ و كم 
سود به ش��رط اشتغال زايی استفاده كنند 

كه اين تسهيات نبايد به عنوان سرمايه 
در گردش محسوب شود.

مظفر انصاری با بيان اين نكته كه نمايشگاه 
محلی برای عرضه توانمندی های صنعتی 
و توليدی است افزود: بحث فروش بايد 
از نمايشگاه ها جمع شود و نمايشگاه ها 
به ص��ورت علمی، صنايع م��ورد لزوم، 
توليدات مرغوب و الگوهای مطلوب را 
به نمايش بگذارند تا مردم نوآوری های 
مختلف را ببينند و توليدكنندگان دارای 
برن��د و مارک ه��ای مطمئ��ن و نام��دار 

شوند.
وی تصريح كرد: برنامه توسعه منعی 

را ب��رای واردات و صادرات كاال نديده 
اس��ت و وظيفه دولت كنترل واردات با 
تعرفه اس��ت و با جهانی ش��دن اقتصاد 
نمی ش��ود عقب ماند و باي��د در فضای 
رقابتی جايگاهی مناس��ب كس��ب كرد 
و به س��مت كم كردن قيمت ها و ايجاد 

محصوالت با كيفيت و قابل رقابت پيش 
رفت.

انصاری خاطرنش��ان كرد: دولت متولی 
كيفيت بندی نيست و در گمرک توسط 
فع��االن اقتص��ادی براس��اس نمره های 
خاصی اجناس وارد می ش��ود و وزارت 
بازرگان��ی ني��ز به ط��ور قط��ع از ورود 
كااله��ای بی كيفيت جلوگيری می كند و 
در طرح��ی جديد كاالهای بی كيفيت  را 
به را حتی از بازار خارج 

می كند.

تولیدکنندگان مبلمان به سمت تکنولوژی روز رفته 
و قیمت را پایین بیاورند
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اشتايگر چهره 
برتر سال 2010 

پيشنهاد 
 وسوسه انگيز 
من  سيتی 
به »په په«

تولد های مهم 
و رند سال 2010 
در جهان فوتبال

هافب��ك ملی پوش بايرن مونيخ عنوان چهره برتر فوتبال 
آلم��ان را به خود اختصاص داد. در رأی گيری نش��ريه 
هفتگ��ی و معتبر كيكر، باس��تين ش��واين  اش��تايگر صاحب 
بيش��ترين آرا ش��د و توانس��ت عن��وان مذك��ور را به خود 

اختصاص دهد.
اين بازيكن در س��ال گذش��ته هم��راه با تيم باش��گاهی اش 
درخش��ش خيره كننده ای در رقابت ه��ای بوندس ليگا و جام 
حذفی داش��ت و در پيكارهای جام جهانی 2010 نيز يكی از 
اركان اصلی كسب پيروزی های تيم تحت رهبری يواخيم لو 

و كسب عنوان سومی بود. 
بدين ترتيب ش��واين  اش��تايگر جا در پ��ای فليكس ماگات، 
س��رمربی ش��الكه گذاش��ت كه در پايان س��ال 2009 به اين 
افتخار رس��يده ب��ود. اين هافبك 26 س��اله پ��س از فرانك 
ريبری)2008(، ميش��ائيل باالک)2002(، اوليور كان)2001(، 
لوته��ار ماتي��وس)1999(، توم��اس هلم��ر)1996( و اريش 
ريب��ك)1992( هفتمي��ن بازيكنی اس��ت كه تاكن��ون چنين 

افتخاری را كسب كرده است.

 مداف��ع پرتغالی تي��م فوتبال رئال مادريد از منچس��تر 
 س��يتی پيش��نهاد 3 ميلي��ون يوروي��ی درياف��ت كرده 

است.
به گزارش آس اسپانيا، په په كه در هر فصل از رئال مبلغ يك 
ميليون و سيصد هزار يورو دريافت می كند، با  پيشنهادی دو 
برابر اين رقم از س��وی منچسترسيتی انگليس مواجه شده و 

آن را وسوسه انگيز می خواند. 
وی در اين ب��اره گف��ت: انتق��ال از تيم بزرگی مث��ل رئال به 
من س��يتی كار ساده ای نيست و نمی شود همه چيز را در پول 

خاصه كرد. 
زب��ان م��ن پرتغال��ی اس��ت و در كل، در فوتب��ال كش��ور 
همس��ايه يعن��ی اس��پانيا راحت ت��ر هس��تم؛ اما اي��ن دليل 
منچس��تر  ارزش��مند  پيش��نهاد  رد  ب��رای   توجيه كنن��ده ای 

نيست. 
رئال مادريد س��رگرم خريد ي��ك مهاجم تمام عيار در حد و 
اندازه های ميليتو يا يورنته اس��ت. در سياس��ت های اين تيم 

هرگز فروش مدافع لحاظ نشده است.

در س��ال 2010 برخ��ی از ب��زرگان جهان فوتب��ال اعم از 
بازيكن و مربی و پيشكس��وت به سنين 30، 40، 50 يا 70 
رسيدند. به گزارش سايت رسمی فيفا، يواخيم لو 50 ساله شد، 
كسی كه هنوز هم عده ای معتقدند در سايه كلينزمن رشد كرد و 
بسيار خوش ش��انس بود، اما فوتبال آلمان هميشه مديون افكار 
ناب او در فوتبال آكادميك خواهد بود. رافائل بنيتس 50 س��اله 
ش��د، او با اينترميان قهرمانی در باش��گاه های جهان را جشن 
گرفت اما بافاصله از س��مت خود بركنار ش��د و جايش را به 
لئوناردوی برزيلی داد. الكسی الالس امريكايی 40 ساله شد، او 
ب��ا لباس تيم ملی كش��ورش دو بار حضور در ج��ام جهانی را 
تجربه و 7 س��ال پيش برای هميشه با فوتبال خداحافظی كرد. 
استبان كامبياسو 30 ساله ش��د، قرارداد 10 ساله او با اينترميان 
يكی از كم نظيرترين قراردادهای تاريخ فوتبال اروپا است. وی به 
تازگی در لباس اين تيم قهرمانی در جام باشگاه های جهان را نيز 
تجربه كرد و س��رانجام يكی ديگر از تولد های مهم و رند سال 
2010 ميادی مربوط می شد به جان تری 30 ساله كه هفتم ماه 

دسامبر ثبت شد. 

خبر

زاینده رود
هفت��ه پنجم پيكاره��ای دور رفت ليگ برتر واليبال باش��گاه های 
كش��ور امروز هش��تم دی با انجام هش��ت بازی در استان های مختلف 

كشور برگزار می شود. 
با وجود آنكه چهار هفته از مس��ابقه های ليگ برتر واليبال برگزار شده 
اما در هفته پنجم شاهد برگزاری هشت ديدار با حضور 16 تيم شركت 
كننده در مسابقه های هستيم و تاكنون در هر هفته بنا به داليلی بازی ها 

به طور ناقص برگزار شده بود.
در هفته پنجم ليگ برتر واليبال، نارنجی پوش��ان س��ايپا در استان البرز 
و مجموعه ورزش��ی انقاب ميزبان تيم برق كرمان هس��تند، تيمی كه 
تاكنون با چهار پيروزی جزو ش��گفتی های ليگ محس��وب شده است. 
در ماهشهر ش��اگردان پيمان اكبری بايد مقابل تيم پتروشيمی ماهشهر 
صف آرايی كنند. در قطب واليبال ايران تيم بازرگانی جواهری گنبد كه 
در طول اين مس��ابقه ها در انتظار يك پيروزی است ميزبان سرخپوشان 

پرسپوليس است.
ابومس��لم خراس��ان رضوی نيز در سالن بازسازی ش��ده مهران مشهد 
مقاب��ل تيم كاله آ م��ل بازی خواهد داش��ت و تيم آلوميني��وم المهدی 
بندرعب��اس هم در هرمزگان باي��د مقابل تيم اروميه ك��ه بازيكنان آن 
 به علت شكس��ت تيم پيكان از ش��رايطی روحی مطلوبی برخوردارند 
صف آرايی كنند. در هفته پنجم ليگ برتر واليبال سالن واليبال پايتخت 
يكی از روزهای ش��لوغ و پرترافيك خود را تجربه می كند به طوری 
ك��ه داماش گيان ميزبان پيش��گامان كوير يزد اس��ت، دانش��گاه آزاد 
 اس��امی مقابل تيم باريج اسانس كاشان بازی دارد، در تنها دربی هفته 
مش��كی پوش��ان ارتعاش��ات صنعتی اي��ران مقابل سبزپوش��ان بانك 

كشاورزی بازی می كنند.

رئيس سازمان تربيت بدنی در حاشيه ديدار با رئيس فدراسيون كشور 
اردن گفت: شك نكنيد در صورت برگزاری برخی از بازی های جام 
جهانی 2022 در ايران هزار هوادار به ورزشگاه می آيند و اين رخداد برای 
فوتبال و مردم آسيا بسيار خوب است، البته قطری ها نيز با پيشنهاد ما موافق 
هستند. علی سعيدلو )رئيس سازمان تربيت بدنی( در خصوص ديدارش با 
امير قطر و كمك های دوس��تانه به اين كشور در جام جهانی 2022 گفت: 
من به قطر رفتم تا به مسئوالن اين كشور بابت ميزبانی جام جهانی تبريك 
بگويم، امير قطر خودش خواست با ايران رابطه ای بسيار نزديك در ورزش 
برقرار كند و به آن ها چراغ سبز نشان داديم. سعيدلو خاطرنشان كرد: ما در 
راس��تای نزديكی با قطری ها خواستيم برخی از بازی های جام جهانی در 
ايران و در اس��تاديوم آزادی برگزار شود، مطمئن باشيد 100 هزار تماشاگر 
در ورزش��گاه آزادی گرد هم می آيند و اين برای فوتبال و مردم آسيا بسيار 
خوب اس��ت، خوشبختانه از اين مسأله هم استقبال خوبی شد. اين روزها 

كم اخبار عجيب و غريب نمی شنويم خوب اينم روش مگه چی ميشه!

 ارسان كاظمی بسكتباليست اصفهانی ش��اغل در دانشگاه رايس، 
عن��وان بازيكن هفته كنفران��س امريكا را به خ��ود اختصاص داد. 
ارسان كاظمی دانشجوی سال دوم دانشگاه رايس امريكا با ميانگين امتياز 
21/7 و 12/3 ريبان��د اي��ن عنوان را از آن خود كرده اس��ت. 12 رس��انه 
دانش��گاهی در امريكا برای انتخاب بازيك��ن هفته كنفرانس آمريكا، رأی 
گيری ترتيب دادند كه ارس��ان با ميانگين امتي��از 21/7 و 12/3 ريباند با 
بيشترين رأی، عنوان بازيكن برتر هفته را به خود اختصاص داد. كاظمی 
در حالی نتيجه اين رأی گيری را از آن خود كرد كه در بازی های گذشته 
تيمش در تورنمنت »تعطيات الس وگاس« عملكردی درخشان از خود 
به نمايش گذاش��ت. ارس��ان در ديدار برابر ميامی با 20 امتياز ركوردی 

جديد و قابل توجهی به ثبت رساند. 

 جواد نكونام كاپيتان تيم ملی ايران در بازی دوس��تانه تيم ملی ايران 
مقابل قطر برای يكصد و دهمين بار پيراهن تيم ملی را بر تن  كرد و 
ي��ك گام ديگر به شكس��تن ركورد بازی های مل��ی علی كريمی و مهدی 
مهدوی كيا نزديك  شد. نكونام كه يازدهمين سال حضورش در تيم ملی را 
به پايان می برد، به طور متوسط هر سال 10 بازی ملی در كارنامه دارد. علی 
داي��ی با 149 بازی، علی كريمی با 112 بازی و مهدی مهدوی كيا با 111 
بازی باالتر از نكونام هستند. كاپيتان فعلی تيم ملی تا پايان جام ملت های 
آس��يا كريمی و مهدوی كيا را پشت سر می گذارد، اما رسيدن او به ركورد 

دايی در حال حاضر دور از ذهن است.

 سرمربی تيم ملی كاراته همراه تيم صدرای زيرآب راهی مسابقه های 
آزاد پاريس خواهد ش��د. قرار است مسعود رهنما به عنوان آناليزور 
در اين رقابت ها حضور داش��ته باشد و به ارزيابی حريفان بپردازد. حامد 
 زيگس��اری كه در مس��ابقات جهانی صربس��تان نقره گرف��ت به همراه 
ذبيح اله پورش��يب دارنده مدال طای گوانگ ��ژو و امير مهدی زاده ديگر 

نماينده ايران در بازی های آسيايی نيز در تركيب اين تيم قرار دارند.

ورزش

چند خط برای این فوتبال...
به نظر می رسد ماجرای نقل و انتقال باشگاه های فوتبال در 
سطوح ليگ برتری و دسته يكی به شهرستان های مختلف، 
رفته رفته به يك اپيدمی سليقه ای و شتاب زده تبديل شده 
است. در اين بين نمايندگان مجلس و مسئوالن تربيت بدنی 
استان ها بدون در نظر گرفتن واژه ای به نام »هوادار« در شهر 
مبدأ، درصدد هستند تا به هر طريق و با هر ابزاری كه شده 
حرف خود را به كرسی بنشانند و باشگاه مورد نظر را فارغ از 
هرگونه بررسی كارشناسانه و صحيح به شهر متبوع خود منتقل 
كنند.  با اين حال جالب است بدانيد در يك تصميم گيری 
خودسرانه از سوی يكی از متخصصان جديد فوتبال ايران )!( 
قرار است باشگاه پيام مشهد كه دو فصل پيش در ليگ برتر 
حضور داشت و در همان زمان هم بازيكنان شايسته ای نظير 
اش��پيتيم آرفی را به فوتبال ما معرفی كرد، به شهری غير از 
مشهد منتقل شود. محمود صفايی مديرعامل و مالك باشگاه 
پيام مش��هد  در آخرين اظهار نظر خود تهديد كرده اس��ت 
كه اگر اس��تانداری و تربيت بدنی خراسان رضوی )كه زير 
مجموعه دولت محس��وب می شوند( به اين باشگاه كمك 
مالی نكنند، باشگاه پيام را به شهرستانی غير متمكن و محروم 
می برد تا هم به آن شهر توجه ويژه ای صورت بگيرد و هم 
به اين باشگاه خصوصی كمك شود! برهمين اساس شنيده 
می ش��ود كه صفايی، مالك باشگاه پيام در اين راستا بدون 
توجه به نظر هواداران اين باشگاه باسابقه مشهدی، شهرستان 
چناران و زادگاه خود را به عنوان مقصد جديد سبزپوشان پيام 
انتخاب كرده و برنامه ريزی هايی را نيز انجام داده است.  البته 
تا زمانی كه مسئوالن مجرب و تصميم گيرنده در استان ها اعم 
از ورزشی و غير ورزشی، بدون در نظر گرفتن آرای هواداران 
و به صورت خودسرانه خواهان انتقال باشگاه ها به شهرشان 
می شوند، نبايد از فردی كه به تازگی وارد »اين فوتبال« شده 

است، انتظار ديگری داشت.

ابراهیمی: 
جلسه های کمیته فنی 

تشریفاتی است
مرب��ی اس��بق تيم ملی فوتب��ال گفت: به نظر می رس��د 
جلسه های كميته فنی تشريفاتی و برای جلوی دوربين ها 
اس��ت. ناصر ابراهيمی در ارتباط با نقش كميته فنی در 
تصميم گيری های فدراس��يون فوتبال عنوان كرد: هنوز 
معلوم نيست تصميم اخيری كه فدراسيون در مورد تيم 
اميد گرفته موقتی اس��ت يا قصد دارند طبق معمول بعد 
بگويند مربی خارجی پيدا نكرديم و تا پايان افاضلی در 

رأس كار باقی می ماند. 
وی اف��زود: افاضلی ش��ايد ب��ه لحاظ فن��ی اطاعات 
خوبی داش��ته باشد اما به لحاظ تجربی سابقه ای ندارد. 
 حضور چند ماهه در تيم ملی و دس��تياری علی دايی را 

نمی توان تجربه دانست. 
تجربه يعنی حسن حبيبی كه چندين سال در مسابقه های 
 بين المللی و آس��يايی حضور داش��ته اس��ت. داش��تن 
لب تاپ و دانستن زبان خارجی نمی تواند جزو سوابق 

يك مربی به شمار رود. 
ابراهيم��ی تصري��ح كرد: وقت��ی رئيس فدراس��يون به 
صورت فرمايش��ی انتخاب می شود چه توقعی می توان 
از كميته فنی داشت؟ قبل از اينكه بخواهيم بدانيم نقش 
كميته فنی در تصميم گيری های فدراسيون چيست، بايد 
ب��ه اين فكر كرد كه چه كس��انی اين اعض��ا را انتخاب 
كرده اند. تا به حال ش��ده اعض��ای كميته فنی در مورد 
تصميم هاي��ی كه مربيان تيم ملی می گيرند نظر خود را 

عنوان كرده باشند؟
 اي��ن مربی خاطرنش��ان كرد: آي��ا اعض��ای كميته فنی 
پ��رس و جو كرده ان��د كه چرا قطب��ی دو هفته قبل از 
ش��روع رقابت های آس��يايی تيم را به اردو برده است؟ 
چه بحث كارشناس��ی و فنی پش��ت اي��ن اردو وجود 
دارد؟ چرا نبايد تيم ملی در ايران اردو داش��ته باش��د؟ 
آي��ا نظر كميته فنی هم بر اين بود ك��ه تيم ملی به قطر 
برود؟ به نظر می آيد كه جلسه های كميته فنی تشريفاتی 
اس��ت و فقط مقابل دوربين های تلويزيونی چای و آب 
می خورند. ابراهيمی گفت: چرا برای جلس��ه گذاش��تن 
وقت نيس��ت؟ مگر می خواهند مس��أله مثلث برمودا را 
ح��ل كنند؟ فوتبال ايران در مثلث��ی قرار گرفته كه نمی 

تواند خودش را از آن بيرون بكشد. 
تمامی اين اتفاق هايی كه رخ می دهد ضعف فدراسيون 
را نمايان می كند. مربی سابق تيم ملی با انتقاد از فريدون 
معينی يادآور ش��د: می خواهم بدانم مگر هر كس��ی در 
دانش��گاه تدريس می كند می تواند در فوتبال هم موفق 
باشد؟ هر تحصيل كرده ای دليل بر اين نيست كه فوتبال 
را ب��ه خوب��ی بفهمد. پس تجربه چه می ش��ود؟ به غير 
اين اس��ت كه معينی فقط بازيكن پرسپوليس و تيم ملی 
ب��وده و كارنام��ه خاص ديگری ن��دارد. جام ملت های 
آس��يا آخرين تير اين فدراسيون است و بايد بگويم اگر 
تيم ملی در اين مس��ابقه ها قهرمان ش��ود اهالی فوتبال 
 و مردم بايد تعجب كنند كه فوتبال چقدر آس��ان ش��ده 

است.

جواد سلطانی 

تعطي��ات  در حال��ی  مرف��اوی  صم��د 
بلن��د مدت بي��ن فصل ليگ برت��ر را آغاز 
می كند ك��ه هنوز اس��ترس تصميم نهايی 
فدراس��يون فوتب��ال در رابط��ه ب��ا نتيجه 
 ب��ازی تيمش براب��ر ذوب آه��ن را در دل 
دارد. هرچن��د كه طوالنی ش��دن قضيه او 
را نيز خس��ته كرده است، اما سرمربی مس 

هم چنان با دقت ف��راوان اخبار 
اي��ن قضي��ه را دنب��ال می كند. 
مرف��اوی پ��س از صحبت های 
انضباطی( كميته  شريفی)رئيس 
هم چنان تكرار بازی را حق تيم 

خودش می داند!
 گویا قرار نیست ماجراهای 
براب��ر  ش��ما  تی��م  ب��ازی 

ذوب آهن تمام شود؟
خود م��ن هم از اي��ن وضعيت 
خسته شده ام چه برسد به مردم! 

قضيه حالت فرسايشی به خود گرفته و من 
منتظر هستم تا ببينم مس��ئوالن باشگاه در 

نهايت چه اقدامی انجام خواهند داد.
 خودتان دیگر دنب��ال ماجرا را نمی 

گیرید؟
تا جايی كه به من مربوط می شود اقدام های 
خودم را انجام داده ام. تيم مال من نيست و 
اين مسئوالن باشگاه هستند كه ديگر نبايد 

اجازه دهند در اين مرحله حق مردم كرمان 
ضايع شود.

 ام��ا صحبت ه��ای رئی��س کمیت��ه 
انضباط��ی چندان به نفع تیم ش��ما 

نبود!
 فدراس��يون فوتبال برای تصميم گيری در 
ماجرای مس و ذوب آهن در بوته آزمايش 
ق��رار دارد. آنه��ا اگر به گون��ه ای تصميم 
بگيرند كه با منطق جور نيايد نه فقط جواب 
كرمانی ها ك��ه بايد جواب 
كل فوتب��ال ايران را بدهند، 
چرا كه به شدت زير سئوال 

می روند.
معتقدن��د  برخی ه�����ا 
ک��ه اعم��ال نفوذها در 
فدراسیون فوتبال زیاد 
است ش��ما به این امر 

اعتقاد دارید؟
 ت��ا زمان��ی كه فدراس��يون 
تصميم نهاي��ی اش را برای 
اين مسأله اعام نكند نمی توانيم در مورد 
آن ب��ه صراحت صحبت كني��م. اميدوارم 
كميته ای كه برای اين موضوع تشكيل شده 
اس��ت به گونه ای تصميم نگيرد كه بعدها 

شرمنده تاريخ شود.
هوش��نگ نصیرزاده معتقد اس��ت 
تکرار بازی باع��ث یك بدعت بد در 

فوتبال ایران می شود!

اين  بد  بدعت 
است كه يك 
ام���ر خاف 

جا  را  مق��ررات 
بيندازي��م. طب��ق 
تم��ام قوانين دنيا 
ب��ازی بايد تكرار 
شود. انجام قانون 

بدعت بد است يا 
كردن  مح��روم 
از  تي��م  ي��ك 
حق�ش؟! ضمن 
اينكه نصيرزاده 

برای  نظ��ر  يك 
داده  خ����ودش 
است و وج�اهت 

ق��انونی ندارد!
هر  تحت  پس 
اگر  ش��رايطی 
عليه  تصميم 
 ش��ما باش��د 

نم��ی 
پذيريد؟!

 گفتم تصميم 
ادل��ه  باي��د 
داشته  منطقی 

با  آن ها  باشد. 
و  منطقی  داليل 

محكمه پس��ند به ما بگويند كه حق شما 
نيست بازی تكرار شود ما می پذيريم!

 در آخر از تیم ملی هم بپرسیم. 
گوی��ا ناراحت بودی��د که از 
تی��م  در  بازیکن��ی  م��س 
مل��ی نیس��ت. ب��ا ای��ن 
حس��اب شانسی برای 
ملی  تیم  موفقی��ت 

قائل هستید؟ 
فقط می توانم بگويم 
تي��م ملی ب��ا عدم 
از  بازيكن  دعوت 
تي��م ما بيش��تر از 
م��س ض��رر كرد، 
بازيكنان  ما  چراكه 
داشتيم  ای  شايسته 
به  می توانستند  كه 
كنند  كم��ك  قطبی 
ك��ه ح��اال ب��ا خود 
ما تمري��ن می كنند. 
ب��ه ه��ر ح��ال من 
تيم  كنم  م��ی  فكر 
می توان��د  اي��ران 
نتيجه های  قطر  در 
و  بگي��رد  خوب��ی 
ب��رای موفقيت تيم 
زيادی  شانس   قطبی 

قائلم.

یادداشت

گفتگو

برگزاری کامل بازی های والیبال بعد از چهار هفته
باریج اسانس کاشان و میهمانی 

دانشگاه آزاداسالمی

احتمال برگزاری بازی های مقدماتی 
جام جهانی 2022 در ایران

ارسالن، بازیکن هفته کنفرانس آمریکا

یورش نکونام به رکورد ملی علی دایی!

اعزام زیگساری از سپاهان به 
مسابقه های آزاد پاریس

تحلیلهمراه با جام

پژمان سلطانی 

تي��م مل��ی فوتب��ال كش��ورمان در 
چهارمين دوره جام ملت های آس��يا 
توانس��ت جام قهرمانی اين رقابت ها 
را در ورزش��گاه امجديه تهران نگه 
دارد و اولي��ن قهرمان��ی اي��ران در 
مس��ابقه های ج��ام ملت های آس��يا 

كسب شود.
مل��ی پوش��ان ايران��ی روز بيس��تم 
ارديبهش��ت ماه سال 1347 در اولين 
دي��دار با دو گل تي��م هنگ كنگ را 
شكس��ت داد. گل های ايران را نيمه 
دوم هماي��ون بهزادی و علی جباری 
در حضور 28 هزار تماش��اگر به ثمر 

رساندند.
پس از اين مسابقه شاگردان محمود 

ي��ك  ب��ا  بيات��ی 
ب��ازی هماهنگ و 
گل   4 با  منس��جم 
تي��م تاي��وان را از 
برداشتند.  رو  پيش 
و  بهزادی  همايون 
نيمه  حسين كانی 
گل  دو  نخس��ت 
به  كشورمان  برای 
و  آوردند  ارمغ��ان 
دوم،  دقيقه   45 در 
اكب��ر افتخ��اری و 
دو  فرزامی  حسين 
گل ديگ��ر را وارد 

دروازه تايوان كردن��د كه نزديك به 
30 هزار تماش��اگر ايرانی نظاره گر 
اين مس��ابقه بودند. در سومين ديدار 
ايران با حس��اب 3 بر ي��ك برمه را 
مغل��وب كرد. حس��ين كان��ی نيمه 
نخس��ت با ي��ك گل اي��ران را جلو 
انداخت و در نيمه دوم اكبر افتخاری 
و هماي��ون به��زادی دو گل ديگر به 

ثمر رساندند. 
تيم برم��ه يكی از گل ه��ای خورده 
را جبران ك��رد و در فينال چهارمين 
ج��ام  فوتب��ال  مس��ابقه های  دوره 
ملت های آس��يا ايران روز بيست و 
نهم ارديبهشت سال 1347 با حساب 
2 بر ي��ك رژيم اش��غالگر قدس را 
 درهم كوبيد و قهرمان اين جام لقب 

گرفت. 
هماي��ون به��زادی و پروي��ز قلي��چ 
خان��ی در نيمه دوم زنن��ده گل های 
ايران بودند. گفتنی اس��ت كه ديدار 
اي��ران با تيم های تاي��وان و برمه به 
ترتيب روزهای بيس��ت و س��وم و 
 بيس��ت و ششم س��ال 1347 انجام 

شد. 
محم��ود بياتی، س��رمربی اي��ران در 
مسابقه فينال از عزيز اصلی، مهراب 
كاش��انی، حسن  جعفر  ش��اهرخی، 
عرب،  مصطف��ی  حبيبی)كاپيت��ان(، 
پرويز قليچ خانی، حس��ين فرزامی، 
فريبرز اس��ماعيلی، حس��ين كانی، 
اصغر ش��رفی )هماي��ون بهزادی( و 
اكبر افتخاری استفاده كرد و همايون 
بهزادی با گلی كه وارد دروازه رژيم 
ق��دس  اش��غالگر 
كرد عن��وان ذخيره 
طاي��ی محم���ود 
تا مدتی  را  بيات��ی 
يدک كشيد. حسين 
حبيب����ی اولي���ن 
بود  ايرانی  كاپيتان 
كه جام قهرمانی را 

باالی سر برد. 
در  ك���ره جنوب��ی 
غياب تيم كشورمان 
چهار  حض��ور  در 
اولي��ن دوره  تي��م 
مس��ابقه ه�ای جام 
ملت ه��ای آس��يا را فتح ك��رد. اين 
مس��ابقه ها ب��ه ص��ورت دوره ای در 
هن��گ كن��گ برگ��زار و كره جنوبی 
در آخري��ن دي��دار با نتيج��ه 5 بر 3 
 ويتن��ام را مغلوب ك��رد و 5 امتيازی 

شد.
س��انگ  را  كره جنوب��ی  گل ه��ای 
 ن��اک ون)5( س��انگ كي��ون)41( و 
)58 پنالت��ی( و چ��وی چونگ مين 

)57( و )66( به ثمر رساندند. 
در شماره بعدی منتظر گزارش كاملی 
از دومي��ن قهرمانی ايران در پنجمين 
دوره جام ملت های آس��يا باشيد كه 
ناص��ر حجازی،  س��تاره هايی چون 
صف��ر ايرانپارک و اكب��ر كارگر جم 

ظهور كردند.

زاینده رود
ب��ی ش��ك مهم تري��ن رويداد 
مي��ادی   2010 س��ال  ورزش��ی 
جهانی  ج��ام  فوتب��ال  رقابت ه��ای 
2010 آفريق��ای جنوب��ی ب��ود ك��ه 
 ركوردهای جدي��دی در آن به ثبت 

رسيد. 
مس��ابقه های ج��ام جهان��ی ب��رای 
نخس��تين بار در قاره س��ياه برگزار  
ش��د و اس��پانيا تنها تيم اروپايی بود 
كه خارج از قاره سبز، جام قهرمانی 
 را ب��رای اولي��ن ب��ار باالی دس��ت 

برد.
اي��ن تيم در فينال با تك گل آندرس 
اينيستا، هلند را از پيش رو برداشت. 
ناكامی تيم های فرانسه و انگليس از 
مهم ترين اتفاق های اين جام به شمار 

آمد كه اين بازی ها 
پيش��گويی های  با 
پ��ل )اخت���اپوس 
مع���روف آلمانی( 
ب��ه ج���ذابيت��ش 
از  ش��د.  اف��زوده 
ديگ��ر اتفاق ه��ای 
می توان  فوتبال��ی 
دو  انتخ��اب  ب��ه 
كش��ور روس��يه و 
قط����ر جهت جام 
و   2018 جهان��ی 
ك�ه  اش��اره   2022
بس��ي��اری  ب��رای 

غافلگير كننده بود و حتی سپ باتر 
)رئيس فدراسيون جهانی فوتبال( را 

به گرفتن رشوه متهم كردند.
 روس��يه و قط��ر برای نخس��تين بار 
ميزبان��ی ج��ام جهانی را ب��ر عهده 
خواهن��د گرف��ت. در مس��ابقه های 
در  برزي��ل  تي��م  جهان��ی  واليب��ال 
كش��ور ايتاليا به مقام نخس��ت رسيد 
و تيم ه��ای كوب��ا و صربس��تان ب��ه 
ترتيب دوم و سوم ش��دند، اما نكته 
مهم در اي��ن رقابت ها ع��دم توفيق 
تي��م ميزبان بود. ايتالي��ای ميزبان در 
 اي��ن رقابت ه��ا ن��اكام ب��زرگ لقب 

گرفت. 
آبی پوشان ايتاليايی حتی به زحمت 
توانس��تند تيم كش��ورمان را با نتيجه 

3 ب��ر 2 شكس��ت دهن��د. در ج��ام 
جهانی بسكتبال نيز امريكا با غلبه بر 
ميزبان رقابت ها )تركيه( بر سكوی 
 اول ايس��تاد و صربس��تان در ديدار 
رده بندی ليتوانی را شكست داد. در 
اين مسابقه ها ايران با چهار باخت و 
يك برد راه به جايی نبرد. رقابت های 
كشتی آزاد و فرنگی جهان در كشور 
روسيه انجام ش��د كه ميزبان هر دو 
ج��ام را در خان��ه نگه داش��ت. تيم 
كشتی فرنگی كشورمان با دو طای 
حميد س��وريان و اميرعل��ی اكبری 
نتيجه تاريخ كش��تی فرنگی  بهترين 
ايران را رقم زد. در اين بين سوريان 
موفق شد پنجمين طای جهانی خود 
را صيد كند، ولی كشتی آزاد ايران با 
ي��ك مدال نقره و ي��ك برنز در رده 
چه��ارم تكي��ه زد. 
يكمين  و  بيس��ت 
رقابت ه��ای  دوره 
زمس��تانی  المپيك 
در ونك��وور كانادا 
و  ش��د  برگ��زار 
با  توانس��ت   كانادا 
از  گي���ری  به��ره 
ب��ه مقام  ميزبان��ی 
قهرم��انی برس��د. 
م���رگ لوژس��وار 
در  گ�رجس��تانی 
تم���ري��ن  حي��ن 
رخداد  تلخ تري��ن 

مسابقه های المپيك كانادا بود.
بازی های آسيايی گوانگژو مهم ترين 
رويداد ورزش��ی ق��اره پهناور جهان 
در س��ال 2010 ميادی محس��وب 
ش��د ك��ه طب��ق پيش بينی ه��ا چين 
 ب��ا اقت��دار به مقام نخس��ت دس��ت 

يافت.
ژاپن و كره جنوبی دوم و سوم شدند 
و تيم ايران بر س��كوی چهارم تكيه 

زد. 
ايرانی ها مايلند با سال جديد ميادی 
تي��م فوتبال كش��ورمان قهرمان جام 
ملت های آس��يا ش��ود كه ب��ا وجود 
افشين قطبی به عنوان سرمربی شايد 
اين انتظ��ار نيز تا چهار س��ال آينده 

ادامه داشته باشد.

بازگشت به 42 سال قبل 

اولين قهرمانی ايران در جام 
ملت های آسيا

مهم ترین رخدادهای ورزشی سال 2010 میالدی 

از قهرمانی اسپانيا در جام جهانی 
فوتبال تا درخشش ايران در گوانگژو

نصیرزاده برای خودش نظر داده است!

صمدمرفاوی: فدراسیون خودش را شرمنده تاریخ نکند! 

بدعت بد این 
است که یك امر 
خالف مقررات را 
جا بیندازیم. طبق 
تمام قوانین دنیا 
بازی باید تکرار 

شود
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دوشنبه 29 آذر 1389/ 14 محرم 1432/ شماره Monday 20 December 2010    419 )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بیزار نباشید.

° 10° 11آب و هوای امروز )اصفهان( -11 °-13 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
 Wednesday 29 December 2010    427 چهارشنبه 8 دی 1389/ 23 محرم 1432/ شماره

امام علی )ع(:
ایمان خود را با صدقه 
دادن و اموالتان را با زکات 
دادن نگاهدارید و امواج 
بال را با دعا از خود برانید.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد موارد ذیل را واگذار نماید.

محل اعتبارمبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
نصب و راه اندازي دایجسترهاي R1 و R2 تصفیه خانه 89-4-416

فاضالب شمال اصفهان
جاري25/000/000

خرید لوله فوالدي در اقطار 300 و 600 میلیمتر با 89-4-417
ضخامت 7 و 8 میلیمتر داراي پوشش داخلي و خارجي

عمراني72/000/000 

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 89/10/18
 گشایش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 89/10/19

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي 
 تلفن تماس: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي

اولین قرعه کشي مخصوص مشترکین تلفن هاي ثابت 
استان 313 جایزه براي مشترکین خوش حساب

مشترکین محترم تلفن های ثابت سراسر استان با پرداخت به موقع و الکترونیك 
قبوض خود از جوایز نفیس این دوره شرکت مخابرات استان بهره مند مي گردند.

3 سفر زيارتي به مشهد مقدس
10 دستگاه گوشي تلفن همراه با سيم کارت اعتباري همراه اول

100 عدد سيم کارت اعتباري همراه اول
200 عدد شارژ 50000 ريالي همراه اول

جدول امتیازات مشترکین تلفن ثابت

2 )امتیاز(پرداخت به موقع )تا زمان آخرین مهلت پرداخت(

2 )امتیاز(پرداخت الکترونیك )عابر بانك، تلفن بانك، اینترنتي و...(

3 )امتیاز(پرداخت الکترونیك از طریق سامانه 1818 

3 )امتیاز(نداشتن بدهي در 3 دوره قبلي 

4 )امتیاز(پرداخت بدهي دوره هاي قبلي

5 )امتیاز(پرداخت بدهي و دایري مجدد تلفن هاي تخلیه شده

روابط عمومي شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري

از شما که صورتحساب تلفن خود را به 
موقع و از طریق سامانه 1818 پرداخت 

مي نمائید سپاسگزاریم.

مشترك گرامي

)به راحتي به اينترنت وصل شويد و هزينه آن را روي قبض تلفن خود پرداخت نمائيد.(

مطمئن ترین راه براي پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه حتي بدون دریافت 
قبض و به صورت 24 ساعت شبانه روز

اینترنت هوشمند شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

سامانه پرداخت غیرحضوري

سرویس ارزش افزوده شرکت مخابرات استان

منتظر باشید!
جوایز و امکانات ویژه اي براي مشترکین تلفن ثابت با کارکرد باال در نظر گرفته شده است.

قصه گویي 

 نداي حافظ

 مشاوره با وکال و پزشکان

سرویس اطالع رساني

1818 دريافت ريز مكالمات

ع از هزينه مكالمات
اطال

9721818 پايين ترين قيمت
باالترين كيفيت 

9722020

عرض  تبریك  صمیمانه  را  جنابعالي  انتصاب 
مي نماییم. از خداوند متعال براي حضرتعالي 
توفیق روزافزون و موفقیت در مسئولیت جدید 

را خواستاریم.
روزنامه زاينده رود

برادر بزرگوار جناب آقاي آمهدي
مدير محترم روابط عمومي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان


