
رئي��س بازرگان��ي چهارمح��ال و بختي��اري 
ن��و  ايده ه��اي  ارائ��ه  ب��ا  نخب��گان  گف��ت: 
 نق��ش موث��ري در هدفمندس��ازي يارانه ه��ا 

دارند.  
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، »اس��ماعيل كاوياني« در 
نشس��ت ب��ا نخب��گان مركز رش��د فن��اوري 
دانش��گاه ش��هركرد افزود: فراخ��وان نخبگان 
و محققان مركز رش��د و فناوري در راس��تاي 
 ارائه طرح ها و اجراي ايده هاي نو آغاز ش��ده 

است. 
وي اظهار داش��ت:  نخبگان و محققان اس��تان 
م��ي توانند ط��رح هاي توجيه��ي و ايده هاي 
خود را در راس��تاي اس��تفاده بهينه از منابع در 
راس��تاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 

ارائه كنند. 
قان��ون  اج��راي  داش��ت:  بي��ان  كاويان��ي 
از  ل��زوم اس��تفاده  يارانه ه��ا  هدفمندس��ازي 
ابت��كارات نخبگان در زمين��ه كاهش مصرف 
 انرژي و استفاده بهينه را بيش از پيش ضروري 

مي كند. 
وي اف��زود: ط��رح تحول اقتص��ادي فرصت 
مناسبي براي تبديل پتانس��يل هاي استان ها به 
ايده هاي فاخ��ر و زمان مغتنم��ي براي تبديل 

ايده ها به فرصت است. 
وي از نخبگان خواس��ت تا ب��ا ايده پردازي و 
پديده س��ازي و فرصت شناسي مسئوالن را در 
خدمت بهتر و نهادينه كردن فرهنگ مديريت 

به مردم ياري كنند. 
نخب��گان و محقق��ان مرك��ز رش��د فن��اوري 
دانش��گاه ش��هركرد نيز در اين نشست درباره 
طرح ه��اي ايراني و اس��امي، اي��ده پردازي 
براس��اس فرهنگ ها، تهيه بسته هاي آموزشي 
و  خدم��ات  و  كاال  توزي��ن  نظ��ام  ارتق��ای 
 نظرپردازي هاي كارشناسي بحث و تبادل نظر 

كردند. 

نخبگان با ارائه ايده هاي نو 
نقش مؤثري در هدفمندسازي 

يارانه ها دارند 

اولویت بودجه سال 90

تکمیل پروژه های ناتمام 
در چهـارمحـال و بختیـاری

رئيس ش��ورای اس��امی شهر 
كاشان از پيش��رفت فيزيكی 20 
درصدی ط��رح احداث زيرگذر 
ش��هرک 22 بهمن اين ش��هر با 
اعتبار 850 ميلي��ون تومان خبر 
داد. حسين فريد با اشاره به اينكه 

اعتبار اين طرح از محل اعتبارات عمرانی شهرداری اجرا می شود...
شهرستان )ویژه کاشان(/ صفحه4

ش��هردار منطقه پن��ج از افتتاح 
فاز اول پ��ارک وحش صفه در 
دهه فج��ر خبر داد و افزود: اين 
پارک وحش با 50 هزار مترمربع 
وس��عت و دويس��ت ميلي��ون 
تومان اعتب��ار، با هدف افزايش 

اطاع��ات جوانان و نوجوانان و ويژه حيوانات علفخوار ايجاد ش��ده 
است. محمدرضا برزو اصفهاني با اشاره به سياست اين منطقه...

صفحه آخر/ صفحه8

مديرعامل خبرگزاری دانشجويان 
ايران)ايس��نا( گفت: خبرگزاری 
ايسنا هر روز 1000 خبر مخابره 
می كن��د. به گزارش ايس��نا در 
اصفه��ان، علی متقي��ان در آيين 
افتتاحيه خبرگزاری ايسنا)منطقه 

اصفهان(با اشاره به اينكه 40 درصد اخبار روزنامه های كشور از خبرگزاری 
ايسنا انتخاب می شود، افزود: ارائه خبر رايگان، عكس رايگان...

سراسری/ صفحه2

رئیس شورای اسالمی شهر کاشان: 
پیشرفت 20 درصدی

 احداث زیرگذر شهرک 22 بهمن

فاز اول پارک وحش صفه 
در بهمن ماه امسال افتتاح مي شود

افتتاح خبرگزاری ایسنا
 )منطقه اصفهان(

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
کشورهای مغرض برای بازدید از تأسیسات 
هسته ای ایران دعوت نمی شوند 

موفقیت نیروی انتظامی 
در کنترل مصرف و کاهش تقاضای 
مواد مخدر در اصفهان 
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این شرکت قصد دارد اقالم مازاد خود از قبیل آهن قراضه، چوب، کمد، 
آلومینیوم، ترازو، یخچال، فریزر، لیفتراک و...را از طریق مزایده به فروش 

برساند.
مراجعه  با  بازدید  ضمن  می آید  بعمل  دعوت  عالقمند  متقاضیان  از  لذا 
و  www.escocorp.ir آدرس:   به  شرکت  این  سایت های  وب   به 
یا www.9514050.ir و کسب اطالعات الزم آمادگی خود را حداکثر تا 
تاریخ 89/10/20 ساعت 15 در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه شرکت 

نموده و رسید دریافت نمایند.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای تعاونی ذوب آهن اصفهان

مزایده بزرگ شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن

 ضايعه درگذشت عالم جلیل القدر و عارف صمدانی 
حضرت آيت ا... علی محمد اژه ای را که خدمات ارزنده اش از پايگاه علم و تقوی 

 طی سال های متمادی به حوزه های علمیه و مردم، روشنايی و معرفت 
می بخشید، تسلیت عرض می نمايیم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رود

با خرسندی و افتخار بدینوسیله افتتاح خبرگزاری ایسنا )منطقه اصفهان( را 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم و امیدواریم این مولود مبارک بتواند تحولی 

کیفی در فرآیند اطالع رسانی منطقه تحت پوشش ایجاد نماید.
روابط عمومی روزنامه زاینده رود

پیام تسلیت

جناب آقای فرهاد طاهریون 
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی استاندار 
چهارمحال و بختياری گفت: اولويت اختصاص 
بودجه سال 90 در اين استان به پروژه های نيمه 

تمام است. 
نشست  در  فروزنده  حميدرضا  ايرنا  گزارش  به 
كميته مديريت منابع آب شهرستان بروجن اظهار 
پروژه  امكان  صورت  در  آينده  سال  در  داشت: 
پروژه های  تا  شد  نخواهد  زنی  كلنگ  جديدی 
نيمه تمام بهره برداری شوند. وی به بازديد خود 
آينده سازان، مصای  فرهنگی هنری  از مجتمع 
بزرگ بروجن، ساختمان نيمه تمام مركز بهداشت 
و مجتمع فرهنگيان اين شهر اشاره كرد و افزود: 
پيگيری اختصاص اعتبارهای ملی و استانی برای 
مسئوالن  كاری  اولويت  در  پروژه ها  اين  اتمام 

استانی و محلی است. 
فروزنده با تأكيد بر لزوم ارتباط بيشتر با بخش 
صنعت اين شهرستان گفت: بروجن قطب صنعت 
چهارمحال و بختياری است و به حمايت بيشتر 

نيازمند است. 
و  چهارمحال  استاندار  ريزی  برنامه  معاون 
و  اخير  خشكسالی های  به  اشاره  با  بختياری 
شهرستان  اين  شرب  آب  چاه های  دبی  كاهش 
تأكيد كرد: با اجرايی شدن پروژه انتقال آب بن 

به بروجن، مشكل كمبود آب اين شهر در بلند 
كم  مشكل  حل  برای  و  شد  خواهد  حل  مدت 
نيز مصوبه هايی به تصويب   آبی در كوتاه مدت 

رسيد. 

اين مقام مسئول با تأكيد بر لزوم افزايش اعتبار به 
بخش فرهنگ و هنر اين شهرستان، تصريح كرد: 
مبلغ 500 ميليون ريال اعتبار به مصای بزرگ اين 

شهر اختصاص يافت. 

سراسری

اولویت بودجه 90

تکمیل پروژه های ناتمام  در چهارمحال و بختیاری
سياست فروش تسليحات از سوی اياالت 
متحده امريكا به كشورهای منطقه خليج 
ف��ارس، برآيندی از سياست خ��ارجی 
در  را  آن  می توان  كه  است  كشور  اين 
تبيين  گرايی  مداخله  رويكرد  چارچوب 
كرد.  اطاعاتی كه مؤسسه صلح استكهلم 
می دهد  نشان  كرده،  منتشر  تازگی  به 
 ام���ريكا توانسته در ف��اصله سال های

2009- 2005 )1388-1385( تأمين بيش 
از 54 درصد سخت افزار نظامی خاورميانه 
را به خود اختص���اص بدهد. نتيج���ه 
حاكی  همچنين  مؤسسه  اين  تحقيقات 
امريكا  تسليحاتی  شركت های  كه  است 
60 درصد قراردادهای نظامی كشورهای 
حوزه خليج فارس شامل امارات، عربستان 
سعودی، كويت، عمان، قطر و بحرين را به 
دست آورده اند.  بزرگ ترين مشتری امريكا 
در اين مدت امارات متحده عربی بوده، اما 
بزرگ ترين معامله ای كه انجام شده است 
به عربستان مربوط می شود. امريكا قصد 
دارد طی 10 سال آينده به عربستان سعودی، 
اين  بفروشد.  تسليحات  دالر  ميليارد   67
بزرگ ترين معامله تسليحاتی تاريخ امريكا 
و بخشی از خريدهای تسليحاتی پيش بينی 
شده 123 ميليارد دالری كشورهای عربی 
حوزه خليج فارس است. ساح هايی كه تا 
امروز شركت های امريكايی به كشورهای 
عربی خليج فارس فروخته اند عبارتند از: 
سامانه های ضد هوايی ام 1، ام 104ساخت 
شركت ريتون، بمب های ضد پناهگاه های 
زير زمينی جی بی يو 20 ساخت شركت 
الكهيد مارتين كه به امارات عربی متحده 
فروخته شده، بالگردهای جنگی اپاچی ای 
سعودی  عربستان  به  كه  بويينگ   64 اچ 
فروخته شده، هواپيماهای جنگنده اف 16 
ساخت شركت الكهيد مارتين، بويينگ ای 
جی ام 84 هارپون و موشک های ای جی 
به مصر  114 ساخت شركت الكهيد كه 

فروخته شده است. 
سیاست تسلیحاتی امریکا در خلیج 

فارس 
نظامی  قراردادهای  ارزش  كه  حالی  در 
با كشورهای عربی حاشيه خليج  امريكا 
فارس برای چهار سال آينده 122ميليارد و 
880 ميليون دالر است، مؤسسه تحقيقاتی 
در   )SIPRI( استكهلم  الملل  بين  صلح 
امريكايی  شركت های  نوشت:  گزارشی 
تا   1385(  2009 تا   2005 سال های  در 
هوا  و  نظامی  محصوالت  بازار   )1388
فضا را در خليج فارس تسخير كرده و 54 
درصد كل فروش تسليحات در منطقه را 
به خود اختصاص داده اند. براساس اين 
گزارش، بزرگ ترين بازار تسليحات نظامی 
امريكا در قطر است كه اياالت متحده 98 
درصد تمام ساح های جديد اين كشور 
را تأمين كرده است. همچنين 60 درصد 
قراردادهای نظامی در امارات متحده عربی 
متعلق به شركت های امريكايی است. در 
همين حال »دان دارلينگ« تحليلگر مسائل 
پست  واشنگتن  روزنامه  در  خاورميانه 
عربی  متحده  امارات  در  امريكا  نوشت: 
سكوهای  اصلی  كننده  تأمين  عنوان  به 
و  می شود  محسوب  پيشرفته  نظامی 
به  متحده  اياالت  ساح های  فروش 
معنی  به  فارس  خليج  حوزه  كشورهای 
افزايش قابليت های نظامی اين كشورها 
است. مؤسسه تحقيقاتی صلح بين الملل 
 استكهلم نيز در گ���زارش خود اع���ام 
آمريكا،  از  پس  كه  كشوری  چهار  كرد: 
تسليحات نظامی منطقه را تأمين می كنند، 
به ترتيب؛ فرانسه، روسيه، انگليس و چين 
هستند. همچنين »تئودور كاراسيک« از بنياد 
مطالعات نظامی خاور نزديک امريكا در 
مصاحبه با روزنامه نيويورک تايمز اعام 
كرد كه امارات متحده عربی قراردادهايی 
را به ارزش 35 تا 40 ميليارد دالر برای 
امضا  امريكا  از  نظامی  تجهيزات  خريد 
كرده است. در همين حال انتظار می رود 

كه عمان 12 ميليارد دالر و كويت هفت 
ميليارد دالر را تا پايان سال 2014 )1393( 
جنگنده های  ارتقای  و  جايگزينی  برای 
كمک  بسته  همچنين  كنند.  هزينه  خود 
به  سعودی  عربستان  به  امريكا  نظامی 
كه  شده  برآورد  دالر  ميليارد   67 ارزش 
اين بيشترين ميزان فروش تسليحات در 
شمار  به  متحده  اياالت  دفاعی  صنعت 
می رود و اولين مرحله عقد اين توافقنامه 

حدود 30 ميليارد دالر تخمين زده شد.
سیاست تسلیحاتی و مداخله گرایی 

امریکایی 
سياست تسليحاتی بيشتر به سياست هايی 
اطاق می شود كه دولت های توليدكننده 
سخت افزارهای نظامی و دفاعی در پيش 
می برند و در كنار تعيين نوع رويكرد ملی، 
رويكرد بين المللی با نگاه به صادرات را 
نيز شكل می دهند. در اين ميان سياست 
دليل  به  بزرگ  قدرت های  تسليحاتی 
خارجی،  سياست  با  عميق  درآميختن 
تفكيک اين دو از هم را با مشكل مواجه 
می كند. اياالت متحده ام���ريكا يكی از 
كشورهايی است كه در دهه های گذشته 
تاش كرده با ارائه سند سياست تسليحاتی 
خارجی،  سياست  ابزار  به  آن  ترجمه  و 
هدف ها و منافع ملی خود را دنبال كند. 
امريكا  سوی  از  سياست  اين  ويژه  به 
نوعی  به  كه  شده  دنبال  منطقه هايی  در 
تلقی  حياتی  يا  و  ژئواستراتژيک  مناطق 
می شوند. منطقه خليج فارس از مناطقی 
است كه ويژگی ژئواستراتژيک آن برای 
اياالت  و  شده  حفظ  متمادی  سال های 
متحده كوشيده است با برجسته سازی اين 
ويژگی، جريان سياست خارجی خود را 
همواره در اين منطقه ادامه دهد. در اين 
چارچوب، سياست تسليحاتی و سياست 
منطقه،  كشورهای  به  تسليحات  فروش 
خارجی  سياست  جريان  اين  از  بخشی 
بيان  آمار  از  كيفی  بررسی  يک  با  است. 
از سياست  نتيجه هايی  به  شده، می توان 
خارجی امريكا دست يافت كه رگه هايی 

از مداخله گرايی را نشان می دهد. 
اول؛ در نگاه كان، فروش تسليحات و آن 
هم با اين حجم از سوی اياالت متحده، 
به نوعی ايجاد كننده توازن گرايی ذهنی 
متحده  اياالت  زيرا  است.  منطقه  اين  در 
در عمل پس از جنگ دوم خليج فارس 
)بازپس گيری كويت( و با انگاره سازی 
رنگی  پر  ايران هراسی، حضور  سياست 
در اين منطقه دارد و سياست تسليحاتی 
و  اقتص���ادی«  »دريافت  ج���ز   چيزی 

توازن گرايی ذهنی نمی تواند باشد. 
دوم؛ براساس نوع و تقسيم بندی ساح 
ها، می توان اينگونه دريافت كه سياست 
 تسليح���اتی اياالت متح����ده بر مبنای 
يا » يكسان سازی«  »هماهنگ سازی« و 
اين  در  است.  شده  طراحی  تسليحات 
تسليحات  تا  می شود  تاش  رويكرد، 
اياالت  تسليحاتی  سياست  با  هماهنگ 
متحده در منطقه توزيع گردد تا در صورت 
امريكايی  تسليحات  كننده  تكميل  نياز، 
اياالت  تسليحاتی  سياست  سوم؛  باشد. 
به  توجه  بر  همواره  منطقه،  در  متحده 
صحه  صهيونيستی  رژيم  نظامی  برتری 

گذاشته است. 
در اين چارچوب، اياالت متحده با فروش 
تسليحات پيشرفته تر به رژيم صهيونيستی 
حفظ  نيز  را  آن  برتری  تا  كرده  تاش 
»مداخله  چارچوب  در  نهايت  در  كند. 
تسليحاتی  سياست  آمريكايی«  گرايی 
به  تسليحات  فروش  و  متحده  اياالت 
منطقه خاورميانه و خليج فارس به شكلی 
كمی و كيفی تغيير يافته است به نحوی 
كه اين تغييرها در چارچوب اين فرآيند 
را  منطقه ای  روندهای  توانسته  مداوم، 
پذيرش  مسير  در  يا  و  ساخته  مختل 
 ترتيبات امنيت منطقه ای موانعی را ايجاد 

كند. 

 زاینده رود 
داخلی  و  خارجی  شركت   110
تجهيزات  المللی  بين  نمايشگاه  در 
گرمايشی  و  سرمايشی  تأسيسات  و 
)هرموتک 2011( كه از تاريخ 16 تا 
20 دی ماه در محل نمايشگاه های بين 
المللی اصفهان واقع در پل شهرستان 

داير است شركت نمودند.
نمايشگاه در دو سالن و فضايی  اين 
نزديک به ده هزار مترمربع برپا شده 
و در نهمين نمايشگاه صنايع برودتی، 
فعال  شركت   110 ميزبان  اصفهان 
عرصه  اين  در  خارجی  و   داخلی 

می باشد.
آلمان،  ايتاليا،  كشورهای  نمايندگان 
تايلند،  تركيه،  چين،  ژاپن،  انگليس، 
های  شركت  از  اسپانيا  و  دانمارک 
هستند  نمايشگاه  در  حاضر  خارجی 

البرز،  فارس،  اصفهان،  های  استان  و 
آذربايجان  غربی،  آذربايجان  تهران، 
مركزی،  لرستان،  سمنان،  شرقی، 
رضوی  و  جنوبی  شمالی،  خراسان 
دارند.  شركت  نمايشگاه  اين  در  نيز 
 21 الی   15 نمايشگاه  بازديد  ساعت 
و  سرمايشی  لوازم  انواع  و  باشد  می 
و  فيلترها  مطبوع،  تهويه  گرمايشی، 
هودهای صنعتی، شيرآالت بهداشتی، 
انرژی،  توليد  ادوات  گاز،  شيرآالت 
تجهيزات تهويه مطبوع، سردخانه ها و 
گرم خانه های صنعتی، انواع و اقسام 
لوله های چند اليه، ديگ های بخار، 
ادوات و تأسيسات شوفاژ و همچنين 
نشريه ها و مطبوعات فعال در عرضه 
و  ها  اتحاديه  نيز  و  برودتی  صنايع 
ها  استان  اين  از  مربوط  تعاونی های 

در نمايشگاه شركت دارند.

آمریکا - خلیج فارس؛ از سیاست 
تسلیحاتی تا مداخله گرایی 

جهان نما ایراننصف النهار

سئول از اقدام هایی که مانع وحدت 
دوکره می شود، دست بردارد 

ي��ک روزنامه چاپ كره ش��مالی به كره جنوبی توصيه ك��رد از اقدام هايی كه 
مانع وحدت دوكره می ش��ود، پرهيز كند. به گزارش ايرنا، رودونگ سينمون 
 ارگان حزب كار كره شمالی نوشت: رفع تقابل نظامی دو كره و موانع موجود 
اصلی ترين اقدام برای رفع تنش در شبه جزيره كره محسوب می شود. نشريه 
كره ش��مالی با بحرانی توصيف كردن اوضاع در ش��به جزيره كره نوشت: در 
ش��رايط كنونی اوضاع ش��به جزيره كره رو به وخامت بيشتر دارد و هر لحظه 
احتمال وقوع جنگ افزايش می يابد. اين نش��ريه با بيان اين مطلب كه بدون 
گفتگ��و و تم��اس و همكاری طرفين، تاش ها برای بهب��ود روابط دو كره و 
يافتن راه حل صلح آميز بی ثمر خواهد بود، نوش��ت: سئول بايد به خواست 
مردم كره جنوبی توجه كند و اعاميه هايی كه درگذش��ته به امضای سران دو 
كشور رسيده است را مورد توجه قرار دهد. در شرايطی كه كره شمالی همسايه 
جنوبی خود را به خويشتنداری توصيه می كند، ناوگان دريايی كره جنوبی خود 
را برای برگزاری رزمايش��ی بزرگ در آب های شبه جزيره كره آماده می كند. 
رزمايش های امريكا و كره جنوبی در منطقه مهم ترين عامل بی ثباتی و تنش در 
شبه جزيره كره است و به اعتقاد ناظران سياسی تيرگی روابط دو كره، بهانه ای 
برای تشديد حضور ناوگان نظامی امريكا در منطقه شده است. امريكا با حدود 
سی هزار نيروی نظامی در شبه جزيره كره بيشترين نيروی نظامی را در منطقه 

مستقر كرده است. 

اسرائیل با هدف سقوط نوارغزه 
محاصره اقتصادی را ادامه داده است 

مقام های رژيم صهيونيستی به همتايان امريكايی خود گفته اند كه با هدف سقوط 
غ��زه محاصره اقتصادی اين منطقه را ادامه می دهند. اين در حالی اس��ت كه 
محاصره غزه نگرانی های جهانی نس��بت به بروز بحران انسانی در اين منطقه 
را برانگيخته اس��ت. رژيم  صهيونيس��تی در س��ال 2008 ميادی به مقام های 
امريكايی گفته كه محاصره نوارغزه را با هدف س��خت ترين شرايط اقتصادی 
اين منطقه و قرار دادن آن تا آستانه سقوط ادامه می دهد. به گزارش ايلنا به نقل 
از خبرگزاری رويترز، روزنامه نروژی »آفن پس��تن« نوشت كه براساس اسناد 
منتشر شده توسط وب س��ايت »ويكی ليكس« مقام های رژيم صهيونيستی به 
همتايان امريكايی خود گفته اند كه با هدف سقوط نوارغزه محاصره اقتصادی 
اين منطقه را ادامه می دهند. اين در حالی است كه محاصره و عدم اجازه برای 
ورود كاالهای مورد نياز حياتی به غزه، نگرانی های جامعه جهانی نس��بت به 
بروز بحران انسانی در اين منطقه را برانگيخته است. براساس اسناد محرمانه 
وزارت خارجه امريكا كه از سفارت امريكا در سرزمين های اشغالی به دست 
آمده، مقام های رژيم صهيونيستی به ديپلمات های دفتر اقتصادی سفارت امريكا 
گفته اند كه قصد آنها از محاصره ش��ديد غزه سقوط اقتصاد اين منطقه است. 
اين در حالی است كه »ايهود اولمرت«، رئيس رژيم صهيونيستی در سخنرانی 
ژانوي��ه 2008 ميادی خود گفته بود كه اي��ن رژيم جلوی انتقال كمک های 
غذايی برای كودكان غزه و كمک های دارويی برای بيمارانی كه حياتش��ان به 
اين داروها وابسته است را نمی گيرد. در حالی كه رژيم صهيونيستی از كاهش 
محاصره غزه و ورود كاميون های حامل مواد غذايی به اين منطقه خبر می دهد، 
نهادهای سازمان ملل و حقوق بشر اعام كردند كه ساكنان غزه به كمک های 

بيشتری نياز دارند. 

آمریکا و چین قول دادند با یکدیگر 
همکاری کنند 

هياری كلينتون و »يانگ جی چی« وزيران خارجه امريكا و چين در ديداری 
در واشنگتن، وعده دادند كه با يكديگر برای رفع چالش های فرا روی روابط دو 
كشور همكاری كنند. يانگ برای فراهم كردن مقدمات سفر رئيس جمهوری 
كش��ورش به امريكا در واشنگتن به سر می برد. هوجين تائو )رئيس جمهور 
چين( قرار است 29 دی ماه )19 ژانويه( ديداری رسمی از امريكا داشته باشد. 
كلينتون به خبرنگاران گفت كه ما با پشتكار در حال آماده شدن برای ديدار با 
هو جين تائو هستيم. وی افزود كه من و وزير خارجه چين در مورد اطمينان 
حاصل كردن از تداوم روابط مثبت و همكاری جامع ميان كشورهايمان حس 
مس��ئوليت قوی داريم. وزير خارجه چين نيز پ��س از اين ديدار گفت كه او 
فكر می كند روابط چين - امريكا در مسير درستی قرار دارد. يانگ افزود: ما 
با چالش های مشتركی رو به رو هستيم و از فرصت های مشترک هم استقبال 
می كنيم. وی گفت: به نفع چين، امريكا و جهان است كه ما با يكديگر كار كنيم 
تا روابطمان منافع بيش��تری برای مردم كشورهايمان و مردم كل جهان فراهم 
آورد. وزير خارجه چين ادامه داد: آماده سازی برای ديدار رئيس جمهور چين، 
اقدام بس��يار خوبی است. هم زمان با اين ديدار سخنگوی اوباما به خبرنگاران 
گفت كه رئيس جمهوری امريكا آماده می ش��ود تا همتای چينی خود را در 

جريان سفرش به واشنگتن برای اصاح ارزش يوان تحت فشار بگذارد. 
آمريكا می گويد كه چين با پايين نگه داشتن ارزش پول خود باعث شده به 
راحتی بازارهای نه تنها امريكا بلكه جهان را تسخير كند و در مقابل كاالهای 
امريكايی و ديگر كشورها فرصت ورود به بازار چين را نداشته باشند و همين 
موضوع تراز منفی مبادله های واشنگتن با پكن را دو رقمی كرده است. اوباما 
آبان ماه امس��ال در حاشيه نشست گروه 20 در سئول )پايتخت كره جنوبی( 
نيز كوش��يده بود تا رئيس جمهوری چين را برای افزايش ارزش يوان تحت 
فشار بگذارد اما پكن به اين فشارها توجهی نكرد. اكنون سناتورهای امريكايی 
گفته ان��د كه با تصويب لوايحی تعرفه های س��نگينی را برای ورود كاالهای 

چينی به امريكا تعيين خواهند كرد.  

پس از کوسه؛ 
این بار موساد برای جاسوسی 

به کرکس متوسل شد!
بع��د از اس��تفاده از راه كاره��ای 
گوناگ��ون و گاه عجي��ب و غريب 
ب��رای جاسوس��ی از س��وی رژيم 
موس��اد  اين ب��ار  صهيونيس��تی،  
ب��ه اس��تفاده از كركس  ب��ا هدف 
جاسوسی عليه عربستان روی آورده 
اس��ت. به گزارش ايسنا، به نقل از 
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی ، 
روزنامه عبری معاريو نوش��ت كه 
اي��ن كركس در نزديكی منزل يكی 

از ش��يوخ منطقه فرود آمده و زخمی شده بود. مردم منطقه نيز آن را گرفتند 
و متوجه دس��تگاهی بر روی بدنش شدند. اين روزنامه در ادامه نوشت:  اين 
دس��تگاه سيستم جی.پی.اس بود. هم چنين بر روی حلقه های نصب شده بر 
پاهای پرنده نام دانش��گاه تل آويو حک شده بود. مردم منطقه اين پرنده را به 
نيروهای امنيتی عربستان تحويل دادند. اين نيروها معتقدند كه اين پرنده برای 
سرويس اطاعات رژيم صهيونيس��تی )موساد( جاسوسی می كرده است به 
طوری كه وقتی می خواستند اين پرنده را بگيرند از خود به طرز خاصی دفاع 
می كرده كه حاكی از آموزش آن بوده اس��ت. روزنامه معاريو هم چنين عنوان 
داشت:  مسئوالن حمايت از محيط زيست اسرائيل اعام كردند كه اين پرنده 
هنوز زنده بوده و دس��تگاه نصب شده با هدف جاسوسی تنظيم نشده است. 
پيشتر اخباری مبنی بر استفاده رژيم صهيونيستی از كوسه برای جاسوسی در 

آب های خليج فارس منتشر شده بود.

ملی و سياست خارجی  امنيت  عضو كميسيون 
مجلس شورای اسامی گفت: كشورهای مغرض 
اروپايی  كشورهای  برخی  و  امريكا  جمله  از 
 هرگز برای بازديد از تأسيسات هسته ای ايران 

دعوت نخواهند شد. 
كشورهای  سفرای  ايران،  اسامی  جمهوری 
برای  را  تعهد  اروپايی و كشورهای عدم    ،5+1
سنگين  آب  و  نطنز  هسته ای  مراكز  از  بازديد 
فعاليت  فرآيند  نزديک  از  تا  كرده  اراک دعوت 
صلح آميز هسته ای كشورمان را در اين مراكز 
در  حيدرپور  عوض  دهند.  قرار  بازديد  مورد 
گفتگو با ايرنا اظهار داشت:  اين دعوتنامه برای 
مراكز  كه  بدانند  همگان  تا  گرفت  اين صورت 
دنبال  به  و هرگز  است  آميز  ما صلح  هسته ای 

ساح های هسته ای نبوده و نيستيم. 
وی هدف ديگر اين كار را رسوا سازی برخی 
و  فرانسه  آمريكا،  جمله  از  مغرض  كشورهای 

شائبه  كشوره��ا  اين  گفت:  و  دانست  انگليس 
كرده اند  مطرح  را  اورانيوم  سازی  غنی  توقف 
تا روند مذاكره ه���ا را كند كنند و اين دعوت 
ثابت  آنان  ادعای  سقم  تا  می شود   سبب 

شود. 
وی همچنين خاطر نشان كرد: بازديد اين گروه 
از كشورها در پيشرفت مذاكره های آتی در آنكارا 
كه در بهمن ماه جاری برگزار می شود،  نيز مؤثر 
می توانند  راحت تر  كنندگان  مذاكره  و  است 
مسائل كارشناسی را كه از نزديک ديده اند،  در 

قضاوتشان لحاظ كنند. 
نماينده مردم شهرضا در مجلس شورای اسامی 
گفت: امريكا و برخی ديگر از كشورهای اروپايی 
برای  كافی  فرصت  ايران  هسته ای  مسأله  در 
آنان هميشه  اما  داشتند،   نيت  دادن حسن  نشان 
هسته ای  فعاليت  بودن  آميز  صلح  تا  كوشيدند 
ايران را وارونه جلوه دهند. وی افزود: آنان با ارائه 

گزارش های سياسی، سعی كرده اند تا صلح آميز 
بودن مسأله هسته ای ايران را به چالش بكشانند. 
حيدرپور تصريح كرد:كشورهای دعوت شده از 
بين كشورهايی است كه گزارش های صحيح و 
 علمی و كارشناسی خود را بدون غ���رض ارائه 

كرده اند. 
بر  مبنی  ادعاها  برخی  به  پاسخ  در  حيدرپور 
در  شكاف  ايجاد  برای  دعوت  نوع  اين  اينكه 
 بين گروه 1+ 5 و اتحاديه اروپاست، گفت:  آنان 
بودن  آمي���ز  صلح  حق��انيت  خواهند  نمی 

مسأله هسته ای ايران شفاف و روشن شود. 
دعوت  اينك���ه  از  ك��رد:  آنان  تصريح  وی 
كنيم  احساس  اگر  و  هستند  عصبانی  نشده اند 
صداقت  هايشان  گزارش  در  كه  دهند  نشان  و 
دارند و گ���زارش غلط و با جنبه سياسی ارائه 
خواهند  دعوت  نيز  آنان  بی شک  كنند،   نمی 

شد. 

ايران)ايسنا(  دانشجويان  خبرگزاری  مديرعامل 
گفت: خبرگزاری ايسنا هر روز 1000 خبر مخابره 

می كند.
به گزارش ايسنا در اصفهان، علی متقيان در آيين 
افتتاحيه خبرگزاری ايسنا)منطقه اصفهان(با اشاره 
از  اينكه 40 درصد اخبار روزنامه های كشور  به 
خبرگزاری ايسنا انتخاب می شود، افزود: ارائه خبر 
رايگان، عكس رايگان و صداقت در خبررسانی 
سه ويژگی ايسنا است كه موجب توجه روزنامه ها 

به اين خبرگزاری می شود.
خبرسازی،  ايسنا  در  اينكه  بيان  با   وی 
وجود  ناروا  دادن های  نسبت  و  پراكنی  شايعه 
ايسنا  خبرگزاری  چه  آن  داشت:  اظهار  ندارد، 

از  رهبر، حمايت  از  اطاعت  است  كرده  مهم  را 
دولت، مجلس و قوه قضائيه، ترويج انديشه های 

امام و دوری از خط كشی های سياسی است.
متقيان پس از تشكر از حضور استاندار اصفهان، 
رؤسای دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان 
مراسم  در  كشور  دانشگاهی  جهاد  رئيس  و 
گشايش خبرگزاری ايسنا )منطقه اصفهان(، اضافه 
كرد: به اهالی ايسنای اصفهان تبريک می گويم كه 

استانداری اهل رسانه دارند.
ايسنای  اينكه  به  نسبت  اميدواری  ابراز  با  وی 
اين  مسئوالن  و  مردم  شأن  در  بتواند  اصفهان 
استان عمل كند و باعث معرفی دانشگاه ها، فضای 
بيان  شود،  جهان  به  استان  نخبگان  و  فرهنگی 

داشت: به دليل اينكه خبرگزاری ايسنای اصفهان 
بسيار دير به منطقه تبديل شد، از مردم اصفهان 

عذرخواهی می كنم.
اين  به  اشاره  با  ايسنا  خبرگزاری  عامل  مدير   
به  مخاطب  اعتماد  جلب  باعث  بايد  خبر  كه 
خبرگزاری شود، ادامه داد: آمار بازديد از ايسنا در 
ساعات نيمه شب توسط مخاطبان جهانی بيش 
در كشور  روز  در ساعات  آن  از  بازديد  آمار  از 
خودمان است. وی با بيان اينكه زمانی كه رهبری 
الگوی ايرانی- اسامی را مطرح كرد، صفحه ای 
خاطرنشان  شد،  باز  ايسنا  در  موضوع  اين  ويژه 
كرد: روزانه نيمی از اخبار منتشره در ايسنا مورد 

استفاده رسانه ها قرار می گيرد.

مهدی رفائی

نيز حمايت  و  پژوهش  فرهنگ  ترويج  با هدف 
و تشويق استعدادهای درخشان فرهنگی در بين 
طاب جوان، اولين جشنواره استانی عامه حلی 

با معرفی برگزيدگان به كار خود پايان داد.
دبير برگزاری اين همايش در گفتگو با زاينده رود 
جشنواره  اين  برگزاری  سوم  سال  امسال  گفت: 
است و دوره سوم به صورت استانی و به ميزبانی 
سه استان اصفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار 
شده كه اين استانی شدن به پيشنهاد اصفهان بوده 

است.

مجتبی حميدی اصفهانی افزود: در بخش برادران 
اين جشنواره بين طاب پايه يک تا 10 و در بخش 
خواهران نيز بين طاب سطح 2 و 3 برگزار شده 
كه 829 اثر به جشنواره رسيده و تنها 3 اثر پذيرفته 
نشده است و از 826 اثر پذيرفته شده تعداد 87 
پژوهش به ارزيابی تفضيلی راه پيدا كردند كه در 

نهايت 30 اثر به مرحله كشوری راه يافتند.
در  جشنواره  كرد:  خاطرنشان  اصفهانی  حميدی 
12 رشته تفسير علوم قرآنی، علوم حديث، كام، 
اخاق و تربيت، فقه و حقوق اسامی، مهدويت 
و انتظار، اصول، فقه، منطق، تاريخ اسام، ادبيات 
لحاظ  از  دينی  و  انسانی  علوم  و  فلسفه  عرب، 

موضوعی برگزار شده است.
 حجت االسام عب��داالمي���ر خطاط تيز بينی و 
تيز هوشی عامه حلی و پژوهش های ايشان در 
نوجوانی را دليل انتخاب نام ايشان برای جشنواره 
حوزه  در  تخصصی  تعاريف  ارائه  و  كرد  ذكر 

پژوهش طاب را امری ضروری دانست.
معاون پژوهش حوزه علميه اصفهان اين جشنواره 
را در تداوم راه دين پژوهشی و دفاع از آرمان های 
قزوينی  حسينی  ا...  آيت  كرد.  توصيف  شيعه 
ايشان  توسط  و  بود  همايش  اين  ويژه  ميهمان 
جوايز و تقديرنامه های 30 طلبه پژوهشگر استان 

اصفهان به ايشان تقديم شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

کشورهای مغرض برای بازديد از تأسیسات هسته ای ايران دعوت نمی شوند 

افتتاح خبرگزاری ايسنا )منطقه اصفهان(

توسط معاونت علمی پژوهشی حوزه علمیه اصفهان 
همايش تجلیل از برگزيدگان اولین جشنواره استانی عالمه حلی برگزار شد

افتتاح نهمین نمایشگاه صنایع 
سرمایشی و گرمایشی در اصفهان

ایستگاه یارانه
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

نکته مبهمی در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها وجود ندارد
 رئيس سازم���ان هدفمن���دسازی يارانه ه���ا 
گفت: مديريت در بخش  های توليدی و صنعتی 
صورت گيرد، در مدت كوتاهی شاهد كاهش 
گزارش  به  بود.  خواهيم  توليد  قيمت های 
اداری  در جلسه شورای  مرادی  بهروز  ايسنا، 
 استان خراسان رضوی افزود: 28 آذر 89 روز 
قانون  اجرای  در  قيمت ه����ا  سازی  آزاد 
در  درخشانی  نقطه  يارانه ها  هدفمندسازی 
انقاب اسامی ايران است و آيندگان از اين 
ي���اد  روز  درخشان ت���رين  عنوان  به  روز 
نقد  وجه  واريز  از  پس  افزود:  وی  می كنند. 
به حساب مردم و تصويب بسته های حمايتی 
در بخش های مختلف، همچنين اباغ اصاح 
قيمت ها از سوی رئيس جمهور، آنچه امروز 
در  مناسب  بسيار  وضعيت  هستيم  آن  شاهد 
يارانه هاست.  كردن  هدفمند  قانون  اجرای 
و  رنگ  پر  حضور  كرد:  خاطرنشان  مرادی 
پرانگيزه مردم در اجرای قانون هدفمندسازی 

يارانه ها تكيه گاهی در اجرای اين قانون است 
اجتناب  آنان ضرورتی  همكاری  و  و حضور 
ناپذير برای سربلن���دی در ق���انون هدفمند 
 كردن يارانه هاست. وی تاش دولت را در به 
دست گيری و مديريت تمام مؤلفه های بازار 
دانست و افزود: از 2/5 ماه گذشته چند كشور 
بزرگ خارجی و منطقه به دنبال بازی در بازار 
بودند تا در بازار داخلی به ويژه در رابطه قيمت 
ارز خللی وارد سازند تا باعث افزايش قيمت 
و  دولت  تاش های  براساس  اما  شوند،  ارز 
ورود بانک مركزی قيمت ارز ظرف مدت يک 
پايين آمد. رئيس سازمان هدفمندسازی  هفته 
يارانه ها گفت: در تمام مدت، دولت های منطقه 
و جريان های سياسی داخلی و نيز سفارتخانه ها 
در نحوه اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها 
متمركز شده بودند حتی برخی از آنها به دنبال 
انجام اقدام هايی مبنی بر حفظ منافع اقتصادی 
و به دنبال انجام شيطنت هايی بودند كه دولت 

خود را با نحوه مديريت اين قانون نشان داد. 
مرادی يكی از هدف های قانون هدفمندسازی 
 يارانه ه����ا را شفافيت اقتص���ادی دانست و 
گفت: جريان هايی برای حفظ منافع اقتصادی 
به دنبال شفاف سازی نيستند اين در حالی است 
كه يكی از هدف های اين قانون اجرای شفافيت 
است. وی تأكيد رئيس جمهور را بر هم افزايی 
دولت و مردم در اجرای قانون هدفمندسازی 
مردم  برای  اگر  داد:  ادامه  و  دانست  يارانه ها 
ايجاد نشده است به آن معنا  ابهامی  شايعه و 
دليل  به  بلكه  ندارد  وجود  شايعه  كه  نيست 

وجود اعتماد بسيار بين دولت و مردم است. 
باشد  تغيير  به  نيازی  اگر  ادامه گفت:  در  وی 
انعطاف پذيری وجود دارد و به لطف خدا نكته 
جايی  ندارد؛  وجود  قانون  اجرای  در  مبهمی 
نگرفته  آن صورت  برای  پيش بينی  كه  نيست 
باشد و طرح هدفمندسازی يارانه ها يک طرح 

الهی است كه نتيجه آن اجرای عدالت است. 
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رو در روآژیر

اگر به خاطرات خود در زمان تحصيل 
نگاه كنيم هميش��ه نقط��ه دلهره آوری 
وجود داشته و آن هم ترس از امتحان 
اس��ت كه در پاي��ان هر ثل��ث يا ترم 

گريبان ما را می گرفت. 
هيچ فرق��ی هم نمی كند در هر س��ن 
و س��الی ك��ه باش��يم امتح��ان معنی 
دله��ره می دهد. چ��ه دانش آموزی كه 
مش��غول امتحانات دبس��تان اس��ت و 
چه دانش��جويی كه برای قبول ش��دن 
 واحده��ای دانش��گاهی جزوه ه��ا را 
زي��ر و رو می كن��د هم��ه از امتح��ان 

وحشت دارند. 
بررس��ی روانشناس��ان نش��ان می دهد 
مهم تري��ن دلي��ل ت��رس از امتح��ان 
شكس��ت و عدم موفقيت است كه به 
طور معمول به عدم آشنايی با شرايط 
و نحوه برگ��زاری امتحان برمی گردد. 
ي��ادآوری مطالب خوانده ش��ده زمان 
برگزاری امتحان، دلشوره از چگونگی 
س��ئواالت و حتی نحوه صحيح كردن 
اوراق امتحان��ی همه از جمله عواملی 
است كه باعث دلهره و نگرانی دوران 

امتحانات می شود. 
س��ختگيری معلمي��ن ط��ی س��ال و 
واكنش ه��ای ش��ديد و تن��د آنه��ا به 
عال��ی  در ح��د  ك��ه  دانش آموزان��ی 
متوجه مطالب درس��ی نشده اند و عدم 
يادگيری نيز در بس��ياری موارد باعث 
ايجاد ترس و آش��فتگی قبل از امتحان 

می شود. 
در هر حال برای رفع اين مس��ائل كه 
به اختال ه��ای روان��ی دانش آموزان 
و دانش��جويان منج��ر می ش��ود ب��ه 
ي��ک س��ری تغيي��رات ت��ازه در نظام 
آموزش��ی احتياج است كه نمره گرايی 
را از مي��ان بردارد ك��ه مهم ترين دليل 
وحش��ت از امتحان هم همين اس��ت. 
 ام��ا چگونه با ت��رس امتح��ان مقابله 

كنيم؟ 
ب��رای یادگی��ری انگی��زه ضروری 

است
وقتی ه��دف و انگيزه ش��ما از درس 
خواندن معلوم اس��ت خيلی سريع تر 
در  و  می گيري��د  ي��اد  را  مطال��ب 
حافظه ت��ان ثبت می كني��د. برای اين 
منظور به يک طرح و هدف مشخص 

نياز داريم. در دانش آموزان دبستانی يا 
راهنماي��ی اين وظيفه بر عهده والدين 
اس��ت كه ب��ه روش صحي��ح در آنها 
انگيزه ايجاد كنند و ب��ه آنها بفهمانند 
كه درس خواندن ب��رای زندگی بهتر 

آنها در آينده است.
به روش س��معی و بص��ری درس 

بخوانید
ه��ر كس برای يادگيری و آموزش راه 
و روش مخصوص خود را دارا است. 
ولی اين ثابت شده كه ضبط اطاعات 
درس��ی از طريق س��معی و بصری در 
ذهن س��ريع تر از زمانی كه مش��غول 
خواندن آنها هستيم صورت می گيرد. 
اس��تفاده از نوار و فيلم های آموزشی 
قبل از امتحان تأثي��ر فوق العاده ای در 
ثبت دروس خوانده شده در مغز دارد. 
پ��س از پژوهش های بس��يار محققان 
علوم آموزش��ی به اين نتيجه رسيدند 
ك��ه در يادگي��ری دروس حفظی مثل 
زبان های خارجه تنه��ا مكالمه كافی 
نيس��ت و بايستی از نوش��تن كلمه ها 
 همزم��ان ب��ا خوان��دن آنها اس��تفاده 

كرد. 
نوش��تن همزمان لغات باعث می شود 
تا زمان آمادگ��ی حضور ذهن كاهش 
يافته و دانش آموز س��ريع تر كلمه ها را 

در ذهن جای دهد. 
برای بهتر حفظ شدن، مطلب را از اول 
ت��ا آخر چندين مرتبه به دقت بخوانيد 
و تكرار كنيد. در مرحله بعدی مطلب 
را قس��مت بندی و هر قس��مت را به 
طور مس��تقيم حفظ كنيد. بعد از پايان 
هر درس از خود س��ئوال بپرس��يد. از 
دوس��تان و والدينت��ان بخواهيد كه از 
درس مورد نظر برای ش��ما سئواالتی 

مطرح كنند. 
اين نوع ارزشيابی باعث می شود تا به 
ميزان پيش��رفت خود در حفظ كردن 
مطلب پی برده و اشتباهاتتان را تصحيح 
كنيد. خواندن بی وقف��ه درس باعث 
پريش��انی و خستگی ش��ده و كارايی 
ش��ما را پايين می آورد. از خواندن در 
زمانی كه از لحاظ عاطفی در وضعيت 
نگران به سر می بريد، خودداری كنيد 
كه جز افت بازده كاری نتيجه گيری به 

همراه نخواهد داشت.

زاینده رود
ارائه ش��ده  اطاعات  براس��اس 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان در 
خصوص تماس های سال 1388 مردم 
ب��ا پلي��س 110، بي��ش از 35 درصد 
اي��ن تماس ها در ارتباط ب��ا جرائم و 
تخلف��ات رانندگ��ی بوده اس��ت،  17 
درصد تماس ها در خصوص مفاس��د 
اجتماعی، ح��دود 16 درصد در مورد 
نزاع و درگيری 11/5 درصد در اطاع 
رس��انی ح��وادث و س��وانح،  نزديک 
6 درص��د در مورد س��رقت، حدود 5 
درصد در مورد جرائم مالی و اقتصادی 
 حدود 3 درصد اطاع رسانی در مورد 
م��واد مخدر، حدود 2 درصد در مورد 
گم شده ها و 3 درصد ساير موارد بوده 
است. با توجه به اين آمار مردم وظيفه 
دارن��د ح��وزه عملك��ردی و وظايف 
پلي��س 110 را بهتر بشناس��ند چرا كه 
بس��ياری تماس ها به پلي��س 110 در 

حيطه كاری ايشان نمی گنجد.
در س��ال 1388 طی فعاليت دو س��اله 
پيشگيری و آموزش مواد مخدر،  تعداد 
18 هماي��ش در س��ال 86، 5 همايش 
در س��ال 87 و 24 همايش در س��ال 
88 برگزار ش��ده اس��ت، 443 كاس 
كارگاهی آموزش��ی در سال 86، 451 

كاس در س��ال 87 و در سال 88 نيز 
853 كارگاه تشكيل شده است.

در ط��ول اي��ن م��دت در محيط های 
كاری حدود 62 هزار نفر در سال 86، 
66 هزار نفر در سال 87 و در سال بعد 
54 هزار نفر در مقابل مضرات مصرف 
مواد آموزش ديده اند. همچنين در طی 
اين مدت نزديک 11 هزار مدرسه در 
س��ال 86، هزار مدرسه در سال 87 و 
12 هزار و پانصد مدرس��ه در سال 88 
تحت اجرای طرح پيش��گيری مهارت 
زندگ��ی و جلوگيری از ني��ل به مواد 

مخدر قرار گرفته اند.
كيلوگ��رم   77 87 ح��دود  س��ال  در 
مورفي��ن،  كيل��و   1747 هروئي��ن، 
24726 كيل��و تري��اک، 1752 كيل��و 
حش��يش، 518 كيل��و ك��راک و 297 
كيل��و انواع ديگر م��واد مخدر به رقم 
كلی 31117 كيلوگرم كش��ف ش��ده. 
اس��تان همچنين در س��ال 88 بيش��تر 
كش��فيات روند نزولی داشته است كه 
 نش��ان از موفقيت ني��روی انتظامی در 
فرهنگ سازی، كنترل مبادی ورودی، 
اجرای صحيح قان��ون مجازات و نيز 
كاه��ش تقاضای مص��رف و همچنين 
موفقيت مرك��ز ترک اعتياد موجود در 

سطح استان اصفهان دارد.

آيا فقط زوج هايی كه توانايی بچه دار شدن 
را ندارند بايد از امكانات فرزندخواندگی 
استفاده كنند؟ آيا خيلی دور از ذهن نيست 
ك��ه زوجی با وجود اينكه داش��تن فرزند 
خودشان، كودک بی سرپرست ديگری را 
با هدف كمک رسانی، هم به جامعه و هم 
خود آن كودک به فرزندی قبول كنند؟ به 
طور معمول زوج هايی كه توانايی بچه دار 
شدن ندارند اين عدم قابليت به يكی از آنها 
منتس��ب می شود. به نظر شما برخورد هر 
يک از آنها با شريک دارای مشكل چگونه 

است؟ 
روش متداول تر اين است كه اگر مشكل از 
ناحيه زن باش��د مرد بعد از مدتی يا طاق 
می دهد يا تجديد فراش می كند، ولی اگر 
مش��كل از ناحيه مرد باشد تعداد اندكی از 
زنان به اين بهانه خواستار جدايی می شوند 
و بيشترش��ان ب��ا متانت تمام ب��ه زندگی 
مشتركش��ان ادامه می دهند. ش��ما اين دو 
رفتار متفاوت را چگونه ارزيابی می كنيد؟ 
پذيرش كودكان بی سرپرست و يتيمان به 
فرزندی، خ��واه به منظور كمک به آنان و 
خواه در جهت رفع نيازهای معنوی پدران 
و مادران كه به هر دليل فاقد فرزند هستند، 
از ديرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم 
بوده است. از اين رو، پذيرفتن فرزندی كه 
فرزند واقعی و طبيعی زوجی محس��وب 
نمی گردد، تحت عن��وان فرزندخواندگی 
در جوامع گوناگون از س��ابقه ای طوالنی 
برخوردار اس��ت و در زمان ها و نظام های 
مختل��ف حقوقی ش��رايط و آثار متفاوتی 
دارد. ب��ا توجه ب��ه ديدگاه های مختلف و 
شيوه های متفاوت درباره موضوع، پذيرفتن 
فرزندخوان��ده در يک خان��واده به ايجاد 
روابط حقوقی منجر می ش��ود، به ويژه در 
صورتی ك��ه فرزندخوان��ده و فرزندپذير 
تبعه يک يا دو كش��ور بيگانه هس��تند يا 
دارای مذهب متفاوتی باش��ند مشكات 
عدي��ده ای حاص��ل می گردد ك��ه بر اين 
مبنا، فرزندخواندگ��ی از ديدگاه تعارض 
قواني��ن حاكم از نظر مق��ررات داخلی و 
حقوق بين الملل خصوصی ايران نس��بت 
به موضوع، مورد بررس��ی قرار می گيرد. 
همچنين خانواده، واحد بنيادين جامعه و 
كانون اصلی رشد و تعالی است و به تجربه 
ثابت ش��ده كه كودک در محيط و فضای 
خانوادگی س��الم بهتر رشد كرده و تكامل 

و تعامل می يابد.  
ضوابط و قوانین فرزند خواندگی 

مفهوم فرزندخواندگی: هر زن و ش��وهر 
مقيم ايران در ص��ورت توافق با يكديگر 
می توانند سرپرس��تی طفل��ی صغير را به 

عهده بگيرند مشروط بر آن كه منافع مادی 
و معنوی طفل را تأمين كنند. 

شرایط زوجین برای فرزندخواندگی 
 پنج س��ال تم��ام از تاري��خ ازدواج آنها 

گذش��ته و آنه��ا در اي��ن مدت 
صاحب فرزندی نشده باشند. 

 س��ن يكی از آنها حداقل 30 
سال تمام باشد. 

 زوجي��ن س��ابقه محكوميت 
كيفری مؤثر نداشته باشند. 

 هي��چ يک از زوجين محجور 
نباشند. 

 زوجين صاحي��ت اخاقی 
داشته باشند. 

 زوجي��ن يا يكی از آنها امكان 
مال��ی ب��رای نگه��داری كودک 

بی سرپرست را داشته باشد. 
 هيچ يک از آنان مبتا به بيماری 

واگير صعب العاج نباشد. 
 معت��اد به ال��كل، مواد مخدر يا س��اير 

اعتيادات مضر نباشند. 
محققان معتقدن��د چون پرورش و تربيت 
اوليه انس��ان در س��نين پايين در رش��د و 
تكامل بع��دی كودک نقش مهم��ی دارد 
ارجح و اصلح اس��ت قبل از 6 ماهگی و 
پيش از اين كه كودک وابستگی پيدا كند به 

فرزندخواندگی پذيرفته شود 
ش��رایط طفلی ک��ه به سرپرس��تی 

واگذار می شود 
1 � سن طفل كمتر از 12 سال باشد. 

2 � هي��چ ي��ک از والدين ي��ا جد پدری 
كودک شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد 
يا از كودكانی باشند كه به سازمان بهزيستی 
سپرده شده و 3 س��ال تمام پدر و مادر يا 
جد پ��دری او مراجعه نكرده 

باشند. 
نحوه اعطای سرپرستی از 

سوی دادگاه 
دادگاه صالح برای رسيدگی، 
دادگاه عموم��ی محل اقامت 
دادگاه  و  اس��ت  متقاض��ی 
در ه��ر مرحله ب��ه تقاضای 
فرزندخواندگ��ی رس��يدگی 
و مب��ادرت به ص��دور رأی 

می كند. 
صدور قرار ب��رای دوره 

آزمایشی 
دادگاه پس از بررسی جهات 
اخاق��ی و م��ادی زوجي��ن 
چنانچه آنها را صالح تشخيص دهد قراری 
تحت عنوان سرپرستی آزمايشی زوجين 
صادر و ك��ودک را موقت به آنان تحويل 
می دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه 
در اث��ر تحقيقات زوجي��ن را صالح برای 
سرپرستی كودک تشخيص ندهد می تواند 
قرار صادره را فسخ كند و البته زوجين نيز 
در مدت آزمايش می توانند انصراف خود 

را از سرپرستی كودک اعام كنند. 
صدور حکم سرپرستی دائم 

چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخاقی 

و مادی واجد ش��رايط تش��خيص دهد و 
زوجين ني��ز هزينه تربي��ت، نگهداری و 
تحصيل طفل را تا س��ن بلوغ وی فراهم 
كنن��د، دادگاه مب��ادرت به ص��دور حكم 
سرپرس��تی دايمی كرده و مراتب به اداره 
ثبت احوال اباغ می شود تا شناسنامه ای 
ب��ا مش��خصات زوجين و طف��ل تحت 
سرپرستی صادر شده، به آنان تحويل داده 

شود. 
نگاهی دیگر 

در ارتباط با مس��أله سرپرستی از كودكان 
بی سرپرست، يكی از مشكاتی كه امروزه 
به تدريج در حال فزونی اس��ت، معضل 
تحوي��ل كودک از س��وی والدين قانونی 
و طبيع��ی به متقاضيان نگهداری از فرزند 
است كه گاهی با مقاصد خيرخواهانه در 
جهت رفع مش��كل عاطفی خانواده های 
فاق��د فرزند و توس��ط اقوام و بس��تگان 
آنها ص��ورت می گي��رد و گاه به صورت 
غيرقانون��ی و خ��اف اصول انس��انی و 
حقوق بشردوستانه از طريق فروش نوزاد 
و دريافت وجه انجام می پذيرد. اين اقدام ها 
منجر به بی هويت ش��دن اين فرزندان و 

تغيير هويت واقعی آنها می گردد. 
بروز مش��كات اجتماعی از قبيل فقدان 
سند سجلی، مشكات اداری و تحصيلی 
و مراجعه متقاضيان به دادگس��تری برای 
اخذ حكم سرپرس��تی اين گونه اطفال كه 
ام��ری خاف قانون اس��ت و ق��رار دادن 
دادگستری و بهزيستی در مقابل كار انجام 
شده و مش��كات ناشی از اس��ترداد اين 
گونه كودكان برای تحويل آنها به والدين 
قانونی، از مش��كاتی ديگر است. امروز 
وقتی جايی می خوانيم يا می ش��نويم كه 
دخت��ران در برهه ای از زمان زنده به گور 
می ش��دند و يا كودكان به عنوان برده به 
فروش می رسيدند به شدت متأثر می شويم 
و تنف��ر و انزجار خود را از اين اقدام های 
غيرانسانی بروز می دهيم، غافل از آن كه 
در جامعه متمدن امروز كه پيشرفت علم و 
فناوری با آن دوران به هيچ وجه قابل قياس 
نيست، همچنان برده فروشی و برده داری 
به شكل نوين و خريد و فروش كودكان، 
تجارتی پرس��ود در س��طح بين المللی به 
حساب می آيد و شايد بهره ای كه از علم 
و فناوری گرفته اند، آن اس��ت كه خريد و 
ف��روش اعضای بدن كودكان نيز به موارد 
پيش��ين افزوده شده است و صد افسوس 
كه گاه شنيده می ش��ود فروش كودكان و 
نوزادان از س��وی خان��واده و والدين آنها 
در ازای دريافت مبالغی در برخی از نقاط 

كشور در حال وقوع است.

جامعه

زاینده رود
حت��ی دوس��تان دوران مجردی خ��ود را هر هفته 
ب��ه منزل دع��وت می ك��رد و از من می خواس��ت تا از 

ميهمان هايش پذيرايی كنم.
ای كاش فق��ط آم��اده كردن وس��ايل پذيراي��ی و ميوه 
و ش��يرينی و ش��ام بود آنچه ك��ه مرا آزار م��ی داد اين 
ب��ود ك��ه ش��وهرم و دوس��تانش در اي��ن ميهمانی ه��ا 
تري��اک  ب��ه خ��وردن مش��روب و گاه��ی كش��يدن 
 مش��غول می ش��دند. و صدای خن��ده بلندش��ان آزارم 

می داد. 
حت��ی اي��ن دور ه��م بودن ها تا پاس��ی از ش��ب طول 
می كش��يد و روز بعد چنان رفتار بدی با من داشت كه 
 وقتی ب��ه كارهايش اعتراض می كردم م��را به باد كتک 

می گرفت.
ش��وهرم فقط گاهی خرجی م��ی داد و وقتی هم كه به 
خانه می آمد بعد از خوردن شام پای ماهواره می نشست 
و بعد از 2 تا 3 س��اعت می خوابيد بدون آنكه كلمه ای 

با من حرف بزند. 
ديگ��ر صب��رم تم��ام ش��ده و نمی توانم اي��ن وضعيت 
را تحم��ل كن��م و در خان��ه ای زندگی كن��م كه ذره ای 
 ب��ه م��ن اهمي��ت داده نمی ش��ود و احترام��م حف��ظ 

نمی گردد. 
حال ك��ه خواهرم مدتی اس��ت ب��ا همان خواس��تگار 
پولدارش ازدواج كرده و زندگی خوبی دارد می خواهم 

از همسرم جدا شوم.
از يک طرف خوش��حالم كه خواهرم خوش��بخت شده 
اما از س��ويی برای خودم ناراحتم كه بايد در اين س��ن 
 طعم تلخ شكس��ت ناش��ی از يک انتخ��اب اجباری را 

بچشم. 
كمی آن طرف تر از ليا مادرش ايس��تاده بود. مادر ليا 
كه حرف های دخترش را می ش��نيد ناگهان زد زير گريه 
و ب��ا لحن لرزان گفت: مس��بب بدبخت��ی دخترم من و 

پدرش هستيم. 
و  حرف ه��ا  از  ترس��يدن  و  غل��ط  عقاي��د  ب��ا  م��ا 
باوره��ای بيه��وده مردم لي��ا را وادار به اي��ن ازدواج 
كردي��م. ح��اال معل��وم نيس��ت آين��ده دخت��رم بعد از 
 ط��اق چ��ه ش��ود و چگون��ه با اي��ن شكس��ت كنار 

بيايد؟
نكته مهم اينجاست كه نظير ليا و زندگی وی در كشور 
كم نيست حتی نظير والدين ليا كه با عقايد و تفكرات 
غلط فرزندانش��ان را مجبور به يک انتخاب نادرس��ت 
می كنن��د و اينگونه آينده ای نامعل��وم را به آنها تحميل 

می نمايند كم نيستند.

در راهروی دادگاه خانواده چه می گذرد:

طالق به دلیل يک انتخاب 
اجباری )قسمت آخر(

پنجرهزیر پوست شهر

موفقیت نیروی انتظامی در کنترل مصرف و 
کاهش تقاضای مواد مخدر در اصفهان 

توزیع ماهانه2350 جلد نشریه 
در چهارمحال و بختیاری 

رسانه ها محور انعکاس عظمت 
دهه فجر هستند

مصلی بروجن 20 درصد 
پیشرفت  داشته است

مديركل تبليغات اس��امی چهارمحال وبختياری 
گف��ت: ب��ه منظ��ور تغذي��ه فك��ری مخاطبين و 
گروه های هدف سازمان تبليغات اسامی ماهانه2350 
توزي��ع  اس��تان  در  عن��وان   10 در  نش��ريه   جل��د 

می شود. 
حجت االس��ام،  س��يد جعف��ر مرتض��وی  در گفتگو 
ب��ا ايرن��ا اف��زود: در راس��تای تغذيه فك��ری و تعميق 
بصي��رت دينی و انتقال مع��ارف تربيتی ب��ه معلمان و 
توانمندس��ازی متوليان امر آم��وزش 1200جلد ماهنامه 
 ه��ای انديش��ه معل��م و زنگ هفت��م در اس��تان توزيع 

می شود. 
وی گف��ت: ب��ه منظور آگاهی بخش��ی به مس��ائل روز 
دينی، اعتق��ادی و اخاقی هيات مذهبی و انجمن های 
اس��امی 45 جلد ماهنام��ه های خيم��ه  و اعتصام در 
 بين تش��كل های دينی و انجمن های اس��امی توزيع 

می شود. 

فرماندار سميرم گفت: رسانه ها از جمله مطبوعات 
محور انعكاس عظمت و شكوه دستاوردهای انقاب 

اسامی در دهه فجر هستند. 
به گزارش ايرنا، غامرضا قائدی ها در نشست هماهنگی 
كميته های گراميداشت دهه فجر شهرستان سميرم اظهار 
داشت: خبرنگاران به عنوان پيشتازان سنگر اطاع رسانی 
بايد ميدان دار انعكاس دستاوردهای نظام اسامی در اين 

ايام باشند. 
وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال گذشته،  اظهار 
داش��ت: دهه فجر امس��ال بايد با شكوه، تحرک و پويايی 

هرچه تمامتر برگزار شود.
مس��ئول كميته ارتباط��ات و اطاع رس��انی دهه فجر در 
سميرم نيز در اين جلسه گفت: رويكرد دولت با محوريت 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی اس��ت و الزم اس��ت برنامه های 
پاسداش��ت اين دهه نيز بر مح��ور فعاليت های فرهنگی 

باشد.

امام جمعه بروجن در حاش��يه بازديد معاون برنامه 
ريزي اس��تاندار چهارمحال و بختياري از طرح هاي 
عمراني شهرس��تان بروجن گفت: مصل��ي بروجن با 20 
درصد پيش��رفت فيزيكي نيازمن��د 75 ميليارد ريال اعتبار 
اس��ت. غام علي حس��ين نژاديان مساحت زمين مصلي 
بروجن را 15 هزار متر مربع اعام و تأكيد كرد: شبس��تان 
اصلي اين مصلي پنج هزار و 800 متر مربع وسعت دارد. 
وي افزود: براي تاالر مصلي بروجن تاكنون هفت ميليارد 
 ري��ال از مح��ل اعتبارات س��تاد نم��از جمعه كش��ور و 

كمک هاي مردمي هزينه شده است.

دث
حوا

زاینده رود
با تاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفه��ان اعضای ي��ک باند حرفه س��رقت داخل 
خودرو شناسايی و دستگير شدند. سرهنگ محمد 
علی بختياری )فرمانده انتظامی اصفهان( در اين باره 
اظهار داشت: در پی وقوع چندين فقره سرقت داخل 
خودرو در سطح شهرستان موضوع در دستور كار 
مأموران كانتری 22 اين فرماندهی قرار گرفت. وی 
اف��زود: مأموران در تحقيقات انجام يافته به هويت 
سارقان با نام های »يوسف - ک«، »پژمان - م« 20 
ساله، »رحيم -ع« 28 ساله، »سميرا - ب« 30 ساله 
پی بردند. اين مقام مسئول عنوان داشت: تحقيقات 
برای دستگيری متهمان ادامه داشت تا اينكه مأموران 
از وجود يک پاتوق اس��تعمال مواد مخدر توس��ط 
اعضای باند مذكور باخبر ش��دند. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان گفت: پس از كسب اطمينان در 

خصوص درس��تی خبر مأموران با هماهنگی مقام 
قضايی طی يک عمليات غافلگيرانه وارد محل شده 
و هر چهار متهم را دستگير كردند. وی بيان داشت: 
در بازرسی به عمل آمده از مخفيگاه متهمان مقدار 
26 گرم ماده مخدر شيشه، 42 عدد پايپ استعمال 
شيش��ه، دو تيغه قداره بزرگ، يک تيغه تبر، هشت 
دستگاه گوشی تلفن همراه، 10 دستگاه راديو پخش 
خودرو، يک دستگاه دوربين فيلمبرداری، يک قبضه 
اس��لحه كلت بادی كش��ف و ضبط و دو دستگاه 
موتورسيكلت توقيف شد. سرهنگ بختياری تصريح 
كرد: براساس تحقيقات صورت گرفته اعضای اين 
باند عاوه بر سرقت داخل خودرو در زمينه فروش 

مواد مخدر نيز فعاليت گسترده ای داشتند.
اين مقام قضايی در پايان خاطرنش��ان كرد: در اين 
ارتباط پرونده تشكيل و متهمان جهت سير مراحل 

قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

زاینده رود
جلس��ه محاكمه باند سارقان طافروش��ی ها كه به اتهام محارب و 
افس��اد فی االرض عليه آنها كيفرخواست صادر شده، در شعبه 4 دادگاه 
انقاب اصفهان واقع در مجتمع قضايی بهارستان )شهر بهارستان( برگزار 

می شود.
رئيس پليس آگاهی اس��تان اصفهان درباره پرونده اين سارقان گفت: اين 
پرونده مربوط به 6 سارق مسلح است كه در سراسر كشور به 11 سرقت 

مسلحانه از طافروشی ها دست زدند.
 سرهنگ حسين زاده خاطرنش��ان كرد: سن اين سارقان بين 19 تا حدود

30 ساله بوده كه بيش از 30 كيلو طا سرقت نمودند.
وی ضمن اشاره به دستگيری اين افراد در شمال كشور تصريح كرد: اين 
س��ارقان در اصفهان به دو طافروشی دستبرد زدند و چون پليس آگاهی 
اصفهان اين باند را دس��تگير نموده، دادگاه آنها در اين اس��تان تش��كيل 

می شود. 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اصفهان از كشف نزديک 
به 200 كيلوگرم ترياک خبر داد. سرهنگ حسين رضايی با اعام اين خبر 
اظهار داش��ت: در پی كسب خبری مبنی بر جا به جايی محموله ای بزرگ 
از م��واد مخدر به مقصد اصفهان موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار 
مأموران اداره عمليات ويژه اين پليس قرار گرفت كه با كنترل و مراقبت های 
نامحسوس در نهايت تريلر حامل مواد مخدر در ورودی شهر شناسايی و 
متوقف شد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در بازرسی از خودروی مذكور 
مقدار 161 كيلو و 800 گرم مواد مخدر از نوع ترياک كه در پوش��ش مواد 
اوليه صنعتی جاس��ازی شده بود،  كش��ف و ضبط شد. وی در ادامه گفت: 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان نايين اصفهان نيز در س��ه عمليات 
جداگانه موفق به كش��ف 32 كيلو و 700 گرم م��واد مخدر از نوع ترياک 
شدند. اين مقام انتظامی با بيان اينكه در اين ارتباط در مجموع 194 كيلو و 
500 گرم ترياک كشف و ضبط شد، عنوان كرد: در جريان اين عمليات ها 9 
نفر از قاچاقچيان مواد مخدر دستگير و تعداد پنج دستگاه خودروی سبک و 
سنگين نيز توقيف شد و متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شدند.

مهارت های تسلط بر ترس قبل از امتحان  

 معروف اس��ت كه وقتی توانگری با درويش��ی به سفر 
رفتند، توانگر چند دينار همراه داش��ت و درويش جز 
پوش��اكی كه بر تن داشت و سفره نانی كه به كمر بسته 
بود، چيزی نداشت. شب بر سر چاهی رسيدند و لقمه 

نانی خورده، خوابيدند. 
توانگ��ر تا به صب��ح از ترس آن كه مب��ادا دزد بيايد و 
ديناره��ا را ببرد، خواب نرف��ت، ولی درويش با خيالی 
آسوده خوابيد. امام علی)ع( می فرمايد: مال رنج آور و 
مركبی برای ناراحتی ها اس��ت تأمي��ن زندگی می تواند 
زمين��ه آرام��ش را فراه��م كن��د، چنان كه از رس��ول 
خ��دا)ص( نقل اس��ت: همانا نفس آدم��ی هنگامی كه 
مايحتاج زندگی اش تأمين شد آرام می گيرد. ولی رفاه 
و تأمي��ن زندگی علت تامه برای آرامش نيس��ت، بلكه 
در م��واردی اگر با علل ديگر مانن��د ياد خدا و دوری 
از حرص و دنياطلبی نباش��د، منشأ اضطراب و نگرانی 

خواهد شد.
امام علی)ع( می فرمايد: هر كس به آن چه به او رسيده 
اكتفا نمايد، به آس��ودگی و شادكامی خود نظم بخشيده 
و در وس��عت و آس��ايش فرود می آيد. رغبت به دنيا 
كليد س��خت ترين رنج و مركب گرفتاری است. قرآن 
مجيد، آرامش حقيق��ی را در گرو ياد خدا می داند: دل 

آرام گيرد به ياد خدا. 
بديهی اس��ت منظ��ور از ذكر خدا، ص��رف ذكر زبانی 
نيس��ت بلكه منظور ذكر دل است؛ يعنی همواره بايد به 
ياد خدا بودن و در همه امور به او فكر كردن. البته اگر 
كسی در عين رفاه ياد خدا را فراموش نكند و به غفلت 
مبتا نشود و به وظيفه انسانی و اسامی خود عمل كند 
و از دنياطلبی و حرص و تعلقات مادی خود را برهاند، 
می تواند از كيميای آرامش برخوردار باشد.قرآن مجيد 
می فرمايد: كسانی كه ايمان آوردند و ايمان خود را به 

ظلم نيالودند، در آرامش و امنيت اند. 
سعدی می گويد: 

اگ����ر دني�����ا نباش�����د دردمن���ديم اگر باش��د به 
مهرش پای بنديم

باي�ی زي�ن جهان آش��وب تر نيس��ت ك�ه رنج خاطر 
است أرهت ور نيست

مواظب گلوله برفی اندیشه خود باشید 
 يک ش��يوه مؤثر ب��رای آرامش بيش��تر، آگاهی از اين 
نكته اس��ت كه چگونه فكر منفی و متزلزل می تواند به 
سرعت از كنترل خارج شود. آيا تاكنون متوجه شده ايد 
كه وقتی گرفتار فكرتان هستيد چقدر احساس نگرانی 
می كني��د؟ و برای برطرف كردن آن، هر چه بيش��تر در 

جزييات آن فرو رويد، حالتان بدتر می شود. 
يک فك��ر به فكر ديگر منجر می ش��ود و باز به فكری 
ديگ��ر، تا اين كه به نقطه ای می رس��يد ك��ه فوق العاده 
ناراحت می ش��ويد. برای مثال، ممكن اس��ت در نيمه 
ش��ب بيدار ش��ويد و به ياد آوريد كه روز بعد بايد به 
كسی تلفن كنيد. بعد به جای اينكه از به يادآوری چنين 
تلفن مهمی احساس آرامش كنيد به فكر تمام چيزهايی 
می افتي��د كه بايد فردا انج��ام دهيد. در خاطر خود يک 
گفتگوی احتمالی با رئيس تان را مرور كرده، خودتان را 
بيش��تر ناراحت می كنيد. خيلی زود با خود می انديشيد 
باورم نمی ش��ود كه س��رم اين قدر ش��لوغ است. بايد 

روزی پنجاه تلفن بزنم. 
زندگی چه كس��ی اين طور است؟ و اين انديشه همين 
ط��ور ادامه پيدا می كند تا اين ك��ه دلتان برای خودتان 
می س��وزد. برای اشخاص بس��ياری هيچ حدی وجود 
ن��دارد كه اي��ن نوع تهاج��م فكر چه م��دت می تواند 
ادامه پي��دا كن��د. در حقيقت، بس��ياری می گويند كه 
روزها و شب های بس��ياری را در اين نوع مرور ذهنی 

س��پری می كنند. الزم به گفتن نيس��ت كه با س��ری پر 
از نگرانی ها و ناراحتی ها امكان ندارد بتوانيد احس��اس 
آرام��ش كنيد. راه حل اين مش��كل آن اس��ت كه پيش 
از آن ك��ه افكارتان فرصت داش��ته باش��ند گلوله برفی 
بسازند متوجه ش��ويد كه در سرتان چه اتفاق می افتد. 
ه��ر چ��ه زودتر از س��اختن اي��ن گلوله برف��ی ذهنی 
 جلوگي��ری كنيد راحت ت��ر می تواني��د آن را متوقف 

كنيد. 
در اينجا، در مثال ما، ممكن است شما درست هنگامی 
متوجه اين گلوله برفی فكرتان شويد كه مشغول مرور 
فهرست كارهايی باش��يد كه روز بعد بايد انجام دهيد. 
پ��س به ج��ای آن كه فكرت��ان را با روز بعد مش��غول 
كني��د، به خودتان بگوييد آخ، باز دوباره ش��روع كردم 
و هوش��يارانه از رشد آن در نطفه جلوگيری كنيد. شما 
رش��ته افكارتان را پي��ش از آن كه فرصت حركت پيدا 

كند متوقف می نماييد. 
س��پس می تواني��د فكرت��ان را روی رضايت من��دی از 
ي��ادآوری تلفنی ك��ه بايد انجام ش��ود متمرك��ز كنيد، 
ن��ه روی اين نكت��ه كه چه ق��در در افكارتان غوطه ور 
هس��تيد. اگر نيمه ش��ب است، ش��ماره تلفن را روی 
تكه ای كاغذ يادداش��ت كني��د و به خواب برويد. حتی 
می تواني��د قل��م و كاغذی را برای چني��ن مواقعی كنار 
تختخوابتان داش��ته باش��يد. ممكن اس��ت آدم پركاری 
باشيد، اما يادتان باش��د كه اگر سرخود را با اين افكار 
ك��ه چقدر گرفتار هس��تيد پر كنيد تنها خ��ود را وادار 
می كنيد كه فش��ار روحی بيش��تری را احساس كرده و 
مش��كل را وخيم تر كنيد. اگر دفع��ه بعد كه ذهن خود 
را روی برنامه هايتان متمركز می كنيد، اين تمرين ساده 
 را آزمايش كنيد. از ميزان تأثير آن ش��گفت زده خواهيد 

شد.   

عوامل آرامش در زندگی  

هر زن و شوهر 
مقیم ایران در 
صورت توافق با 

یکدیگر می توانند 
سرپرستی طفلی 
صغیر را به عهده 
بگیرند مشروط بر 
آن که منافع مادی 
و معنوی طفل را 

تأمین کنند.

تالش برای سرپرستی یک کودک  

باند سارقان حرفه ای داخل خودرو 
در اصفهان دستگیر شدند

امروز در شعبه 4 دادگاه انقالب اصفهان برگزار می شود؛

جلسه محاکمه باند سارقان 
طالفروشی ها 

کشف نزديک به 200 کیلوگرم ترياک 
در استان اصفهان
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باقر نطنزی )قرن یازدهم(
»ميرزا محمد باقر ولد ميرابوعلی... نسب شريف آن سيد حميده خصال 
را همين نس��ب كافی و حس��ب منيف او، به حسب پسنديده اعمال، به 
وجه ش��افی آن است كه در اوايل سن، به خدمت وافر السعادت اشراف 
عمارت آستانه متبركه عرش درجه سدره مرتبه مرتضويه، علی مشرف ها 
الف الس��ام و التحيه سرافراز شده، مساعی جميله و خدمات مرضيه در 
آن آستان مايک پاسبان به منصه ظهور رسانيد كه باعث توفيقات دارين 
و تأييدات نشأتين و علو درجه و سمو مرتبه آن غامزاده گرديد پيوسته 
فيوضات الريبی ش��امل حال خجسته مآلش شده كه از وجنات حاالت 
خبرت سماتش ظاهر و هويدا می گردد چنان كه خود نقل می فرمودند كه: 
در آن ارض مقدس، شبی در عالم رؤيا، به حكم نام عينی و ال ينام قلبی، 
مشاهده نمودم كه حضرت سيدالمرسلين و خاتم النبيين صلوات اله عليه 
به اتفاق حضرت اميرالمؤمنين )ع( تشريف آوردند و حضرت رسول روی 
به حضرت نموده، فرمودند كه: »اُستر بده« حضرت امير استره به دست آن 
سيد كونين داد و آن حضرت روی به بنده نموده، فرمودند كه: »دهان بگشا« 
دهن را باز نمودم. دست مبارک دراز نموده، به پيش دهن بنده آوردند. دلم 
به دست آن حضرت آمد. آن دل را از آن استره شق نموده. سويدايی بيرون 
آورده، دور انداختند و باز آن دل را به هم آورده، فرمودند: »دهان باز كن« 
باز دهان را گشودم. آن را در دهان بنده گذاشتند؛ رفت و به مكان خود قرار 
گرفت. از دهشت اين واقعه بيدار شدم. دلم در تپش و اضطراب بود و تا 

چند روز وجع می نمود.
زهی مراتب خوابی كه به ز بيداری اس��ت! بديهی است كه اگر كسی به 
خلوص عقيدت و صدق نيت در آن روضه مقدسه منوره خدمت نمايد، 

البته دل او را از كدورات جسمانی و جنايت نفسانی پاک می سازند.
به همه حال، مدت مديد به آن ش��غل س��عيد اشتغال داشت تا سوانح و 
قضايای عراق عرب مظنه وقوع به هم رسانيده، بالضروره مرخص گرديد 
و به دارالس��لطنه اصفهان مراجعت نموده، در آن اوقات، خدمت اوارچه 
نويسی عراق را به مشاراليه مرجوع نمودند و آن خدمت را به راست قلمی 
و بی طمعی نحوی به تقديم رس��انيد كه خاص و عام از حسن سلوكش 
راضی و ش��اكر بودند و بعد از قيام به لوازم نيكو خدمتی و صوفيگری، 
خدم��ت موروثی يعنی وزارت قورچيان عظ��ام را به معظم اليه مفوض 
فرمودند كه حس��ب االس��تقال به خدمت مزبور قيام نمايد و مشاراليه 
نحوی خدمت مزبور را نموده كه گوی سبقت از اقران و امثال ربوده و در 
خدمت نواب خاقان خلد آشيان صاحبقرانی شاه عباس ثانی انار اله برهانه 
نهايت اعتماد و اعتبار يافته همواره منظور نظر اكسير اثر و مشمول عواطف 
خسروانه بی حد و مر گشته، خدمات شايسته و مطالب بايسته به عهده 
مومی اليه می فرمودند و هر مقدمه كه وضوح و تحقيق آن اشكالی داشت 
به مشاراليه رجوع می نمودند كه تشخيص و تحقيق نمايد و می فرمودند 
كه به عهده مخبر صادق نموده ايم كه آنچه نفس االمر و بيان واقع است به 
خدمت ما عرض خواهد نمود و آنچه آن سيادت پناه معروض پايه سرير 
خافت مصير می داشت مقرر می فرمودند كه از آن قرار معمول و مرتب 
دارند به همه حال، همواره اشفاق با نهايات خسروانه و عنايات باغايات 
پادشاهانه درباره آن غامزاده صافی عقيده مبذول می داشتند و بدين منوال 
بيست و چهار سال خدمت مزبور را به راستی و درستی و بی طمعی به 
تقديم رسانيد كه جميع عس��اكر نصرت مآثر كمال رضا و خشنودی از 
معظم اليه داشتند و با وجود مشاغل ديوانی، از بدايت حال تا نهايت ايام 
 امانی و آمال، لحظه ای از استفاده علوم ظاهری و باطنی و كسب كمال فارغ 

نبوده.

رئیس شورای اسالمی شهر کاشان: 
پیشرفت 20 درصدی

 احداث زيرگذر شهرک 22 بهمن
 زاینده رود 

رئيس شورای اسامی شهر كاشان از پيشرفت فيزيكی 20 درصدی 
طرح احداث زيرگذر ش��هرک 22 بهمن اين شهر با اعتبار 850 ميليون 
تومان خبر داد. حس��ين فريد با اشاره به اينكه اعتبار اين طرح از محل 
اعتبارات عمرانی شهرداری اجرا می شود گفت: 30 هزار متر زيرسازی، 
6500 متر طول جدول گذاری و 21 هزار متر آس��فالت، 650 متر طول 
گارد ريل و 70 متر طول هندريل از مشخصات فنی اين طرح می باشد. 
وی عبور و مرور بدون حادثه و ايمن اهالی شهرک 22 بهمن و تسهيل 
در ترافيک عبوری از جمله هدف های اجرای اين طرح دانست. به گفته 
وی برطرف كردن مش��كات ترافيكی ورودی شهر 22 بهمن واقع در 
ابتدای جاده ش��هر توريستی قمصر به دنبال اتفاقات ناگوار و تصادفات 
مكرر در اين مس��ير با پيگيری های مكرر اعضای شورای اسامی شهر 
كاش��ان از ديگر هدف های اجرای اين طرح است. فريد ضريب باالی 
تردد و سرعت در بلوار واجدی به خصوص در فصول گردشكاری به 
منطقه توريستی قمصر و بروز حوادث دلخراش و تأسف بار برای اهالی 
و س��اكنان شهرک مسكونی 22 بهمن را يكی از داليل مهم و اصلی در 
اجرای اين پروژه دانست. وی گفت: افزايش ضريب ايمنی، جداسازی 
حركت های عبوری با سرعت های باال و پايين و ايجاد دسترسی ايمن از 
بلوار اصلی )شهيد واجدی(  به شهرک مسكونی 22 بهمن و بالعكس از 

مهم ترين شاخص های احداث زيرگذر شهرک 22 بهمن است.
رئيس ش��ورای اس��امی شهر كاشان با اش��اره به اجرای طرح احداث 
زيرگذر ش��هرک 22 بهمن از آغاز امسال گفت: اين طرح چند ماه پس 
از آغاز به دليل واقع ش��دن در مسير عبور لوله انتقال آب زاينده رود به 
كاشان متوقف شد كه با پيگيری اعضای شورا و شهرداری و برگزاری 
جلسه ها با شركت آب منطقه ای اصفهان مشكل برطرف و پروژه مجدد 

آغاز به كار كرد.
به گفته فريد پس از برگزاری اين جلسه ها با حضور مهندس ممتازپور 
 در محل شورای شهر كاشان و توجيه شورا نسبت به تغيير مسير لوله  آب 
زاينده رود اين شركت بر تغيير مسير انتقال آب منطقه ای متقاعد و اين 
كار را عملی كرد.وی با تقدير از همكاری شركت آب و فاضاب كاشان 
و آزادس��ازی تعدادی متصرفان ملكی در اين مس��ير قدردانی و تشكر 

مضاعف دارد.

 کاشان شهر هفت هزار ساله 
با نمای کامپوزیت ؟!

 زاینده رود 
شهرس��تان كاش��ان با تاريخی بيش از هفت هزارسال در كنار 
تپه های س��يلک و باغ تاريخی فين و صدها اثر برجس��ته تاريخی 
 يكی از ش��هر موزه های دنيا می باش��د كه متأس��فانه چهره شهرمان 

كم كم در نقاب كامپوزيت ها گم می شود. 
دادن مج��وز به س��اختمان های چند طبقه، عدم توج��ه به نماهای 
به كاربرده ش��ده در اين ساختمان ها توسط س��ازمان های مسئول، 
 س��يمای ش��هرمان را از ش��هری تاريخی به ش��هری جديد تبديل 

می كند.
ما با پيش��رفت و زيبايی مخالفتی نداري��م ولی همگون بودن نمای 
ساختمان های يک شهر با فرهنگ و پيشينه آن پيوند خورده است. 

كامپوزيت ها در كجای اين پيشينه قرار دارند؟! 
آجرنماه��ای س��نتی چ��ه زش��تی و منافاتی ب��ا پيش��رفت دارند؟! 
جز اين اس��ت كه س��ازندگان اين س��اختمان ها ب��رای كم كردن 
 هزينه های خود و ف��روش بهتر در مدل كامپوزيت اقدام به رقابت 

می كنند؟! 
يك��ی از نگرانی ه��ای مردم فرهنگ دوس��ت كاش��ان اين اس��ت 
ك��ه در آين��ده م��ا ش��اهد ش��هری ب��دون احس��اس فرهنگ��ی و 
توس��ط مس��ئوالن و ش��هرداری و  اگ��ر  باش��يم ك��ه  تاريخ��ی 
 اعض��اء محت��رم ش��ورای ش��هر پيگي��ری نش��ود، چني��ن خواهد 

شد.
ب��اغ فين يكی از باغ ه��ای اصيل ايرانی و جزء باغ ه��ای برتر دنيا 

می باشد كه صحبت در مورد آن در اين مجال نمی گنجد.
در سال های اخير توس��ط مديرانی كه با استفاده از سايق شخصی 
خ��ود، دخ��ل و تص��رف در آن می نماين��د، در ح��ال تغيير چهره 
می باش��د. خشک شدن درختان و قطع تعداد زيادی از درختان آن 
)يادم می آيد توس��ط يكی از مديران گذش��ته ميراث فرهنگی گفته 
ش��ده بود ورود زنان بد حجاب به كاش��ان باعث خشک شدن اين 

درختان شده است! 
و تغيي��ر چه��ره ب��اغ، جابجائ��ی و بري��دن درختان س��بز ورودی 
خياب��ان اصلی باغ ك��ه زيبائی خاص��ی را به اين م��كان می داد و 
قرينه س��ازی پياده روه��ای آن بدون توجه به پ��ان اصلی باغ كه 
معلوم نيس��ت آيا كارشناس��ان مي��راث فرهنگی اصفه��ان و تهران 
ب��ر اين امور نظ��ارت می نمايند يا نه آينده بدی ب��رای اين باغ كه 
جهانی می باش��د را ن��دا می دهد. در پی صحبتی با توريس��تی از 
كش��ور ژاپن ك��ه در زمين��ه آثار تاريخ��ی ايران تحقي��ق می كرد، 
ايش��ان گفتند: اگر ما اين باغ را در كش��ورمان داش��تيم هفته ای 2 
 روز ب��از می نموديم جهت اس��تفاده كارشناس��ان، دانش��جويان و 

مردم.
 ح��ال م��ا بي��ش از يكص��د درخت خش��ک س��رو را قط��ع كرده 
 و آنهاي��ی ك��ه س��بز هس��تند را ني��ز خودم��ان قط��ع می كني��م، 
 آش��پزی زي��ر درخت��ان انج��ام می دهي��م! ب��از نم��ودن هفته ای 
از س��ايق ش��خصی پيش��كش، حداق��ل در حف��ظ آن   يكب��ار 
اس��تفاده ننمائي��م و كارشناس��ی ش��ده ب��ه اي��ن م��كان تاريخ��ی 
 بپردازي��م و بداني��م كه اي��ن مكان متعل��ق به تمامی م��ردم جهان 

می باشد.

راه اندازی خط مکانیزه مرکز معاینه 
فنی خودرو شهرداری کاشان

 زاینده رود 
مدير مركز معاينه فنی خودرو شهرداری كاشان از راه اندازی يک خط 
مكانيزه ويژه خودروهای سبک در اين مركز خبر داد.  غامعلی ساران با تأكيد 
بر لزوم رعايت استاندارها در ساخت خودروها گفت: با راه اندازی اين خط 
مكانيزه عيوب داخلی و فنی خودروهای سبک در مدت زمان كمتر از 10 
دقيقه شناسايی و مشخص می شود. وی هزينه خريد و راه اندازی اين خط 
مكانيزه را 500 ميليون ريال ذكر كرد و افزود: شناسايی ميزان آالينده ها، لغزش 
فرمان، ترمز، تست نور و صدا، از جمله عيوب داخلی خودروهای سبک 
است كه به صورت مكانيزه در اين مركز شناسايی می شود. ساران تصريح 
كرد: شناسايی نقص عيوب ظاهری از قبيل چراغ ها، ميزان باز و بسته بودن 
دهانه چرخ های هر يک از محورهای خودرو، تعيين درصد كارآيی كمک 
فنرهای محورهای جلو و عقب، سنجش قدرت ترمزگيری چرخ ها، قدرت 
عملكرد ترمز دستی و در نهايت وضعيت اتصاالت جلوبندی نيز از اقدام هايی 

است كه در اين مركز توسط كارشناسان مركز شناسايی می شود.
به گفته وی افزايش ايمنی وسايل نقليه و به تبع آن كاهش تصادفات و سوانح 
از مهم ترين داليل تاش شهرداری برای توسعه، تجهيز و مكانيزه كردن مراكز 
معاينه فنی و همچنين ايجاد بستری مناسب برای پيشبرد سريع تر اين راهكار 

معقول و منطقی است.

مواد مخدر از تاکتیک های جنگ نرم  
فرمانده انتظامی كاشان، گفت:  مواد مخدر را از جمله اقدام های جنگ نرم 
دشمن عليه نظام مقدس جمهوری اسامی است. به گزارش ايرنا، سرهنگ 
منوچهر صفايی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
كاشان اظهار داشت: يكی از راهكارهای دشمن برای از بين بردن نيروهای 
جوان ايرانی، ترويج فرهنگ بی بند و باری و مصرف مواد مخدر است. وی 
افزود:  دشمنان نظام اسامی با شيوه ها و روش های گوناگون در تاش است 
با توزيع مواد مخدر در بين مردم به ويژه جوانان آنان را به فساد بكشاند. وی، 
تبديل مواد مخدر سنتی به صنعتی را از ديگر ترفندهای دشمنان برای جذب 
جوانان به اين مواد عنوان كرد و افزود: با توجه به مصرف و توزيع بيش از 
حد مواد مخدر از نوع شيشه، بر اساس قانون توزيع بيش از 30 گرم شيشه، 

حكم اعدام را دارد.

گشتی دراخباربزرگان کاشان

 زاینده رود 
اراده ق��وی و خلل ناپذير می تواند 
همواره راهگشای حل بحران ها و مسائل 
باش��د كه ش��ايد در نگاه اول س��خت و 
خ��ارج از ت��وان انجام بنماين��د، اميد به 
فرداي��ی بهتر همراه با ت��وكل و اعتماد به 
همت و تاش خود می تواند س��ختی ها 
را همچون برداش��تن ريگ های كوچک 
در ابتدای در نورديدن صخره های بزرگ 
آس��ان كرده و يا ديگر دلهای متوس��ل به 
فضل خداوندی و سرشار از اخاص در 
وجدان كاری، انظباط اجتماعی و خدمت 
رسانی خالصانه باش��د. شهردار كاشان با 
ذكر اين مطالب همكاری مردم با مديريت 
شهری را امری انكار ناپذير دانست و در 
جهت فراهم ساختن محيط شهری سالم 
و پر نشاط برای شهروندان نيز سهمی در 
پاسخگويی به رفتار خود و رعايت فرهنگ 
شهروندی قائل شد تا مشاركت همدلی و 

همراهی نهاد شهرداری از سوی تک تک 
شهرنشينان باعث تداوم پيشرفت و آبادانی 
 كاشان شود.سعيد مدرس زاده در گفتگو با 
زاينده رود و در ادامه ارائه عملكرد 6 ماهه 
منتهی به ارديبهشت 89 به ارائه عملكرد 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری كاشان 
پرداخت، وی در تش��ريح پروژه عمليات 
احداث پل در تقاط��ع رودخانه حيدر با 
بوس��تان )بلوار( انجام كلي��ه عمليات به 
چي��دن آبراهه قبلی و اح��داث پل بتنی 
جدي��د با دو دهان��ه 2×9 به طول 42 متر 
و 700 متر س��طح عرش��ه پياده روها را از 
عمده فعاليت های پروژه دانست. وی در 
ادامه به 6 پروژه الش��ه چينی ديواره های 
دور برگ��ردان بلوار امام رضا ب��ا آزاده راه 
اصفهان اجرای بلوک فرش و موتورخانه 
 پ��ارک ش��هيد قدي��ر زاده در خياب��ان 
ام��ام خمينی، ج��دول گ��ذاری ورودی 
دانشگاه آزاد اس��امی كاشان با عمليات 

پی كنی، بتن ريزی و اجرای بتن ماهيچه، 
تكميل س��فت كاری س��اختمان ناحيه 
راون��د بلوک فرش و احداث س��رويس 
بهداشتی پارک ثاثه جوشقان و زير سازی 
خيابان های ش��هرک صنايع كارگاهی در 
نزديكی ميدان دارالسام اشاره كرده و به 
تشريح عمليات های اجرايی و مشخصات 
فن��ی آن پرداخت. س��عيد م��درس زاده 
مش��خصات 4 پروژه مهم ديگر را نيز به 
ما روش��ن نمود كه اجرای پی كنی و بتن 
ريزی و نصب جدول ميدان و بلوار نوش 
آباد، زيرگذر شهری 22 بهمن با طراحی 
و تهيه نقشه های سازه و نيز مقاوم سازی 
و اجرای شنازهای فونداسيونی ساختمان 
اداری و حسينيه دارالسام از آن جمله بود 
همچنين ايجاد پارک آموزش ترافيک در 
محل پارک الله كه با عمليات های تكميلی 
جدول گذاری، بلوک فرش، الشه چينی، 
ديواره سازه پل زيرگذر و ساخت موتور 
خان��ه همراه بوده اس��ت پروژه های مهم 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری كاشان 

را در بر می گرفته است. 
س��عيد مدرس زاده ش��هردار كاش��ان در 
ادامه به صورت اجمالی به ش��رح س��اير 
پروژه های انجام گرفته در 6 ماهه آذر 88 

تا ارديبهشت 89 پرداخت: 
 اجرای عرشه پل زيرگذر جاده نوش آباد، 
مرحله اجرا: پی كن��ی، خاک برداری، بتن 
ري��زی و اجرای 10 متر دهانه به طول 14 

متر 
 جدول گذاری بلوار مادر، مرحله اجرا: 
جدول گذاری الين كناری بلوار، اجرای 

بلوک فرش پياده رو 
 جدول گ��ذاری و بلوک ف��رش بلوار 
خيام��ی، مرحله اجرا: به طور كامل انجام 

گرفته است 
 پارک بانوان در كنار پارک آيت اله مدنی، 

مرحله اجرا: پی كنی و شفته آهک 
 پارک ش��هيد فارس )جن��ب كارخانه 
ك��رک(، مرحله اج��را: س��اخت آبنما و 
موتورخانه، بلوک فرش و جدول گذاری 
 طرح ترافيكی تقاطع بلوار معمار، مادر 
و بل��وار قطب، مرحله اج��را، بتن ريزی، 

جدول گذاری و پی كنی 
 نمازخان��ه پارک آيت اله مدنی، مرحله 
اجرا: اجرای اسكلت فلزی، سنگ كاری، 
هره چينی، اجرای كتيبه و بندكشی، كشوی 

آجری 
 پارک ناژون، مرحله اجرا: تكميل جدول 
گذاری، بلوک فرش، س��اخت آبنما، بتن 
ريزی فضای باز، مس��احت پارک 1700 

متر مربع 
 س��وله ورزش��ی طاه��ر آب��اد، مرحله 
اج��را: تكميل فعاليت های اجرايی ابنيه و 

تأسيسات برقی مكانيكی سوله 
 س��وله ورزش��ی غياث الدين جمشيد 
كاشانی، مرحله اجرا تكميل فعاليت های 
اجرائی ابنيه فنی و تأسيس��ات مكانيكی 

برقی 
ــح: اين گزارش فق��ط عملكرد 6  توضی
ماهه منتهی به ارديبهشت 89 می باشد و 
خوشبختانه در اين زمان بيشتر پروژه های 
 مذكور ب��ه بهره ب��رداری نهايی رس��يده

است. 

شهرستان )ویژه کاشان(
شكوه خدمت به مردم افتخارآمیز است؛

عملکرد شهرداري کاشان در 20 پروژه عمراني 
تا اردیبهشت 89 )قسمت دوم(

 زاینده رود 
شهر كاشان به عنوان يكی از كانون های اصيل 
عزاداری حس��ينی در كشور شناخته شده است كه 
در دو قس��مت قبلی به ذكر پ��اره ای از برنامه ها و 
ش��يوه های عزاداری محرم در اين ش��هر پرداختيم، 
در عزاداری ه��ای كاش��ان اش��اره به نه��ر فرات از 
مش��خصه های مهم اس��ت به طوری ك��ه حتی در 
هيأت ها به س��اخت ماكت نهر فرات می پردازند و 
اسكلتی چوبی را با گلدس��ته ها و تزئينات خاصی 
مثل نمای يک گنبد به همراه نماسازی از نهر فرات 
بر روی چرخ سوار كرده و به همراه هيأت حركت 
می دهند. كه نمونه آن ده ها س��ال پيش توسط استاد 
خرمی نجار ساخته شده است و پس از بارها مرمت 
هنوز مورد اس��تفاده س��قايی و آب نوش��يدن مردم 
عزادار قرار می گي��رد، به طوری كه مخزنی آب در 

زير آن تعبيه شده است.
»جريده« از ديگر ابزار عزاداری در كاش��ان اس��ت 
كه نش��انی از علمداری س��پاه می باشد و مربوط به 
حضرت عباس )ع( است، در شهرهای ديگر استان 
اصفهان به جريده، عامت يا علومت نيز می گويند 
و دارای يک پايه اصلی و چند تسمه فوالدی دارای 
دوران اس��ت، تسمه های فوالدی كه به سمت جلو 
و عقب نوس��ان دارن��د به نوعی حال��ت تعظيم و 
س��ام دادن را تداعی می كنند و زمانی كه هيأت ها 
به اماكن متبركه می رس��ند با پائي��ن آوردن و ايجاد 
حالت فنری و دوران در جريده به آن مكان س��ام 
می دهند، جريده به وس��يله يک كمربند مخصوص 
حمل می شود و پايه اصلی آن به يک شبكه متصل 
است كه قسمت های فنری و تسمه ها به آن متصل 
هستند. بر روی تس��مه های فوالدی اشعار قلمزنی 
شده عاشورايی و يا آيات قرآنی نقش بسته است و 
بر روی شبكه ها فانوس، پرهای طاووس و شال های 
رنگ��ی به همراه پنجه فلزی و پرچم نصب می كنند 

و گاهی ش��معدان و گل و مرغ قلمزنی شده نيز به 
وس��يله قلمزنان و فلزكاران و عامت سازان متبحر 
اصفهانی كه به اين هنر ش��هره هس��تند بر روی آن 
نصب شده است، كاشان از كانون های مهم ساخت 
جريده  برای هيأت های مذهبی كشور است،  گاهی 
شيرهای فلزی نيز بر جريده نصب می شود و معمول 
اس��ت كه جريده را تنها از هفتم محرم كه حضرت 
ابوالفضل مأموريت آب آوردن يافت ظاهر می كنند 
و در جلوی هيأت عزاداری حركت می دهند، سنج 
زدن در پای جريده نيز در كاشان معمول و مرسوم 

است. 
يك��ی از س��ازماندهی ترين فعاليت های انجمنی در 
كش��ور هيأت های عزاداری است، وجود جلسه ها 
منس��جم هفتگی و ماهانه كه به همراه سينه زنی و 
روض��ه خوانی برگزار می ش��ود و در آن برای ذكر 
مصيب��ت و نيز احكام ش��رعی اهميت خاصی داده 
می ش��ود، وجود بانيان مخلص از ويژگی های اين 
انجمن های مذهبی است و اينكه هر فردی به اندازه 
ت��وان خود از نظر مالی و جس��می هر چه دارد در 
مسير اخاق قرار می دهد، منزل افراد، كوچه ها و... 
محل برگزاری مراس��م و عزاخانه حسينی می شود 
و بس��اط آب گوش��ت و چايی منقل��ی و غذاهای 
س��نتی برپا می شود. اين جلسه ها در كل طول سال 
در كاش��ان متداول اس��ت و حتی هفت��ه ای تعطيل 
نمی ش��ود. برگ��زاری مراس��م دع��ا در روز جمعه 
)ندبه( و ش��ب جمعه )كميل( و نيز دعای توس��ل 
)س��ه شنبه( و دعای س��مات )عصر جمعه( نيز در 
هيأت ها مرس��وم اس��ت. اين برنامه ها در محرم و 
صفر و ساير اعياد و مراسم های مذهبی شكل فعال 
و ف��وق العاده ای به خود می گيرد، هر جلس��ه و يا 
هيأت با نصب پرچم مخصوص و اطاع رس��انی 
از طريق نصب ريس��ه و گاهی اعان های كوچک 
فراخوان حضور می دهد، گاهی هيأت ها به صورت 

چرخشی در منزل افراد برگزار می شود و جلسه های 
وي��ژه ای نيز ميان كادر مرك��زی هيأت و پيرغامان 
برای برنامه ريزی مال��ی، مخارج هيأت،  دعوت از 
مبلغان روحانيون و مداحان و بررسی نوع عزاداری 
و س��اعت و... برگزار می ش��ود. از مش��خصه های 
خ��وب عزاداری  هيأت ها در كاش��ان، اهميت دادن 
به امور خيريه اس��ت در هيأت های كاشان بسياری 
از مش��كل های مردم از قبيل تهيه جه��از، ازدواج،  
بده��كاری، بيماری و... حل می ش��ود. افراد هيأت 
در روزه��ای تعطي��ل به منزل س��الخوردگان،  مزار 
ش��هدا و ديدار بيماران می روند و مبالغی پول را كه 
به صورت جمعی جمع آوری ش��ده است به طور 
مخفيانه در خانه آن فرد و يا زير پتويی كه می نشينند 
قرار می دهند. هيأت ها به صورت شوراهايی كه در 
كار اجتماعی فعال هس��تند خدمات ارزنده ای را در 
حل مشكل های عمومی مردم انجام دادند. برخی از 
هيأت ها نيز اقدام به احداث قرض الحسنه و انجام 

اين كار اصيل و سنت حسنه شيعه می پردازند.
از ديگر نكته ها برجس��ته عزاداری كاشان چاووشی 
خوانی اس��ت كه حرفه ای تخصصی بوده و صدای 
خ��وش و ق��درت ف��ی البداهه گوي��ی و موقعيت 
شناسی می طلبد و چاووش خوان بايد فن شاعری 
را ني��ز بدان��د. از قديم متداول بوده كه در كاش��ان 
عقب كاروان های زيارتی در بدرقه ايش��ان و نيز در 
هنگام بازگش��ت آنها چاووش��ی خوانی می كردند، 
كه چاووش خوان ش��ال س��ياه يا س��بزی به گردن 
می ان��دازد و يا به كمر می بن��دد و با پرچمی همراه 
كاروان حركت می كن��د. افراد ديگر به هم نوايی با 
او می پردازند. در كاشان چاووش خوانان به استقبال 
مح��رم و اربعين می رون��د و در كوچه و بازار نويد 
ش��روع اين فصل از عزاداری حس��ينی را می دهند، 
چاووش خوانی به همراه كاروان تعزيه نيز س��ابقه 

دارد.

معصومه حاجي اکبري )کاشان(

سرپرس��ت منطقه دو شهرداری كاش��ان هم در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه 
بافت های فرسوده شهری به دليل نارسايی های خاص از چرخه رشد و توسعه شهری 
بازمانده اند گفت: توانمندی های نهفته و پنهان زيادی در اين بافت ها وجود دارد كه به 
عنوان فرصت های بالقوه در شهر هستند كه چنانچه از اين فرصت ها استفاده نشود 

تهديدی برای شهر و مديريت شهری خواهد بود.
مهندس مهدی هوش��مندی نژاد گفت: مش��اركت ش��هروندان در احيا و بهسازی 
بافت های فرسوده شهری می تواند با تبديل اين تهديدها به فرصت های مجدد زمينه 
رشد، شكوفايی و بالندگی اين مجموعه های شهری نارسا را فراهم آورد. وی در ادامه 
خاطرنشان كرد: موضوع مشاركت تنها به مشاركت دستگاه های دولتی خاصه شود 
بلكه نيازمند عزم ملی و مشاركت آحاد مردم است بنابراين جلب مشاركت شهروندان 
در فرايند نوس��ازی بافت فرسوده از اهميت به س��زايی در نوسازی بافت فرسوده 
برخوردار است. وی اعتمادسازی، انگيزه و الزام قانونی را از عناصر اصلی برای جلب 
مشاركت شهروندان در احيا بافت فرسوده دانست و گفت: مبنای محوری نوسازی 
بر مشاركت همگانی شهروندان استوار است و چنانچه مبانی مشاركت همگانی در 

نوسازی بافت های فرسوده شهری مورد توجه قرار بگيرد مسأله نوسازی می تواند 
به صورت يک فرهنگ عمومی در بيايد و اين گامی اساسی در پيشبرد پروژه های 

نوسازی بافت فرسوده است.
وی خاطرنشان كرد: تحوالت زندگی شهرنشينی چند دهه اخير مشكل های عديده ای 
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، كالبدی و ساير امكانات شهری مواجه ساخته است و 
زمينه مناسبی را برای فرسودگی بافت با ارزش تاريخی اين شهر فراهم نموده است. 
وی عدم دسترس��ی ساكنان بافت فرسوده و قديمی به خدمات اضطراری همچون 
دستگاه های اطفای حريق و آتش نشانی در مواقع آتش سوزی و آمبوالنس را به عنوان 
بخشی مهم از مشكل های ساكنان اين گونه منطقه ها دانست و گفت: بناهای متروكه و 
فرسوده و همچنين وجود گذرهای تاريک و دور از نظارت عمومی بخشی ديگر از 

مشكل های بافت فرسوده شهری است.
وی مش��كل های اقتصادی، عدم سرمايه گذاری بخش خصوصی و دولتی و پايين 
بودن ارزش زمين را يكی از عوامل مؤثر بر فرس��ودگی فيزيكی بافت قديم ش��هر 

عنوان كرد و گفت: پاكسازی نقاط جرم خيز و نا امن، ساماندهی نظام سكونتی افراد 
غير بومی، طراحی و ايجاد ش��بكه انتظامی، ريشه كنی بيماری ها و حشرات موذی 
 شايع، راه اندازی سيستم سفرهای درون شهری مناسب، راه اندازی سيستم اورژانس، 
آتش نشانی، حمل زباله مناسب و اصاح و بازسازی شبكه و انشعابات آبرسانی و 
سيستم فاضاب بافت قديم از جمله راهكارهای الزم پيوند مناسب ميان كل ساختار 

قديمی و شهر امروز است.
سرپرس��ت منطقه دو ش��هرداری كاش��ان گفت: حدود 272 هكتار از 772 هكتار 
وس��عت بافت فرس��وده كاش��ان در منطقه دو ب��ا موقعي��ت محدوده های ضلع 
ش��مالی خياب��ان 22 بهمن 37 هكت��ار، 50 هكت��ار زيدآباد، 30 هكت��ار طاهرآباد، 
105 هكت��ار راوند و 50 هكتار هم لتحر واقع گرديده اس��ت كه با سياس��ت های 
 دولت در زمينه احيا بافت های فرس��وده تاكنون قدم های مؤثری برداش��ته ش��ده 

است.
هوشمندی نژاد خاطرنشان كرد: در حال حاضر با وجود تسهيات مسكن مهر با سود 

4 درصد و اخذ تسهيات بافت فرسوده با سود 12 درصد برای متقاضيان توجيه فنی 
و اقتصادی نداشته كه بايد چاره ای در اين زمينه انديشيده شود.

معاون سياس��ي اجتماعي فرماندار كاشان 
گفت: ب��ه دنبال خشكس��الي ناش��ي از 
نباريدن باران با حضور گسترده مردم اين 

شهرستان نماز باران برگزار مي شود. 
به گزارش ف��ارس، محم��د رضوان نژاد 
در جمع مس��ئوالن ادارات اين شهرستان 
تصري��ح كرد: نم��از باران روز دوش��نبه 
20 دي ماه س��ال جاري توس��ط نماينده 
ولي فقيه و امام جمعه كاش��ان در گلزار 
دارالسام اين شهرستان برگزار مي شود. 
وي با اش��اره به تقدي��م يک هزار و 700 
شهيد توس��ط مردم دارالمؤمنين كاشان، 
وج��ود فض��اي روحاني و قدس��ي اين 

مكان را از جمله داليل انتخاب اين مكان 
ب��راي اين امر معنوي ذكر و بر هماهنگي 
ارگان هاي مختلف براي اطاع رس��اني به 
مردم و ايجاد شرايط الزم براي برگزاري 

آن تأكيد كرد. 
معاون سياسي اجتماعي فرماندار كاشان با 
اشاره به آغاز فعاليت ستاد بزرگداشت دهه 
فجر انقاب اسامي در كاشان خاطرنشان 
كرد: به منظور برگزاري شكوهمند مراسم 
بزرگداش��ت دهه فجر انقاب اس��امي 
كميته ه��اي متعدد با حض��ور نمايندگان 
اقش��ار مختلف شهرس��تان تشكيل شده 

 است. 

وي هماهنگ��ي ادارات مختل��ف ب��راي 
اجراي برنامه هاي اباغي خود به مناسبت 
بزرگداش��ت س��الروز پي��روزي انقاب 
اسامي با س��تاد بزرگداش��ت دهه فجر 

شهرستان كاشان را خواستار شد. 
مس��ئول كميته بان��وان س��تاد دهه فجر 
شهرستان كاشان نيز در اين نشست با تأكيد 
بر نقش مؤث��ر بانوان در تمام عرصه ها از 
جمله در پيروزي انقاب اسامي گفت: 
بانوان نه تنها به صورت حضور فعال در 
راهپيمايي ها به طور مس��تقيم نقش آفرين 
بودن��د بلكه در تش��ويق و ترغيب مردان 

فجرآفرين نيز سهيم بودند.

عزاداري در شهر محتشم سراينده »باز اين چه شورش است«
)قسمت سوم(

ضرورت احیاي بافت فرسوده شهري
)قسمت آخر(

معاون فرماندار 
کاشان:

کاشاني ها 
در صفوف 
نیايش به 

انتظار باران 
مي نشینند
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سالمت

نفیسه عروجی
مقدمه:

چشمانم را می بندم... خود را در فضايی از بودن و 
نبودن رها می كنم... دل به رؤياهايم می سپارم و در 
پس نقاب ذهنم به دنبال چيزی گمشده می گردم... 
چيزی كه رهايش كردم و شايد در جايی آن را جا 
گذاشته ام. نوای موسيقی كه از بطن بودنم می سرايد 
مس��ير را برايم چنان روشن می كند كه گويا اندكی 
بيدار هس��تم! نمی دانم اين نجوا از كجا مرا به كجا 
م��ی آورد يا می برد! تنها به يک چي��ز ايمان دارم و 
آن حضور نوری س��بز از خداس��ت... خدايی كه 
در درون��م در كنار تک تک س��لول های حضورم 
مرا در آغ��وش گرفته و در كنارم زندگی می كند... 
اندكی چشم هايم را به نگاهش می سپارم! نمی گويم 
نگاه��م، چرا ك��ه هنوز عظمت نگاه��ش را درک 
نكرده ام و نمی دانم چگونه بايد از دريچه چشمان 
خدا نگاه كرد... پس اول چش��م های خسته ام را به 
نگاه��ش می آميزم تا تأثيری ژرف از حضورش در 

چشمانم هويدا شود...
چن��دی پيش اس��تادی كه خود هدي��ه ای ديگر از 
جانب همان خدای! برايم بود به من يادآوری كرد 
كه تنها تفاوت انسان ها در نگاه آنهاست!  چشم دلم 
پر از اشک شد!!! ای كاش چنان می شدم كه نگاهم 

خدايی می شد...!
آمين

به پاس عش��ق، قدم در راهی گذاش��تم كه با تمام 
پس��تی و بلندی های زندگی ام همان عش��ق برايم 
فضايی از بودن را با نگاهی متفاوت رقم زد. سام 
می كنم به تمام عاش��قانی كه آنها ني��ز قدم در راه 

بودنشان گذاشته اند... 
به قول آن بزرگ��وار كه حضورش در زندگی تک 

تک ما سمبلی از استادی دارد:
به كاروانيان بگو كه عش��ق حرف آخرست، كسی 

سفر كند كه او فقط بر اين باور است.
مقصد ما دورترين نقطه بی نهايت است، عشق كه 

سرلوحه شود راه سفر سامت است...
را  راه��ی  و  ك��ردم  ت��وكل  ني��ز  م��ن 
ب��رای  اصفه��ان،  ب��رای  نم��ودم،    آغ��از 
زاينده رود،  برای مردم عزيزم كه عاشقانه دوستشان 
دارم و مرا اس��تادی می كنند. به اين باور ايمان دارم 
كه خوشبختی جايی در انتهای مسير نيست. بلكه 
لذت بردن از قدم هايی اس��ت كه برمی داريم. پس 
به پاس زنده نگهداش��تن زاينده رودمان و دل های 
خدايی مان گام هايمان را با هم همس��و می كنيم و 
دس��ت در دست هم خوشبخت بودنمان را جشن 

می گيريم و شكر می گوييم.
تاریخچه

گروه م��وج زندگی در س��ال 1374 فعاليت خود 
را آغ��از كرد. ه��دف اين گروه، تهي��ه جديدترين 
دس��تاوردهای عل��م روز روانشناس��ی جهان و در 
اختي��ار ق��رار دادن آنها به جامعه ايران��ی بود. اين 
گروه از س��ال 1383 فعاليت رسمی خود را تحت 
نام ش��ركت موج زندگی ادامه داد و طی 2 قرارداد 
با انسيتو معتبر VTM-STEW آلمان، مجموعه 
CDهای روان شناس��ی، فن آوری بسيار جديدی 
ب��ه روش ه��ای Active suggestion و  ك��ه 

Stereo Tiefensuggestion معروف می باشد 
را خريداری نمود.

در اين فن آوری جدي��د )صوتی- تصويری(،  كه 
مبتكر آن روانشناس نامدار آلمانی، دكتر آرند اشتاين 
است، در كوتاه ترين زمان ممكن مقاومت های ذهنی 
فرد شكس��ته و راه برای تأثير مثبت بر دنيای درون 

آدمی )ضمير ناخودآگاه( هموار می گردد.

ام���ريكاي��ی  ف���رهن��گ  در  ك��ه   اي��ن روش 
ي�����ا   Your Final Breakthrough ب��ه 
)آخري��ن راه ح��ل ممكن( معروف اس��ت بر پايه 
روانشناس��ی،  عل��م  دس��تاوردهای  جديدتري��ن 
عل��م ص��دا،  روش ه��ای نوي��ن ف��وق يادگيری 
 )Superlearning( )Psychotechnology(
و موس��يقی درمانی،  جهت تأثير مؤثر و بی واسطه 
بر ضمير ناخودآگاه آدمی خلق گرديده اس��ت كه 
بی ش��ک از نظ��ر تأثير بر ذهن آدم��ی، هيچ روش 
ديگ��ری را نمی ت��وان با آن مقايس��ه نم��ود. موج 
زندگی طی 7 سال گذش��ته، با تاش های مستمر 
و با عرضه اين فن آوری متفاوت و جديد توانست 
توانايی خود را در زمينه افزايش س��طح بهداشت 
 روانی جامعه، با انج��ام فعاليت های ذيل به اثبات 

رساند:
 1- برق����راری ارتب��اط تخصص��ی ب���ا مراك��ز 

علمی- پژوهشی- تحقيقاتی داخلی و خارجی
2- فعاليت ه��ای صوت��ی،  تصوي��ری از جمله 40 
اثر صوت��ی همراه ب��ا كتابچه ه��ای تخصصی در 
زمينه روان شناس��ی و موضوع های كاربردی نظير 
اعتماد به نفس، اس��ترس، ترس، زندگی موفق و... 
با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و 

كتابخانه ملی.
3- اخ��ذ نمايندگ��ی انحصاری از مؤسس��ه روان 

شناسی VTM-STEIN آلمان
4- همياری در برگزاری سمينار موسيقی درمانی و 

clip همايش اهداء عضو با ساخت
5- توانايی ترجمه آثار علمی دانش��مندان و تبديل 

آنها با ادبيات بومی ايران
6- برخورداری از تجهيزات فنی صوتی و تصويری 
بس��يار پيشرفته و آماده س��ازندگی گروه موسيقی 

تخصصی جهت انجام فعاليت های كاربردی

الدن سلطاني
معاونت سامت وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكی توصيه كرد برای اجتناب 
از مص��رف بی رويه نمک از نمكدان س��ر 

سفره استفاده نشود.
ب��ه نقل از واحدهای بهب��ود تغذيه جامعه 
مركز بهداش��ت اس��تان اصفهان و ش��بكه 
بهداش��ت و درمان فاورج��ان 14 تا 20 
دی ماه از س��وی وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كی هفته مل��ی تغذيه و 
س��امت نامگذاری ش��ده و هر روز اين 

هفته نامگذاری خاصی صورت پذيرفته است.
در واق��ع اين گامی اس��ت جهت تمرين س��الم 
خوردن. نامگذاری نمادين اين هفته بدين ش��رح 
اس��ت: 14 دی )روز سيب(، 15 دی )روز كاهو، 
هوي��ج و خيار(، 16 دی )روز ش��ير كم چرب(، 
17 دی )روز غ��ذای س��نتی(، 18 دی )روز تخم 
م��رغ و س��يب زمين��ی آب پ��ز(،  19 دی )روز 
خش��كبار، انجير،  خرما يا توت خشک(، 20 دی 
)صبحانه سالم( البته به نقل از بسيج اطاع رسانی 
تغذيه س��الم اين موضوع فقط به يک هفته ختم 
نمی ش��ود بلكه تا هفته اول اس��فندماه ادامه دارد 
و ديگر بخش فعاليت های بس��يج اطاع رس��انی 
در خص��وص تغذيه س��الم در هفته اول اس��فند 
ماه انجام خواهد ش��د. اما از آنجا كه تغذيه سالم 
بح��ث يک هفته يا يک ماه و يكس��ال نيس��ت و 
رس��انه ها می توانند با قلم خود بهترين روش های 
تغذيه سالم را از قول متخصصان اين امر به مردم 
انتقال دهند بنابراين بهتر ديديم كه عاوه بر هفته 
مل��ی تغذيه از اين به بعد يک روز در هفته را به 
درج مصاحبه و مطالبه مربوط به تغذيه در صفحه 

سامت روزنامه زاينده رود اختصاص دهيم.
موضوع��ی كه امروز در نظ��ر گرفتيم توصيه های 

كاربردی برای مصرف صحيح نمک است.
نمک يكی از مواد مورد نياز برای سوخت و ساز 
م��واد در بدن،  انتقال پيام ه��ای عصبی و كاركرد 
صحيح عضات است. اين ماده به مقدار محدود 
موردنياز بوده و مصرف متعادل آن الزم است. به 
طور مثال در هنگام اسهال و استفراغ و يا فعاليت 
ش��ديد بدن��ی و در هوای گرم ب��ا مصرف نمک 

می توان اماح از دست رفته بدن را جبران كرد.
ب��ه نقل از معاونت س��امت وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كی در ح��ال حاض��ر 
مصرف نمک كه به خص��وص غذاهای آماده به 
 ميزان زياد مورد اس��تفاده قرار می گيرد كشور ما 

باالست. 
طبق توصيه س��ازمان بهداش��ت جهانی حداكثر 
مق��دار مصرف روزان��ه نمک 5 گرم می باش��د. 
اين در حالی اس��ت كه مي��زان نمک مصرفی در 
كش��ور 3-2 برابر اين مقدار برآورد ش��ده است. 
اين ميزان نمک ش��امل نمك��دان و نمک موجود 

در م��واد غذايی ش��ور مانند خيار ش��ور و انواع 
ش��ورها،  تنقات ش��ور،  غذاهای آماده يا كنسرو 

شده می باشد.
معاون��ت س��امت وزارت بهداش��ت، درم��ان 
و آم��وزش پزش��كی درب��اره ع��وارض مصرف 
زي��اد نم��ک و غذاهای ش��ور تصريح ك��رد: در 
صورت��ی ك��ه نمک به مق��دار مناس��ب مصرف 
ش��ود و كليه ه��ا ه��م س��الم ب��وده و عملك��رد 
 خوبی داش��ته باش��ند نمک مورد نياز بدن تأمين 

می گردد. 
 ام��ا در ص��ورت تداوم مص��رف زي��اد نمک و 
م��واد ش��ور و يا اخت��ال در كارك��رد كليه ها يا 
يكی از سيس��تم های مربوط به دفع،  نمک اضافی 
موجب تجمع آب در بدن ش��ده و ايجاد ورم در 

تمام و يا قسمت هايی از بدن می نمايد.
كارشناس��ان می گوين��د: مص��رف زي��اد نمک و 
غذاهای ش��ور از عوامل مؤثر بر افزايش فش��ار 
خون و بروز بيماری های قلبی و عروقی در افراد 
دارای س��ابقه اين بيماری ه��ا در خود يا خانواده 

است.
مهم ترین منابع نمک در رژیم غذایی:

 نمک آش��پزخانه و س��فره كه زمان طبخ يا سر 
سفره به غذا اضافه می شود.

 ان��واع غذاهای آماده مثل سوس��يس، كالباس، 
همبرگر و...

 انواع كنسروها مانند كنسرو خورش ها، كنسرو 
سبزيجات و...

 انواع تنقات ش��ور مانند چيپس، چوب ش��ور 
و...

 لبنيات شور مانند پنير، دوغ و كشک
 انواع شور مانند خيار شور، كلم شور و...

 آجيل و مغزهای شور
 ترش ها

معاون��ت س��امت وزارت بهداش��ت درم��ان و 
آموزش پزشكی برای پيشگيری از افزايش فشار 
خ��ون و بيمار ی های قلب��ی موردهايی را به افراد 

توصيه كرد كه عبارتند از:
 ميزان نمكی را كه هن��گام پخت به غذا اضافه 

می كنيد را كاهش دهيد.
 غذاهای كنس��رو شده و بسياری از مواد غذايی 

بس��ته بندی ش��ده و آم��اده دارای مقادير 
زيادی نمک هس��تند به همي��ن دليل بهتر 
اس��ت مصرف اين مواد غذايی را محدود 

كنيد.
 برای بهب��ود طعم غذا و كاهش مصرف 
نم��ک در هنگام تهيه غذاها به جای نمک 
از س��بزی های ت��ازه و معطر، س��ير، ليمو 
ت��رش، آب نارنج،  آويش��ن، ش��ويد و... 

استفاده كنيد.
 مصرف غذاهای ش��ور مثل آجيل شور، 
چيپس،  پفک، انواع شور نظير خيار شور، 
كل��م ش��ور و... ماهی دودی،  سوس��يس 

وكالباس را كاهش دهيد.
 جوش ش��يرين كه ممكن است برای ور آمدن 
و پ��ف كردن انواع نان و كيک به كار رود دارای 
مقدار زيادی س��ديم )عنصر مؤثر نمک( اس��ت. 
بنابراي��ن در افرادی كه به عل��ت ابتا به بيماری 
محدودي��ت مص��رف نمک دارند مص��رف مواد 
حاوی جوش شيرين هم بايد بسيار محدود شود. 
معاونت س��امت همچنين مص��رف نمک يددار 
تصفيه ش��ده را به افراد تأكيد كرد و افزود: نمک 
تصفيه نمكی است بهداشتی كه ناخالصی های آن 

حذف شده است.
نمک خوراكی بايد از نوع يددار و تصفيه ش��ده 
باشد. نمكهای تصفيه شده يددار به دليل خلوص 
ب��اال مي��زان يد را بهت��ر و به مدت بيش��تر حفظ 

می كنند.
به نقل از كارشناس��ان معاونت سامت نگهداری 
و ذخي��ره نمودن نمک يد دار ب��ه مدت طوالنی 
و بي��ش از يک س��اعت موجب از دس��ت رفتن 
بخش��ی از يد آن می ش��ود. همچنين برای حفظ 
يد در نمک بايد نم��ک را دور از نور و رطوبت 
و در ظرف در بس��ته پاس��تيكی، چوبی، سفالی 
يا شيش��ه ای رنگی نگهداری كرد و جهت اضافه 
كردن آن به غذا در زمان طبخ،  نمک را در انتهای 
پخت نان اضافه نمود تا يد آن در بيشترين مقدار 
حفظ شود. پزشكان می گويند: نمک تصفيه نشده 
به علت داش��تن ناخالصی در افرادی كه س��ابقه 
بيماری های گوارش��ی، كلي��وی و كبدی دارند و 
حت��ی مصرف مداوم آن در افراد س��الم منجر به 
ب��روز ناراحتی های گوارش��ی،  كليوی و كبدی و 

حتی كاهش جذب آهن در بدن می شود.
كارشناس��ان تغذيه همچنين به نكته های ديگر در 

مورد نمک به اين شرح تأكيد می كنند:
 هم��واره به تاريخ مصرف نمک و وجود پروانه 
س��اخت از وزارت بهداش��ت، روی بسته بندی 

نمک ها توجه نماييد.
 دقت كنيد كه عبارت »نمک يددار تصفيه شده( 
روی بسته بندی نمک درج شده باشد. و از خريد 
ه��ر نوع نمک با عنوان »نمک صنعتی« خودداری 

نماييد.

بيش��تر CDهای باكام م��وج زندگی از 
 Your Final Breakthrough روش
)آخرين راه حل ممكن( جهت تأثير هر چه 
بيشتر بر دنيای درون انسان بهره می گيرند. 
اين روش با اس��تفاده از موس��يقی،  كام، 
نجوا و عبارات تأكيدی،  ضمير ناخودآگاه 

شخص را برنامه ريزی می كند. 
همچني��ن بافت های چند الي��ه صوتی و 
كامی ب��ه كار رفته ش��ده، تأثي��ری آرام 
بخش داشته و موجب از بين رفتن افكار 
منفی می گردند و ع��اوه بر آن،  نيروهای 
نهفت��ه و بالقوه ف��رد را برای اس��تفاده در 
كليه موقعيت های زندگی فعال می كنند و 
قابليت هايی را در دسترس مخاطبان قرار 
می دهند كه تاكن��ون از وجود آنها بی خبر 

بودند. هدف اصلی اين CDها هماهنگی 
جسم و روح و رسيدن به يک نقطه عطف 

در زندگی می باشد. 
هر قطع��ه 30 دقيق��ه ای ش��ما را به يک 
دنيای خيال انگيز و يک پياده روی دلنشين 
رهنمون می سازد كه به يک آرامش عميق 
منتهی می شود. ش��نونده می تواند با كمال 
آرام��ش افكار و تصاوي��ر درونی خود را 
بررسی كرده و به روياپردازی روی آورده 
و در حالت بسيار مطبوعی قرار گيرد.روش 
حاضر در كمترين زمان بيشترين تأثير را در 
ذهن و رفتار ش��ما دارد. كافی است به آن 
اعتماد كنيد و اثر بی نظير آن را بعد از يک 
دوره 3 تا چهار هفته ای در خود احساس 

كنيد.

در م��دت زم��ان حداكثر 60 دقيقه ش��ما 
می توانيد احس��اس عميق��ی بيش از يک 
لذت كوتاه ناشی از گوش دادن به موسيقی 
را به دس��ت آوريد. از اين موزيک ها شما 
تأثي��رات متفاوتی را درک خواهيد كرد. به 
طور دقيق چن��د دقيقه پس از گوش دادن 
به ضربه های فركانسی و چند نفس عميق 
و آهس��ته، يک حس آرام بخش را تجربه 

خواهيد كرد.
اين حس قابل لمس در كل اورگانيزم بدن 
شما جريان پيدا خواهد كرد. تأثيرات ويژه 
قطعات موسيقی ما، باعث روانی و لطافت 
روح می شود. تأثير آرام بخش اين ملودی ها 

در اصل از تركيب موسيقی و روانشناسی 
ناش��ی می شود و همين مس��أله است كه 

تأثيرات خاص آن را پايدار می كند.
الزم به ذكر اس��ت انواع مختلف تست ها 
نش��ان داده اند كه موسيقی های آرام بخش 
ما بر روی قشر جوان، بزرگسال  و كودكان 
تأثير شگفت انگيزی در قياس با ديگر انواع 
موسيقی دارد. اس��تفاده از اين آثار زيبا به 
شما اين امكان را می دهد كه در حين كار يا 
در يک روز تعطيل، يک موقعيت مطبوع و 

پرمعنايی را تجربه كنيد.
26 عنوان موس��يقی ب��ی كام و نجواهای 

طبيعت

چغندر گياه��ی اس��ت، دارای برگ های 
پهن و درش��ت و گلوله مانند. اين سبزی 
به دو رنگ ديده ش��ده: سفيد و قرمز مايل 
به بنفش.ريشه چغندر، پيازی است. رنگ 
ريشه چغندر ممكن اس��ت زرد، سرخ و 
سفيد باشد. ريشه چغندر به صورت خام 
قابل استفاده و مصرف است و اغلب آن را 
پخته مصرف می كنند كه همه به نام لبو آن 
را می شناسند. ريشه كلفت چغندر، مواد 
غذايی و به خصوص ساكاروز )شكر( را 
در خود ذخيره می كند. برگ های چغندر 
هنگام روز در مقابل نور آفتاب، س��اكاروز 
می س��ازند و ش��ب ها آن را به ريشه ها 
می دهن��د. مق��دار س��اكارز در هر منطقه 
متفاوت اس��ت. برای اولين بار، چغندر در 

مديترانه و جنوب غربی آسيا ديده شد. 
فواید چغندر و آب آن

 چغن��در در زمان های قدي��م به عنوان 
دارو مصرف می ش��د. اين س��بزی برای 
قلب، خون و هضم بهتر غذا بس��يار مفيد 

می باشد.
  ب��رای بعضی ها هض��م چغندر ممكن 
است مش��كل باشد. چغندر سرد و كنترل 
كنن��ده صفرا می باش��د. چغن��در باعث 
عملك��رد بهتر خون، تميز ك��ردن معده و 

روده می شود.
 چغندر، سرش��ار از كربوهيدرات، منبع 
خوب پروتئين و دارای مقدار زياد ويتامين 
و عناصر معدنی و ريز مغذی ها می باشد.

 اين س��بزی به عنوان منب��ع خوب فيبر 
شناخته ش��ده است. چغندر فاقد چربی و 

كلسترول می باشد.
 چغندر برای جوان ش��دن بس��يار مفيد 
اس��ت و بس��ياری از انواع ضعف ها را از 
بي��ن می برد و موجب تصفيه كردن خون 
می شود و همچنين باعث تقويت سيستم 
ايمنی و افزايش اكسيژن در بدن می گردد.

 نوش��يدن روزان��ه 2 لي��وان آب چغندر 
باعث كاهش فش��ار خون می شود، پس 

برای اف��رادی كه از افزايش فش��ار خون 
رنج می برند، بسيار مفيد می باشد. گذشته 
از آن، آب چغن��در درمان كننده س��رطان 
می باشد. تحقيقات نش��ان داده است كه 
نيتريت موج��ود در آب چغندر وارد بزاق 
می شود و با بزاق خورده می شود. محيط 
اس��يدی معده كمک می كند تا به اكسيد 
نيتريک تبديل ش��ود و به خون می رود و 
موجب كاهش فش��ار خون می شود و از 

بيماری های قلبی جلوگيری می كند.
 چغندر جزو سبزيجات شيرين محسوب 
می ش��ود، زيرا ش��كر زيادی را نسبت به 

هويج و ذرت دارا می باشد.
 چغن��در به طور طبيع��ی دارای مقداری 
آهن و اسيد فوليک می باشد. به علت دارا 
ب��ودن اين مواد، توانايی افزايش اكس��يژن 

برای فعاليت های مختلف را دارد.
 چغن��در تاريخچ��ه قديمی ب��رای نيرو 
بخش��ی دارد. اين س��بزی هم در ساخت 
سلول ها و هم در بهبودی بعد از بيماری 
نقش به سزايی دارد. چغندر يک ماده مفيد 

برای هضم مواد غذايی می باشد.
 يكی از س��بزيجاتی كه برای افراد دچار 
»س��ندرم گرس��نگی« بس��يار مفيد است، 

چغندر می باشد.
 چغن��در جل��وی ضعف، اغتش��اش در 
خواب، رنگ پريدگی و زخم های زبانی 

را می گيرد.
 اگر دارای موهای خشک و زبر و يا دچار 

ريزش مو هستيد، چغندر مصرف كنيد.
 چغندر، ادرار آور و آرام كننده است.

  مصرف چغندر بيماری جذام را از بين 
می برد.

 مصرف چغندر لكه های سفيدی كه در 
پوست بدن موجب مرض پيسی می شود 

را از بين می برد.
 مصرف برگ چغندر، آرام كننده اس��ت. 
پس برای افراد عصبی و برای جلوگيری از 

اضطراب بسيار مفيد است.

معرفي محصوالت باکالم

روشي ایده آل براي شکوفا کردن قابلیت هاي 
ناخودآگاه

معرفي محصوالت بي کالم

تأثیر روحاني ملودي ها در احساس آرامش

چغندر

• زندگی موفق: تغيير نگرش، ايجاد انگيزه و اميد، جذب انرژی های 
مثبت،  تدوين هدف ها و رهايی از باورهای غلط، هنر زندگی در حال

•اعتماد به نفس: خودشناسی و خودباوری، انعكاس قدرت درون، 
تأثيرگذاری بر ديگران و محيط زندگی، رش��د اطمينان و نشاط فردی، 

آمادگی برای عملكرد مؤثر
• آرامش پنهان 1 و 2: ايجاد آرامش و تعادل، غلبه بر استرس های 
شديد و خفيف، از بين بردن تنش های روزانه، ايمن سازی جسم و روح 

در برابر فشارهای زندگی
• آبش��ار شفابخش: ش��فای كودک درون، تجربه خلسه و ريلكس 

شدن، جذب نيروهای شفابخش درون، شكوفايی نيروهای ذهن
• مهارت ه��ای زندگ��ی: آموزش قدم به قدم برای رس��يدن به يک 

زندگی شاد و آرام
• آرامش درونی برای امتحان: تكنيک های افزايش تمركز، اعتماد 

به نفس و عملكرد حافظه، خلق آرامش در جلسه های امتحان
• فصل رویش: خلق و كش��ف لحظات ش��اد، غلبه بر افسردگی و 

ايجاد احساس های مثبت و تصورات سازنده، پذيرش خود
• خ��واب آس��وده: تجربه يک خ��واب آرام و ل��ذت بخش، اصول 
بهداشتی يک خواب مطلوب و مقابله با عوامل بی خوابی )حمله خواب، 

محروميت از خواب، وقفه تنفسی و...(
• لذت ش��جاعت: افزايش ش��جاعت، مقابله با موقعيت های تهديد 
كننده، افزايش قدرت ريسک پذيری، مهارت تصميم گيری در شرايط 

بحرانی
• ترک وابستگی به مواد )سیگار و...(: رشد نيروهای ناخودآگاه 
برای تصميم گيری،  برنامه ري��زی و قاطعانه عمل كردن برای ترک و 

سرزندگی پس از ترک
• رس��یدن به وزن ای��ده آل: بدون رژيم غذايی طاقت فرس��ا با 
اعتدال بخش��يدن به نيازهای روحی و روان��ی، مصمم ماندن در برابر 

YFB تمايات با روش
• حل معماری ترس: قوانين اساسی غلبه بر ترس، آرامش جسم و 
روح در موقعيت های هش��دار دهنده، از بين بردن عوامل ذهنی كاهش 

دهنده اعتماد به نفس
• تعادل بخشیدن بر نیروهای درون: شناخت و درک واقعی از 
نيروهای درون، جاذبه انسانی،  تفكر خاق، رهايی از باورهای غلط و 

زندگی در حال
• خ��ود هیپنوتیزم: آموزش خودهيپنوتيزم و روش های آراميدگی، 

ارتباط مؤثر با درون وكشف زوايای پنهان آن

شاداب کننده آرد باقال
يک قاش��ق سوپخوری آرد باقا را با 5 قاشق سوپخوری آب ليمو 
ترش ي��ا گاب مخلوط كرده و خوب ه��م بزنيد تا محلول آبكی 
نيمه غليظی به دس��ت آيد و بعد آن را به پوس��ت بماليد و ماس��اژ 

دهيد.
شاداب کننده کاسنی و شاهتره

20 گرم برگ كاس��نی تازه را با 20 گرم برگ شاهتره تازه مخلوط 
كرده و در هاون بكوبيد و له كنيد. س��پس يک قاش��ق سوپخوری 
عسل و كمی گاب يا آب مقطر را نيز به آن اضافه كنيد و در پايان 
با نصف قاش��ق س��وپخوری ژل كتيرای نيمه غليظ مخلوط كرده، 

خوب هم بزنيد و به صورت بماليد.
شاداب کننده بادرنجبویه

يک قاش��ق چايخوری عرق غليظ بادرنجبوي��ه را در نصف پيمانه 
گاب بريزيد و با آبفش��ان به روی پوست صورت بپاشيد و سپس 
به آرامی پوس��ت را ماس��اژ دهيد و بعد از چند دقيقه صبر كردن با 

حوله تميز پوست خود را پاک كنيد.
شاداب کننده چای کیسه ای چای سبز

يک عدد چای كيس��ه ای محتوی چای سبز را درون ليوان يا قوری 
آب ج��وش بگذاريد و 12 دقيقه بگذاريد ت��ا با حرارت مايم دم 
بكش��د. سپس ابتدا پوس��ت را با آب و صابون بشوييد و بعد چای 
كيس��ه ای را روی پوس��ت ص��ورت پهن كنيد و بع��د از 20 دقيقه 

گذاشتن پوست را با آب چای بشوييد.

برگزیده محصوالت موج زندگي 
)کتابچه و CD هاي روانشناسي(

شاداب کننده هاي پوست

معرفي محصوالت

نسخه گیاهی

برگزیده محصوالت

مثل آینه

 سپاس از استاد بزرگوار 
و ارجمن��د جناب آقای بیگ 
رئی��س س��ازمان رفاه��ی، 
استان  فرهنگی شهرداری 
اصفه��ان، ک��ه ب��ا حمای��ت 
بی دریغشان ما را در جهتی 
هدای��ت  اله��ی  و  صحی��ح 

می کنند.

کلیه روانشناس��ان و دانش��جویان روانشناس��ي 
مي توانند مقاالت و مطالب خود را جهت ارائه به 

آدرس زیر ارسال نمایند.
n.orojin@yahoo.com

www.mojezendegi.com
تلفن دفتر مرکزي اصفهان: 0311-6292439                      

0913-913-2379
 خیابان حکیم نظامی، کوچه جوش��قانی، پالک70، 

شرکت موج زندگی

بنابر گزارش روابط عمومی جمعيت هال احمر اس��تان اصفهان، 
دكتر جوادی رئيس س��ازمان نظام پزش��كی عضو جمعيت هال 

احمر شد.
بنابراي��ن گزارش دكتر ج��وادی با ابراز خرس��ندی از عضويت 
در اين جمعيت گفت: برای ما پزش��كان بس��ی افتخار اس��ت كه 
بتواني��م عضو اين جمعيت باش��يم. وی كه خ��ود پيش از اين از 
همكاران جمعيت ب��ود گفت: مردم ايران يكی از بهترين ملت ها 
در س��ختی ها هستند. وی خاطرنش��ان كرد: من به طور كامل در 
جريان زلزله بم بودم و به چشم می ديدم كه مردم چگونه با جان 
و دل در بحث امدادرس��انی كم��ک می كردند. مردم بدون خط و 

خط بازی های سياسی كمک می نمودند.
دكت��ر جوادی افزود: پزش��كان هم در اين جري��ان تاش زيادی 
كردن��د به عنوان مثال بيمارس��تان های خصوص��ی ما هم در اين 
زمينه تاش های زيادی داش��تند و كمک و امداد رس��انی فقط به 
بيمارستان های دولتی اختصاص نداشت. سه بيمارستان خصوصی 

تمام امكانات خود را در اختيار آسيب ديدگان قرار داد.
مهندس لطفی مس��ئول خانه داوطلبان نيز در اين جلس��ه گفت: 
داوطلبان حلقه اتصال بين توانمندان و نيازمندان هستند و جايگاه 

پزشكان در رأس گروه مهارت است.
وی اظهار داش��ت: اولويت جامعه در مسائل امدادی و بهداشتی 

است كه پزشكان در اين زمينه هميشه پيشگام بوده اند.

رئیس سازمان نظام پزشکي 
عضو جمعیت هالل احمر شد

موج زندگیموج زندگیموج زندگیموج زندگی

پیام قدرداني

در این فن آوری جدید 
)صوتی- تصویری(،  که 
مبتکر آن روانشناس 
نامدار آلمانی، دکتر 
آرند اشتاین است، در 
کوتاه ترین زمان ممکن 
مقاومت های ذهنی فرد 
شکسته و راه برای تأثیر 
مثبت بر دنیای درون 
آدمی )ضمیر ناخودآگاه( 
هموار می گردد

نمکدان سر سفره نگذاريد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تحدیدحدوداختصاصی  
10/205 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين ساده پاک شماره 23/342 
واقع  در س��ود آباد بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم توران 
دانائي فرزند عبدالحسين درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1389/11/18 س��اعت 8 صبح درمحل 
ش��روع و بعمل خواه��د آمد. لذا به موجب اين آگهی بكلي��ه مالكين و مجاورين 
اخط��ار م��ی گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور يابند. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تس��ليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصاح 
قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی 
پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد ازتعطيل انجام خواهدشد. تاريخ 

انتشار: 89/10/18
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادواماک شهرضا

تحدید حدود اختصاصي
10/226 شماره: 7478 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي 
باال شماره 3930 فرعي از شماره 35 اصلي واقع در ازان بخش ثبتي ميمه كه طبق 
پرونده ثبتي بنام حس��ن جباري و غيره فرزند رحمت اله در جريان ثبت اس��ت به 
عل��ت عدم حضور متقاض��ي يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دس��تور 
قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز يكشنبه مورخ 89/11/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواه��د آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش��ود 
كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا )30( روز 
پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي 
معترضي ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي 
با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصاح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: شنبه 89/10/18
نوروز- رئيس ثبت اسناد و اماک ميمه

تأسیس
10/244 ش��ماره: 3756/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت سينا صعود جام جم 
با مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/10/07 تحت شماره 42665 و 
شناسه ملي 10260604912 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/07 
از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خاصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير 
جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد و 
مونتاژ- خريد و فروش- صادرات و واردات قطعات آسانسور و پله برقي باالبر و 
انجام پروژه هاي تأسيساتي مربوط به موضوع- نظارت بر پروژه هاي آسانسور و پله 
برقي و باالبر. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان ميدان امام حسين )دروازه دولت(- 
ارگ جهان نما- طبقه اول- واحد 12، 4- سرمايه شركت: مبلغ 40/000/000 ريال 
مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم اكرم وكيلي به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقاي رضا مزروعي سبداني به سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي 
رضا مزروعي س��بداني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات 

مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 13643/5     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/248 شماره: 13916 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملک به شماره پاک 
3736 واقع در كوي راهميان اردس��تان يک اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام خانم معصومه پوستي دختر مرحوم علي و غيره 
در جريان ثبت ميباشد و به علت اشتباه در آگهي بايستي مجدداً  آگهي گردد اينک 
بنا به درخواس��ت متقاضي و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پاک 
مرقوم در روز يكش��نبه مورخه 89/11/17 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد 
كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز 
پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي 
معترضي��ن ثبت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايس��تي 
باتقديم دادخواس��ت به مراجع ذيصاح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 89/10/18
م الف/ 313                              فدائي- رئيس ثبت اسناد و اماک اردستان

فقدان سند مالكیت
10/300 شماره: 7605 آقاي علي نقي زاده احدي از ورثه مع الواسطه علي تقي زاده 
زواره باس��تناد دو برگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهي 
ش��ده و مدعي است كه س��ند مالكيت 20/5 سهم مش��اع از 960 سهم ششدانگ 
مزرعه نصرآباد پاک 28 اصلي واقع در دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان 
كه در صفحه 81 دفتر 25 اماک بنام علي تقي زاده زواره فرزند حسين شناسنامه 
8531 اردس��تان سابقه ثبت داشته و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و معامله 
ديگري صورت نگرفته و در اثر س��هل انگاري مفقود گرديده اس��ت،  نظر به اينكه 
درخواس��ت صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصاحي 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سندمالكيت مزبور نزد خود 
باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجل��س و اصل س��ند به ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظ��رف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، 

المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 315                        عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک زواره

فقدان سند مالكیت
10/262 ش��ماره: 7602 آقاي علي تقي زاده احدي از ورثه فاطمه بيگم تقي زاده 
زواره باس��تناد دو برگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهي 
شده و مدعي است كه سند مالكيت 13 سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ مزرعه 
نصرآباد پاک 28 اصلي واقع در دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
در صفحه 53 دفتر 25 اماک بنام فاطمه بيگم تقي زاده زواره س��ابقه ثبت داش��ته 
و س��ند مالكيت صادر و تس��ليم گرديده و معامله ديگري صورت نگرفته و در اثر 
س��هل انگاري مفقود گرديده اس��ت،  نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت 
المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصاحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدع��ي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نسبت به آن يا وجود سندمالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 316                        عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک زواره

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970352801252 دادنام��ه:  ش��ماره   10/265
8909980364900671، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890836، ش��اكي: آقاي مسعود 
هماپور به نش��اني خ مرداويج- خ جابر- ک هفتم- پ 113/1، متهم: خانم فاطمه 

حبيب��ي مجهول المكان، اتهام: افترا، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعام و 
بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه
در خصوص اتهام خانم فاطمه حبيبي فرزند الياس دائر بر افتراء از طريق انتساب 
ب��زه جعل امضاء به كارفرماي خود آقاي مس��عود هماپ��ور فرزند رجب دادگاه با 
عنايت به كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقاب شهرستان اصفهان و 
شكايت ش��اكي خصوصي و مندرجات دادخواست تقديمي از سوي متهم جهت 
ارائه به اداره كار و امور اجتماعي كه صراحتًا اعام نموده اس��ت كه شاكي امضاء 
وي را جعل نموده اس��ت و عدم حضور متهمه در جلس��ه دادرسي عليرغم اباغ 
قانون��ي و س��اير قرائن و ام��ارات موجود در پرونده بزه انتس��ابي به وي محرز و 
مس��لم بوده و مس��تنداً به ماده 697 قانون مجازات اسامي و رعايت بند دوم ماده 
3 قان��ون وص��ول برخي از درآمدهاي دولت و مص��رف آن در موارد معين متهمه 
را به پرداخت مبلغ س��ه ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم 
مي نماي��د. رأي ص��ادره غيابي و ظرف م��دت ده روز پس از اب��اغ واقعي قابل 
واخواهي در همين دادگاه و ظرف مدت بيس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 13838        گازري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970353301161 دادنام��ه:  ش��ماره   10/267
8809980353300024، ش��ماره بايگاني شعبه: 880202، شاكي و متهم: 1. آقاي 
وحيد كتيرايي با وكالت آقاي حميدرضا درويشي به نشاني اصفهان- خ نيک بخت 
شرقي- پاک 259- طبقه دوم. 2. آقاي مهدي حيدري به نشاني اصفهان- ترمينال 
صفه- مجتمع زيتون- بلوک E5، 3. آقاي محمد حيدري به نشاني مجهول المكان، 
4- آقاي مهدي بابائي به نش��اني اصفهان- خ قائميه- كوچه رهروي- بن بس��ت 
گل ها »فعا ساكن زندان مركزي اصفهان«، 5. آقاي خليل ثابتي به نشاني اصفهان- 
خ س��يمين- كوي دنارت كوي شهيد رجايي- بن بست سادات- منزل ثابتي- پ 
32، 6. آقاي مرتضي خليل دش��تي به نشاني اصفهان- سپاهان شهر- بلوار غدير- 
الوند 3- پاک 13، 7. آقاي اكبر رحيمي با وكالت آقاي مس��عود زاغيان به نشاني 
اصفهان- خ شريعتي- مقابل اورژانس شريعتي- پ 34، واحد 6، 8- عباس تركي 
س��اكن خ قائميه ک نوربارا پ 4، اتهام ها: 1. تحريق )آتش زدن( اموال غيرمنقول 
2. ايراد جرح عمدي با چاقو، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعام و بشرح 

زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقايان عباس تركي و مرتضي خليل دش��تي و مهدي بابايي و 
محمد حيدري و خليل ثابتي به ترتيب فرزندان حجت ا... 24 ساله و غامرضا 20 
ساله و اكبر 19 ساله )حيدري هويت ديگري از وي ذكر نشده است( غامعلي 29 
س��اله همگي متهم هستند به ش��ركت در نزاع دسته جمعي منجر به ايراد ضرب و 
جرح عمدي با چاقو و تحريق عمدي اتومبيل و اتهام آقايان وحيد كتيرايي فرزند 
حسن 26 ساله اكبر رحيمي فرزند امرا... 37 ساله و مهدي حيدري مبني بر شركت 
در نزاع دسته جمعي منجر به ايراد ضرب و جرح عمدي با وكالت آقاي حميدرضا 
درويش��ي از علي كتيرايي كه شاكي مي باش��د و نيز از متهم وحيد كتيرايي و آقاي 
مسعود زاغيان با وكالت از اكبر رحيمي از توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه 
ش��اكي پرونده آقاي علي كتيرايي كه شكايت وي در مورد تخريب مي باشد و در 
تاريخ 89/7/15 در اليحه ش��ماره 711-89/7/15 رضايت قطعي و منجز خود را 
نسبت به همه متهمين و در صورتجلسه مورخ 89/6/28 نيز اظهار داشت كه آقاي 
مه��دي بابايي با توجه به صداق��ت وي و نيز دفاعياتش كه براي من محرز گرديد 
ايش��ان در تخريب و تحريق اتومبيل دس��ت نداشته اند و نيز گذشت وي و وحيد 
كتيرايي در اليحه ش��ماره 670/89 از تعدادي هم اعام گذش��ت نمود ه اند دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده و قابل گذش��ت ب��ودن موضوع ايراد ضرب و جرح 
عمدي با استناد به بند 2 ماده 6 از قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب 
ص��ادر و اعام مي نمايد و در خصوص جنبه عمومي دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده گ��زارش مأمورين و تحقيقات بعمل آمده و مفاد كيفرخواس��ت صادره و 
داليل مندرج در آن از جمله شكايت اوليه شكات به نحوي از يكديگر و اظهارات 
ش��هود و گواهي پزشكي قانوني و صورتجلس��ه تنظيمي در مورد تحريق اتومبيل 
و نح��وه اظهارات متهمين و اقرار تلويحي و ضمن��ي نامبردگان به اينكه در محل 
حاضر بودند و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي آقايان عباس 
تركي مرتضي خليل دش��تي و مهدي باباي��ي و محمد حيدري و خليل تائبي مبني 
بر شركت در نزاع دسته جمعي و تحريق عمدي اتومبيل را محرز دانسته با استناد 
به مواد 615 و 676 و 42 و 47 از قانون مجازات اسامي و با رعايت ماده 22 از 
قانون مجازات اس��امي به جهت گذشت ش��كات به نحوي از يكديگر و اوضاع 
و احوال و كم و كيف قضيه هر كدام از متهمين را از جهت نزاع دس��ته جمعي به 
پرداخت س��ه ميليون ريال جزاي نقدي و نيز ب��ه پرداخت دو ميليون ريال جزاي 
نقدي بدل از حبس يا محاسبه ايام بازداشت قبلي در حق صندوق دولت محكوم 
مي نماي��د و همچنين متهمين وحيد كتيرايي و اكبر رحيمي و مهدي حيدري را به 
اتهام ش��ركت در نزاع دس��ته جمعي منجر به ايراد ضرب و جرح عمدي با استناد 
به ماده 615 و با رعايت ماده 22 از قانون مجازات اسامي بشرح مذكور هر كدام 
را ب��ه پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق 
صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره حضوري محسوب ظرف بيست روز 
پس از اباغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر اصفهان مي باش��د و در 
خص��وص محمد حيدري غيابي بوده و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهي 

در اين مرجع مي باشد.
م الف/ 13840           نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970353701259 دادنام��ه:  ش��ماره   10/272
8609980358000090، ش��ماره بايگاني شعبه: 870927، شكات: 1. آقاي حسين 
برندگي به نش��اني اصفهان خ كهندژ روبروي ش��هرداري منطقه 3 خميني ش��هر 
ت��وان تابل��و، 2. آقاي مهدي قاري به نش��اني اصفهان خ رودك��ي مقابل اداره آب 
و فاض��اب مجتمع فجر ط همكف، 3. آقاي مصطفي عابدي به نش��اني اصفهان 
رهنان خ ش��هيدان غربي جنب پاركينگ ش��هرداري منطقه 11 ک ش شهبازي پ 
57181، 4. آقاي عليرضا رجبي به نشاني اصفهان خ مدرس خ مولوي پ 223، 5. 
آقاي س��هراب ترابي زيارتگاهي به نشاني اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر ک شهيد 
عليخاني ک آناهيتا پ 1 واحد 6، متهم: آقاي مصطفي كريمي به نش��اني اصفهان 
س��ه راه سيمين خ س��يمين جنب نمايندگي ايزوگام دليجان طبقه دوم واحد اول، 
اتهام: كاهبرداري، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعام و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مصطفي كريمي فرزند محمد مبني بر كاهبرداري با توجه 
به ش��كايت شكات و اينكه متهم با عقد قراردادهايي با شكات از آنان وجوهي را 
اخذ نموده است كه براي آنان از بانک وام اخذ نمايد و بدون انجام تعهدات خود 
متواري گرديده اس��ت و عدم حضور و دفاع وي و س��اير شواهد و قرائن بزه وي 
را در حد تحصيل مال از طريق نامشروع ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 2 قانون 
تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء و اختاس و كاهبرداري نامبرده را به تحمل 
يكس��ال حبس و رد مال به ميزان ده ميليون ريال در حق حسين برندگي و بيست 
ميليون ريال در حق مصطفي عابدي كه با توجه به فوت وي در اختيار ورثه حين 
الف��وت وي قرار مي گيرد محك��وم مي گردد. رأي صادره غياب��ي و ظرف ده روز 
پس از اباغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل 

تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 13912         نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
10/273 چون خانم ش��هربانو بكراني فرزند تقي ش��كايتي عليه آقاي علي شفيعي 
گنج��ه مبني بر مزاحمت تلفني و تهديد و فحاش��ي مطرح نموده كه پرونده آن به 
كاس��ه 890836 ک 109 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 89/11/24 
س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب ي��ک نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 

جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه 
اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

م الف/ 13907                      دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ مفاد اجرائیه
10/275 آگهي اباغ مفاد اجرائيه در كاسه پرونده 87-1110 ح/ 9 محكوم له علي 
آهنجيده فرزند رسول به نشاني اصفهان- چهار راه نظر- كوچه شهيد پورمعراج- 
پاک 12- دفتر وكالت الهام آهنجيده،  محكوم عليه پوريا محمدي مجهول المكان، 
ب��ه موجب دادنامه غيابي ش��ماره 8809970350900883 مورخ 88/8/17 دادگاه 
عمومي اصفهان- شعبه نهم حقوقي كه طي دادنامه شماره 8909970369300836 
مورخ 89/6/2 ش��عبه يازده دادگاه تجديدنظر استان اصفهان محكوم عليه محكوم 
است به صورت تضامني به پرداخت مبلغ سيصد و نود و شش ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ هفت ميليون و هش��تصد و هفتاد و يک هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک تا 
زمان اجرا در حق محكوم له بعاوه پرداخت مبلغ يک ميليون و نهصد و هش��تاد 
ه��زار ريال بابت حق االجراء مفاد اجرائيه مس��تنداً به ماده 9 قانون اجراي احكام 
يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد كه 
محك��وم عليه مجهول المكان در فرج��ه قانوني ضمن اعام آدرس از حق قانوني 

خود استفاده نمايد.
م الف/ 13909                     رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره  دادنام��ه:8909970354401000،  ش��ماره   10/277
8909987125100090، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890521، ش��اكي: آقاي حبيب 
حجري به نش��اني اصفهان خ هشت بهشت غربي كوي ابراهيم زاده پ 23، متهم: 
آقاي امير جاليه به نشاني شيراز خ شمس، اتهام: صدور چک بامحل، گردشكار: 
دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعام و بشرح ذيل مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي امير جاليه فرزند محمد امين متولد 1361 دائر بر صدور 
چک بامحل به ش��ماره 11365 م��ورخ 88/10/30 عهده بانک صادرات اصفهان 
ش��عبه ش��هداي كعبه از جاري 102624031000 دادگاه نظر به محتويات پرونده 
و ش��كايت آقاي حبيب حجري فرزند عباس و وجود الش��ه چک و گواهي عدم 
پرداخ��ت ص��ادره از بانک محال عليه در يد ش��اكي و مص��ون از تعرض ماندن 
كيفرخواس��ت دادس��راي اصفهان از ه��ر تعرضي از طرف متهم و س��اير قرائن و 
امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانس��ته مستنداً به مواد 3، 7 و 22 از قانون 
صدور چک حكم به محكوميت وي به تحمل هش��ت م��اه حبس تعزيري صادر 
و اع��ام مي گ��ردد رأي صادره غيابي و ظرف مهل��ت ده روز از اباغ واقعي قابل 

واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
 م الف/ 13911 محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تغییرات
10/278 ش��ماره: 1535/ ت 89/103 آگه��ي تغيي��رات ش��ركت خدم��ات تكثير 
پورياي نگين س��پاهان با مسئوليت محدود به ش��ماره ثبت 42249 و شناسه ملي 
10260600256،  به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 1389/10/08 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعام گرديد و 
سيد عبدالرسول خليفه سلطاني به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني محل 
تصفيه خيابان امام خميني- ش��هرک كوثر- مجتمع ن��ور- بلوک 31- طبقه دوم- 
سمت چپ و كدپستي 8195633836 مي باشد. در تاريخ 1389/10/09 ذيل دفتر 

ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 13871/1 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
10/280 ش��ماره: 1539/ت 89/103 آگه��ي تغييرات ش��ركت خدماتي بازرگاني 
كاال پخش باران س��پاهان س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 38167 و شناس��ه ملي 
10260557472، ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ي فوق الع��اده مورخ 
1389/10/05 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- كليه سرمايه تعهدي شركت به مبلغ 
650/000 ريال طي گواهي ش��ماره 330134 مورخ 1389/10/01 بانک صادرات 
شعبه سه راه سيمين توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. 2- نوع شركت 
از س��هامي خاص به با مس��ئوليت محدود تبديل گرديد. 1-2- اساسنامه شركت 
مشتمل بر 27 ماده به تصويب رسيد. 2-2- سرمايه شركت مبلغ 1/000/000 ريال 
مي باش��د كه تمامًا پرداخت گرديده اس��ت و ميزان سهم الشركه آنان به شرح ذيل 
مي باش��د: آقاي عليرضا محمدي هفشجاني به ميزان سهم الشركه 250/000 ريال، 
آقاي ناصر خاني به ميزان س��هم الش��ركه 250/000 ريال،  آقاي غامرضا دانشمند 
به ميزان سهم الش��ركه 250/000 ريال، آقاي محمد رضا شاهيني شمس آبادي به 
ميزان سهم الشركه 250/000 ريال، 3-2- اعضاء هيئت مديره براي مدت نامحدود 
به ق��رار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي غامرضا دانش��مند به س��مت رئيس هيئت 
مديره،  آقاي محمدرضا ش��اهيني شمس آبادي به سمت عضو هيئت مديره، آقاي 
محمدرضا ش��اهيني شمس آبادي به س��مت مديرعامل. 4-2- كليه اوراق واسناد 
مالي تعهدآور ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر است. 3- محل 
شركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- ميدان ارتش- جنب بانک 
ملت- س��اختمان وكا- دفتر وكالت غامرضا دانشمند تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه بش��رح فوق اصاح گرديد. در تاريخ 1389/10/09 ذيل دفتر ثبت 

شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 13871/3 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/283 ش��ماره: 3757/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت مرواريد شهر زاينده 
رود س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/10/07 تحت شماره 42667 و 
شناس��ه ملي 10260604927 در اين اداره به ثبت رسيد و در تاريخ 1389/10/07 
از لح��اظ امضاء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زير 
جه��ت اطاع عم��وم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود آگهي 
مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليتهاي بازرگان��ي از قبيل صادرات 
و واردات- خري��د و ف��روش و توزيع كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني، اخذ وام 
و تس��هيات از بانكه��اي دولتي وخصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت، 
ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوص��ي و دولتي، انجام كليه امور خدماتي از 
قبيل طراحي و اجراي فضاي س��بز و خدم��ات مربوط به درختكاري و طرح هاي 
فضاي س��بز، جدول بندي، آذين بندي ميادين و خيابان ها، تهيه و توزيع و طبخ غذا 
جهت ش��ركتها و س��ازمانهاي دولتي و خصوصي، بس��ته بندي انواع مواد غذايي،  
تأمين نيروي انساني موقت متخصص و غير متخصص، تهيه و تأمين و توزيع انواع 
مصالح و ملزومات ساختماني و امور تأسيساتي ساختمان و نظافت معابر عمومي، 
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان دروازه تهران- خيابان امام خميني- كوچه شهيد 
اصغر اميني- بن بس��ت مياد- پاک 26، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 39784 مورخ 
1389/10/02 نزد بانک صادرات ش��عبه ميدان جمهوري پرداخت گرديده است و 
الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي مهدي كريمي چهارطاق به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم سوسن 
كريمي چهارطاق به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم عصمت كريمي 
چهارطاق به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5-خانم عصمت كريمي چهارطاق به 
س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي رئي��س هيأت مديره و با 
مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي رضا س��هرابي چهرازي به 
 عن��وان بازرس اصلي. 2-8- آقاي داريوش نظرزاده كوش��كي ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 13871/6   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحدثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/284 در خصوص پرونده كاس��ه 800/89 ش 17 ح خواهان عباسعلي ترابي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت رسول ملک زاده تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي مورخ 89/11/23 س��اعت 3:30 عصر تعيي��ن گرديده با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي اباغ ش��ده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13931                      شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ رأي
10/285 كاسه پرونده: 858/89 ش/ 13، شماره دادنامه: 1289-89/8/30، مرجع 
رسيدگي: شعبه 13 شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: فرزاد فروزنده، نشاني: 
اصفهان، كوي اميريه، خ اول فرعي هش��تم پ 15، خوانده: حس��ن دهقاني نشاني 
مجهول المكان، خواس��ته: مطالب��ه مبلغ 15/000/000 ريال بابت س��ه فقره فيش 
بانكي،  گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي 
محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

در خصوص دادخواس��ت آقاي ف��رزاد فروزنده به طرفيت آقاي حس��ن دهقاني 
ب��ه خواس��ته مبل��غ 15/000/000 ريال بابت س��ه فق��ره فيش بانكي ب��ه انضمام 
مطلق خس��ارات تأخير تأديه و هزينه دادرس��ي با توجه به دادخواس��ت تقديمي 
و اظه��ارات خواهان در صورت جلس��ه مورخ 89/8/1 بدين ش��رح كه خواهان 
مطالب��ه مبلغ ي��ک ميليون و يكصد و پنج��اه هزار تومان به حس��اب بانكي آقاي 
حس��ن دهقاني واريز نموده مبلغ 2/030/000 ري��ال هزينه تبليغ انجام داده و نظر 
به اينكه خوانده با وصف اباغ قانوني از طريق نش��ر آگهي در جلس��ه رس��يدگي 
حاضر نگرديده و اليحه اي ارس��ال ننموده فلذا ش��ورا دع��وي خواهان را وارد و 
ثابت تش��خيص داده و به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي 
مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 11/500/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 36/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و مبلغ 180/000 ريال بابت 
س��ه مرحله هزينه نشر آگهي و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 
)89/6/15( لغايت زمان اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعام مي دارد نسبت 
ب��ه مابقي خواس��ته خواهان بلحاظ ع��دم كفايت ادله اثباتي مس��تنداً به ماده 197 
قان��ون آئين دادرس��ي مدني ق��رار رد دعوي صادر و اعام مي گ��ردد رأي صادره 
غياب��ي و ظرف بيس��ت روز پس از اباغ قابل واخواه��ي در همين مرجع و پس 
 از انقض��اء مدت واخواه��ي قابل تجديدنظر در محاكم عموم��ي حقوقي اصفهان

 مي باشد.
م الف/ 13934                      شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ رأي
10/286 كاس��ه پرون��ده: 89-316، ش��ماره دادنام��ه: 1056-89/10/1، مرج��ع 
رسيدگي: شعبه 16 ش��وراي حل اختاف اصفهان، خواهان: حسن اميدي نشاني: 
اصفهان- آتش��گاه- خيابان بهش��ت- آخرين گلخانه- سمت راست، سيد محسن 
ميرمعصومي، فرزند س��يد حس��ين، خوان��ده: پرويز عليمرادي مجه��ول المكان، 
خواسته: مطالبه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان وجه چک شماره 579017-
88/9/5 به انضمام خسارت تأخير تأديه و خسارت دادرس، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعام و بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي حس��ن اميدي بطرفيت آقاي پرويز عليمرادي بخواس��ته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ريال وجه چک ش��ماره 579017-88/9/5 ، 1268-00 عهده بانک 
ملت ش��عبه چهار راه انقاب س��نندج به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه 
به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي 
بانک محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به اباغ قانوني و نشر آگهي در روزنامه 
نسل فردا در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه 
ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ بيس��ت و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و چهل هزار ريال بابت هزينه 
دادرس��ي و همچنين خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه 
محاس��به آن براس��اس نرخ اعامي از س��وي بانک مركزي برعهده اجراي احكام 
مي باشد  در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد.
م الف/ 13936                      شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ رأي
10/287 كاسه پرونده: 89-317، شماره دادنامه: 1055-89/10/1، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه 16 ش��وراي حل اختاف اصفهان، خواهان: حسن اميدي نشاني: اصفهان- 
آتش��گاه- خ بهش��ت- آخرين گلخانه- سمت راست، س��يد محسن ميرمعصومي 
فرزند سيد حسين، خوانده: پرويز عليمرادي مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 
22/0000/000 ريال وجه چک شماره 579016-88/8/12، 1268-00 به انضمام 
خس��ارت دادرسي و خسارت تأخير تأديه، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مش��ورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعام و بش��رح آتي مبادرت بصدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دع��وي آقاي حس��ن امي��دي بطرفيت پروي��ز عليم��رادي بخواس��ته مطالبه مبلغ 
22/000/000 ريال وجه چک ش��ماره 579016-88/8/12، 1268-00 عهده بانک 
ملت ش��عبه چهار راه انقاب س��نندج به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه 
به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي 
بانک محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وج��ه خواس��ته دارد و اينك��ه خوانده با توجه ب��ه اباغ قانوني و نش��ر آگهي در 
روزنامه نس��ل فردا در جلسه رس��يدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين 
ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 519 و 522 قان��ون آئين دادرس��ي مدني حك��م بر محكوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ بيس��ت و دو ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و چهل 
هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس ن��رخ اعامي از س��وي بانک مركزي 
برعه��ده اج��راي احكام مي باش��د  در حق خواهان صادر و اع��ام مي نمايد رأي 
 ص��ادره غياب��ي و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين ش��عبه

 مي باشد.
م الف/ 13937            رفيعي- شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/289 ش��ماره: 7565 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعي دشت 
باغ كهنه بمس��احت تقريبي 450 مترمربع شماره 3960 فرعي از شماره 35 اصلي 
واق��ع در ازان بخش ثبتي ميمه كه طبق پرونده ثبتي بنام اكبر خدادوس��ت و غيره 
فرزن��د عباس در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضي ثبت به عمل 
نيامده اينک بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي 
نامب��رده تحديد حدود ملک مرقوم در روز يكش��نبه مورخ 89/11/10 س��اعت 9 
صب��ح در محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد. لذا به موجب اي��ن آگهي به كليه 
مجاوري��ن و مالكين اخطار مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور 
يابن��د. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظي��م صورتمجلس تحديدي تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يكماه از 
تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح 

قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: 1389/10/18 

م الف/ 13829                              نوروز- رئيس ثبت اسناد و اماک ميمه

آگهی
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بنگر: 
سپاهان مثل 
بارسلونا
6 ملی پوش دارد

یاوری:
سامره بازیکن 
بزرگی است

سپ بالتر: 
قصه فوتبال آسیا 
قصه موفقیت است

بنگر درب��اره احساس��ش از حضور دوب��اره در تيم ملی 
می گويد: احساس خوبی دارم. بازيكنی از حضور در جام 
ملت های آس��يا ناراحت نخواهد ش��د. ج��ام ملت ها تورنمنت 
بزرگی است كه خيلی ها آرزوی حضور در اين جام را دارند. به 
عنوان مثال چند سال ديگر می گويند كه محسن بنگر هم در اين 
جام حضور داش��ته است. به گزارش ايرنا، بنگر درباره اينكه در 
لحظه ه��ای پايانی به تيم ملی دعوت ش��ده و اين امكان وجود 
دارد كه در قطر بازی به او نرس��د می گويد: در اين مورد بايد از 
قطبی سئوال كنيد. البته با توجه به اينكه در اردوی 10 روزه قطر 
حضور نداش��تم فك��ر نمی كنم در بازی ه��ای اول بازی كنم اما 
مطمئن باشيد سياهی لشگر نيستم و به قطر می روم تا بازی كنم. 
اين مس��أله را در قطر خواهيد ديد. با دعوت بنگر س��پاهان با 6 
ملی پوش ركورد دار ش��د. بنگر در اين باره می گويد: بايد قبول 
كنيم كه س��پاهان قطب اصلی فوتبال ايران است. حاال سپاهان 
مثل بارس��لونا 6 ملی پوش دارد. زمانی تمام بازيكنان استقال و 
پرس��پوليس به تيم ملی دعوت می ش��دند اما صدای كس��ی در 

نمی آمد ولی حاال همه به سپاهان پيله می كنند. 

س��امره بازيكن بزرگ و با تجربه ای اس��ت. او از زمان 
پيوس��تن به تيم ما بسيار با انگيزه است و با تمام وجود 
در تاش اس��ت تا هر چه زودتر خود را به ش��رايط ايده آل 

برساند. 
محمود ياوری از شرايط ايده آل در تمرين های پاس می گويد. 
 ي��اوری در گفتگو ب��ا ايلنا درمورد وضعي��ت تيمش توضيح 
داد: درح��ال حاضر تيم ما در دوران بدنس��ازی قرار دارد. ما 
صبح  ها و بع��د از ظهرها به تمرين بدنس��ازی می پردازيم و 
برخی تمرين های ما نيز اختصاص به مرور كارهای تاكتيكی 
دارد.خوش��بختانه محبی بعد از مصدوميت��ی كه با آن مواجه 
ب��ود از ام��روز تمرين های را با ما آغاز ك��رد. اين بازيكن با 
تمرين فش��رده در ش��رايط خوبی قرار خواهد گرفت و ما را 
ياری خواهد كرد. سرمربی پاس همدان در پايان درخصوص 
وضعيت علی س��امره خاطرنش��ان كرد: سامره بازيكن بزرگ 
و با تجربه ای اس��ت. با انگيزه و پش��تكاری كه من از سامره 
سراغ دارم مطمئنم او با توجه به تعطيلی به بهترين نحو برای 

بازی های آينده ما آماده خواهد شد. 

 رئيس فدراس��يون بين المللی فوتبال با اش��اره به رشد و 
پيش��رفت فوتبال در قاره آسيا گفت: قصه فوتبال در اين 

قاره، قصه پيشرفت و موفقيت است. 
به گزارش مهر، سپ باتر، رئيس فدراسيون بين المللی فوتبال 
كه از حاضران در بيس��ت و چهارمين كنگ��ره AFC بود، در 
اين نشست گفت: قصه فوتبال آسيا، قصه موفقيت و پيشرفت 
است. در سالی كه گذشت ميزبانی جام جهانی 2022 به كشور 
قطر رسيد كه اين موضوع نشان دهنده رشد و پيشرفت فوتبال 
آسياست. وی در ادامه خطاب به حاضران در بيست و چهارمين 
كنگره AFC گفت: امروز ش��ما بايد با مسئوليت رأی دهيد و 
نباي��د اين موضوع را فراموش كنيد كه در فوتبال و ورزش برد 
 و باخ��ت وج��ود دارد و بايد چگونگی برخورد ب��ا آنها را ياد 

بگيريد. 
رئيس فيفا همچنين خاطر نشان كرد: ما در مكانی دموكراتيک 
دور هم جمع ش��ده ايم تا قصه موفقيت يک آسيای رويايی را 
ادامه دهيم. انتقادهايی زيادی به ما وارد است اما با حمايت شما 

به حركت خود ادامه خواهيم داد.

خبر

بانوی تنيس باز كاش��انی در فينال رقابت ه��ای انتخابی تيم ملی 
تنيس روی ميز با غلبه بر ندا شهس��واری نفر اول رنكينگ ايران، 

بر سكوی قهرمانی كشور ايستاد. 
ب��ه گزارش پايگاه خب��ری ورزش اصفهان، اين رقابت ها با حضور 12 
نفر از تنيس بازان برتر كشور برگزار شد كه در پايان دور مقدماتی ندا 
شهس��واری نفر اول كشور به همراه پريس��ا صمدی از كاشان، مهشيد 
صام��ت و محبوب��ه عمرانی با غلبه برحريفان خود ب��ه نيمه نهايی اين 

رقابت ها صعود كردند. 
در مرحله نيمه نهايی مس��ابقه ها ندا شهسواری و پريسا صمدی با غلبه 
بر مهش��يد صامت و محبوبه عمرانی برای كس��ب مقام قهرمانی راهی 

فينال اين رقابت ها شدند. 
در بازی فينال پريس��ا صمدی از كاش��ان در يک ديدار مهيج و نزديک 
با نتيجه 4 بر 3 ندا شهس��واری را مغلوب كرد و بر س��كوی قهرمانی 
كش��ور ايستاد و ندا شهس��واری به مقام نايب قهرمانی بسنده كرد. در 
بازی رده بندی نيز مهشيد صامت با نتيجه 4 بر 2 مقابل محبوبه عمرانی 
 به پيروزی رس��يد و بر سكوی سوم ايس��تاد و محبوبه عمرانی چهارم 

شد. 
در پاي��ان اين مس��ابقه ها پريس��ا صمدی از كاش��ان ب��ا 35 امتياز، ندا 
شهس��واری با 34 امتياز، مهش��يد صامت با 29 امتياز، محبوبه عمرانی 
با 28 امتي��از، مريم صامت با 19 امتياز، ياس��من يراقچی با 18 امتياز، 
آزادا س��رافراز ب��ا 12 امتي��از، ش��مين مرادی ب��ا 12 امتي��از، منصوره 
رضاي��ی با 11 امتياز، مري��م جالی و الناز آگين ب��ا 10 امتياز، عاطفه 
كريم��ی با 8 امتي��از و آنا فياضيان ب��ا 5 امتياز به ترتي��ب مقام اول تا 
 دوازده��م رده بندی دس��ته برت��ر و انتخابی تيم ملی بانوان را كس��ب 

كردند. 

کوروش نیکنام

سال هاس��ت كه در مطبوعات می نويس��يم و می خوانيم ك��ه فراتر از 
كمبود امكانات كه هميش��ه ورزش��ی ها اعم از ورزش��كار و مربی در 
ح��وزه ورزش از آن ناليده ان��د، ورزش ما نيازمند مديرانی اس��ت كه 
همپای مسئوليتش��ان از علم ورزش و به خصوص در دوران حاضر به 

حرفه ای گری ورزش نيز اشراف كامل داشته باشند. 
مديران��ی كه در پي��چ و خم های دوران مس��ئوليت ورزش��ی از تفكر 
حرف��ه ای برخوردارند بی ش��ک باعث جهش حوزه مس��ئوليت خود 
می گردند و بالعكس... در فاصله 24 س��اعت به شروع ديدار خانگی 
تيم واليبال باريج اسانس كاش��ان مقابل ارتعاشات صنعتی، اتفاق هايی 
در س��الن مح��ل برگزاری ديداره��ای اين تي��م رخ داد كه می رفت تا 
برگ��زاری اين دي��دار را در هاله ای از ابهام قرار ده��د. اتفاق هايی كه 
ب��ه زع��م مصطفی ش��جاعی )س��رمربی ج��وان و س��ختكوش باريج 
اس��انس( نتيجه تصميم ه��ای غلط و بی برنامگی كس��انی اس��ت كه 
نبض ورزش كاش��ان را در دست دارند اما كمترين اشرافی به زوايای 
 ورزش آمات��وری ندارن��د چه رس��د ب��ه دنيای پر رم��ز و راز ورزش 

حرفه ای.
ش��ايد خنده دار باش��د كه ماجرای پر هياهوی تاالر تختی كاش��ان در 
فاصل��ه 3 روز تا ديدار باريج اس��انس – ارتعاش��ات از تغيير خطوط 
منطقه ذوزنقه زمين بس��كتبال اين س��الن شروع ش��د و شرايطی پيش 
آم��د تا منجر به تعويض رنگ تمام س��طح س��الن ش��ود، س��النی كه 
ق��رار بود به واس��طه چند منظوره ب��ودن همانند 2 ب��ازی قبلی مقابل 
پيش��گامان و دام��اش ميزب��ان بازی های خانگی باريج اس��انس و اين 
بار مقابل ارتعاش��ات باش��د. حال زمين واليبالی را تصور كنيد كه قرار 
اس��ت در س��اعت 15 ميزبان تمرين ارتعاشات باشد، آن هم زمينی كه 
 2 س��اعت به ش��روع تمرين تيم ميهمان تازه رنگ ش��ده و چس��بناک 

است. 
تماش��ای صحنه جنب و جوش مسئوالن سالن تختی كاشان به همراه 
كاركنان تربيت بدنی كه با انواع و اقس��ام وس��ايل مشغول آماده كردن 
زمي��ن ب��رای تمرين ارتعاش��ات بودند، بيش از هم��ه موجب واكنش 
و عصبانيت س��رمربی موفق و پر ادعای باريج اس��انس ش��د تا بدين 
وس��يله اعتراضش را نس��بت به بی برنامگی و تفكر آماتور مسئوالنی 
اب��راز كند ك��ه برخاف جهش خيره كنن��ده تيم واليبال شهرش��ان به 
 س��مت باالترين سطح واليبال ايران، كماكان در سطحی پايين مديريت 

می كنند.
و ام��ا بخوانيد ك��ه در كنار تم��ام اتفاق ه��ای رخ داده و ماندگار در 
تاريخ ورزش كاش��ان كه س��الن تختی اين ش��هر طی 2 روز به چشم 
ديد رخداد تأس��ف بارتر از همه برخورد دور از ش��أن و ادب مسئول 
غير بومی س��الن تختی و منصوب رؤس��ای ورزش كاشان و ممانعت 
از انج��ام وظيفه عكاس��ان و خبرن��گاران و عجيب ت��ر از همه تهديد 
 به ش��كايت از عكاس��ان در صورت انتش��ار تصاوير از اي��ن اتفاق ها 

بود!
هر چند نمايندگان مطبوعات و خبرگزاری ها در اين ماجرا موفق به ثبت 
تصويری و مكتوب تمامی اين ماجراها ش��دند اما اين سئوال در پايان 
بر جا ماند كه آيا تهديد به شكايت از اين قشر مظلوم كه وظيفه ای جز 
ثبت واقعيت ها ندارند و گويا فقط بايد در مراس��م های تقدير و تشكر 
صدر مجلس باش��ند، پايان و راه حل توقف اين اتفاق های ناخوشايند 

در وزش است؟

ورزش

زاینده رود 
چ��رخ پانزدهمي��ن دوره رقابت ه��ای فوتبال جام 
ملت های آس��يا در س��ال 2011 روز گذش��ته به گردش 
درآمد. تيم ملی قطر )ميزبان مس��ابقه ها( در ورزش��گاه 
خليف��ه از ازبكس��تان پذيرايی كرد. در دومي��ن ديدار از 
گ��روه A تيم ه��ای كويت و چين ام��روز به مصاف هم 
خواهند رفت، اين مسابقه ساعت 16:45 به وقت تهران 
در ورزش��گاه الغرافه آغاز می شود. كويتی ها لقب موج 
آبی را يدک می كشند و تيم چين هم به اژدهای برخاسته 

معروف است.
در اي��ن گروه هر چهار تيم به يک اندازه ش��انس صعود 
دارند ك��ه قطر می تواند از ميزبانی نهاي��ت بهره را ببرد. 
آبی پوشان كويتی از نظر سرعت نسبت به چين در سطح 
پايين تری هس��تند ام��ا آنها در ضربه های ايس��تگاهی و 
ارس��ال از جناحين خطرناک ظاهر خواهند ش��د. كويت 
فوتبالی ش��بيه به ايران داشت ولی اين تيم همانند ايران 
در ق��اره كه��ن افت محسوس��ی كرد. تيم مل��ی فوتبال 
كوي��ت در هفتمين دوره اين رقابت ها در س��ال 1358 
به عنوان نخس��تين ميزبان عربی بهترين تيم تاريخ خود 
را به همراه داش��ت. تيم ايران با تكيه بر ستارگان از جام 
جهانی برگشته خود تا نيمه نهايی باال آمد و درست يک 
روز قبل از بازی ايران و كويت جنگ بين ايران و عراق 
صورت گرفت. آقای آسيا پس از ده سال بدون شكست 

بودن در آس��يا به علت روحي��ه نه چندان مطلوب مقابل 
كويت شكست خورد. اين تيم در دومين حضور متوالی 
خود در فينال كره جنوبی را با 3 گل بدرقه و نخس��تين 

تيم عربی قهرمان رقابت ها لقب گرفت.
تيم ملی چين برای كسب نتيجه مطلوب رو به بازی زمينی 
خواهد آورد و عمق دفاع حريف را نشانه خواهد گرفت. 
اژدهای برخاس��ته )تيم چين( در هشتمين و سيزدهمين 
دوره جام ملت های آسيا به مقام نايب قهرمانی بسنده كرد 

و بهترين عنوان اين تيم به حساب می آيد.
در فينال هشتمين دوره اين رقابت ها مقابل عربستان تن 
به شكست داد. پنج دوره پس از اين عنوان در نيمه نهايی 
با ضربه های پنالتی بر تيم ملی كشورمان غلبه و به ديدار 
نهاي��ی راه يافت و ژاپن به راحتی اين تيم را از پيش رو 
برداش��ت و چين پيش چشم تماشاگران خودی در خانه 

جام را تقديم سامورايی های آبی كرد.

پژمان سلطانی

قبل از اينكه وارد هيأت فوتبال شهرستان اصفهان 
ش��ود، دبير ورزش آموزش و پرورش ناحيه 4 
اس��تان اصفهان بود. مدت 20 س��ال مسئوليت 
انجمن دوچرخه س��واری آم��وزش و پرورش 
ناحيه 2 را بر عهده داشت. صحبت از سيد رضا 
ابن ابراهيم رياست هيأت فوتبال شهرستان است 
كه 3 سال به عنوان مدير باشگاه توانا انجام وظيفه 

كرده و در آخر سرپرستی ورزشگاه های شهيد 
خرازی، شهيد نصر و شهيد سجادی را عهده دار 
بوده است. روزنامه زاينده رود با سيد رضا ابن 
ابراهيم مصاحبه ای جذاب ترتيب داده كه توجه 

شما را به اين گفتگو جلب می كنيم:
مختص��ری در خص��وص تاریخچه هیأت 

فوتبال در اصفهان توضیح دهید؟
هم زمان با تأسيس فدراسيون ايران هيأت فوتبال 

استان اصفهان با رياست شكراله ورزنده رئيس 
تربيت بدنی وقت اصفهان فعاليت خود را آغاز 
كرد كه امكانات اين هيأت منحصر بود به يک 
زمي��ن فوتبال خاكی در كالج اصفهان كه تحت 

پوشش كنسولگری انگليس و كليسای دوقا اداره 
می شد. محل آن حد فاصل اداره كل آموزش و 
پرورش و دبيرستان ادب بود كه اكنون تبديل به 

خيابان هشت بهشت شده است.
کمی در مورد ش��کراله ورزنده برای ما 

بگویید؟
شكراله ورزنده هم رئيس اداره تربيت بدنی بود 
و هم رياس��ت هيأت فوتبال را بر عهده داشت. 

مربی تيم منتخب اصفهان و تنها داور فوتبال در 
اصفهان بود كه از توانمن��دی ورزنده حكايت 

دارد.
دومین زمین فوتبال در شهر اصفهان در 

چه مکانی احداث شد؟
با احداث ورزشگاه هزار جريب در ميدان آزادی 
فعلی، دومين زمين افتتاح ش��د و پس از آن در 
محل فعلی ورزشگاه تختی احداث گرديد كه 
به باغ حاجی معروف بود و پس از چند س��ال 
خاكی بودن، به زمين چمن، حصار و دو س��ه 

جايگاه تماشاگر مجهز شد.
هی��أت فوتبال شهرس��تان از چه موقع 

فعالیت خود را شروع کرده است؟
اين هيأت در چارچوب قانون از سال 1385 با 
مسئوليت احمد آقاخانی شروع به فعاليت نمود 
كه زحمات وی در جهت پيشرفت امور هيأت 

فوتبال شهرستان قابل تقدير است.
تاکن��ون در هی��أت فوتبال شهرس��تان 

اصفهان موفق بوده اید؟
به طور معمول ارزيابی از كار يک ش��خص يا 
مجموعه با افراد و نهادهای غير از آن مجموعه 
می باشد، اما از ديدگاه احمد جمشيدی )رياست 
اداره تربيت بدنی شهرستان اصفهان( موفقيت 
بيش از انتظار ب��وده كه اين موفقيت ها مرهون 
 زحمت ه��ای هم��كاران ما در هي��أت فوتبال

است.
مسئوالن اداره تربیت بدنی شهرستان 

چقدر با شما همکاری دارند؟
چنانچه موفقيتی در هيأت حاصل شود، ناشی از 

همكاری و تعامل هيأت فوتبال با مسئوالن اداره 
تربيت بدنی شهرستان است.

جه��ت پیش��رفت فوتبال در ش��هرها و 
بخش ها چه طرح و برنامه هایی دارید؟

برنامه ما برگزاری مسابقه های شهرستان 
در بخش ها و شهرهای تابعه در همه 
رده های سنی است كه بايد عاقه مندی 
نوجوان��ان و جوان��ان ب��ه ورزش پر 

طرفدار فوتبال را هم اضافه كنيم.
چرا بیش��ترین برنامه های خود 
را ب��رای رده ه��ای پای��ه تنظیم 

می کنید؟
در بيشتر كشورها ثابت شده كه اگر به 
دنبال ورزش پويا و متحرک هستيم بايد 
در رده های س��نی پايه سرمايه گذاری 
كنيم و بايد در مدرسه های كشور اين 
امر با ش��دت فراوانی صورت گيرد تا 

شاهد ورزش پويا باشيم.
چه میزان بودجه برای هیأت در 

نظر گرفته شده است؟
ب��ا توجه به تفاهم نامه منعقد ش��ده، 
در حال حاضر بودجه رسمی منظور 

نشده و به طور معمول هزينه ها با كمک تربيت 
بدنی شهرستان، هيأت فوتبال استان و افراد خير 

عاقه مند فراهم می شود.
از مس��ئوالن اس��تان و شهرس��تان چه 

انتظاری دارید؟
توقع ما در چارچوب قانون اين است كه به اين 
ورزش پر طرفدار توجه بيشتری كنند و هيأت 

را از نظر مالی و در اختيار گذاشتن زمين چمن 
و فضاهای ورزشی مساعدت نمايند كه نياز مبرم 
هيأت است، به علت اينكه از لحاظ جمعيتی در 
مقايس��ه با هيأت های ديگر، فوتبال در اولويت 

باالتری قرار دارد.
نظرتان در مورد دومین دوره مسابقه های 

جام رسانه ها چیست؟
اين رقابت ها با همكاری اصحاب رسانه برگزار 
می شود كه به عقيده من مسابقه های خوبی بود و 
طبق اساسنامه قرار است هر ساله 
اين رقابت ها انجام گردد و سعی 
خواهيم كرد هر سال بهتر از سال 

قبل برگزار شود.
پیرامون کارمندان این هیأت 

توضیح دهید؟
 هيأت فوتب��ال شهرس��تان دارای
 9 واحد فعال است كه 18 نفر فی 
س��بيل اله برای موفقيت های اين 
هيأت تاش وافری انجام می دهند.

چنانچ��ه مطل��ب دیگ��ری به 
ذهنتان می رسد بفرمایید؟

يك��ی از راه های س��امت در هر 
جامع��ه ای رواج و رونق ورزش 
اس��ت. هيأت فوتبال در نظر دارد 
گنجين��ه افتخارهاي��ی از مفاخر 
فوتبال شهرس��تان آماده كند و در 
معرض ديد و استفاده عموم مردم 
قرار دهد، بنابراين انتظار داريم كه تربيت بدنی 
استان و شهرستان ما را ياری كند و بودجه ای را 

به اين امر اختصاص دهند كه محقق شود.
حرف آخر؟

تي��م فوتس��ال روزنام��ه زاينده رود يك��ی از با 
اخاق ترين تيم های حاضر در جام رسانه ها بود. 

همين جا از اين روزنامه تشكر می كنم.

همراه با جام

پریسا صمدی از کاشان به مقام 
قهرمانی رسید

عجیب و باورنکردنی، اما واقعی!
از ترمیم آبروی بسکتبال تا کوری چشم 

والیبال در کاشان!

سید رضا ابن ابراهیم: رقابت های فوتسال جام رسانه ها هر ساله برگزار می شود

مسئوالن به ورزش پر طرفدار فوتبال توجه بیشتری کنند

روز بازآموزی اخالق

زاینده رود 
 هر س��ال هفده��م دی ماه كه خورش��يد، تكرار 
پرتو افكنی هر روزه اش را آغاز می كند، ورزش ايران 
و تاري��خ پهلوانی اين ديار بار ديگر همچون هر س��ال 
در چني��ن روزی، داغدار داغی كهن��ه اما در عين حال 
تازه می ش��ود. آری... در چنين روزی بود كه دل شير 

خون شد...
روز جمع��ه چه��ل  و س��ومين س��الگرد درگذش��ت 
جهان پهلوان تختی در ابن بابويه برگزار ش��د، مردی كه 
از او مردمی مايه ای تازه يافت و رس��تم پس از قرن ها 
زنده شد. باز هم 17 دی  ديگری آمد و يک سال بر تمام 
سال های فقدان جهان پهلوان اضافه شد و من در عجبم 
يكی زنده اش هم حكم م��رده را دارد و يكی مرده اش 
حكم زنده را... می گويند خاک س��رد اس��ت اما چهل 
و س��ه س��ال از مرگ تختی گذش��ته و باز هم دی كه 
می آيد فقط نام اوست و جوانمردی كه در ورزش ايران 
طنين انداز می شود. ياد كس��ی كه او پوريای ولی نبود، 
او هيچ كس نبود، او خ��ودش بود، بگذار ديگران را به 
نام او و با حضور او بس��نجيم، او مبنا و معنای آزادگی 
اس��ت. جمعه هفدهم دی ماه روزی كه اتاق شماره 23 
هتل آتانتي��ک برای آخرين بار ص��دای نفس های به 
ش��ماره افتاده جهان پهلوان را شنيد و ابن بابويه پذيرای 
پيكر بی جانش ش��د. و مردم، مردمی ك��ه روزی برای 
قهرمان بی مدالشان نوش��تند برای آنكه پهلوان نگريد، 
همه بخنديم، اين بار س��نگينی مردی را بر دوش خود 
احساس كردند كه جانی در تن نداشت و نمی دانستند 
خودكش��ی كرده و يا او را كشته اند. فرقی هم نمی كرد، 
چه اتفاقی افتاده باشد، ساواک متهم شماره يک بود... و 

جهان پهلوان هم ديگر نبود.
دوست دارید مرا بشناسید؟ 

هفته نامه كيهان ورزش��ی بعد از مس��ابقه های جهانی 
1956 از غامرضا تختی خواس��ته بود كه از زندگی و 
افكارش بنويسيد كه با تيتر »دوست داريد مرا بشناسيد« 
منتشر ش��د. او وقتی می خواست مطلب را به نويسنده 
هفته نامه تحويل دهد، گفت: هر عيبی داره ببخشيد! و 
قهرمان در دس��ت نوشته هايش در مورد خود اين چنين 

می نويسد:

 

حیف از حیوان 
... با اين ترتيب در س��رما و گرما در روی تش��كی كه 
حتی حيوانات هم حاضر نمی شدند بر روی آن تمرين 
كنند فعاليت خود را آغاز كردم. ش��ايد شما باور نكنيد 
اما اين حقيقت محض اس��ت ك��ه من و امثال من مثل 
حيوان تمرين می كرديم و اين ادعای مرا اهالی خيابان 
شاهپور كه هميشه در ساعت معينی به فرض دو بعد از 
ظهر مرا مشاهده می كردند، تصديق می كنند. اما پس از 
يک سال تمرين كوچک ترين موفقيتی به دست نياوردم 
و عاوه بر اينكه گل نكردم حتی ضعيف تر هم ش��دم! 
در اينجا و در همين موقع بود كه باران استهزا و تمسخر 
بر س��رم باريدن گرفت و همه به من می گفتند: تو خود 
را بی س��بب ش��كنجه می دهی، برو دنبال كارت. تو به 
درد كشتی نمی خوری. اين گفتارها، اين تهمت ها، اين 
ناس��زاگويی ها آن هم در آن محيط كه نه نشريه ای بود 
و نه دستگاهی، مرا به طور كامل از پای در آورد، حتی 
ديگر نصيحت دوس��تانم را هم فراموش كردم. جوانی 
مأيوس و دل شكس��ته بودم كه لباس های تمرينم را به 
دوش می كش��يدم و با موتور س��يكلت برادرم به خانه 
می رفتم، ديگر هيچكس وجود نداشت كه قلب مرا از 
آن همه اس��تهزا پاک كند. هيچكس حاضر نبود مرا به 
كارم تش��ويق كند، همه مرا با ديده ترحم می نگريستند 

و می گفتند: اينو ببين كه لخت می شه و تمرين می كنه. 
من يک سال در زير اين باران، استقامت بيهوده ای كردم 
و پس از اينكه متوجه ش��دم قادر نيستم و اين باران هم 
هيچگاه بند نخواهد آمد راه خوزستان را در پيش گرفتم. 
در آنجا يک سال زندگی كردم. مبارزه با خود و مبارزه با 
ناسزاهای مردم كه رنج فراوانی بر دوش من باقی گذارد 
اما من طاقت اين را نداش��تم كه بيشتر از يک سال اين 
رنج را بر دوش خود بكشم. پس از اينكه به تهران آمدم 
آن پسر70 كيلو را ديدند كه هشت كيلو چاق شده بود اما 
اين چاقی دليل آن نشده بود كه در هر دقيقه ده مرتبه از 
كشتی گيران زمين نخورم! اولين باری كه در يک مسابقه 
شركت كردم چهارم شدم. خوب يادم هست كه آن مسابقه 
يک مبارزه داخلی باش��گاه بود. كفش و لباسمم همان 
 بود، اسمم عوض شده بود، اما هيچكس ديگر به من بد
نمی گفت. در يک مسابقه پهلوانی شركت كردم اما كاری 
از پيش نبردم، فقط بعضی از كشتی گيران سنگين به من 
احتياج داشتند. آنها به من احترام می گذاشتند، راست هم 
می گفتند چون من فقط به درد زمين خوردن می خوردم 
و بس! وقتی كه 23 ساله شدم به غفاری باختم البته اين 
باخ��ت اميدوار كننده بود كه نظر همه را برای قضاوت 
كردن درب��اره من برگرداند. برای اولين بار نامم در يک 
مجله كوچک چاپ ش��د، من هنوز آن مجله را در كمد 
خود دارم و بيشتر از همه نشريه ها آن را دوست خواهم 
داش��ت. برای اولين بار روزنامه ای از حق من دفاع كرد 
و من هميش��ه از آن ممنونم. كاری ندارم، روده درازی 
نمی كن��م فقط می گويم آنقدر از احمد وفادار و ديگران 

زمين خوردم كه پشتم بوی جرم تشک گرفت.
 فرزند درد و رنجم 

م��ن فرزن��د درد و رنج بودم و با اي��ن درد خو گرفتم، 
من هميش��ه مردمی را كه مرا دوست می داشتند دوست 
می داشتم و امروز به دوستی آنها بی حد افتخار می كنم 
ام��ا در همين زمان يک حرف، ي��ک كنايه ديگر كه در 
لفافه گفته ام  شد مرا شكنجه نمی داد، چون من راه خود 
را می ديدم. راهی بود روش��ن كه در آن می شنيدم: رضا! 
تو كاری با اين حرف ها نداشته باش، راه خود را بگير و 
برو آينده مال توست، متعلق به كسی است كه بيشتر از 

همه رنج برده است.

هادی عقيلی جزو آن دس��ته از فوتباليست هايی است كه 
ارتباط محدودی با رس��انه ها دارد اما مصاحبه هايش به 
طور معمول جالب و حاوی نكته های قابل توجهی است. 
پس از بازگش��ت تيم ملی از اردوی قطر گفتگويی با اين 

مدافع انجام داديم. 
اردوی قطر چطور بود؟ 

در روزهايی كه در قطر حضور داشتيم تيم هايی مثل عراق 
و چي��ن هم در اين كش��ور اردو برپا كردند. فكر می كنم 
اردوی بس��يار خوبی بود و در آستانه جام ملت های آسيا 

بايد اين اردو برگزار می شد. 
فکر می کنی در قطر چه اتفاق هایی برای تیم ملی 

بیفتد؟ 
انتقاده��ا ب��ه بازيكنانم��ان انگي��زه می ده��د و ما خيلی 
 اميدواري��م، ام��ا اتفاق ها ب��ه هيچوجه قاب��ل پيش بينی 

نيستند. 
دوس��ت داری اگر قرار باش��د به فین��ال برویم 
تا رس��یدن به ب��ازی پایان با چه تیم��ی رو به رو 

نشویم؟ 
ما از هيچ تيمی هراس نداريم. من خودم خيلی دوس��ت 
داش��تم كه با ع��راق بازی كنيم و خوش��بختانه اين اتفاق 

خواهد افتاد.
خیلی ها از بی نظمی بازیکنان عراقی در فوتبال 

ایران ناراحت هستند. نظر تو چیست؟ 
در اين سال ها بازيكنان خوبی به ايران آمدند اما به خاطر 

همين مسائل تعداد آنها كم شد.
به نظر تو تیم ملی قهرمان می شود؟

 فوتبال قابل پيش بينی نيست اما ما از تمام توان خود برای 
رسيدن به قهرمانی استفاده می كنيم.

اژدها در موج آبی به دنبال چهل و سومین سالگرد تختی
پیروزی 

هادی عقیلی: 

فوتبال 
قابل پیش بینی 

نیست

یکی از راه های 
سالمت در هر 

جامعه ای رواج و 
رونق ورزش است. 

هیأت فوتبال در 
نظر دارد گنجینه 
افتخارهایی از 
مفاخر فوتبال 

شهرستان آماده 
کند و در معرض 
دید و استفاده 

عموم مردم قرار 
دهد
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پیامبر اکرم)ص(:
  دو رکعت نماز در دل 
شب، نزد خدا از دنیا و آنچه 
 در آن است،
محبوب تر است.

 زاینده رود
روز چهارده��م دی م��اه مصادف 
با س��الگرد انتصاب احمد جمشيدی به 
عنوان رئيس اداره تربيت بدنی شهرستان 

اصفهان بود. 
به همين منظ��ور رواب��ط عمومی اداره 
تربيت بدنی شهرس��تان اصفهان نشست 
مطبوعاتی را در دفتر احمد جمش��يدی 
برگ��زار ك��رد و رياس��ت اداره تربيت 
بدنی شهرس��تان فعاليت ه��ای اين اداره 
را در س��ه بخ��ش عمران��ی، فرهنگی و 
ورزش��ی دانس��ت و گف��ت: در بخش 
عمران��ی قدم های مؤثری برداش��تيم كه 
می توان به افتتاح، 8 س��الن ورزشی در 
بخش های تابعه شهرس��تان با زيربنای 
دوازده ه��زار مترمربع با اعتبار بالغ بر 5 
ميليارد تومان، افتتاح س��الن اميرحمزه و 
س��الن 1200 نفره خوراسگان با 3100 
مترمربع با اعتب��اری بالغ بر يک ميليارد 
و 600 ميليون تومان، افتتاح زمين چمن 
ش��هر ورزنه و آغاز عمليات احداث سه 
زمي��ن چمن ديگ��ر در بخش های تابعه 
شهرس��تان با حدود 90 درصد پيشرفت 
فيزيكی كه تاكن��ون 800 ميليون تومان 
هزينه در بر داش��ته و همچنين به تعمير 
اماكن ورزش��ی كه سال ها به حال خود 

رها شده بود اشاره كرد.
وی ادام��ه داد: ش��هر اصفهان نزديک به 
ي��ک ميليون و 950 ه��زار نفر جمعيت 
دارد كه اين اماكن ورزش��ی جوابگوی 
نياز ورزشكاران شهر گنبدهای فيروزه ای 

نيست. 
ورزش��كاران  تع��داد   1388 س��ال  در 
بيم��ه ش��ده بي��ش از 110 ه��زار نف��ر 
ب��ود ك��ه اميدواري��م ب��ا برنام��ه ريزی 
داش��ته  درص��دی   40 رش��د   م��دون 

باشد. 

تع��داد هيأت های  درب��اره  جمش��يدی 
ورزش��ی شهرس��تان توضيح داد: تعداد 
 16 شهرس��تان  ورزش��ی  هيأت ه��ای 
هيأت بود كه ب��ه 32 هيأت ارتقا داديم. 
ب��ا تعام��ل خوب��ی ك��ه با هي��أت های 
ورزش��ی اس��تان داريم اختيارها در نزد 
هيأت ه��ای ورزش��ی ق��رار گرفت و ما 
س��عی بر اين داريم تع��داد هيأت ها را 
 به تعداد هيأت های اس��تان )52 هيأت( 

برسانيم. 
وی به ورزشكاران اصفهانی توصيه كرد 
كه ب��رای تمرين به باش��گاه های دارای 
مجوز مراجعه كنند تا مشكلی گريبانگير 
آنها نشود، به علت اينكه مكان های فاقد 
مج��وز فعاليت ه��ای غير مج��ازی مثل 
استفاده از داروهای نيروزا و غيره را در 

دستور كار قرار می دهند. 
جمش��يدی در مورد معاونان خود اظهار 
داش��ت: اكن��ون در اداره شهرس��تان 3 
معاون��ت وج��ود دارد: معاونت ورزش 
بان��وان، معاونت امور ورزش و معاونت 
اداره مال��ی، زمانی ك��ه معاونت ورزش 
بان��وان از معاون��ت ام��ور ورزش جدا 
ش��د، ورزش��كاران در بخ��ش بانوان از 
 فضاه��ای ورزش��ی اس��تفاده بهين��ه ای 

می كنند. 
وی تصري��ح ك��رد: ب��رای تهيه س��ند 
راهب��ردی شهرس��تان، بي��ش از ص��د 
جلس��ه كاری در اين خص��وص انجام 
دادي��م. اي��ن س��ند هماهن��گ با س��ند 
راهب��ردی اداره كل تربيت بدنی اس��تان 
اس��ت ك��ه اميدواريم بتوانيم اين س��ند 
را هر چ��ه زودتر آماده كنيم. رياس��ت 
اداره تربي��ت بدنی شهرس��تان اصفهان 
 پيرامون فعاليت های فرهنگی خاطرنشان
 كرد: مجتبی مهدوی را به عنوان مشاور 
فرهنگی انتصاب كرديم و س��الم سازی 

 فضاهای ورزش��ی را در دستور كار قرار 
داديم. 

برگزاری اولين المپياد فرهنگی ورزشی 
يادمان ش��هدای ورزش��كار كه بيش از 
700 ورزش��كار در 5 رش��ته ش��ركت 
داش��تند، تهيه بيش از 50 عن��وان مقاله 
و تحقيق فرهنگی ورزش��ی و ارسال به 
دس��تگاه های مختلف كه در سطح شهر 
اصفهان به ورزش��كاران اهدا می شود و 
برگزاری مراسم عزاداری جامعه ورزش 
شهرستان در ماه محرم كه اين فعاليت ها 
نهادينه شدن فرهنگ در ورزش را نشان 

می دهد. 
 جمش��يدی به برنامه های آتی اين اداره 
 اش��اره ك��رد و توضي��ح داد: توس��عه
 ورزش ب��ا ن��گاه دان��ش مح��ور ك��ه 
 وارد جزئي��ات آن نمی ش��وم، توس��عه 
آن  ه��دف  ك��ه  همگان��ی   ورزش 
در  روح��ی  و  جس��می  سالم س��ازی 
 جامعه اس��ت، توس��عه ورزش قهرمانی 
ك��ه ب��رای تجل��ی ش��كوه و افتخ��ار 
 مل��ی عن��وان ش��ده كه ب��ا شناس��ايی 
رش��ته های  در  مس��تعد  ورزش��كاران 
 مختلف بتوانيم يک شناسنامه برای آنها 
كميته ه��ای  تقوي��ت  باش��يم،  داش��ته 
اس��تعداديابی در رش��ته های مختل��ف، 
كلي��ه  رس��انی  روز  ب��ه  و   تقوي��ت 
مربيان و داوران در رش��ته های مختلف 
با برگزاری كاس های آموزشی، افتتاح 
س��ايت خبری تربيت بدنی شهرس��تان 
اصفه��ان در ده��ه فج��ر، افتتاح س��الن 
ورزش همت آباد در خيابان سپهس��االر، 
خان��ه كش��تی اصفهان در خياب��ان كاوه 
با زيربن��ای 2700 مترمربع ب��ا اعتباری 
بال��غ بر يک ميليارد توم��ان كه در حال 
اح��داث اس��ت، افتتاح س��الن ورزش 
در خياب��ان زينبيه، افتتاح س��الن 6000 

 نف��ری ورزش��گاه نقش جه��ان، افتتاح 
زمي��ن   19 افتت��اح  و  ووش��و   خان��ه 
 روس��ت��ايی در بخش ه����ای تابع����ه 
شهرس��تان اصفه��ان را در دس��تور كار 

داريم. 
جمش��يدی يك��ی از ه��دف هاي��ش را 
تقويت هيأت های شهرس��تان دانس��ت 
و افزود: برای رؤس��ای هي��أت افرادی 
خوش��نام را انتخ��اب كردم ك��ه تعامل 
 خوب��ی ب��ا هيأت ه��ای اس��تان داش��ته 

باشند. 
در 6 ماهه گذش��ته هيأت های شهرستان 
از خود اختياری نداش��تند كه با حضور 
رش��يد خدابخ��ش )مدي��ركل تربي��ت 
بدنی اس��تان اصفه��ان( اي��ن اختيارها 
واگ��ذار  شهرس��تان  هيأت ه��ای   ب��ه 
 ش��د. وی اظه���ار داش��ت: 60 درصد 
هيأت های شهرس��تان مكانی ندارند. با 
توجه به صحبت هايی كه با خدابخش و 
معاون وی )عليرضا غيور( شد در آينده 
نزديک هيأت های شهرستان به چهار راه 
تختی انتقال می يابند كه طبقه همكف به 
هيأت های استان سپرده می شود و طبقه 
اول در اختيار هيأت های شهرستان قرار 
خواهد گرفت اما به محض افتتاح سالن 
6000 نفری نقش جهان تمام هيأت های 
 اس��تان ب��ه اين م��كان انتق��ال خواهند 
ياف��ت. رياس��ت اداره تربي��ت بدن��ی 
شهرس��تان اصفهان در پايان اضافه كرد: 
س��ال گذشته 60 ميليون تومان اعتبار در 
اختيار شهرستان قرار گرفت، ولی امسال 
با قول مس��اعدت قرار است اين اعتبار 
چه��ار برابر ش��ود اما هنوز به حس��اب 
اداره شهرس��تان ريخته نش��ده و تا االن 
مبل��غ ناچيزی ب��رای كاره��ای روزمره 
 ب��ه هيأت ه��ای شهرس��تان داده ش��ده 

است.

 زاینده رود
شهردار منطقه پنج از افتتاح فاز اول پارک وحش صفه 
در ده��ه فجر خبر داد و افزود: اين پارک وحش با 50 هزار 
مترمربع وس��عت و دويس��ت ميليون تومان اعتبار، با هدف 
افزاي��ش اطاعات جوان��ان و نوجوانان و وي��ژه حيوانات 
علفخوار ايجاد شده است. محمدرضا برزو اصفهاني با اشاره 
به سياس��ت اين منطقه كه حركت از تصدي گري به سمت 
تولي گري اس��ت،  گفت: امروز شعار ما، با مردم براي مردم 

است و بستر براي سرمايه گذاري مردمي فراهم شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري 
اصفه��ان، منطقه 5 در موضوع مراكز تفريحي با 7 مركز،  در 
بعد مراكز ورزشي با 22 مركز، از نظر ايستگاه هاي بازيافت 
در 6 ماهه اول س��ال 89 با 4 ايستگاه و از نظر تعداد پل هاي 
 عاب��ر پياده با 12 پل روگ��ذر در رتبه اول در بين منطقه هاي

 14 گانه ايستاده است. منطقه پنج داراي 6 هزار هكتار وسعت 
و 160 هزار نفر جمعيت است. اين منطقه از شمال به حاشيه 
زاينده رود، از جنوب به بزرگراه ش��هيد اقارب پرست تا پل 
راهداري، از ش��رق به خيابان چهارباغ باال تا بزرگراه شهيد 
دستجردي و از غرب به خيابان سهروردي حد فاصل ميدان 
سهروردي تا بزرگراه شهيد اقارب پرست محدود مي شود. 
در اين راس��تا با مهندس محمدرضا برزو اصفهاني )شهردار 
منطقه 5( جهت اطاع رساني رويدادهاي جديد اين منطقه 

به گفتگو نشستيم.
تاکنون بودجه سال جاری شهرداری منطقه 5 به چه 

میزان جذب شده است؟
كل بودجه ش��هرداری منطقه 5 در س��ال جاری 50 ميليارد 
توم��ان بوده ك��ه از اين مي��زان 25/3 درص��د آن مربوط به 
اعتبارهای جاری و بقيه مربوط به اعتبارهای عمرانی اس��ت 
و تا پايان ماه گذش��ته 50 درصد از اين ميزان جذب ش��ده 
و تاكنون چيزی در حدود 70 درصد از تعهدات پروژه های 

عمرانی محقق شده است.
با توجه به نامگذاری سال 89 به نام محله محوری 
چن��د طرح در این راس��تا در منطقه 5 اجرا ش��ده 

است؟
ما در بيشتر پروژه هايی كه تحت عنوان پروژه های آتی منطقه 
پيش بينی ش��ده ب��ود با هزينه ای بالغ ب��ر 50 ميليارد تومان 
پروژه های مهمی را به صورت مش��اركتی و غير مش��اركتی 
اجراي��ی كرديم كه از اين جمله می ت��وان به موردهای زير 

اشاره كرد:
احداث تقاطع هم سطح صفه كه به منظور ايمن سازی عبور 
و مرور در محل تقاطع خيابان ش��هدای صفه با رينگ سوم 
ترافيكی شهر ايجاد شده است،  قرارداد احداث اين تقاطع با 
اعتباری بالغ بر 30 ميليارد تومان كه در مدت 10 ماه بس��ته 
شده و اميد است اين پروژه در 8 ماه به اتمام برسد. تملک و 

احداث خيابان شهيد قاسمی حد فاصل بلوار كشاورز 
تا خيابان رودكی از ديگر پروژه های منطقه است كه 
با عب��ور از محله دنارت و صح��را روغن عاوه بر 
رفع مش��كل های عبور و مرور در اين محله ها باعث 
توسعه يافتگی بيشتر آنها نيز خواهد شد. 50 درصد از 
آزادسازی اين پروژه انجام شده و پيش بينی می شود تا 
سال آينده عمليات اجرايی آن صورت پذيرد. احداث 
 س��اختمان تأمين معوض ش��هيد قاس��می با حدود 
70 باب كاربری مسكونی، دفتر كار و تجاری در حال 

انجام است. 
از ديگ��ر پروژه ها می توان به مش��اركت در احداث 
مجموعه تجاری، پاركينگ و مبلمان ش��هری خيابان 
 چهارب��اغ باال اش��اره ك��رد كه عملي��ات اجرايی آن 

هم اكنون در حال انجام است.
نظر به اینک��ه منطقه 5 یک��ی از منطقه های 
برخ��وردار محس��وب می ش��ود، مهم تری��ن 

چالش های��ی که منطقه ب��ا آن روبه روس��ت را نام 
ببرید؟

با توجه به شرايط منطقه 5 و امكان توسعه  ای كه اين منطقه 
دارا می باش��د، مهم ترين چالش منطقه بحث مش��كل های 
ترافيكی ميدان آزادی است كه ان شاءا... با همكاری دانشگاه 
و ش��هرداری و احداث پارک سوار اين مشكل رفع خواهد 

شد.
چالش بعدی توسعه معابر اصلی منطقه است كه اين توسعه 
كاهش مشكل های ترافيكی و سهولت در عبور و مرور را به 
دنبال خواهد داشت. با توجه به چند دانشگاه در اين منطقه 
و حجم تردد باال، مشكل های ترافيكی بسياری ايجاد می شود 
كه اين مشكل نيز با اجرای طرح اتوبوس تندرو و راه اندازی 

مترو رفع خواهد شد.
با توجه به اینکه کوه صفه قلب گردشگری اصفهان 
محس��وب می ش��ود در این منطقه چه اقدام هایی 

انجام شده است؟
احداث فاز دوم تله كابين در اين كوه مهم ترين برنامه كنونی 
اين شهرداری در صفه است كه امكان دسترسی بازديدكنندگان 
را به قلعه ش��اه دژ ايجاد می كند. احداث و توسعه معابر در 
س��طح پارک صفه، تكميل و راه اندازی پارک وحش صفه 
وي��ژه حيوانات علفخوار،  احداث ميدان گرد هم آيی صفه و 
توس��عه 15 هكتاری فضای سبز اين كوه با توجه به شرايط 

صخر ه ای آن از اقدام های اين شهرداری در صفه است.
همچنين طرح احداث پاركين��گ در اين منطقه كه يكی از 
ضروريات اس��ت نيز به تازگی به تصويب ش��ورای عالی 
سياست گذاری رس��يده و عمليات اجرايی آن ان شاءا... در 

سال آينده شروع خواهد شد.
س��پاهان ش��هر یکی از ش��هرک های موفق ش��هر 

اصفهان اس��ت، توس��عه این محله چ��ه روندی را 
دنبال می کند؟

سپاهان ش��هر يكی از بزرگ ترين محله های 12 گانه منطقه 
5 اس��ت كه با توجه به نياز به س��رعت بيشتر در بحث های 
اجرايی،  مديريت اين محله به تازگی تغيير داده ش��د و اميد 
اس��ت با تجربه اجرايی بيش��تر مديريت جديد، خدمات با 

سرعت و دقت بيشتری ارائه شود.
ب��ا وجود اينكه تاكنون 50 درصد از بودجه اين ش��هرداری 
ج��ذب ش��ده اما 75 درص��د از تعهده��ای عمرانی در كل 
منطقه و 83 درصد از اين تعهدها در س��پاهان ش��هر محقق 
ش��ده است. از پروژه های اجرا ش��ده در اين محله می توان، 
احداث فرهنگس��رای بزرگ سپاهان شهر با اعتباری بالغ بر 
700 ميليون تومان و وس��عت 2 هزار مت��ر مربع كه از آبان 
ماه ش��روع شده و هم اكنون در مرحله فونداسيون قرار دارد 
و اح��داث و راه اندازی مركز خدمات خودروی س��بک در 
شمال سپاهان شهر در مجاورت ايستگاه CNG كه در دهه 
فجر افتتاح خواهد ش��د را نام برد. خط كش��ی معابر اصلی 
خيابان های ش��اهد، غدير، بعثت و بهمن 1 و 2 و 3 به طول 
48 هزار متر، خط كش��ی عرضی عابر پياده در معابر اصلی 
خيابان های غدير، ش��اهد، بهمن 1 و 2 و 3، توحيد و قائم، 
اجرای طرح هندس��ی ورودی دوم س��پاهان ش��هر واقع در 
ابتدای خيابان غدير، اجرای طرح اصاح هندسی تقاطعات 
خيابان های پاس��داران غدير، پاسداران ش��اهد و پاسداران 
توحيد،  اجرای طرح ايمنی سرعت گير در خيابان های شاهد 
و غدير، طرح آرام س��ازی ترافيكی بلوار غدير و ش��اهد و 
احداث و اجرای گذرگاه های هم س��طح در 18 مورد تحت 
عنوان طرح هم سطح سازی گذرگاه های عابر پياده كه مسير 
مناسبی برای عبور افراد مسن، ويلچر و كالسكه ايجاد كرده 

از پروژه های انجام ش��ده در اين محله بوده است. از 
ديگر پروژه ها می توان احداث پارک بزرگ س��پاهان 
ش��هر با اعتباری بالغ بر 4 ميلي��ون تومان كه فاز اول 
آن با هزينه 500 ميليون تومان به صورت مش��اركتی 
با جهاد خانه سازی شروع شده كه شامل يک ميدان 
مركزی به مس��احت 6 هزار و چهارصد متر مربع و 
يک آب نما به مساحت 700 مترمربع است و احداث 
4 ميدانچه كه هر يک شامل آب نما است و هم اكنون 
با مش��اركت جهاد خانه س��ازی در حال انجام است 
 را نام برد. آماده س��ازی و گودبرداری جهت كاشت 
6 هزار اصله درخت، نصب فيلتراسيون تمام اتوماتيک 
جهت آبياری قطره ای فضاهای س��بز سپاهان شهر با 
توجه به هزينه بسيار زياد آبياری اين منطقه ها، مطالعه 
انتقال آب از ش��هر ابريشم به اين محله )به طول 17 
كيلومتر( كه تأمين بودجه شده است و در سال آينده 
اجرايی خواهد ش��د و تكميل لوله كش��ی و حذف 
تانكر در فرعی ها به طول 5 كيلومتر با تكميل و ترميم شبكه 
آب رسانی در سپاهان شهر از جمله ديگر اقدام ها در بحث 

فضای سبز بوده است.
نورپردازی آب نمای شاهد، اجرای طرح روشنايی پارک های 
فاتح و ايثار،  تكميل لوله كش��ی فرعی های س��پاهان شهر،  
تكميل لوله های قطره ای به طول 50 كيلومتر، اجرای اصاح 
 و تعويض لول��ه 400 ميلی متری خياب��ان حكيم نظامی و 
آذين بندی اعياد،  در بخش نگهداری و تعميرات انجام شده 
اس��ت و ش��ماره گذاری 100 معبر فرعی و اجرای سايت 
اسباب بازی پارک ايثار از اقدام های ديگر شهرداری در اين 
منطقه می باشد. با توجه به مشكل های زيرساختی سپاهان در 
رابطه با لكه گيری و روكش آس��فالت معابر اصلی و فرعی 
تاكنون چهارصد و 60 ميليون تومان هزينه ش��ده اس��ت و 
می توان گفت در مقاطعی نس��بت آسفالت به كار برده شده 
در سپاهان شهر به كل منطقه 5 به يک بوده است. ساالنه يک 
ميليارد و س��يصد و 40 ميليون تومان برای نگهداری فضای 

سبز و خدمات در سپاهان شهر اختصاص داده می شود.
عاوه بر فعاليت های محله س��پاهان ش��هر احداث س��الن 
ورزشی در محله س��جاديه كه 90 درصد از آزادسازی های 
آن انجام شده است،  احداث سالن ورزشی و فضای سبز در 
محله دنارت و صحرا روغن و احداث آب نمای تصادفی در 

پارک سعدی از ديگر پروژه های اين منطقه است.
از ديگ��ر پروژه ها می ت��وان تملک و احداث ميدان ش��ورا 
در مقابل س��ی و سه پل، پياده رو س��ازی خيابان خاقانی و 
مشاركت در احداث پل عابر مكانيزه در مقابل حسين آباد را 
نام برد. اجرای شبكه مسير اتوبوس تندرو در بلوار دانشگاه 
و خيابان های كش��اورزی و ارتش، تكميل و توس��عه پارک 
بيشه خزايی و روكش آسفالت خيابان های حكيم نظامی، نظر 

شرقی،  باند شرقی صفه و باند شمالی بزرگراه اقارب پرست 
از ديگر پروژه های اين منطقه در سال جاری می باشد.

از پروژه های آماده افتتاح كه ان ش��اءا... در دهه فجر احداث 
می شود می توان موارد زير را نام برد:

سالن مطالعه سلمان كه با اعتباری بالغ بر 1/5 ميليارد تومان 
جنب استخر سلمان احداث شد است، سالن مطالعه حضرت 
مريم كه در خيابان خاقانی با اعتباری بالغ بر هشتصد و 50 
ميليون تومان احداث شد است،  ميدان گردهمايی كوه صفه 
كه با هزينه ای بالغ بر دويس��ت ميليون تومان، فاز يک پارک 
وحش صفه با وس��عت 50 هزار مترمربع و هزينه دويست 
ميلي��ون تومان، آب نمای تصادفی و محوطه اطراف آن واقع 
در ضلع جنوب غربی پل مارنان با اعتباری افزون بر صد و 
50 ميليون تومان، س��اماندهی خيابان نظر شرقی با هزينه ای 
معادل دويس��ت ميليون تومان، اجرای آسفالت معابر فرعی 
 منطقه با اعتباری بالغ بر پانصد ميليون تومان، مش��اركت در 
زير س��ازی و روكش آسفالت خيابان بعثت سپاهان شهر با 
اعتباری معادل 100 ميليون تومان، اصاح هندسی در سپاهان 
ش��هر با اعتباری افزون بر 500 ميليون تومان و مشاركت در 
احداث كانال های دفع آب های سطحی با اعتباری در حدود صد 
 ميليون تومان از پروژه های اصلی است كه در دهه فجر افتتاح 

می شود.
طرح های گسترش فضای سبز در این منطقه به چه 

صورت انجام می شود؟
 س��رانه فض��ای س��بز اي��ن منطق��ه 34/8 مترمربع اس��ت 
و از اي��ن لح��اظ جاي��گاه خوب��ی را در بي��ن منطقه های 
14 گان��ه دارا می باش��د و افزاي��ش اين س��رانه از محدوده 
 ش��هر به خصوص فض��ای پادگان ها در دس��تور كار قرار 
دارد. برای افزايش س��رانه فضای سبز شهری كه می تواند به 
عنوان ريه شهر محسوب ش��ود دو نوع توسعه وجود دارد، 
يكی توس��عه حاش��يه ای كه به صورت ايج��اد پارک های 
جنگلی اجرا می ش��ود و ديگری توسعه پارک ها به صورت 
محلی در درون محله ها. ش��هرداری منطقه 5 در سال جاری 
چيزی در حدود 3 ميليارد تومان برای توسعه فضای سبز در 

اين دو بعد هزينه كرده است.
اقدام های ش��هرداری در راستای احیای بافت های 

فرسوده در چه مرحله ای است؟
وس��عت بافت فرس��وده در اين منطقه حدود 66/7 هكتار 
اس��ت كه مس��احت زيادی از آن مربوط به محله خرم آباد 
می باشد. با توجه به تس��هيات مناسب دولت برای احيای 
اين بافت ها، توصيه من به ش��هروندان اين اس��ت كه از اين 
فرصت پيش آمده نهايت اس��تفاده را داش��ته باش��ند. نكته 
ديگ��ر اينكه چ��ون بافت فرس��وده ريز دانه اس��ت توصيه 
 می ش��ود كه چند پاک به صورت جمع��ی برای احيا اقدام 

نمايند.

نشست مطبوعاتی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان اصفهان

احمد جمشیدی: اعتبار در نظر گرفته شده برای اصفهان 240 میلیون تومان است

شهردار منطقه پنج اصفهان:

فاز اول پارک وحش صفه در بهمن ماه امسال افتتاح مي شود

در سال 1388 تعداد 
ورزشکاران بیمه شده 
بیش از 110 هزار 
نفر بود که امیدواریم 
با برنامه ریزی مدون 
رشد 40 درصدی 
 داشته 
باشد. 


