
عمـــــومي  كتابخــانه هـــــاي   مــــديركل 
چهارمحال و بختياري گفت: با اجراي طرح كتاب 
من در اين استان، تاكنون بيش از 8 هزار جلد 
اين  سراسر  كتابخانه هاي  اعضاي  توسط  كتاب 

استان درخواست شده است. 
شهركرد،  در  فارس  با  گفتگو  در  داودي  بهرام 
اين تعداد  از  با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
اعضاي  سوي  از  شده  درخواست  كتاب  جلد 
كتابخانه هاي عمومي اين استان، بيش از 4 هزار 
جلد كتاب تهيه و در اختيار متقاضيان طرح كتاب 

من قرار گرفته است. 
در  من  كتاب  طرح  اجراي  به  اشاره  با  وي 
كتابخانه ها اين استان، افزود: با اجراي اين طرح 
كه در راستاي توسعه فرهنگ كتابخواني صورت 
مي گيرد، افراد كتاب هاي مود نياز خود را كه در 
مي آورند.  دست  به  نيست،  موجود  كتابخانه ها 
محدوده  در  درخواستي  كتاب  فقدان  داودي 
مقررات و آئين نامه هاي كتابخانه ها را مهم ترين 
عدم آماده سازي درخواست هاي مشتركان اعالم 
درخواستي  كتاب  نبود  همچنين  گفت:  و  كرد 
در بازار مصرف از ديگر عوامل عدم دسترسي 
از  شده  درخواست  كتاب هاي  به  اعضا  ساير 
 سوي آنان است. مديركل كتابخانه هاي عمومي 
چهارمحـــال و بختيـــاري استقبـــال اعضاي 
كتابخانه هاي سراسر اين استان را از طرح كتاب 
من مطلوب ارزيابي كرد و افزود: برهمين اساس 
قشر دانشجو و افراد مقطع كارشناسي بيشترين 
درصد استقبال كنندگان طرح كتاب من را به خود 
نخست  رتبه  كسب  از  وي  داده اند.  اختصاص 
كتابخانه حافظ در ميان ساير كتابخانه هاي استان 
كتابخانه  گفت:  و  داد  خبر  من  كتاب  طرح  در 
شهيد باهنر اردل پس از كتابخانه حافظ شهركرد 
موفق شد در اين زمينه جايگاه دوم را به خود 

اختصاص دهد. 

با اجراي طرح »كتاب من« در 
چهارمحال و بختياري؛

8 هزار جلد كتاب سفارش 
داده شد

در دهه مبارک فجر در اصفهان صورت می گيرد؛

افتتاح صدها پروژه ملی و عمرانی 

المللی  بين  نمايشگاه  نهمين 
 6 وابسته  صنايع  و  كشاورزی 
لغايت 9 بهمن ماه طی ساعات 
بازديد 15 الـــی 21 در محـــل 
نمايشگاه های بين المللی استان 
شهرستان  پل  در  واقع  اصفهان 

برپاست. به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان 
اصفهان، اين نمايشگاه با حضور بيش از 150 مؤسسه و شركت...

شهرستان/ صفحه4

ــت  با برگزاری اولين دوره نشس
هماهنگی پروژه سيستم مديريت 
ــوزه آبريز رودخانه  يکپارچه ح
زاينده رود، هيأت 14 نفره آلمانی 
ــئوالن اداره ها و  با مديران و مس
ــركت های ذيربط در امر آب  ش

استان اصفهان ديدار كردند و طی جلسه ای به تبادل آراء و عقايد خود 
پرداختند. در آينده نزديک جلسه های مشابهی ميان اين هيأت...

صفحه آخر/ صفحه8

 مـــــدير كـــل امـــور عشــاير 
چهارمحال و بختياری گفت: با 
تمهيدات انجام شده هيچ گونه 
محــدوديتی در تــأمين، ارسـال 
در  مايع  گاز  سوخت  توزيع  و 
برون  عشايرنشين  منطقه های 

كوچ و درون كوچ استان وجود ندارد. سام صفری در گفتگو با ايرنا...
شهرستان/ صفحه4

 آغاز به کار نهمین نمایشگاه 
بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

حفظ منافع همه ذینفعان در سیستم 
مدیریت یکپارچه زاینده رود

 برای تأمین گاز مایع عشایر 
چهارمحال و بختیاری محدودیتی 

وجود ندارد 

صفحه 2

صفـحهصفـحه
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استاندار اصفهان:
توجه به فرهنگ و اشتغال سر لوحه کار 
مدیران استان است

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان:
جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش 
استان اصفهان 
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به طول  اينچ  لوله 42  پوشش خط  تعويض  دارد  نظر  در  گاز(  انتقال  عمليات  دو  )منطقه  ايران  گاز  انتقال  شركت 
27900 متر از كيلومتر 501 الی 528 در محدوده دليجان را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. جهت كسب 

اطالعات بيشتر از شرايط مناقصه و متقاضيان به سايت های اينترنتی زير مراجعه فرماييد.
WWW. SHANA. IR
WWW. NIGC-NIGTC. IR

شركت انتقال گاز ايران )منطقه دو عمليات انتقال گاز( در نظر دارد تهيه و طبخ غذا و اداره رستوران های تأسيسات 
تقويت فشار گاز پتاوه )55 كيلومتری شمال ياسوج( و دوراهان )50 كيلومتری جنوب بروجن( را از طريق مناقصه عمومی 

واگذار نمايد. جهت كسب اطالعات بيشتر از شرايط مناقصه و متقاضيان به سايت های اينترنتی زير مراجعه فرماييد.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران
شماره 87390021 شماره مجوز 371007

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران
شماره 87390020 شماره مجوز 370994

شركت انتقال گاز ایران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ایران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت دوم

نوبت دوم

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/11/7

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/11/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/11/7

WWW. NIGC-DIST2. IR

WWW. NIGC-DIST2. IR

م الف/15037

م الف/15036

بازارياب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  يک 
متقاضيان  نمايد.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های زير 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و يا به آدرس خيـــابـان ارتش – جنب پل 

حسين آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمايند.

دعوت به همکاری 
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مهدی رفائی

دهه  برگزاری  ستاد  خبری  نشست 
اصفهان  استان  اسالمی  انقالب  فجر 
با حضور مسئوالن شورای هماهنگی 
تبليغات اسالمی اصفهان و نمايندگان 

كميته های منتخب برگزار شد.
كميته   6 نمايندگان  نشست،  اين  در 
از 24 كميته برگزاری دهه فجر استان 
اصفهان حضور داشتند. جعفر عسگری 
تبليغات  هماهنگی  شورای  )رئيس 
اسالمی( در اين مراسم از افتتاح 135 
پروژه ملی عمرانی، 470 پروژه عمرانی 
و  شهرستانی  برنامه  و 1240  استانی 
اصفهان  در  متمركز  برنامه   682 نيز 

خبر داد. رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی 
استان اصفهان گفت: مردم در بهمن ماه سال 57 
آرزوی برقراری اسالم و حکومت اسالمی را به ثمر 
رساندند و اگر چه مشکل هايی توسط دشمن در 
ادامه انقالب پديد آمد ولی اين به حركت مصمم 
نيروهای انقالبی بدل شد و آنها را آب ديده تر كرد. 
جعفر عسگری ادامه داد: پيروزی های مکرر مردم 
در صحنه های انقالب به علت حمايت از واليت و 
حركت در مسير انقالب، تحفه ای الهی بود كه طی 
آن هدف های انقالب تا سير الی اهلل ميسر و انقالب 

بهمن 57 مقدمه انقالب جهانی اسالم شد.
وی افزود: شعار محوری انقالب؛ استقالل، آزادی، 
به  آن  در  ايران  امروز  كه  بود  اسالمی  جمهوری 
دستاوردهای الزم رسيده و استقالل؛ خودكفايی و 
آزادی خواهی در آن به شهرتی جهانی رسيده و 
بدل گشته است و باعث شده كه كشورهايی در 

جهان به اسم آزادی خواهی و حقوق بشر با مظاهر 
بپردازند، در صورتی كه خود  به مخالفت  اسالم 

بويی از آزادی، عدالت و حقوق بشر نبرده اند.
عسگری با بيان اينکه در ايران، اديان الهی در كمال 
آزادی توسط اقليت ها پرستيده می شود؛ از برخورد 
با حجاب اسالمی در اروپا و امريکا انتقاد كرد. وی 
با  نظام  اينکه  ديگر  نشانه های  از  كرد:  تصريح 
عطوفت تمام برخورد می كند، برخورد منطقی و 
مهربانانه با افرادی بود كه فتنه سال 88 را به وجود 
آوردند. رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی، 
ابعاد و ويژگی های شخصيت امام خمينی)ره( در 
داخل و خارج از مرزها به عنوان رهبر سياسی و 
دينی جهان اسالم را مورد ستايش قرار داده و بر 
لزوم شناساندن اين اسطوره بزرگ در ايام دهه فجر 

به نسل های اخير و ساير مردم جهان تأكيد كرد.
جعفر عسگری در ادامه با طرح اين سئوال كه چرا 
انقالب پس از فوت امام)ره( تداوم يافت، اظهار 

داشت: رهبری ولی امر پس از فوت 
امام)ره( و درايت مقام معظم رهبری 
باعث شد تا روح مجاهدت با حضور 

ولی فقيه تداوم يابد.
انقالب  پيروزی  رمز  داد:  ادامه  وی 
اسالمی ايمان و وحدت كلمه بود و 
بهترين تالش در سال 89 برای دهه 
شکاف  بردن  بين  از  می تواند  فجر 
بين نيروهای انقالب و ايجاد وحدت 
جعفر  باشد.  انقالبی  نيروهای  در 
عسگری افزود: دهه فجر امسال با 6 
و  ارزش ها  و  اصول  معرفی  هدف، 
تکريم  اسالمی،  انقالب  آرمان های 
شخصيت حضرت امام)ره( و تکريم 
دستاوردهای  ارايه  شهدا،  شخصيت 
تنويه  نهادها،  و  ارگان ها  در  اسالمی  انقالب 
افکار عمومی نسبت به انقالب اسالمی، هدفمند 
دهه  آيين های  محتوايی  و  كيفی  سازی  غنی  و 
حضور  سازی  برجسته  و  سازی  نمايان  و  فجر 
می شود  برگزار  فجر  دهه  آيين های  در  مردم 
قرار  ريزی  برنامه  مورد  هدف ها  اين  مطابق   و 

می گيرد.
وی شعار محوری دهه فجر امسال را پيشرفت و 
كار مضاعف  و  پرتو همت مضاعف  در  عدالت 
دانست و از تشکيل 24 كميته ستاد دهه فجر در 
مركز استان و 455 كميته در شهرستان ها با رويکرد 
ستاد مردمی خبر داد. برقرار كردن آيين های دهه 
فجر به صورت مردمی، نهادينه كردن پاسداشت 
مردمی،  بسيج  و  هيأت ها  توسط  فجر  دهه  در 
كانون های مساجد و تشکل ها نيز از مشخصات 

ويژه برنامه های دهه فجر امسال می باشد.

سراسری

در دهه مبارک فجر در اصفهان صورت می گیرد؛

افتتاح صدها پروژه ملی و عمرانی 

جهان نما ایران

با موضع گيری اخير وليد جنبالط رهبر 
ترقی خواه دروزی  حزب سوسياليست 
پيوستن به جريان حامی  بر  لبنان، مبنی 
سياسی  گروه های  آرايش  مقاومت، 
لبنانی در آستانه آغاز رايزنی های رسمی 
وارد  كشور  اين  دولت  تشکيل  برای 
در  جنبالط  وليد  شد.  جديدی  مرحله 
يک كنفرانس خبری به صورت رسمی 
اعالم كرد كه با توجه به شرايط حساس 
اين  بحران  حل  برای  تالش  و  لبنان 
كشور، حزبش در كنار مقاومت و سوريه 
همچنين  جنبالط  گرفت.  خواهد  قرار 
حريری  رفيق  ترور  المللی  بين   دادگاه 
سياسی  را  لبنان(  پيشين  وزير  )نخست 
از  دادگاه  اين  كه  كرد  تأكيد  و  خواند 
ساختن  محقق  در  خود  اصلی  فرايند 
و  ملی  وحدت  و  شده  خارج  عدالت، 

امنيت لبنان را هدف قرار داده است. 
رويکردها و اختالف ها گرچه در فضای 
ميان  اختالف  مورد  ترين  فوری  كنونی 
دو جناح اصلی در لبنان، اختالف بر سر 
فرايند  و  جديد  وزير  نخست  انتخاب 
تشکيل دولت است اما با نگاهی عميق تر 
در می يابيم كه اين مسأله نيز خود ريشه 
در اختالفی بزرگ تر و ريشه ای تر دارد 
و آن موضوع دادگاه ترور رفيق حريری و 

حواشی آن است. 
ميشل عون )رهبر حزب مسيحی جريان 
اظهاراتش  جديدترين  در  آزاد(،  ملی 
معرفی سعد حريری  با  مخالفت  ضمن 
در  جديد،  وزير  نخست  عنوان   به 
اظهار نظر تندی اعالم كرده هر كس كه 
حامی كانديداتوری حريری باشد حامی 
شاهدان دروغين و فساد و مسئول آن نيز 

خواهد بود. 
اين در حالی است كه جناح 14 مارس 
وزيری مجدد سعد حريری  بر نخست 
اصرار دارد. اعضای اين جناح مدعی اند 
كه خروج وزرای جناح 8 مارس از كابينه 
لبنان و به دنبال آن فروپاشی دولت اين 
و  ملی  وحدت  به  بی توجهی  كشور، 
ناقض توافق های گذشته ميان گروه های 

لبنانی است. 
كرد  اعالم  حريری  سعد  راستا  اين  در 
پست  ادامه  برای  خود  قصد  از   كه 
و  آمد  نخواهد  كوتاه  وزيری  نخست 
نخواهد  مخالفان  به  را  كشور  رهبری 
هيأت  )رئيس  جعجع  سمير  سپرد. 
هشدار  نيز  لبنانی(  نيروهای  اجرايی 
 داده كه معرفی نشدن حريری به عنوان 
فتنه  سوی  به  را  كشور  وزير،  نخست 
پيش  و  گذشته  ماه های  در  می كشاند. 
لبنان  در  ملی  وحدت  دولت  سقوط  از 
و به دنبال ايجاد نگرانی هايی در مورد 
تأثيرهای منفی احتمالی اين دادگاه و رأی 
آن بر فضای لبنان و منطقه، تالش هايی در 
داخل و خارج لبنان برای يافتن برون رفت 

از وضعيت ملتهب لبنان انجام گرفت تا با 
مديريت و سياست ورزی، اين التهاب را 
رفته رفته به سمت آرامش هدايت كنند. 
يکی از مهم ترين ابتکار عمل هايی كه بر 
پايه همين رايزنی ها شکل گرفت، طرح 
مشترک عربستان و سوريه بود. اين طرح 
مختلف  گروه های  حمايت های  با  كه 
لبنانی از جمله حزب ا... و نيز كشورهای 
اسالمی  جمهوری  جمله  از  منطقه 
ايران، قطر و ديگر كشورها همراه شده 
برون  برای  ميانه  راه حلی  بود، متضمن 
ترور  المللی  بين  دادگاه  بحران  از  رفت 
كه  بودند  اميدوار  بسياری  بود.  حريری 
اين طرح ابتکاری مثمر ثمر باشد، اما از 
تمام  می توانست  طرح  اين  كه  آنجايی 
كردن  منزوی  در  را  امريکا  نقشه های 
جريان مقاومت در لبنان و منطقه تا اندازه 
بسياری نقش برآب كند، مقام های اين 
فرصت  از  اخير  روزهای  طی  كشور 
بهره بردند و با استفاده از حضور پادشاه 
 عربستان در امريکا برای مداوا و نيز سفر 
جمهوری  رئيس  و  لبنان  وزير  نخست 
پرده ای  پشت  رايزنی های  فرانسه 
عربستان  و  سوريه  برای شکست طرح 
و هدايت مسير تحوالت به سود منافع 
طبق  اخير  برهه  در  دادند.  انجام  خود 
قانون اساسی لبنان، رئيس جمهوری اين 
برای  مشورتی  جلسه های  بايد  كشور 
بر  كند.  برگزار  را  جديد  كابينه  تشکيل 
اين اساس رئيس جمهور فردی را مأمور 
كه  كرد  خواهد  جديد  كابينه  تشکيل 
اكثريت مجلس را پشت سر خود داشته 
باشد. گرچه جناح 14 مارس در انتخابات 
با كسب  لبنان موفق شد  اخير  پارلمانی 
پارلمان 128 كرسی  71 كرسی اكثريت 
اما خروج  آورد  به دست  را  اين كشور 
14 نماينده متعلق به حزب سوسياليست 
از  جنبالط  وليد  رهبری  به  خواه  ترقی 
تعداد  كه  شد  باعث  مارس،   14 جناح 
كرسی های اين جناح و جناح 8 مارس 

به تعداد برابر 57 كرسی برسد. 
كه  نکرد  اعالم  جنبالط  وليد  چند  هر 
آرای  كل  از  رأی  چند  دقيق  طور  به 
فراكسيون خود در مجلس را به كانديدای 
اما  داد  خواهد  اختصاص  مارس   8
براساس اخبار منتشره، تاكنون هفت تن 
سوسياليست  حزب  نمايندگان  كل  از 
ترقی خواه به جريان 8 مارس پيوسته اند 
مارسی   8 نماينده   57 احتساب  با  كه 
موافق  نمايندگان  شمار  لبنان،  مجلس 
8 مارس به 64 نفر خواهد رسيد يعنی 
نفری   128 اعضای  تعداد  درصد   50
مجلس لبنان، در نتيجه احتمال پيروزی 
همراهی  احتمال  به  توجه  با  مارس   8
چهار نماينده اهل سنت شهر طرابلس و 
 جدايی آنان از 14 مارس ممکن خواهد 

بود. 

مکزيک،  لئون  چين،  گوانگژو  شهرهای 
تهران، نانت فرانسه و ليما پرو در مراسم 
اهدای جوايز شهرهای برتر حمل و نقل 
قرار  تقدير  مورد  جهان،   2011 پايدار 
گرفتند. به گزارش ايرنا به نقل از روابط 
عمومی و امور بين الملل شهرداری تهران، 
مراسم انتخاب جايزه جهانی حمل و نقل 
پايدار 2011 با حضور بيش از 500 تن از 
مديران شهری، شهرداران، استادان برجسته 
ارشد  كارشناسان  جهان،  دانشگاه های 
شهری و حمل و نقل در واشنگتن برگزار 
تهران  شهر  گزارش،  اين  براساس  شد. 
لئون  پرو،  ليما  به همراه گوانگژو چين، 
مکزيک و نانت فرانسه به عنوان برترين 
شهرداری جهان در حوزه توسعه حمل و 
نقل پايدار معرفی شدند. اين شهرها بر 
مبنای اطالعاتی كه طی يک سال گذشته 
از توسعه حمل و نقل پايدار با محورهای 

مترو، بی آر تی، دوچرخه و تالش برای 
حركت به سمت حمل و نقل پايدار و 
كارآمد از آنها استخراج شده بود، انتخاب 
اين  در  گزارش  اين  براساس  شدند. 
مراسم، شهردار گوانگژو و مکزيکوسيتی، 
سفير پرو در آمريکا، معاون شهردار نانت 
هيأت  عضو  دبير  عليرضا  همچنين  و 
رئيسه شورای اسالمی شهر تهران حضور 
انتخاب  جهانی  بزرگ  همايش  داشتند. 
برترين های ساليانه حمل و نقل و توسعه 
از  متشکل  هيأتی  از سوی  پايدار جهان 
چهار مؤسسه معتبر جهانی شامل انجمن 
 ،)UITP(  بين المللی حمل و نقل عمومی
سازمان برنامه محيط زيست سازمان ملل 
))GTZ(( مؤسسه  )يونپ(،   UNEP
اجتماعی  و  اقتصادی  امور  دپارتمان  و 
سازمان ملل همه ساله در واشنگتن امريکا 

برگزار می شود. 

مؤسسه های  هماهنگی  اداره  سرپرست 
و  مردمی  مشاركت های   - دولتی  غير 
اشتغال بهزيستی استان تهران گفت: در دهه 
مبارک فجر يکصد و 44 واحد مسکونی به 
مددجويان بهزيستی تحويل داده می شود. 
 مهناز كاشی در گفتگو با ايرنا افزود: طبق 
مصوبه هيأت دولت درخصوص تأمين ده 
هزار واحد مسکونی برای نيازمندان تحت 
حمايت سازمان بهزيستی و كيمته امداد 
امام خمينی)ره(، اين واحدهای مسکونی 
در پيشوای ورامين آماده شده و در دهه 
داده  تحويل  مددجويان  به  فجر  مبارک 

می شود. 
توسط مؤسسه  اين واحد ها  وی گفت: 
و  شده  ساخته  فردا  سازندگان  خيريه 

دارای  بهزيستی  پوشش  تحت  افراد  به 
اولويت از لحاظ معلوليت جسمی و زنان 
سرپرست خانوار كه تاكنون از تسهيالت 
داده  تحويل  نکرده اند  استفاده  مسکن 
می شود. كاشفی يادآور شد: ساخت اين 
واحدها از سال 88 آغاز شده و هر مددجو 
تا سقف 7  براساس متراژ واحد، مبلغی 
وی  است.  كرده  پرداخت  ريال  ميليون 
اين واحدها  اعتبار ساخت  مابقی  افزود: 
از طريق اعتبارهای دور دوم سفر رياست 
و  بهزيستی  سازمان  كمک  جمهوری، 
خيران تأمين شده است. تاكنون 3 پروژه 
و  پاكدشت  دماوند،  شهرستان های  در 
شهريار تکميل و در اختيار مددجويان قرار 

گرفته است. 

اما و اگرهای تشکیل دولت جدید لبنان 

با اهدای جایزه جهانی حمل و نقل پایدار؛ 
تهران در ردیف شهرهای برتر حمل و نقل 

پایدار 2011 قرار گرفت 

در دهه مبارک فجر؛ 
یکصد و 44 واحد مسکونی به مددجویان 

بهزیستی تحویل داده می شود 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

سازمان ملل: 
صدها هزار سیل زده پاکستانی 

همچنان آواره هستند 
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم كرد: با وجود گذشت شش ماه از 
وقوع سيل مرگبار در پاكستان، هنوز بيش از 160 هزار سيل زده اين كشور 
 آواره و بی خانمان هستند. به گزارش ايرنا، اين نهاد سازمان ملل گزارش 
داد: اگرچه كاهش قابل توجهی در مقايسه با 3 ميليون و 300 هزار نفری كه 
در اوايل فاجعه در اردوگاه ها زندگی می كردند به وجود آمده ولی هنوز هم 
جمعيت بسياری نيازمند كمک هستند. در اين گزارش گفته شده كه بسياری 
از افرادی كه خانه های خود را در همان جريان سيل از دست داده اند قدرت 
بازسازی آنها را ندارند و شمار زيادی نيز در فقر شديد به سر برده و قادر 

نيستند به زندگی خود ادامه دهند. 

درخواست از اوباما برای افزایش 
نظامیان افغانی 

رئيس كميته نيروهای مسلح سنای امريکا گفته است كه باراک اوباما را تحت 
فشار گذارده تا پيش از آغاز روند خروج سربازان امريکايی از افغانستان از 
تيرماه سال آتی، به فوريت طرح گسترش ساختار ارتش و پليس افغانستان را 
تصويب كند. سناتور كارل لوين به خبرنگاران گفت كه با اوباما در كاخ سفيد 
ديدار و از وی درخواست كرده تا طرح مربوط به گسترش ساختار ارتش 
ملی افغانستان را تا 208 هزار نفر و نيروهای پليس آن كشور را تا 170هزار 
نفر تا سال 2012 ميالدی امضا كند. لوين افزود: طرح مذكور از سوی رهبران 
ارتش امريکا از جمله رابرت گيتس )وزير جنگ(، دريادار مايک مولن )رئيس 
نيروهای ستاد مشترک آمريکا( و ژنرال ديويد پتريوس )فرمانده نيروهای ناتو( 
حمايت می شود. رئيس كميته نيروهای مسلح سنا امريکا اشاره كرد كه اوباما 
در آن ديدار گفت كه موضوع را بررسی می كنم و من اميدوارم رئيس جمهور 
به سخنان مشاوران نظامی اش در اين خصوص گوش دهد. لوين به تازگی 
به همراه جک ريد و جان تستر سناتورهای دموكرات امريکا از افغانستان، 
عراق و يمن ديدن كرده است. وی اظهار داشت: احتمال دارد دولت پاكستان 
موانعی در ارتباط با تصويب اين طرح به وجود آورد چرا كه اين طرح جمع 
كل نيروهای افغانستانی را به 378 هزار نفر می رساند. اين سناتور امريکايی 
گفت: از سوی ديگر افزايش نيروها در اندازه عنوان شده، نيازمند آموزش ها 
و هزينه های بيشتر از سوی امريکا است. لوين از اوباما خواست تصميم خود 
را پيش از پيشنهاد بودجه نظامی در 14 فوريه، اعالم كند. طبق آمار وزارت 
جنگ امريکا )پنتاگون( افغانستان هم اكنون نزديک به 266 هزار و 200 نيروی 
امنيتی دارد. امريکا از سال 2001 با حمله به افغانستان هزاران سرباز خود را 
در آن كشور مستقر كرده است. حمله امريکا به افغانستان تاكنون هزاران كشته 

برجای گذاشته است. 

طالبان؛ مسئول حمله انتحاری 
در الهور پاکستان  

طالبان پاكستان با انتشار بيانيه ای مسئوليت حمله انتحاری انجام شده در الهور 
مركز ايالت پنجاب اين كشور را كه به كشته شدن 15 تن منجر شد پذيرفت. 
به گزارش ايرنا، اسلم ترين افسر ارشد پليس الهور درخصوص اين حمله 
تروريستی به خبرنگاران گفت :  با توجه به برگزاری مراسم اربعين، نيروهای 
امنيتی به طور گسترده در شهر الهور مستقر شده بودند اما عامل انتحاری كه بين 
14 تا 15 سال سن داشته است، به بهانه پرسيدن سئوال، به يکی از خودروهای 
گشتی )در محدوده ميدان اردو بازار الهور(  نزديک و خود را منفجر كرده است .  
وی گفت: در اين حمله انتحاری بيش از60 تن زخمی شده اند كه وضعيت 
جسمی پانزده تن از آنها وخيم اعالم شده است. اين مقام پليس الهور افزوده 
است كه نيروهای پليس مظنونی را بعد از وقوع اين حمله بازداشت كرده اند. 
ترين همچنين اظهار داشت: طالبان محلی پاكستان مسئوليت حمله انتحاری 
در الهور را پذيرفته است اما مقام های امنيتی برای صحت اين ادعا، در حال 
بررسی بيشتر هستند.  رانا ثناءاله )وزير قانون دولت ايالتی پنجاب پاكستان( در 
خصوص اين حمله گفته است: عامل انتحاری قصد داشت عزاداران اربعين 
حسينی را هدف قرار دهد اما نيروهای امنيتی مانع اين اقدام شدند. حمله دوم 
در كراچی بعد از وقوع حمله انتحاری در الهور، در ناحيه مالير كراچی مركز 
ايالت سند پاكستان رخ داد كه به كشته شدن دو نيروی پليس و زخمی شدن 
بيش از پنج تن ديگر منجر شد. به گفته مقام های پليس كراچی، در حالی كه 
نيروهای گشت پليس خيابان منتهی به برگزاری عزاداری حسينی در ناحيه مالير 
را مسدود كرده بودند، عامل انتحاری خود را نزديک خودروی نيروهای پليس 

منفجر كرد.

اسرائیل صحت مدارک افشا شده 
الجزیره را تأیید کرد 

رژيم صهيونيستی بر صحت اسناد و مدارک منتشر شده توسط شبکه ماهواره ای 
الجزيره تأكيد كرد. به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، مشاور رسانه ای »ايهود 
اولمرت«، نخست وزير سابق اسرائيل با تأكيد بر صحت اسنادی كه الجزيره 
منتشر كرده، گفت: اين اسناد نشان می دهد كه حکومت خودگردان فلسطين 
شريکی واقعی برای فرايند سياسی دوجانبه است. اين در حالی است كه 
اسرائيل  كنونی  نخست وزير  نتانياهو«،  »بنيامين  به  نزديک   ديپلمات های 
توقف  برای  فلسطينی ها  درخواست  كه  دارد  آن  از  حکايت  اسناد  گفتند: 
شهرک سازی ها مسخره است. »ينکی گلنتی«، مشاور رسانه ای اولمرت افزود: 
اسناد رسمی منتشر شده، مذاكره های اسرائيل با حکومت خودگردان را از 
دسامبر 2006 تا پايان آن در دوره اولمرت در سپتامبر 2008 شامل می شود. در 
همين حال، اياالت متحده امريکا نيز در مورد اسناد منتشر شده توسط الجزيره 
در مورد مذاكره فلسطينی ها و اسرائيلی ها واكنش نشان داد و »هيالری كلينتون«، 
وزير خارجه اين كشور گفت: انتشار اين اسناد بر تالش های امريکا برای 
احيای فرايند صلح ميان اسرائيلی ها و فلسطينی ها تأثير نمی گذارد. وزير خارجه 
امريکا افزود: سخن گفتن در مورد مذاكره هايی كه 20 سال از عمرش می گذرد 
غيرمنتظره نيست. كلينتون گفت:  مذاكره ها دشوار بوده و دو طرف به سادگی 
حاضر به چشم پوشی از خواسته های خود نيستند. اين در حالی است كه 
»فيليپ كراولی«، سخنگوی وزارت امريکا گفت: انتشار چنين اسنادی اوضاع را 
در خاورميانه پيچيده تر می كند. از سوی ديگر، »ناصر جوده«، وزير خارجه اردن 
اين كه كشورش از چشم پوشی های حکومت خودگردان از خواسته هايش در 
مذاكره با اسرائيل آگاه بوده را تکذيب كرد و گفت: موضع اردن در مورد حل 
نزاع اعراب و اسرائيل در مورد برپايی كشوری فلسطينی در اراضی سال 1967 
تغيير نکرده است. در اسناد منتشر شده توسط الجزيره، آمده است كه اردن 
از چشم پوشی های حکومت خودگردان مطلع بوده است. موضع گيری سران 
رژيم صهيونيستی در حالی صورت می گيرد كه رهبران فلسطينی مدارک افشا 
شده توسط الجزيره را نادرست خواندند. »محمود عباس«، رئيس حکومت 
خودگردان فلسطين پس از اقدام شبکه ماهواره ای الجزيره قطر در افشای برخی 
اسناد و پرونده های محرمانه مربوط به مذاكره و همکاری های امنيتی ميان اين 
حکومت و رژيم  صهيونيستی، به اعضاء و رهبران جنبش فتح دستور داد كه از 
هرگونه همکاری با شبکه ماهواره ای الجزيره خودداری كرده و آن را تحريم 
كنند. جنبش فتح طی بيانيه ای اعالم كرد كه به دستور محمود عباس هر گونه 
همکاری با شبکه ماهواره ای الجزيره برای همه افراد اعم از باالترين مقام كه 
خود رئيس جنبش باشد تا كوچک ترين عضو يا طرفدار جنبش فتح ممنوع 
است و اين مسأله خبر رسانی و يا گزارش خبر و يا مصاحبه مطبوعاتی و هر 

نوع ارتباط ديگری را شامل می شود. 

الدن سلطانی

و  آموزش  كل  اداره  رفاه  امور  مسئول  كارشناس 
پرورش استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با 
زاينده رود گفت: فرهنگيان جهت دريافت كارت 
خريد نوروزی تا دهم بهمن ماه فرصت دارند كه با 
 http://Taavon.isfedu.org مراجعه به سايت
ثبت نام كنند. هاشمی افزود: جهت كارت خريد 
نوروزی فرهنگيان شاغل و بازنشسته با بانک سامان 
قراردادی منعقد شده كه افراد با مراجعه به سايت 
و ثبت نام از اين طريق به طور اتوماتيک به بانک 
وصل می شوند. وی خاطرنشان كرد: پس از طی 
مراحل ثبت نام، كارت صادر می شود و از سی ام 
بهمن ماه سال جاری لغايت 15 ارديبهشت ماه سال 

90 فعال خواهد شد.
و  آموزش  كل  اداره  رفاه  امور  مسئول  كارشناس 
پرورش استان مبلغ اعتبار اين كارت ها را 500 هزار 
تومان اعالم نمود و تصريح كرد: همکاران فرهنگی 
اجناس مورد  اين كارت،  از  استفاده  با  می توانند 
نياز خودشان شامل پوشاک، فرش، مواد غذايی، 
سرويس  منسوجات،  خانگی،  لوازم  طالجات، 
با  قرارداد  طرف  فروشگاه های  از  را  و...  خواب 
آموزش و پرورش خريداری كنند. هاشمی تصريح 
كرد: در قبال خريد افراد از اين طريق هيچ گونه 
سود و كارمزدی دريافت نمی شود و فقط مبلغ در 
10 قسط از حقوق فرهنگيان از پايان ارديبهشت ماه 

سال 90 كسر می شود.
قرارداد  طرف  فروشگاه های  درباره   وی 

گفت: جهت خريد نوروزی فرهنگيان با تعدادی از 
فروشگاه ها و نيز فروشگاه رفاه قرارداد منعقد شده 
است. همچنين افراد با در دست داشتن اين كارت 
می توانند از تعاونی های معرف كل استان خريد 
نمايند. هاشمی درباه نحوه نظارت بر فروشگاه ها 
قرارداد  طرف  فروشگاه های  برای  كرد:  تصريح 
با آموزش و پرورش برچسبی چاپ شده است. 
همچنين بر قيمت ها و كيفيت اجناس نظارت هايی 
صورت می گيرد. از سويی فرهنگيان خود بهترين 
ناظران هستند چرا كه در صورت مشاهده هرگونه 

مشکل می توانند با اداره در ميان بگذارند.
وی در خاتمه افزود: عدم رضايت فرهنگيان از هر 
فروشگاه سبب می شود كه برای سال آينده ديگر با 

آن فروشگاه تمديد قرارداد صورت نپذيرد.

با حضور رئیس جمهور؛

افتتاح 20 هزار واحد مسکن مهر 
در اصفهان  

استاندار اصفهان از دعوت رئيس جمهور برای افتتاح پروژه های مسکن 
مهر خبر داد و گفت: در اسفند ماه امسال 20 هزار واحد مسکن مهر در 
اصفهان به بهره برداری می رسد. عليرضا ذاكر اصفهانی در گفتگو با ايرنا با 
بيان اينکه استان اصفهان در بخش مسکن مهر در كشور پيشتاز است، اظهار 
داشت: به مناسبت دهه فجر تعداد پروژه های افتتاحی مسکن مهر به سه 
هزار واحد می رسد كه اين استان چند برابر اين رقم را به خود اختصاص 
داده است. ذاكر اصفهانی با بيان اينکه مسئوالن مربوط بايد با همت بيشتر در 
زمان باقی مانده به افتتاح پروژه های مسکن مهر، ضعف های موجود در اين 
بخش را برطرف نمايند، تصريح كرد: مسئوالن ذيربط بايد مسائل روبنايی و 
خدماتی را در اين بخش حل كنند. وی خواستار اطالع رسانی رسانه ها از 
پروژه های مسکن مهر شد و افزود: صدا و سيما و مطبوعات بايد در اخبار 
و گزارش های خود مردم را از فعاليت های دولت در اين بخش آگاه سازند. 
ذاكر اصفهانی ادامه داد: اطالع رسانی شفاف و تبليغات مناسب از افتتاح اين 
پروژه ها بايد به گونه ای باشد كه اقدام های سازمان مسکن و شهرسازی و 
ساير ارگان ها به خوبی منعکس شود. وی احداث واحدهای مسکن مهر 
در استان اصفهان را سبب كاهش قيمت مسکن دانست و افزود: پيش از 
احداث و راه اندازی مسکن مهر، وضعيت مسکن دارای شرايط بحرانی و آزار 
دهنده  ای بود. وی با بيان اينکه يکی از اولويت های مديريت استان، موضوع 
مسکن است افزود: مردم استان اصفهان اطمينان داشته باشند كه مسئوالن اين 

استان دغدغه مردم در ارتباط با مسکن را فراموش نخواهند كرد. 

اختصاص پنج هزارسهمیه آموزشی 
كسب و كار به استان  

پنج  سهميه  اختصاص  از  اصفهان  استان  اجتماعی  امور  و  كار  مديركل 
از سوی مؤسسه  كار  و  آموزش های كسب  برای  استان  به  نفری  هزار 
كار و تأمين اجتماعی خبر داد. به گزارش ايرنا، هوشنگ قادريان در ديدار 
نماينده مؤسسه كار و تأمين اجتماعی افزود: سياست های اين اداره كل، 
توزيع عادالنه سهميه آموزشی بين شهرستان ها، توجه به مناطق محروم 
و روستاها می باشد. وی، يکسانی كيفيت آموزش در تمامی نقاط استان 
و نظارت مستمر بر مؤسسه ها، برای باالبردن كيفيت دوره ها را از ديگر 
سياست های اين اداره كل برای برپايی دوره ها برشمرد. وی خاطرنشان 
كرد: آموزش يکی از مهم ترين پيش نيازهای توسعه است و برای حفظ 
 اشتغال، برنامه ها و اهداف نقشه راه را ترسيم كرده و در حال اجرای آن 

هستيم. 
قادريان، شناسايی مزيت های نسبی هر منطقه، نياز بازارهای هدف داخلی 
پرداخت  و  مند  عالقه  كارآفرين  گذاران  سرمايه  شناسايی  خارجی،  و 
تسهيالت برای كمک به اجرای طرح های مصوب، تربيت نيروی انسانی 
متخصص و تشکيل كار گروه حمايت از سرمايه گذاری و حفظ اشتغال 
را از جمله اقدام های اين اداره كل برای حمايت از كارآفرينان و سرمايه 
گذاران برشمرد. مديركل كار و امور اجتماعی استان اصفهان، همچنين 
شناخت بازار و بازاريابی، توليد براساس نياز بازار و بازارسازی را از جمله 
عوامل موفقيت بنگاه های اقتصادی دانست. رستمی نماينده مؤسسه كار 
و تأمين اجتماعی و ناظر بر دوره های كارآفرينی استان نيز ضمن ابراز 
رضايت از وضعيت دوره ها، از توسعه اين آموزش ها به روستاها تقدير 

كرد. 

ده هزار خودروی ناوگان تاكسیرانی 
اصفهان نوسازی می شود

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهر اصفهان با اشاره به 
نوسازی ناوگان تاكسيرانی اصفهان گفت: تمام ناوگان تاكسيرانی اصفهان، 
ابتدای سال آينده نوسازی می شود. عليرضا تاجمير رياحی در گفتگو با 
ايسنا، با اشاره به اجرای طرح تعويض تاكسی های فرسوده در دو سال 
گذشته اظهار داشت: طرح تعويض تاكسی های فرسوده برای خودروهايی 
با عمر بيش از 10 سال اجباری است. وی با بيان اينکه در حال حاضر 
حدود 400  تاكسی با عمر بيش از10 سال در ناوگان تاكسيرانی اصفهان 
وجود دارد، افزود: تاكسی های فرسوده  درحال  نو شدن هستند. مدير 
عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهر اصفهان با اشاره به 
همکاری های مؤثر دولت با تاكسيرانی گفت: دولت تاكسی های فرسوده 
را به مبلغ 3 ميليون تومان از رانندگان خريداری و در جهت جايگزينی 
رانندگان  به  وام  تومان  ميليون  پژو و سمند، 10  با  خودروهای فرسوده 
پرداخت می كند. وی با اشاره به رضايت رانندگان از اجرای اين طرح 
اضافه كرد: زمان تحويل خودروها چندان طوالنی نيست و وام هايی برای 
تعويض خودروهای فرسوده به رانندگان داده می شود كه به صورت 60 
ماهه بازپرداخت می شوند. تاجمير رياحی با بيان اينکه اجرای اين طرح با 
سازمان تاكسيرانی شهرداری است، اظهار داشت: با تعويض 340 دستگاه 
خودرو فرسوده ناوگان تاكسيرانی شهر اصفهان، حدود 10 هزار خودرو 
اين ناوگان نوسازی می شوند. وی زمان تعويض خودروهای فرسوده را 
حدود يک ماه اعالم كرد و افزود: به دليل آماده بودن خودروها در صورتی 
كه رانندگان ضمانت بانکی را فراهم كنند خودور در اسرع وقت به آنها 

تحويل داده می شود.

به  منظور تزریق واکسن های مننژیت و آنفوالنزا؛

زائران عمره به مراكز هالل احمر 
مراجعه كنند

معاون بهداشت و درمان مركز پزشکی حج و زيارت از زائران دوره جديد 
عمره مفرده خواست برای تزريق واكسن های مننژيت و آنفوالنزا به 17 
مركز واكسيناسيون جمعيت هالل احمر در استان تهران مراجعه كنند. امين 
رضا طباطبايی در گفتگو با ايرنا افزود: در شهرستان ها و مراكز استان ها نيز 
مراكز استانی و شهرستانی جمعيت هالل احمر، پذيرای زائران عمره مفرده 
برای تزريق واكسن های مننژيت و آنفوالنزا هستند. اين مقام مسئول در مركز 
پزشکی حج و زيارت با بيان اينکه تزريق واكسن مننژيت برای زائران عمره 
الزامی و واكسن آنفوالنزا اختياری است، گفت: به زائرانی كه دارای بيمارهای 
قلبی، عروقی و تنفسی هستند توصيه جدی می شود واكسن آنفوالنزا را 
تزريق كنند. طباطبايی درباره وضعيت پزشکانی كه در دوره جديد عمره، 
در سرزمين وحی به زايران ايرانی خدمات بهداشتی و درمانی ارايه می كنند، 
افزود: در مجموع حدود 900 پزشک و پيراپزشک در دوره جديد عمره 
برای خدمت رسانی به زائران ايرانی حضور خواهند داشت كه تاكنون 250 
پزشک و پيراپزشک انتخاب شده اند و عمليات گزينش و انتخاب پزشکان 
و پيراپزشکان همچنان ادامه دارد. معاون بهداشت و درمان مركز پزشکی حج 
و زيارت با بيان اينکه در هر دوره يک ماهه عمره، 120 پزشک و پيراپزشک 
برای ارايه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران ايرانی به سرزمين وحی اعزام 
می شوند، گفت: در انتخاب پزشکان برای همکاری با مركز پزشکی در دوره 
جديد عمره، اولويت با پزشکان و پيراپزشکانی است كه در عتبات عاليات 

همکاری داشته اند. 

فرهنگیان جهت ثبت نام كارت خرید نوروزی تا دهم بهمن ماه فرصت دارند
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رو در روآژیر

وزير آموزش و پرورش از حل مشکل 
مسکن فرهنگيان تا دو سال آينده خبر 
ــت: فرهنگيان در اين مدت با  داد و گف
دريافت وام از بانک ملی صاحب خانه 

می شوند. 
ــا، حميدرضا حاجی  ــزارش ايرن به گ
بابايی در حاشيه ديدار با رئيس مجلس 
مالزی افزود: فرهنگيانی كه تاكنون وام 
مسکن نگرفته اند، می توانند با مراجعه 
به بانک ملی، نسبت به دريافت اين وام 

اقدام كنند. 
وی ادمه داد: طبق توافق با بانک ملی اين 
وام و تسهيالت به فرهنگيانی كه تاكنون 
وام مسکن دريافت نکرده اند، پرداخت 
ــود. وزير آموزش و پرورش در  می ش
ــرح دوركاری در  ــوص اجرای ط خص
ــزود: آموزش و  ــوزش و پرورش اف آم
ــاير وزارتخانه ها  پرورش نيز مانند س
ــتور كار دارد و  ــرح را در دس ــن ط اي
ــی اين طرح  ــه ای را برای ارزياب كميت
تشکيل داده است. حاجی بابايی تأكيد 
كرد: با توجه به ساختار جديد آموزش 
ــان اداری  ــرورش، برخی از كاركن و پ
ــد. البته آموزش و  دور كار خواهند ش
پرورش برخی از فعاليت های خود را 
ــای از راه دور را به  ازجمله آموزش ه

اين شيوه اجرا می كند. 
وی در خصوص كمبود نيروی انسانی 
ــن مراكز در  ــتان ها گفت: اي در هنرس
ــته كه  ــد قابل توجهی داش ــران رش ته
ــوری آن سه درصد است.  ميانگين كش
ــتخدامی 40  البته با برگزاری آزمون اس
هزار نفری آموزش و پرورش در سال 
جاری 12 هزار نفر جذب هنرستان ها 
ــتخدامی وزارت  ــده اند. آزمون اس ش
ــال 89  آموزش و پرورش خردادماه س
ــور  ــر كش ــه طور هماهنگ در سراس ب
ــر در اين  ــه 40 هزار نف ــد ك برگزار ش
آزمون پذيرفته شدند و به استخدام اين 

وزارتخانه در آمدند. 
ــدارس  ــعه م ــوص توس وی در خص
ــود تا  ــمند، گفت: تالش می ش هوش
ــور مدارس  ــتان های كش ــه اس در هم
ــود، به طور  ــدازی ش ــمند راه ان هوش

ــتانی اخير به گيالن  ــفر اس مثال در س
ــه هوشمند راه اندازی شد.  100 مدرس
ــت ملی، افزايش  ــال به اينتران وی،اتص
ــتفاده از تابلوی  ــا، اس ــداد رايانه ه تع
ــانه های  ــمند و به كارگيری رس هوش
گوناگون در تدريس را از ويژگی های 
مدرسه هوشمند برشمرد. وزير آموزش 
ــوص احيای مراكز  و پرورش در خص
ــت معلم گفت: مراكز تربيت معلم  تربي
ــی دارد تا برای  ــن وزارتخانه آمادگ اي
ــرش كند.  ــجو پذي ــده دانش ــال آين س
ــی اضافه كرد: هر زمان كه  حاجی باباي
ــورای عالی انقالب فرهنگی، نحوه  ش
ــبت  فعاليت اين مراكز را ابالغ كند نس
ــجو اقدام خواهد شد.  به پذيرش دانش
ــه احيای مراكز تربيت  وی با بيان اينک
ــخيص مصلحت  ــم در مجمع تش معل
ــرار گرفته  ــد ق ــورد تأكي ــام نيز م نظ
ــت، گفت: نشست های فراوانی در  اس
ــرای احيای اين  ــوزش و پرورش ب آم
ــده و در نهايت در  ــزار ش ــز برگ مراك
شورای عالی انقالب فرهنگی تصويب 
ــت عنوان  ــگاهی را تح ــد كه دانش ش
ــان راه اندازی  ــگاه جامع فرهنگي  دانش
ــود.  وزير آموزش و پرورش با بيان  ش
ــه احيای مراكز تربيت معلم تحت  اينک
عنوان دانشگاه جامع فرهنگيان با برخی 
ــت، گفت:  از نواقص قانونی روبرو اس
در قانون مديريت خدمات كشوری نيز 
بايد اصالحاتی صورت گيرد تا افرادی 
كه در اين مراكز به كار گرفته می شوند، 
بورسيه شوند. حاجی بابايی ادامه داد: از 
طرفی بحث سربازی دانشجويان مراكز 
ــت كه بايد اين  تربيت معلم مطرح اس

مشکل نيز حل شود. 
ــش از 70 مركز  ــان اينکه بي ــا بي وی ب
تربيت معلم در كشور وجود دارد، ادامه 
ــجو در  ــم اكنون 10 هزار دانش داد: ه
مراكز تربيت معلم تحصيل می كنند كه 
موضوع استخدام آنان در اين وزارتخانه 
پيگيری می شود. همچنين بايد برای به 
كارگيری دانشجويانی كه به شکل آزاد 
در مراكز تربيت معلم جذب شده اند، 

مجوز استخدام صادر شود. 

ــف جامع و  ــازی ارائه تعري ــف ب تعري
ــورد تأييد همه  ــه م ــازی ك ــی از ب مانع
ــد  ــی باش ــردازان روان شناس ــه پ نظري
ــب نظری بر  ــر صاح ــود ندارد. ه وج
ــاهدات، اعتقاد،  ــارب، مش ــاس تج اس
نگرش و ديدگاه خود بازی را به نوعی 
ــر يک از اين  ــت. و ه تعريف كرده اس
ــودن جنبه ای  ــته نم ــف با برجس تعاري
ــی را ارائه نموده  ــازی ديدگاه خاص از ب
ــده  ــت. بين تعاريفی كه از بازی ش اس
ــابه زيادی وجود  ــتراک و تش  وجود اش

دارد. 
ــد:  ــوک در تعريف بازی می نويس هارل
ــت از هر نوع فعاليتی  »بازی« عبارت اس
كه برای تفريح و خوشی و بدون توجه 

به نتيجه نهايی، صورت می گيرد. 
ــه وارد اين  ــور داوطلبان ــه ط ــان ب انس
فعاليت می شود و هيچ نيروی خارجی 
ــت. »كار«  و يا اجباری در آن دخيل نيس
عبارت از يک نوع فعاليت برای رسيدن 
به يک هدف است. شخص اين فعاليت 
ــام می دهد، نه تنها به خاطر آنکه  را انج
ــذت می برد بلکه به خاطر آنکه  از آن ل
ــت. كار  ــه نهايی آن اس ــان نتيج خواه
ــور داوطلبانه يا غير  ــت به ط ممکن اس

داوطلبانه باشد. 
ــی  ــناس معروف سوئيس پياژه روان ش
برای تميز و تشخيص بازی از كار، پنج 
ــاخص های بازی  ــار را به عنوان ش معي

معرفی می كند:
1ـ بازی دارای هدف در خود است.
2ـ بازی اختياری است نه اجباری.
3ـ بازی دلپذير و خوشايند است.

4ـ بازی فاقد سازمان می باشد.
5ـ بازی از قيد كشاكش و پرخاش آزاد 

است.
عوامل مؤثر در بازی

ــازی كودكان تأثير  عوامل متعددی در ب
دارد كه مهم ترين عوامل آن عبارتند از 

سن، جنس، هوش و محيط.
ــنی بازی  تأثیر س��ن: كودک در هر س
ــوان مثال  ــندد، به عن خاصی را می پس
ــای اول عالقه به  ــل در همان روزه طف
ــتها دارد.  ــد زدن و حركت دادن دس لگ
ــاد در گلو اندازد و از حنجره  از اينکه ب
ــد و لبها را به  ــارج كن ــان صدا خ و ده
ــرد. كمی  ــت در آورد لذت می ب حرك
ــود اطرافيان با او بازی  كه بزرگتر می ش
می كنند و خود را مخفی می كنند و بعد 
ــوند و می گويند »دالی« و  ظاهر می ش
 موجب شادمانی و لذت كودک را فراهم 

می سازند. 

ــی، الگوی  ــه كودك ــال های اولي در س
ــدی  ــانه تغيير رش ــودكان نش ــازی ك ب
ــتر به  ــال بيش ــت. كودک خردس آنهاس
ــاز دارد كه بعد با بازی  بازی انفرادی ني
ــود، يعنی دو كودک  موازی دنبال می ش
ــر به بازی  ــم و نه با يکديگ ــار ه  در كن

می پردازند. 
ــيله نيز  ــت از يک وس ــا ممکن اس آنه
ــتقل از يکديگر  ــتفاده كنند، ولی مس اس
ــا يکديگر به كار  ــدون ارتباط زياد ب و ب
ــاله،  ــازی بپردازند.كودكان 3 تا 4 س و ب
ــی می پردازند،  ــازی ارتباط ــتر به ب بيش
ــر نيز بازی  ــودكان ديگ ــی آنها با ك يعن
ــايل خود را  ــد و می توانند وس می كنن

ــران بدهند و با  ــه ديگ ــد معينی ب تا ح
ــوند ولی در عين حال  ــريک ش  آنها ش
ــد عاليق فردی خود را فدای  نمی توانن
گروه كنند و به اصطالح از گروه تبعيت 
كنند. از سن چهار و چهار و نيم سالگی 
تا شش سالگی است كه كودک بيشتر و 
ــتر به بازی اشتراكی روی می آورد،  بيش
يعنی در موقعيت های گروهی كه هدف 
ــه بازی  ــال می كنند ب ــتركی را دنب مش

گروهی می پردازند. 
ــاره  ــن ب ــدی در اي ــيم بن ــن تقس بهتري
ــد. او معتقد   مربوط به ژان پياژه می باش
ــه نوع بازی  ــت: »در جريان رشد س اس

ــود كه از نظر ساختار با  مشاهده می ش
يکديگر متفاوتند و به ترتيب يکی پس 

از ديگری ظاهر می شوند.
بازی های تمرینی )2 � 0 سالگی(: 
ــی بازی های تمرينی،  بيان چگونگ در 
پياژه بازی را وسيله ای برای لذت بردن 
ــرا كودک لمس  ــواس می داند، زي از ح
ــيدن، گوش كردن، حركت  كردن، چش
اعضای بدن و احساس كيفيت مختلف 
ــواس  ــری ح ــه كارگي ــيا را از راه ب  اش
ــبب لذت  ــد و اين جريان س درمی ياب
ــتفاده از  بردن او می گردد. كودک با اس
ــرا می گذارد، به  ــواس، از تقليد پا ف ح
ــکل  تکرار می پردازد و حركاتش از ش

ــه مهارت  ــا ب ــش و خط ــی آزماي ابتداي
ــای تقليدی  ــن حركت ه ــد. اي می رس
ــوند تا كودک بتواند به  مقدمه ای می ش

اعمال پيچيده تری دست بزند.
ــالگی(: در  بازی های نمادی )5 ـ 2 س
ــالگی  ــه از بازی كه از دو س اين مرحل
ــد، عناصر  ــالگی ادامه می ياب تا پنج س
ــوند.  جديدی وارد بازی كودكان می ش
ــکل می يابند. اشيايی  واقعيتها تغيير ش
ــيله اشيای ديگر  كه وجود ندارند به وس
ــوند. از تکه چوبی  ــش داده می ش نماي
ــب و با قرار دادن چند بالش در كنار  اس

هم خانه و يا باغچه ای می سازند. 

 7  �  11( باقاع��ده  بازی ه��ای 
ــرات  اث ــه  مرحل ــن  اي در  س��الگی(: 
ــر باقی می ماند و  ــازی برای تمام عم ب
ــد كودک و گذشت زمان  همزمان با رش
ــود.  ــورت كاملتری انجام می ش ــه ص ب
بازی های باقاعده به طور معمول قواعد 
ــه كوچکترها يا از  ــا ب ــا از بزرگتره آنه
ــلی به نسل ديگر منتقل می شود. در  نس
بازی های با قاعده رقابت وجود دارد و 
ــازی قراردادهايی  عالوه بر آن در هر ب
ــت و با  ــده اس وجود دارد كه نهادی ش
ــت دايمی  ــه ممکن اس ــی ك قراردادهاي
بوده و يا بر اساس موافقت موقتی خود 

بازيکنان باشد. 

ــيت يکی از عوامل  تأثیر جنس: جنس
ــت و از اين رو می توان  مؤثر در بازی اس
ــرها با دخترها تفاوت  گفت كه بازی پس

دارد. 
ــر بازی  تأثی��ر محی��ط: تأثير محيط ب
كودک از دو ديدگاه قابل بررسی است:

ــيدن به محركاتی كه كودک  1ـ غنا بخش
با آنها به بازی می پردازد. 

ــودک در  ــای ك ــازی ه ب ــاوت  تف 2ـ 
محيط های مختلف از نظر جغرافيايی 

تأثیر هوش: هوش می تواند بر نحوه 
بازی و نوع آن، انتخاب اسباب بازی و 

استفاده از آن تأثير بگذراد. 

جامعه

ــه با يک لحظه غفلت  ــا برای همه ما پيش آمده ك باره
ــيار كوتاه نيز است،  ــتر مواقع اين غفلت بس كه در بيش
ــط فرد يا افرادی ربوده شده  اموال و دارائی هايمان توس
ــت. با ربوده شدن اموال، اولين و صحيح ترين اقدام،  اس
ــکايت از سارق يا  مراجعه به كالنتری  محل و طرح ش
ــت. در صورتی كه سارق مشخص نباشد يا  سارقان اس
ــرقت به كالنتری  فرار كند، باز هم اعالم وقوع جرم س

ضروری است. 
ــارق يا حداقل پيدا كردن  ــريع تر س برای دستگيری س
ــوران كالنتری از جزييات دقيق  اموال، مطلع كردن مأم
ــرح دقيق اموال ربوده  ــيار راهگشاست. ش سرقت، بس
ــرادی كه  ــرم، زمان آن، اف ــل دقيق وقوع ج ــده، مح ش
ــاهد سرقت بوده اند، تعداد سارقان، خصوصيت های  ش
ــا از اين  ــود ت ــا بايد به كالنتری اعالم ش ــری آنه ظاه
ــيدگی  ــری بتوانند به جرم رس ــوران كالنت ــق مأم  طري

كنند.
شیوه جدید سرقت 

ــه جلوی ماشين های سواری  پرتاب تخم مرغ به شيش
ــردد می كنند،  ــب و در جاده های خلوت ت ــه در ش ك
ــت. اين روزها  ــيوه جديد دزدان برای زورگيری اس ش
ــب و غريبی برای دزدی و  ــای پيچيده و عجي روش ه
ــود و می توان گفت همانطور  زورگيری اختراع می ش
ــتگيری سارقان  كه پليس روش های جديدی برای دس
ــارقان نيز همگام با آن درصدد ايجاد  ابداع می كند، س

روش های نوين دزدی هستند. 
پرتاب تخم مرغ آن هم در شب و در جاده های خلوت 
يک تکنيک جديد مورد استفاده توسط دزدان است كه 
ــرقت در جاده های  ــه مورد از اين گونه س به تازگی س

اطراف تهران گزارش شده است. 
ــب برخی از  ــی در ش ــن رانندگ ــن روش درحي در اي
ــين های سواری، مورد اصابت  شيشه های جلوی ماش
ــود  تخم مرغ قرار می گيرد و اين موضوع باعث می ش
ــع كثيفی  ــن را زده و برای رف ــرف پاک ك ــا راننده ب  ت
ــد. در اين زمان تخم مرغ  ــه بپاش تخم مرغ آب به شيش
ــيری  ــده و به صورت يک مخلوط ش با آب مخلوط ش
می گردد كه تا 92/5 درصد ديد راننده را از بين می برد 
و سپس راننده مجبور به توقف در كنار جاده می شود. و 
در همين زمان است كه دزدان به اتومبيل حمله خواهند 
ــرقت قرار  ــايل راننده را مورد س ــرد تا خودرو و وس  ك

دهند. 
ــه از رانندگان  ــن زمين ــدار در اي ــا هش ــی ب اداره آگاه
ــس را  ــدارهای پلي ــا هش ــت ت ــرده اس ــت ك درخواس
ــروری  ــر ض ــف غي ــه توق ــه و از هرگون ــدی گرفت ج
ــز  ــب پرهي ــگام ش ــوت و در هن ــای خل  در جاده ه

كنند. 

هشداری جدی؛
پس از برخورد تخم مرغ به شیشه 

ماشین هرگز توقف نکنید!  

حاجی بابایی: 
مشکل مسکن فرهنگیان تا دو سال 

دیگر حل می شود 

ــه رفتارهای ما جهت می دهند.  باورها ب
ــروع كاری می شوند و  انگيزه ما برای ش
می توانند ما را از انجام فعاليتی بازدارند. 
ــج باورهای مثبت، مثبت  ــاد و تروي اعتق
ــی را در زندگی نهادينه می كند.  انديش
نهاده ها فردا شکوفا می شوند و به همين 
داليل است كه بايد باورهای ساده خود را 
برای پيچيدگی های فردای زندگی جهت 
بدهيم تا كودكان مان به فردای بهتری نظر 

داشته باشند؛ جهتی روشن و مثبت نگر.
من باور دارم

 كه دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به 
معنی اينکه آنها همديگر را دوست ندارند، 
نيست و دعوا نکردن دو نفر با هم نيز به 
معنی اينکه آنها همديگر را دوست دارند 

نيست.
ــان خوب و  ــت م  كه هر چقدر دوس
ــی موجب  ــر از گاه ــد ه صميمی باش
ناراحتی ما خواهد شد و بايد به اين خاطر 

او را ببخشيم.
ــد خود  ــی به رش ــتی واقع ــه دوس  ك
ــی در دورترين  ــد داد حت ــه خواه  ادام

فاصله ها.
 ما می توانيم در يک لحظه كاری كنيم كه 

برای تمام عمر قلب ما را به درد آورد.
ــد تا من   كه زمان زيادی طول می كش

همان آدم بشوم كه می خواهم.
ــانی را كه صميمانه  ــه بايد كس  هميش
دوستشان دارم با كلمه ها و عبارت های 
ــتانه ترک گويم زيرا ممکن  زيبا و دوس
ــه آنها را  ــد ك ــت آخرين باری باش اس

می بينم.
 كه ما مسئول كارهايی هستيم كه انجام 
ــن كه چه  ــرف نظر از اي ــم، ص می دهي

احساسی داشته باشيم.
 كه اگر من نگرش و طرز فکرم را كنترل 

نکنم، او مرا تحت كنترل خود درخواهد 
آورد.

 قهرمان كسی است كه كاری را كه بايد 
انجام گيرد در زمانی كه بايد انجام گيرد، 
ــام می دهد، صرف نظر از پيامدهای  انج

آن.
ــار داريم در  ــه انتظ ــانی ك  گاهی كس
ــانی و درماندگی به ما ضربه  مواقع پريش
بزنند، به كمک ما می آيند و ما را نجات 

می دهند.
 گاهی هنگامی كه عصبانی هستم حق 
دارم كه عصبانی باشم اما اين به من اين 
ــم و بی رحم  ــی دهد كه ظال حق را نم

باشم.
ــتر به انواع تجربياتی كه   كه بلوغ بيش
ــا آموخته ايم  ــم و آنچه از آنه ــته اي داش
ــتگی دارد تا به اينکه چند بار جشن  بس

تولد گرفته ايم.
 هميشه كافی نيست كه توسط ديگران 
بخشيده شويم، گاهی بايد ياد بگيريم كه 

خودمان هم خودمان را ببخشيم.
 صرف نظر از اينکه چقدر دلمان شکسته 
باشد دنيا به دليل غم و غصه ما از حركت 

باز نخواهد ايستاد.
 زمينه ها و شرايط خانوادگی و اجتماعی 
ــتم تاثيرگذار بوده اند اما من  برآنچه هس
خودم مسئول آنچه كه خواهم شد هستم.

ــک راز  ــف ي ــد خيلی برای كش  نباي
ــت  ــرا ممکن اس ــم زي ــد و كاو كن كن
ــر  ــرا تغيي ــی م ــه زندگ ــرای هميش  ب

دهد.
 زندگی ما ممکن است ظرف تنها چند 
ساعت به وسيله كسانی كه حتی آنها را 

نمی شناسيم تغيير يابد.
 كسانی كه بيشتر از همه دوستشان دارم 

خيلی زود از دستم گرفته خواهند شد.

پنجرهزیر پوست شهر

باورهای ما  حل مشکل زنان سرپرست خانوار 
چهارمحال و بختیاری

در دریافت یارانه ها 

17 هزار نفر از خدمات مشاوره 
پلیس اصفهان بهره مند شدند 

ــال وبختياری  ــتی چهــارمح ــركل بهزيس مــدي
ــت خانوار اين استان  ــکل زنان سرپرس گفت: مش
ــرای هدفمندی يارانه ها حل  ــت يارانه در اج  در درياف

شد.
ــيد ابوالفتح شيرمردی در گفتگو با ايرنا اظهار داشت:  س
ــد با مراجعه به ادارات  ــت خانوار می توانن زنان سرپرس
ــبت به دريافت يارانه  ــتی و اخذ معرفی نامه نس بهزيس

اقدام كنند. 
وی با بيان اينکه بخش عمده مددجويان تحت پوشش 
ــت كرده اند،افزود:  ــود را درياف ــازمان يارانه خ اين س
ــه 100 نفر از  ــت ياران ــکل درياف ــردن مش ــرف ك برط
ــتور كار قرار  ــتان در دس ــن اس ــت اي ــان بدسرپرس  زن

دارد. 
شيرمردی تصريح كرد: اين خانواده ها پس از طی مراحل 
اداری می توانند يارانه خود را دريافت می كنند. مديركل 
بهزيستی چهارمحال وبختياری تصريح كرد: مددجويان 
ــازمان از اقشار كم درآمد جامعه هستند و اجرای  اين س
ــيدگی به وضعيت اشتغال و  ــته های حمايتی و رس بس

مسکن آنان از ضروريات است. 

ــالجاری،از خدمات  17 هزار نفر طی 10 ماهه س
مشاوره رايگان اداره مشاوره و مددكاری معاونت 
ــان و دواير  ــتان اصفه ــی فرماندهی انتظامی اس اجتماع
ــدند.  به  ــره مند ش ــتان به ــاوره كالنتری های اس مش
ــس اصفهان،معاون  ــانی پلي ــز اطالع رس ــزارش مرك گ
ــان  اصفه ــتان  اس ــی  انتظام ــی  فرمانده ــی  اجتماع
گفت:مشاوره های صورت گرفته در زمينه موضوعات 
ــنجی و مددكاری  خانوادگی، انتظامی، حقوقی، روان س

بوده است. 
سرهنگ جهانگير كريمی افزود:مشاوره درباره مشکالت 
ــترين  ــی و پس از آن موضوعات انتظامی، بيش خانوادگ
ــان  ــط كارشناس ــی بوده كه طی اين مدت توس خدمات
ــاوره  ــددكاری معاونت و دواير مش ــاوره و م اداره مش
ــت. وی افزود:  ــده اس كالنتری ها به مراجعان ارائه ش
ــزار نفر با موضوع نزاع و درگيری  در اين مدت، 12 ه
ــکالت خانوادگی به دواير مشاوره كالنتری ها و  و مش
ــتان مراجعه كردند كه 71 درصد  فرماندهی انتظامی اس
ــن دواير به مصالحه ختم  از پرونده های ارجاعی به اي

شد. 
سرهنگ كريمی همچنين از مستقر شدن يک متخصص 
ــر داد و گفت: از اين پس  ــک در اين اداره خب روانپزش
ــتفاده از خدمات روانپزشکی  شهروندانی كه نياز به اس
ــماره تلفن  ــی تماس با ش ــند می توانند ط ــته باش داش
ــن خدمات نيز  ــی از اي ــت قبل ــن وق  2183030 و تعيي

بهره مند شوند.

دث
حوا

زاینده رود
در اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن در پايانه حمل و نقل مباركه2 نفر كشته شدند.  به 
گزارش روابط عمومی مركز مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی استان اصفهان، اين  حادثه 
ساعت 6:05 روز دوشنبه،4بهمن ماه در پايانه حمل و نقل مباركه به وقوع پيوست  و پس از اعالم 
حادثه به اتاق فرمان فوريتهای پزشکی اصفهان، يک واحد امدادی )به استعداد هر واحدامدادی دو 
نفر كارشناس فوريتهای پزشکی و يک دستگاه آمبوالنس ( از پايگاه شهری مباركه با 8 كيلومتر 
فاصله از محل حادثه به محل اعزام شد. براساس اين گزارش در اين حادثه كه از نظر فوريتهای 
پزشکی ويژه می باشد،2نفر از  رانندگان بر اثر بی احتياطی و روشن كردن پيک نيک در داخل 

كاميون و مسموميت شديد  با گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست دادند. 

ــفانه طی چند سال اخير در كشور ما فرهنگ  متاس
ــوه ازدواج رواج يافته  ــوص نح ــی در خص غرب
ــت و جوانان كمتر در سن و سالهای 20 تا 24  اس
ــال ازدواج می كنند و ازدواجشان را به تأخير  س

می اندازند. 
اين مسأله ضمن افزايش فحشا و فساد در جامعه 
ــکالت  ــن افزايش تنش و اضطراب مش و همچني
ــدن  ــز دارد و آن خطرات بچه دار ش ــری ني ديگ
ــت. متأسفانه بر طبق آمار  جوانان در سنين باالس
در سال های اخير ميانگين سن ازدواج در مردان 
ــال و در زنان به طور تقريبی به 2/23سال  2/26س

رسيده است. 
البته اين افزايش سن ازدواج به خودی خود منجر 
به خطراتی مانند نازايی نمی شود بلکه هم اكنون 
ــت كه جوانان پس از ازدواج حداقل  ــوم اس مرس
ــپری  ــتن فرزند س ــالی را بدون داش چهار پنج س
ــروز بيماری ها  ــن امر احتمال ب ــد و همي می كنن
ــص را افزايش  ــتن فرزندی ناق ــن داش و همچني

می دهد. 
ــان دير ازدواج كردن  ــع به اعتقاد كارشناس در واق
ــبب  ــنين باال س ــارداری در س ــال آن ب ــه دنب و ب
ــود. بيماری  ــاری آندومتريوز در زنان می ش بيم
آندومتريوز كه امروزه علت اصلی نابارداری شده 
ــت به علت های مختلفی از جمله دير ازدواج  اس
ــنين باال، استفاده از ظروف  كردن، بارداری در س
پالستيکی و يکبار مصرف، غذاهای كنسرو شده، 
ــيس و كالباس و مواد  ــکالت، سوس چيپس و ش
ــه دام و طيور  ــده و تزريق هورمون ها ب  نگهدارن

است. 
ــاری هايی همچون آندومتريوز و  اگر در فرد بيم
عفونت های رحمی و لگنی وجود داشته باشد، با 
ــن اين اختالل ها پيشرفته تر می شود  افزايش س
اما در سنين پايين تر بيماری در مرحله خفيف تر 

است. 
ــد  ــاری در مراحل اوليه باش ــی كه بيم در صورت

ــان بوده اما در مرحله عود بيماری  درمان آنها آس
ــخت تر و در بسياری از مواقع غير قابل  درمان س
ــار، بيماری  ــن بيم ــت. با باال رفتن س ــان اس درم
ــی تخمدان و  ــرده و در نتيجه آناتوم ــرفت ك پيش
ــی آن تغيير می كند و  ــی و نيز كاراي ــکل طبيع ش
ــودی خود حامله نمی  ــن صورت فرد به خ در اي
ــود و بايد از روش های كمک باروری استفاده   ش

نمايد. 
ــن 35 سالگی  در واقع امروزه حاملگی پس از س
ــر در نظر می گيرند.  ــه عنوان حاملگی پُرخط را ب
سنی كه پس از آن، خطرات و عوارض بارداری، 
ــادر و جنين در  ــرگ و مير م ــا و م ناهنجاری ه
ــياری  ــدا می كند. در حالی كه بس ــش پي آن افزاي
ــی بهتر، قبل از  ــرايط زندگ از زنان برای ايجاد ش
ــارداری را به تأخير  ــتين فرزند خود، ب تولد نخس

می اندازند. 
تحقيقات جديد نشان می دهد به تعويق انداختن 
حاملگی تا سنين 30 سالگی، دوران بارداری را با 

دشواری ها و مخاطراتی همراه می كند.

ــاروری و در نتيجه  ــش ناب ــل افزاي ــی مث خطرات
 )IVF( ــگاهی ــتر برای لقاح آزمايش تقاضای بيش
ــکالت مربوط به جنين،  ــش غم انگيز مش و افزاي
ــقط، حاملگی خارج رحمی، فشارخون، ديابت  س
ــکيزوفرنی،  ــای ژنتيکی، اس ــی، اختالل ه حاملگ
ــدن  جداش ــی،  تخمک دو  ــی  دوقلوي ــی  حاملگ
ــزارين از  ــرراهی و س ــت، جفت س زودرس جف
ــه در صورت حاملگی  ــتند ك جمله عوارضی هس
ــنين باال می توانند گريبانگير مادر يا جنين   در س

شوند.
ــت كه با افزايش  ــده اس امروزه همچنين ثابت ش
ــای كروموزومی از  ــن مادر بروز ناهنجاری ه س
ــيم  نوع آناپلوئيدی)ناهنجاری مربوط به عدم تقس
ــی افزايش  ــه ميزان قابل توجه ــوزوم ها( ب كروم
ــتن فرزند با  ــانس داش پيدا می كند تا جايی كه ش
ــنين باالی  ــندرم داون( در س ژن های معيوب )س
ــال يک مورد در 30 مورد تولد زنده است  45 س
ــت كه در يک زن 20ساله اين  و اين در حالی اس
 احتمال، يک در 2000 تولد زنده تخمين زده شده 

است. 
از  ــی  برخ ــد  داده ان ــان  نش ــر  ديگ ــات  تحقيق
ــار خون باال، در  ــای مادر از جمله فش بيماری ه
ــانی می توانند منجر به  ــالل خون رس نتيجه اخت
 جداشدن زودرس جفت در سنين باالی بارداری 

شوند. 
ــقط در مادران سنين  همچنين افزايش احتمال س
باال نيز به بيماری های زمينه ای مادر نظير ديابت 
ــبت  ــای ژنتيکی خود جنين نس ــا ناهنجاری ه ي
ــود. البته يافته های جديد محققان نيز  داده می ش
ــه بيماری های متعدد را  ــه ابتالی نوزادان ب فرضي
ــد می كند. به  ــنين باال تائي ــا در س در باروری ه
ــی می گويند، زنانی  عنوان مثال محققان امريکاي
كه در تشکيل خانواده تعلل می كنند، ممکن است 
ــکالت باروری روبه  دختران خود را با خطر مش

رو كنند. 

2 كشته در اثر مسمومیت با مونوكسید كربن 
درپایانه حمل ونقل مباركه

پیامدهای ازدواج های دیر هنگام !  

عوامل مؤثر در بازی های کودکان

هارلوک در تعریف 
بازی می نویسد: 
»بازی« عبارت 
است از هر نوع 
فعالیتی که برای 
تفریح و خوشی 
و بدون توجه 
به نتیجه نهایی، 
صورت می گیرد 
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آغاز به کار نهمین
 نمایشگاه بین المللی 

کشاورزی و صنایع وابسته
ــگاه بين المللی كشاورزی و صنايع وابسته 6 لغايت 9  نهمين نمايش
بهمن ماه طی ساعات بازديد 15 الی 21 در محل نمايشگاه های بين 

المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست. 
ــگاه های بين المللی استان  ــانه شركت نمايش به گزارش واحد رس
ــه و شركت  ــگاه با حضور بيش از 150 مؤسس اصفهان، اين نمايش
ــر مربع برپا خواهد  ــی و خارجی در فضايی بالغ بر 8500 مت داخل

شد. 
ــاورزی  ــگاه صنايع كش ــه جامع ترين نمايش ــگاه ك ــن نمايش در اي
ــتان های اصفهان، تهران،  ــور خوانده می شود، اس نيمه جنوبی كش
ــوی، زنجان، كرمان،  ــان رض فارس، چهارمحال و بختياری، خراس
قزوين، مازندران، مركزی، يزد و البرز و نمايندگان كشورهای هلند، 
ــتان حضور دارند.  ــپانيا و انگلس ــا، آلمان، كره، ژاپن، چين، اس ايتالي
ــگاه  ــريه بحرينی جهان عرب نيز در اين نمايش همچنين هيأت نش

استقرار و بازديد خواهند داشت. 
ــرمازدگی گياهان،  ــمينارهايی با موضوع راهکارهای مبارزه با س س
ــاورزی، كاربرد  ــش كش ــوژی در بخ ــرد نانو تکنول ــمينار كارب س
ــبز، كاهش  ــاورزی و فضای س ــاذب الرطوبه در كش ــای ج پليمره
ــاورزی با محوريت گلخانه ها و سمينار سم،  مصرف انرژی در كش
 كود و ابزارآالت كشاورزی نيز در حاشيه اين نمايشگاه برپا خواهد 

شد. 
ــور از نمايشگاه امسال به  ــتقبال شركت های مطرح و معتبر كش اس
حدی بوده است كه نمايشگاه حداكثر استفاده را از فضای باز انجام 

داده و در حدود يک سالن افزايش فضا داشته است.

فرماندار شهرستان لنجان خطاب به مسئوالن:
مشکالت موجود باید در فوالدشهر 

مرتفع شود

ــالن اجتماعات شهرداری  ــورای اداری شهرستان لنجان كه در س ش
ــورد بخش های اجرايی  ــده بود فرماندار در م ــهر برگزار ش فوالدش
ــاعته و  ــهر و بازديد 2/5 س ــکن به فوالدش ــت: ورود وزير مس گف
مصوبه هايی كه شورای مسکن استان انجام داد و بسيار گره هايی كه 
به نظر می رسيد در بحث مسکن مهر قفل شده بود و امکان اجرايی 
ــت با حضور ايشان و مصوبه های شورای تأمين استان باز شد  نداش
ــاير خدمات  ــه از بابت آب، برق،  گاز، تلفن و س ــی ك و نگرانی هاي
ــد. وی ادامه داد: در مورد بحث مدارس،  ــت برطرف ش وجود داش
ــتی درمانی، امنيتی  ــی، مذهبی، مراكز بهداش مراكز فرهنگی، آموزش
ــد، فرماندار گفت: در مورد بحث آموزشی مقرر شد 12  تعريف ش
آموزشگاه در برزن های 5 و 6 ساخته شود و افزود استاندار اصفهان 
و ساير مسئوالن ذيربط قول مساعدت دادند كه بقيه مراكز آموزشی 
و علمی و كاستی های اجتماعی انجام شود كه مشکلی در اين زمينه 

نداشته باشيم. 
ــدور پروانه  ــم زيادی در مورد ص ــت: يک عدد و رق ــدار گف فرمان
ــهر اختصاص پيدا كرد به اضافه  ــهرداری فوالدش ــاختمان به ش س
ــهردار و اعضاء شورای شهر داشتند يک عدد  صحبت هايی كه با ش
ــاب شهرداری گذاشته  و رقمی ديگر نيز برای مراكز تجاری به حس
می شود مشروط براينکه محالت مختلف از برزن 1 تا 3 بين شركت 
ــهرداری طی صورت جلسه ای تحويل و تحول شود و  عمران و ش
ــروع و بقيه مراكز را آماده سازی و در  ــركت عمران از برزن 4 ش ش
ــان را بدانند  ــهرداری بدهد تا مردم تکليف خودش آينده تحويل ش
ــخص شهردار مراجعه كنند و دو  كه در مورد كارهای اجرايی به ش

مديريتی از شهر برداشته شود. 
فرماندار افزود: همزمان با تحويل محالت مسأله ساختمان های بلند 
مرتبه مطرح است كه مشکالتی در مورد آب، برق و گاز آنها داريم 

كه موضوع را به استان منتقل كرده ايم.

اعضای شورای مشورتی امور 
ایثارگران لنجان انتخاب شدند

زاینده رود
ــدار در امور  ــورتی فرمان ــورای مش انتخابات دومين دوره ش

ايثارگران شهرستان برگزار گرديد.
ــدار لنجان  ــکيل گرديد، فرمان ــور تش ــه بدين منظ ــه ای ك در جلس
ــف آحاد مردم  ــور ايثارگران را جزء وظاي ــيدگی و توجه به ام رس
ــئوالن دانست. علی كريم زاده همچنين خواستار توجه جدی  و مس
رؤسای ادارات و نهادها به خصوص در امر اشتغال فرزندان شاهد، 

جانبازان و آزاده شد. 
ــتان  ــور ايثارگران شهرس ــهيد و ام ــس بنياد ش ــاح رئي ــه فت در ادام
ــه  ارائ ــورا  ش ــن  اي ــات  انتخاب ــزاری  برگ ــوه  نح از  ــی   گزارش

نمود.

بازدید از مناطق عملیاتی 
بهترین شیوه در جهت حفظ 

فرهنگ دفاع مقدس است
زاینده رود  

فرمانده سپاه ناحيه لردگان گفت: برای حفظ دستاوردهای انقالب 
ــود كه حضور در  ــتفاده ش ــيوه های مختلف اس و دفاع مقدس بايد از ش

منطقه های جنگی يکی از تأثيرگذارترين برنامه فرهنگی است.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری سرهنگ پاسدار علی رضا 
ــحاقی با بيان اينکه انقالب و دفاع مقدس ما الهام گرفته از آيات قران  اس
ــت: دفاع مقدس الگويی  كريم و روايات ائمه اطهار )ع( بود، اظهار داش
مناسب و حماسه ای فراموش نشدنی برای نسل های آينده است.وی با بيان 
اينکه نابودی دشمن در جنگ نرم با پرداختن به هويت دفاع مقدس است 
گفت: ما بايد به منظور ناكامی دشمن در جنگ نرم به هويت تاريخی دفاع 
مقدس به صورت شايسته پرداخته و به آن تاريخ پر افتخار مراجعه كنيم.

اجرای برنامه های فرهنگی 
به مناسبت دهه فجر

زاینده رود  
ــيدن دهه مبارک فجر آخرين جلسه هماهنگی  ــتانه فرارس در آس
ــای مقاومت اداری  ــن دهه با حضور فرماندهان پايگاه ه برنامه های اي

شهرستان شهركرد برگزار شد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين جلسه فرمانده حوزه 
مقاومت بسيج شهيد رجايی ادارات شهرستان شهركرد، به حضور گسترده 
بسيجيان در برنامه ها و مناسبت های دهه مبارک فجر تأكيد كرد و افزود: 
سی و دومين سالگرد پييروزی شکوهمند انقالب اسالمی و دهه مبارک 
فجر تبلوری از يک جامعه آرمانخواه است كه می تواند با پيروی از انديشه 
سياسی اسالم ناب محمدی)ص( الگويی موفق برای جوامع بشری باشد.

برای تأمین گاز مایع عشایر 
چهارمحال و بختیاری محدودیتی 

وجود ندارد 
ــاری گفت: با تمهيدات انجام  ــاير چهارمحال و بختي مدير كل امور عش
ــده هيچ گونه محدوديتی در تأمين، ارسال و توزيع سوخت گاز مايع  ش
ــين برون كوچ و درون كوچ استان وجود ندارد.   در منطقه های عشايرنش
ــه طور ميانگين 15 هزار  ــو با ايرنا افزود: روزانه ب ــام صفری در گفتگ س
سيلندرگاز مايع در 100 فروشگاه و عامل توزيع در منطقه های گرمسيری 
ــالق و عشاير درون كوچ شهرستان های هفتگانه سطح استان توزيع  قش

می شود. 
ــهميه  ــون هدفمندكردن يارانه ها، س ــرای قان ــرد: با اج ــح ك وی تصري
ــايری استان  ــفيد و گاز مايع منطقه های عش ــيلی نفت س ــوخت فس س
ــر تخلف يا  ــی مبنی ب ــود و تا كنون گزارش ــرگ توزيع می ش ــا كاالب ب
ــانی دراين زمينه به اين اداره كل گزارش نشده  ــوخت رس  كوتاهی در س

است. 

اجرای برنامه هاي فرهنگی بسیج 
عشایری چهارمحال و بختیاری   

زاینده رود    
ــالگرد پيروزی انقالب اسالمی و  ــی دومين س همزمان با س
دهه فجر 32 عنوان برنامه فرهنگی، آموزشی و ورزشی در رده های 
ــيج عشايری استان چهارمحال و بختياری  برنامه ريزی  مقاومت بس

و  اجرا می شود.
ــاری، فرمانده ناحيه  ــال و بختي ــتان چهارمح ــيج اس به گزارش بس
ــم)ع( در جلسه ستاد  ــايری سپاه قمر بنی هاش ــيج عش مقاومت بس
ــالمی،  دهه فجر ناحيه با اعالم اين خبر گفت: دهه فجر انقالب اس
بهانه و فرصت مناسبی است تا تمام دلسوختگان، عاشقان و وارثان 
ــا و آرمان های امام  ــالم ضمن تجديد و تحکيم ارزش ه حقيقی اس
ــالمی جانفشانی و ايثارگری موحدان پاک طينت  )ره( و انقالب اس
و مبارزان عاشق را گرامی داشته و بر زنده بودن و پويايی آن تأكيد 

داشته باشند.
ــای تابعه ناحيه  ــدار منوچهر قلی زاده افزود: رده ه ــرهنگ پاس  س
ــی و دومين سالگرد پيروزی  ــيج عشايری استان در س مقاومت بس
ــتای هرچه مطلوب تر برگزاری آئين های  انقالب اسالمی در راس

پيروزی انقالب برنامه های متنوعی را اجرا می كنند. 
ــتان از حضور تعدادی از  ــيج عشايری اس فرمانده ناحيه مقامت بس
ــتان در حرم مطهر معمار كبير انقالب حضرت  ــيجی اس عشاير بس
ــفر  ــام خمينی )ره( به منظور تجديد بيعت با آرمانهای آن پير س ام
كرده شركت در مراسم  استقبال از برنامه های دهه فجر كه به همين 
ــی)ره( برگزار می گردد  ــرم مطهر حضرت امام خمين منظور در ح

خبر داد. 

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی در همايش فرمانداران 
استان ارزش گذاری نسبت به نهادهای دينی،  حوزه های 
علميه و مساجد را يکی از راهبردهای مديريت استان 
بيان كرد و گفت: هم زمان با سال همت مضاعف، كار 
مضاعف، استان اصفهان نيز توجه به فرهنگ و اشتغال 

را سرلوحه كار مديران قرار داد. 
ــرفت و آبادانی  ــعه، پيش ــا ابراز رضايت از توس وی ب
ــاورزی و  ــتان اصفهان در بخش های صنعت، كش اس
ــف خداوند متعال، علما و حضور  توليد افزود: به لط
ــرايط مطلوبی قرار  ــتان در ش ــردم، اس ــا بصيرت م ب
ــاد بيش از ــاره به ايج ــان با اش ــتاندار اصفه  دارد. اس
ــال جاری  ــغلی جديد تا آذرماه س 90 هزار فرصت ش
در استان اظهار داشت: به دليل مهاجرپذير بودن استان 
ــت و  اصفهان، هنوز تالش ها در اين بخش ناكافی اس
ــاخت ها و جذب  ــه تقويت بيش از پيش زيرس بايد ب

ــرمايه گذاران برای ايجاد فرصت های شغلی جديد  س
همت كرد.

ــکن  دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی افزود: در بخش مس
ــتان،   مهر نيز با وجود ثبت نام 53 هزار متقاضی در اس
ــکونی طرح  ــش از 80 هزار واحد مس ــون بي هم اكن
ــام دهه فجر  ــت كه در اي ــکن در حال احداث اس مس
ــاهد بهره برداری از حدود 20 هزار واحد  ــاءاله ش انش
ــور  ــود كه اين در نوع خود در كل كش ــم ب آن خواهي

بی نظير است.
ــتانداری اصفهان نيز در اين  ــی امنيتی اس معاون سياس
ــای نهم و دهم را  ــش تجربه و رويکرد دولت ه هماي
ــی جهان دانست و گفت:  تجربه نوينی در نظام سياس
ــالمی ايران و ملت بزرگوار  امروز برای جمهوری اس
ــت كه دولت در اوج اقتدار، ذره ای از  همين كافی اس
ــينی  ــع خود در عرصه های بين المللی عقب نش مواض

نکرده است.

شهرستان
استاندار اصفهان:

توجه به فرهنگ و اشتغال سرلوحه کار مدیران استان است

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان از جذب سرباز 
معلم در سال تحصيلی 91ـ  90 خبر داد. سيدمجيد عامليان 
در گفتگو با فارس با اشاره به اينکه به كارگيری سرباز معلم 
از جمله  طرح های در دست اجرای سال تحصيلی آينده 
است، گفت: اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
سال تحصيلی 91ـ  90 نيروی سرباز معلم جذب می كند. 
وی با بيان اينکه نيروی سرباز معلم به منظور خدمت در 
منطقه های محروم استان اصفهان جذب بدنه آموزش و 
پرورش می شوند، اظهار داشت: واجدان شرايط نيروی 

سرباز معلم برای سال تحصيلی 91ـ  1390 به كار گرفته 
ــتان اصفهان  ــوند. مديركل آموزش و پرورش اس می ش
افزود: متقاضيان برای كسب اطالعات بيشتر و چگونگی 
ثبت نام می توانند به پايگاه اينترنتی و اطالع رسانی اداره كل 
ــه آموزش و  ــتان اصفهان و يا ب ــوزش و پرورش اس آم
پرورش محل سکونت خود مراجعه كنند. وی تأكيد كرد: 
معاونت برنامه ريزی و توسعه مديريت وزارت آموزش 
و پرورش در ارتباط با به كارگيری معلمان وظيفه فقط به 
منظور تدريس رشته های مورد نياز منطقه های محروم و 

نيمه برخوردار استان اصفهان، فرم های ثبت نام واجدان 
ــانی اين اداره كل قرار داده  شرايط را در پايگاه اطالع رس
است. عامليان با اشاره به اينکه داوطلبان متقاضی می توانند 
ــماره يک و دو را از اين پايگاه دريافت كنند،  فرم های ش
اضافه كرد: متقاضيان بايد فرم ها را با دقت و به طور خوانا 
تکميل كنند و به همراه مدارک مورد نياز حداكثر تا پايان 
وقت اداری شنبه، نهم بهمن ماه جاری به كارشناس امور 
اداری آموزش و پرورش منطقه و يا ناحيه محل سکونت 

خود تحويل دهند. 

ــئول گل، گياه و قارچ جهادكشاورزی  ــناس مس كارش
ــال جاری  ــال و بختياری گفت: از ابتدای س چهارمح
ــش از 86 كيلوگرم محصول زعفران در اين  تاكنون بي
استان در سطحی به مساحت 43 هکتار برداشت شده 
ــارس اظهار  ــين پور در گفتگو با ف ــت. يحيی حس اس
داشت: در سال گذشته نيز بيش از 35 هکتار از اراضی 
اين استان به كشت محصول زعفران اختصاص يافت. 
ــتی محصول  ــا توجه به ميزان برداش ــه داد: ب وی ادام
ــهركرد  ــتان ش ــتان، شهرس ــران از مزارع اين اس زعف
ــترين ميزان  ــتان بيش ــتان های اس در ميان ديگر شهرس

ــه خود اختصاص  ــال جاری ب توليد زعفران را در س
ــاره به خواص درمانی  ــين پور با اش ــت. حس داده اس
ــکين  ــول زعفران گفت: زعفران آرام بخش، تس محص
ــتهاآور، ضد اسپاسم، تقويت كننده  دهنده اعصاب، اش
ــت. كارشناس  ــار خون اس حافظه و كاهش دهنده فش
ــئول گل، گياه و قارچ جهادكشاورزی چهارمحال  مس
ــگيری از بروز  ــاری ادامه داد: زعفران در پيش و بختي
افسردگی مؤثر و از سلول های بينايی محافظت می كند. 
ــين پور تصريح كرد: زعفران مقوی معده، محرک،  حس
ــکين دهنده اعصاب است. وی با  ــپاس و تس ضد اس

ــت زعفران در اين استان گفت:  ــاره به مزايای كش اش
ــری از مهاجرت  ــت، جلوگي ــطح زير كش افزايش س
ــهولت در كاشت و برداشت  ــتاييان به شهرها، س روس
ــن محصول، صادرات،ارز آوری، كم وزنی و گرانی  اي
قيمت از مزايای كشت اين محصول به شمار می رود. 
ــئول گل، گياه و قارچ جهادكشاورزی  ــناس مس كارش
ــتفاده بهينه از آب و  چهارمحال و بختياری افزود: اس
خاک، سازگاری با شرايط اقليمی و اشتغالزايی جوانان 
ــت  ــاخص های مهم كش ــتايی از ديگر ش و زنان روس

محصول زعفران است.

زاینده رود
ــازی نظام مديريت كيفيت در شركت آب و  بومی س
فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختياری كارشناس 
ــركت آب و فاضالب  ــئول تحقيقات و بهره وری ش مس
ــتان چهارمحال و بختياری از تشکيل اولين  ــتايی اس روس
ــام مديريت كيفيت اين  ــه كميته فنی، راهبردی نظ جلس
ــركت جهت بومی سازی نظام مديريت كيفيت برمبنای  ش

فرهنگ سازمانی خبر داد.
ــريح  ــا ابراهيمی با اعالم اين خبر در تش آقای محمدرض

هدف های پياده سازی و احياء نظام مديريت كيفيت اظهار 
ــال همت مضاعف و  ــاا... بتوانند در س اميدواری كرد: انش
ــتفاده از  تالش مضاعف با تالش، همکاری، همدلی و اس
دانش و تجارب اعضاء اين كميته بومی سازی اين نظام را 

تحقق بخشند.
ــتقرار و احيای نظام مديريت  آقای ابراهيمی تصميم بر اس
ــه كميته فنی و  كيفيت را از جمله مصوبه های اولين جلس
راهبردی نظام مديريت كيفيت عنوان كرد و افزود: به عنوان 
ــتاندارد ISO:9001:2008 توافق به تعريف  اولين الزام اس

رويکرد فرآيندی شد به طوری كه فرآيندها جامع و كامل 
باشند و تمام فعاليت های شركت را پوشش داده و هر فرآيند 
به صورت شفاف،  دقيق و آسان جريان كاری آن قسمت را 

تشريح نمايد.
ــت و ايجاد  ــازی نظام مديريت كيفي ــت: پياده س وی گف
ــازی اين نظام  ــاخت های الزم و همچنين بومی س زيرس
برمبنای فرهنگ سازمانی و نيازهای شركت و ايجاد تغييرات 
ــتم های پياده  در روند مديريتی و عدم اتکای كامل به سيس

سازی شده قبلی از جمله هدف های اين طرح است.

زاینده رود
مديرعامل سازمان قطار شهری شهرداری با اشاره 
ــهری  ــن كه 10 كيلومتر از فاز اول پروژه قطار ش به اي
ــت، اعالم كرد: تا پايان  اصفهان آماده پذيرش واگن اس
سال موانع ترافيکی ايستگاه های مترو در ميدان پرتردد 

شهدا پاكسازی می شود.
ــانه ای روابط عمومی  ــزارش اداره ارتباطات رس ــه گ ب
ــهرداری اصفهان،  عبدالجواد زعفرانی با اشاره به اين  ش
ــهری اصفهان در حال پيشرفت  كه پروژه های قطار ش
و تکميل در بخش های مختلف است، گفت: تاكنون 5 
ايستگاه قدس، جابر، كاوه، چمران و باهنر تکميل و ريل 
گذاری شده است و آماده پذيرش واگن در فاز اول اين 
پروژه است.وی با بيان اين كه فعاليت های مستمری در 
چهار ايستگاه بهارستان، گلستان، مفتح و شهيد عليخانی 

ــت، افزود: سکوی اين ايستگا ه ها دو  در حال انجام اس
طرفه است بنابراين در طول اين مسير مانعی برای عبور 
ــار وجود ندارد و اميدواريم با تکميل هر چه زودتر  قط
به جمع ايستگاه های تحويل شده موقت در قطار شهری 

اصفهان بپيوندند.
ــهرداری اصفهان با  مديرعامل سازمان قطار شهری ش
ــيفت ابتدايی خيابان كاوه و فضای  اشاره به تحويل ش
ــرد: موانع ترافيکی  ــی در اين بخش تصريح ك پاركينگ
ــطح ميدان پر رفت و آمد برای شب عيد  موجود در س
ــهروندان اصفهانی  ــردد بهتر به ش ــازی و برای ت پاكس

تحويل داده می شود.
ــفت كاری و تکميل  ــاخت، س زعفرانی بر عمليات س
ــتگاه های متروی اصفهان تأكيد كرد و خاطرنشان  ايس
ــکل ترافيکی ميدان شهدا عمليات  ساخت: با رفع مش

سفت كاری اين ايستگاه با توجه به قرارداد پيگيری و تا 
ــال آينده به اتمام می رسد.وی اظهار داشت: در  اوايل س
ايستگاه تختی هم با توجه به پيشرفت كار ترافيک از باند 
شرقی تا يک ماه ديگر بر روی باند غربی منتقل می شود 

كه موجب ساماندهی بهتر اين منطقه خواهد شد.
مديرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان تکميل 
ــی و سه پل را  ــتگاه های دروازه دولت،  انقالب، س ايس
منوط به تکميل بخشی از تونل های شرقی و غربی مترو 
از دبيرخانه شورا تا خيابان شريعتی عنوان كرد و گفت: 
ــال حاضر 850 متر از تونل غربی و 1300 متر از  در ح
تونل شرقی باقی مانده كه با فعاليت مستمر دستگاه های 
ــال آينده اين تونل  ها هم  ــم تا اوايل س TBM اميدواري
ــه ايستگاه ها در  تکميل گردد و عمليات اجرايی اين س

نيمه سال 90 شروع گردد.

احیاي بافت هاي فرسوده با راه اندازي 
دفترهاي نوسازي محله

برگزاري دوره آموزشي منطقه اي با 
عنوان »بلوغ و نوجواني«

 انجام انشعابات آب، برق، گاز 
مسکن مهر فوالدشهر

سومین یادواره شهدای دهستان ریگ 
لردگان برگزار شد

افتتاح 478 طرح مخابراتي 
در دهه مبارک فجر

مسئوالن هیچگاه از حل مشکالت 
مردم مأیوس نشوند

زاینده رود
ــر  دفت دو  ــداث  اح از  ــان  اصفه ــهرداری  ش ــازی  نوس ــاون  مع
ــدف اصلی  ــت: ه ــر داد و گف ــان خب ــهر اصفه ــه در ش ــازی محل نوس
ــاركت مردم  ــهر با مش ــوده ش ــازی بافت های فرس ــای نوس ــن دفتره  اي

است.
ــهرداری اصفهان،  ــانه ای روابط عمومی ش به گزارش اداره ارتباطات رس
ــه در نزديک  ــازی محل ــت: دفترهای نوس ــی اظهار داش ــدس نريمان مهن
بافت های فرسوده شهر راه اندازی می شوند و عمده فعاليت آنها راهنمايی 
ــوده و نيز نقطه اتصالی ميان مردم و  ــهروندان در زمينه بافت های فرس ش

شهرداری می باشند.
وی با اشاره به افزايش دفترهای نوسازی محله تصريح كرد: در نظر داريم 
برای نوسازی هر چه سريع تر بافت فرسوده تعداد اين دفترها را طی سال 

آينده به 5 دفتر برسانيم.
ــوه فعاليت  ــان به نح ــهرداری اصفه ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
ــاخت: در حال  ــان س ــاره كرد و خاطرنش ــازی محله اش ــای نوس دفتره
ــازی فعاليت  ــازی و بهس ــازمان نوس  حاضر اين دفترها تحت نظارت س

می كنند.
ــغول  ــهر اصفهان مش ــرد: اين دفترها در دو نقطه ش ــی تصريح ك نريمان
ــام )ره( جنب  ــدان ام ــا در جنوب مي ــه محل آنه ــتند ك ــه فعاليت هس  ب
ــازان و همچنين در محله همت آباد واقع در منطقه 6 اصفهان   باغ زره س

می باشد.

زاینده رود
معاونت امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی استان اصفهان اقدام به 
ــی با عنوان »بلوغ و نوجوانی« نمود. اين دوره آموزشی دو  برگزاری دوره آموزش
ــان روانشناسی و مشاوران مركز مشاوره تحت نظارت  روزه با حضور كارشناس
منطقه 2 بهزيستی كشور برگزار شد. گفتنی است شركت كنندگان در اين دوره 
ــناختی، شناخت  ــفر بلوغ، تغييرات فيزيولوژی، تغييرات ش مباحثی همچون س

رفتارهای نرمال، تفاوت های بلوغ در دختران و پسران و... را فراگرفتند.

زاینده رود
ــتان لنجان با حضور فرماندار و معاون  ــورای طرح مسکن مهر شهرس ش
ــالن  ــئوالن امر در س ــکن و مس فرمانداری لنجان و عده ای از مديران تعاون مس
اجتماعات فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد. در اين جلسه پيرامون انشعابات 
آب، برق، گاز طرح مسکن مهر بحث و تبادل نظر شد و مسئوالن ادارات نظريات 
ــکالت موجود كه در اين راستا است مطرح نمودند.  ــتند و مش خود را بيان داش
در پايان علی كريم زاده فرماندار گفت: حدود 5 هزار واحد از طرح مسکن مهر 
فوالدشهر كه قرار است در نيمه دوم اسفندماه سال جاری توسط رئيس جمهوری 

افتتاح شود.

زاینده رود
ــتان  ــهيد دهس ــومين يادواره 14 ش ــينی س ــن حس ــتانه اربعي در آس
ــهدا، ايثارگران،  ــا حضور خانواده های معظم ش ــتان لردگان ريگ ب شهرس
ــينيه  ــی و آحاد مردم اين خطه در حس ــای دولت ــئوالن ادارات و نهاده  مس
 فاطمه الزهرا)س( روستای چنار محمودی برگزار شد. به گزارش بسيج استان 
چهارمحال و بختياری، در اين مراسم معنوی يکی از يادگاران دفاع مقدس 
ــاره به ظهور انقالب اسالمی گفت: با انقالب اسالمی و رهبری های  با اش
ــالم پاک  ــاله از چهره اس فرزانه امام راحل گرد و غبار هزار و چهارصد س
ــد.علی كيانی ادامه داد: با آغاز جنگ تحميلی حماسه عاشورايی نهضت  ش
ــت 1400  ــدان آن مکتب پس از گذش ــالم زنده و فرزن ــول گرامی اس رس
ــال باری ديگر فرهنگ شهادت طلبی را زنده كردند.وی با ذكر خاطراتی  س
ــهدا گفت: حضور در هوای گرم  ــال دفاع مقدس و ش ــت س از دوران هش
خوزستان و سرمای طاقت فرسای كردستان و مقابله با سختی های دوران 
ــورا  ــأت گرفته از فرهنگ عاش جنگ جز با ايمان و تکيه بر اعتقادی كه نش
بود امکان پذير نبود كه فرزندان اين مرز و بوم با لبيک گويی به فرمان نائب 
ــالم  ــمن اس امام زمان خود در جبهه ها حضور پيدا كردند و در مقابل دش
ــئوالن  ــتادند. كيانی خدمتگذاری به مردم را مهم ترين وظيفه امروز مس ايس
ــهدا در خدمتگذاری صادقانه به مردم است و  ــت و گفت: ادامه راه ش دانس
ــالمی  ــانی كه نمی توانند اين مهم را انجام دهند نبايد در جمهوری اس كس
ــئوليت بگيرند چون در غير اين صورت هم به نظام جمهوری اسالمی  مس

و هم به خون شهدا خيانت كرده اند.

زاینده رود
همزمان با گراميداشت دهه مبارک فجر  و سی و دومين سالگرد پيروزی 
انقالب اسالمی 478 طرح مخابراتی افتتاح می شود. بنابر اعالم مديرعامل شركت 
مخابرات استان اصفهان، همزمان با ايام ا... دهه فجر و با تالش كاركنان شركت 
مخابرات استان اصفهان 478 طرح مخابراتی با سرمايه گذاری 200 ميليارد و 352 
ــد. مهندس زمانی گفت: اين طرح ها شامل مركز  ميليون ريال افتتاح خواهد ش
تماس، DIC ساختمان، توسعه سوئيچ، اجرای دكل، توسعه شبکه ديتا، اجرای 
 BTS سايت ،GSM توسعه نامبرينگ ،WLL-GSM شبکه فيبر نوری، سايت
تلفن همراه، تغذيه نيرو، ترانسميشن و توسعه شبکه كابل كه آماده افتتاح در دهه 

فجر سال 89 می باشند. 

زاینده رود
آيت ا... شيخ محمد ناصری از علمای اصفهان در ديدار استاندار اظهار داشت: 
همه تالش های مسئوالن در جهت تثبيت نظام، واليت و انقالب است. وی وجود 
تقوا در انسان ها را موهبتی الهی دانست و افزود: قرآن اساسی ترين هادی و رهنما 
برای متقين است.آيت ا... ناصری جهاد با نفس را به مراتب مشکل تر از جهاد با 
كفار دانست و گفت: خدمت به مردم در نظام جمهوری اسالمی ايران بزرگ ترين 

افتخاری است كه نصيب مسئوالن شده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:
جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان اصفهان 

در سال جاري؛
86 كیلوگرم زعفران در چهارمحال و بختیاري برداشت شد 

نظام مدیریت كیفیت بومي سازي مي شود

مدیرعامل سازمان قطار شهري شهرداري اصفهان
تا پایان سال موانع ترافیکي ایستگاه هاي مترو در میدان شهدا پاكسازي مي شود

فوالدشهر- شریفي
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ابالغ رأي
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970350601339 ــه:  دادنام ــماره  ش  10/438
ــان:  خواه  ،890598 ــعبه:  ش ــي  بايگان ــماره  ش  ،8909980350600586
ــه راه  ــاني نبش س ــيرزاد به نش ــيرزاد با وكالت آقاي علي ش آقاي هادي ش
ــي مرجان ط  ــاختمان كاش ــپادانا س ــاختمان تجاري اس ــن س ــيمين، جب س
ــول المکان،  ــاني مجه ــادي به نش ــين آب ــاي عباس حس ــده: آق اول، خوان
ــه محتويات  ــه ب ــا توج ــکار: دادگاه ب ــارت، گردش ــه خس ــته: مطالب خواس
ــه صدور رأي  ــرح ذيل مبادرت ب ــي را اعالم و به ش ــم دادرس ــده خت  پرون

مي نمايد.
رأي دادگاه

ــماعيل با وكالت آقاي  ــيرزاد فرزند اس ــوص دعواي آقاي هادي ش در خص
ــيرزاد به طرفيت آقاي عباس حسين آبادي فرزند امين اله به خواسته  علي ش
مطالبه مبلغ 130/000/000 ريال وجه دو فقره چک به شماره هاي 938057-

ــون ريال و 938058 مورخ 87/12/25  ــصت و پنج ميلي 88/1/25 به مبلغ ش
به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال هر دو عهده بانک صادرات شعبه شاهين 
شهر اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسي و  خسارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررسيد لغايت اجراي دادنامه، از توجه به دادخواست تقديمي وكيل 
خواهان و با توجه به تصاوير مصدق چک هاي ياد شده و گواهينامه هاي عدم 
ــبت  پرداخت صادره از بانک صادرات تهران و با عنايت به اينکه خوانده نس
ــتندات وكيل خواهان، ايراد و دفاعي بعمل نياورده  به دعواي مطروحه و مس
است دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد 
ــي  249 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرس
ــه پرداخت مبلغ 130/000/000 ميليون  ــي، رأي بر محکوميت خوانده ب مدن
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ريال هزينه دادرسي و 
حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خسارت تأخير تأديه از تاريخ گواهينامه عدم 
پرداخت لغايت اجراي دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي 
 صادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهي در همين 

دادگاه است.
م الف/ 14638    محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تأسيس
ــركت تعاوني كشاورزي شترداران  ــماره: 8073 آگهي تأسيس ش 10/440 ش
خورشيد كوير زواره به شماره ثبت 85 و شناسه ملي 10980065305، شركت 
ــماره 85 و شناسه ملي 10980065305  فوق در تاريخ 89/10/19 تحت ش
ــاظ امضا ذيل  ــيده و در تاريخ 89/10/19 از لح ــه ثبت رس ــن اداره ب در اي
ــرح زير جهت اطالع  ــه اظهارنامه آن به ش ــل گرديده و خالص ــر تکمي دفات
 عموم در روزنامه رسمي و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود:
 1- موضوع شركت: باال بردن سطح زندگي اعضا توليد محصوالت زراعي و 
دامي با رعايت اهداف توسعه كشاورزي و موازين تعاوني از طريق بهره برداري 
جمعي و مشترک اراضي ملکي يا استيجاري با انجام عمليات زير 1- انجام 
ــطيح اراضي و قطعه بندي هاي فني  ــاورزي اعم از تس عمليات زيربنايي كش
ــاي ارتباطي مورد لزوم  ــركت و احداث راه ه اقتصادي اراضي در اختيار ش
ــركت و اعضا شركت  2- حفر چاه عميق و نيمه عميق در زمين متعلق به ش
ــاورزي و غيركشاورزي با رعايت قانون )ملي شدن  به منظور تأمين آب كش
ــاير تأسيسات آبرساني  منابع آب( نگهداري و بهره برداري چاه و قنوات و س

ــاج حرفه اي  ــورد احتي ــايل م ــا توليد مواد و وس ــدارک و ي ــه و ت  3- تهي
ــي و  ــاورزي و دام ــزار و ادوات كش ــين آالت و اب ــل ماش ــا از قبي اعض
ــركت ــدي ش ــوالت تولي ــا و محص ــي اعض ــل جمع ــل و نق ــايل حم  وس
ــته بندي  ــع آوري نگهداري تبديل طبقه بندي بس ــام عمليات جم  4- انج
ــاورزي و دامي اعضا ــوالت كش ــروش محص ــل بازاريابي و ف ــل و نق  حم
ــم از واحدهاي زراعي و باغي دامداري  ــاورزي اع  5- ايجاد واحدهاي كش
دامپروري پرورش آبزيان كرم ابريشم و زنبور عسل و... و تأسيسات بهداشتي 

بهداري آموزشي انبار و دفتر كار و كلينيک هاي الزم و تأسيسات موردنياز و 
مرتبط با فعاليت شركت جهت بهره برداري مشترک اعضا 6- انجام خدمات 
ــته فعاليت شركت  به منظور بهبود امور حرفه اي اعضا با توجه به نوع و رش
7- ايجاد كارخانجات انواع صنايع تبديلي كشاورزي اعم از زراعي و دامي و 
تأسيسات و تجهيزات بسته بندي درجه بندي نگهداري انبارهاي سرد و چند 
منظوره و سردخانه جهت نگهداري محصوالت كشاورزي با رعايت موازين 
فني و قانوني و ايجاد مراكز تعميرگاهي ماشين آالت كشاورزي و تجهيزات 
ــه معامالت مجاز  ــركت 8- انجام هرگون ــي مرتبط با موضوع فعاليت ش فن
ــركت با رعايت موضوع عمليات پيش بيني شده در  جهت تأمين نيازهاي ش
اساسنامه مانند تهيه بذور مختلف نهال نشا كودهاي حيواني و شيميايي سموم 
ــم  دفع آفات نباتي و حيواني و همچنين تهيه خوراک دام و طيور كرم ابريش
 زنبور عسل ماهي و آبزيان و انجام ساير فعاليت هاي مرتبط با اهداف شركت
9- شركت مي تواند با توجه به نوع فعاليت و در صورت وجود توليدات با 
رعايت مقررات كسب و مجوزهاي الزم از سازمان مركزي تعاون روستايي و 
ساير مراجع ذيربط اقدام به صدور آنها به خارج از كشور و يا نيازمندي هاي 
ــركت و اعضا را از خارج تأمين نمايد همچنين با برگزاري نمايشگاه و يا  ش
شركت در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي ايجاد دفاتر نمايندگي و شعب 
ــدات خود را عرضه نمايد. ــور بازاريابي و تولي ــل و يا خارج از كش  در داخ
ــغلي  ــاي مهارت هاي فني و ش ــت در جهت ارتق ــركت مکلف اس 10- ش
ــتگاه ها و  ــي اعضا خود با دس ــن زراعي و دام ــيوه هاي نوي ــنايي با ش و آش
ــا هيأت مديره  ــركت اعض ــات ذيربط همکاري نموده و موجبات ش مؤسس
ــي و  ــان و ديگر اعضا در دوره هاي آموزش ــازرس يا بازرس ــل ب و مديرعام
ــاي مورد  ــارات و وام ه ــد 11- تأمين اعتب ــوط فراهم نماي ــي مرب تخصص
ــتقراض و تحصيل  ــي از طريق اس ــع مالي تکميل ــا و تأمين مناب ــاز اعض ني
ــق عقود معينه ــهيالت بانکي وف ــتفاده از تس ــنه و اس ــار و قرض الحس  اعتب
ــه  ب ــادي  ع ــي  عموم ــع  مجم ــب  تصوي ــا  ب ــد  مي توان ــركت  ش  -12  
ــد و  ــط درآي ــاورزي ذيرب ــي كش ــركت هاي تعاون ــه ش ــت اتحادي عضوي
ــاركت نمايد. ــاورزي مش ــي كش ــركت هاي تعاون ــواع ش ــاير ان ــا در س  ي

ــي  ــاي تعاون ــركت ها و اتحاديه ه ــي ش ــد نمايندگ ــركت مي توان  13- ش
را  ــي  ــركت هاي دولت ــات و ش ــازمان و مؤسس ــاورزي س ــک كش بان و 
ــركت تعاوني  ــا ش ــا ي ــاز آنه ــورد ني ــه م ــي ك ــات و خدمات ــراي عملي ب
ــد.  ــي بده ــركت نمايندگ ــد ش ــام مقاص ــراي انج ــا ب ــرد ي ــد بپذي  باش
14- در صورت بروز اختالف بين شركت و يا ساير شركت ها و اتحاديه هاي 
ــركت مي تواند اختالف مزبور را به داوري  تعاوني در صورت قبول طرف ش
ــاع كند در اين  ــتان حوزه عمل خود ارج ــتايي شهرس ــازمان تعاون روس س
ــازمان تعاون روستايي شهرستان براي طرفين قطعي است  صورت نظريه س
ــتايي ايران  ــاون روس ــازمان مركزي تع ــهام س ــد س ــركت مي توان  15- ش
ــتا را خريداري و  ــهر و روس ــازمان تعاوني مصرف ش ــاورزي س بانک كش
ــا موافقت  ــتايي ب ــاورزي و روس ــركت هاي تعاوني توليد كش ــاير ش در س
ــد. تبصره:  ــرمايه گذاري نماي ــتايي ايران س ــاون روس ــازمان مركزي تع س
ــول كند. ــي را قب ــي و حقوق ــخاص حقيق ــاي اش ــد هداي ــركت مي توان  ش

ــت  ــا اس ــوص اعض ــه مخص ــاري ك ــات اعتب ــتثناي عملي ــره 2: باس تبص
ــركت كه به  ــه معامالت ش ــن نام ــر اعضا در آيي ــا غي ــالت ب ــب معام ترتي
ــد ــد تعيين خواهد ش ــركت مي رس ــادي ش ــي ع ــع عموم ــب مجم  تصوي
ــخص حقيقي يا  ــر ش ــه و ه ــركت اتحادي ــن ش ــه بي ــي ك  16- در صورت
ــه از طريق  ــردد ك ــاد گ ــي ايج ــي اختالف ــر موضوع ــون ه ــي پيرام حقوق
ــي تعاوني هاي  ــارت و هماهنگ ــردد اتحاديه نظ ــل نگ ــره حل و فص مذاك
ــالف خواهد بود. ــل اخت ــع ح ــوان داور مرج ــاورزي بعن ــتايي و كش  روس
ــدود. 3- مركز اصلي  ــدت نامح ــت به م ــركت: از تاريخ ثب ــدت ش  2- م
ــرق  ــب اداره ب ــردوس، جن ــان ف ــي، خياب ــان طالقان ــركت: زواره، خياب ش
ــال  ري  129/000/000 ــركت:  ش ــرمايه  س  -4  ،8441817791 ــتي  كدپس
ــماره  ــي كه به موجب گواهي ش ــهم يکصد هزار ريال ــم به 1290 س منقس

ــت. ــاورزي زواره پرداخت گرديده اس ــک كش ــزد بان  4978-89/10/23 ن
ــي 1189604736 و  ــماره مل ــد علي عابديني اكار زواره بش ــاي احم 5- آق
كدپستي 8441958841، مجتبي حقيرزاده زواره بشماره ملي 1189611351 
و كدپستي 8441857681 و حسين ناجي زواره بشماره ملي 1189474689 
ــماره  ــيد ايمان خادم طبايي تلک آبادي بش ــتي 8441617131 و س و كدپس
ــي زواره  ــاس جالل ــتي 8448115337 و عب ــي 1189935457 و كدپس مل
بشماره ملي 1189541920 و كدپستي 8441845351 بسمت اعضاي اصلي 
ــماره ملي 1180029410  ــأت مديره و غالمرضا جاللي ذبيحي زواره بش هي
ــماره ملي 1189539039  ــن بکايي بش ــتي 8441848611 و محس  و كدپس
ــأت مديره براي  ــمت اعضاي علي البدل هي ــتي 8441847731 بس و كدپس
ــمت  ــاي احمدعلي عابديني بس ــال انتخاب گرديدند. 6- آق ــه س مدت س
ــب رئيس هيأت  ــمت نائ ــيد ايمان خادم بس ــس هيأت مديره و آقاي س رئي
ــأت مديره  ــي هي ــمت منش ــر زاده زواره بس ــي حقي ــاي مجتب ــره و آق مدي
ــماره  ــاي رحيم ناجي نيا بش ــاب گرديدند و آق ــال انتخ ــه س براي مدت س
ــل  ــر عام ــمت مدي ــتي 8441816171 بس ــي 1188928503 و كدپس مل
ــاب گرديدند. ــال انتخ ــره( براي مدت دو س ــا هيأت مدي ــارج از اعض  )خ
ــناد اوراقي كه ايجاد  ــدگان حق امضا: كليه چک ها قراردادها و اس  7- دارن
تعهدي براي شركت مي نمايد و يا تمام و يا قسمتي از حق شركت را منتفي 
مي سازد باستثنا مواردي كه هيأت مديره به منظور اداره امور جاري شركت 
ــد پس از تصويب هيأت مديره با امضا رئيس هيأت  ترتيب خاصي داده باش
مديره و مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد بود ولي اوراق عادي شركت 
ــالت هيأت  ــد مگر مراس ــركت صادر خواهد ش با امضا مديرعامل و مهر ش
ــركت صورت خواهد گرفت.  مديره كه با امضا رئيس هيأت مديره و مهر ش
ــركت: آقاي رحيم ناجي زواره بشماره ملي 1189521474  ــين ش 8- بازرس
ــتي 8441817791 بسمت بازرس اصلي و آقاي رضا عصاري تلک  و كدپس
آبادي بشماره ملي 1189513341 و كدپستي 8448115817 بسمت بازرس 

علي البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
م الف/ 332                  عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 89/10/19-1624،  ــه پرونده: 89-1398 ش ح/ 33، ش كالس
ــوم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:   مرجع رسيدگي: شعبه سي و س
ــي فرزند حسن، آدرس: اصفهان، خيابان پروين دوم، طبقه  آقاي جواد الماس
زيرين بانک انصار، خوانده: آقاي محمدرضا نيکي فرزند قدرت اله مجهول 
ــورا ختم  ــورتي اعضا ش المکان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مش

رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــاي محمدرضا نيکي  ــن بطرفيت آق ــي فرزند حس دعوي آقاي جواد الماس
ــال )5/000/000  ــج ميليون ري ــته مطالبه مبلغ پن ــدرت اله بخواس ــد ق فرزن
ــت ايران ــده بانک مل ــماره 859517-85/2/10 عه ــک ش ــال( وجه چ  ري

 شعبه خانه اصفهان كد 92379 به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به 
 بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي 
ــتحقاق خواهان  ــتغال ذمه خوانده و اس ــه كه ظهور در اش ــک محال علي بان
ــم ابالغ قانوني در  ــته دارد و اينکه خوانده علي رغ ــه خواس ــه وج  در مطالب
ــه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء  جلس
 نمايد ابراز نداشته،  بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
ــال )5/000/000 ريال( بابت اصل  ــده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ري  خوان
 خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از 
 تاريخ 85/2/10 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي
  بانک مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم
  مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع 

خواهد بود.
م الف/ 15097               شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
ــماره: 89-907 ش/ 22 بموجب رأي شماره 1108 تاريخ 89/9/1 حوزه  ش
ــوراي حل اختالف اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه آقاي  22 ش
ــت به: پرداخت مبلغ چهل و  محمدرضا دهقاني مجهول المکان محکوم اس
ــر آگهي و چهل هزار  ــته و هزينه نش ــت ميليون ريال بابت اصل خواس هش
ــه از تاريخ  ــارت تأخير و تأدي ــي و همچنين خس ــال بابت هزينه دادرس ري
ــوي  ــاس نرخ اعالمي از س ــبه آن براس  85/4/10 تا تاريخ وصول كه محاس
ــان آقاي  ــد در حق خواه ــکام مي باش ــده اجراي اح ــزي برعه ــک مرك بان
ــجد  ــاني محل اقامت: خ رباط اول، روبروي كوچه مس مجتبي هنري فرد نش
ــه اجرائي ماده 189 قانون ــتناد ماده 19 آئين نام ــت موبايل متين. به اس  حج

ــوم عليه مکلف  ــادي،  اجتماعي، فرهنگي محک ــعه اقتص ــوم توس  برنامه س
ــاد آن را به ــرف دو روز مف ــار اجرايي ظ ــن اخط ــس از ابالغ اي ــت: پ  اس
ــع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و   موق
ــاد رأي بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي  مف

احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد. 
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
ــري فرد  ــي هن ــان مجتب ــه 89-1063 خواه ــده كالس ــوص پرون در خص
ــت.  ــه طرفيت محمد رهنما تقديم نموده اس ــتي مبني بر مطالبه ب  دادخواس
وقت رسيدگي براي مورخ 89/12/18 ساعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
 المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
ــخه ثاني دادخواست و  ــعبه مراجعه و نس ــيدگي به اين ش قبل از وقت رس
ــده  ــيدگي ابالغ ش ــم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ضمائ

تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
ــينعلي محمدخاني  ــه 89-1331 خواهان حس ــده كالس ــوص پرون در خص
ــتگاه خودرو پژو 405 به طرفيت  ــتي مبني بر فسخ معامله يک دس دادخواس
ــراي مورخ 89/12/17  ــيدگي ب ــت. وقت رس محمد ايزدي تقديم نموده اس
ساعت 12 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
ــعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره  اين ش
ــم را اخذ نمايد.  ــت و ضمائ ــخه ثاني دادخواس ــک اصفهان مراجعه و نس ي
ــده تلقي و تصميم مقتضي  ــيدگي ابالغ ش  در صورت عدم حضور وقت رس

اتخاذ مي شود.
م الف/ 15054            شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
در خصوص پرونده كالسه 1042/89 خواهان غالمرضا كريمي دادخواستي 
ــند موتورسيکلت به طرفيت محمود احساني تقديم  مبني بر الزام به انتقال س
ــنبه مورخ 89/12/8 ساعت  ــيدگي براي روز يک ش ــت. وقت رس نموده اس
ــب تقاضاي  16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس
ــيدگي به اين  ــر تا خوانده قبل از وقت رس ــان مراتب در جرايد منتش خواه
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني- جنب بيمه ايران مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15005               شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اقتصاد

ــعه تجارت ايران با  سرپرست سازمان توس
تأكيد بر مزيت های نسبی ايران در تجارت 
ــع غذايی  ــارت غالت و صناي ــالت، تج غ
ــتی ميان ملت ها و برقراری  ــبب دوس را س
ــزارش ايرنا،  ــدار عنوان كرد. به گ صلح پاي
ــی منطقه ای  ــدل در گردهماي ــد صاف حمي
تجارت غالت با عنوان مسير مشترک توسعه 
ــع غذايی به خصوص  گفت: اهميت صناي
ــان، موجب  ــطح جه تجارت غالت در س
ــارت موقعيت  ــاخه از تج ــده كه اين ش ش
خاص و استراتژيکی برای كشورها، فراهم 
ــالت و به ويژه گندم  ــارت غ آورد. وی تج
ــوان كرد و گفت: به  را تجارت مهربانی عن
ــبب اهميت صنايع غذايی در كشورهای  س
مختلف منطقه اين تجارت می تواند نقش 
ــتی بين ملت ها و برقراری  مهمی در دوس
ــاره به  ــدار ايفا كند. صافدل با اش صلح پاي
خشکسالی سال 2008 ميالدی در 40 كشور 

دنيا به ويژه در كشورهای قزاقستان، روسيه،  
پاكستان و برخی ديگر از كشورهای منطقه 
اظهار داشت: بحران آب، وقوع سيل، زلزله 
ــاير پديده ها همچنين بروز جنگ و نا  و س
آرامی در قطب های توليد، فروش و مصرف 
ــبکه تأمين مواد غذايی را  غالت، امنيت ش
ــازی با  ــق توليد،  خريد و ذخيره س از طري
ــش روی دولتها  ــرد كمی محصول پي رويک
ــازمان  ــت س و ملتها قرار می دهد. سرپرس
توسعه تجارت ايران تصريح كرد: اتخاذ ساز 
و كارهای كيفی همچون تدوين معيارهای 
يکسان غذايی، اتخاذ ضوابط سازمان تجارت 
جهانی، توجه به توليد محصوالت ارگانيک 
و سالم همچنين توليد محصوالت حالل از 
ــای جهانی و منطقه ای در  جمله رويکرده
ايجاد شبکه ای ايمن در تأمين و عرضه مواد 
ــت. صافدل گفت: توجه به سبد  غذايی اس
ــوار از طريق كنترل و مديريت  مصرف خان

قيمت های عرضه، می تواند موجب ايجاد 
شبکه ای مطمئن در تأمين مايحتاج مصرف 
ــه وی، عواملی نظير  ــود. به گفت كنندگان ش
ــه جهت ناهمگونی آهنگ  افزايش تقاضا ب
رشد جمعيت و توليد، افزايش درآمد سرانه 
و رشد جمعيت در چين، هند و كشورهای 
خاورميانه، بروز برخی از بيماری های دامی 
كه منجر به كاهش مصرف و كاهش قيمت 
ــده، اعمال سياست های محدود  غالت ش
كننده صادراتی و وارداتی، استفاده از برخی 
ــوخت  ــی نظير توليد س ــالت در صنايع غ
سازگار با محيط زيست، افزايش هزينه های 
ــی از افزايش قيمت جهانی نفت،  حمل ناش
كاهش سطح ذخاير جهانی، نوسانات ارزش 
دالر آمريکا و عدم مديريت صحيح در شبکه 
تأمين و لجستيک از عوامل مهم نوسانات و 

افزايش قيمت جهانی غالت است. 
صافدل مناسبات گسترده فرهنگی- اجتماعی 
ــه ای و فرامنطقه ای به  ــورهای منطق با كش
ــالمی، آفريقايی  ــورهای اس خصوص كش
ــيايی را از مزيت های نسبی ايران در  و آس
تجارت غله ذكر كرد. وی ادامه داد: تنوع كم 
ــم در ايران، دارابودن  نظير آب و هوا و اقلي
ــاورزی و نيروی  ــتعد كش ــای مس زمين ه
ــت، وجود زير  ــص و ارزان قيم كار متخص
ــب نگهداری و ذخيره  ــاخت های مناس س
سازی غالت، امکانات مواصالتی و ترانزيتی 
ــی، زمينی و  ــل و نقل ريل ــبکه حم نظير ش
ــی به آب های آزاد همچنين شرايط  دسترس
منطقه ای نظير جمعيت 800 ميليون نفری 
 CIS و GCC  ،كشورهای منطقه خاور ميانه

ــبات اقتصادی مناسب با بزرگترين  و مناس
قطب های مصرف غالت نظير چين،  هند، 
ــج فارس  ــيه خلي ــورهای حاش  ژاپن و كش
ــرای تجارت  ــرايطی خاص ب می تواند ش
محصوالت غذايی به ويژه غالت به حساب 
ــد. وی ميزان مصرف جهانی غالت را از  آي
سال 2000 تا 2010 همواره صعودی اعالم 
كرد و افزود: كاهش عرضه يا توليد در برخی 
مقاطع زمانی نظير سال های 2001، 2004 تا 
2006 و همچنين اوايل سال 2009 منجر به 

افزايش جهشی قيمت شده است. 
ــاب  وی ادامه داد: توليد غالت بدون احتس
ــال  ــر جهان برای 11 ماه س برنج در سراس
ــن  ــون ت ــارد و 753 ميلي ــک ميلي  2010،ي
ــه به پيش بينی  ــده كه با توج پيش بينی ش
ــارد و 774 ميليون تنی در  مصرف يک ميلي
همين بازه زمانی كاهش 21 ميليون تنی اين 

ذخاير مورد انتظار است. 
ــعه تجارت ايران،  ــت سازمان توس سرپرس
ــهم 22/6  ــکا را با س ــده آمري ــاالت متح اي
ــادرات غالت جهان در  درصدی از كل ص
سال 2009 نخستين صادركننده در اين گروه 
ــورهای  ــت: پس از آن كش ــر كرد و گف ذك
ــه، كانادا، تايلند و استراليا بزرگترين  فرانس
ــتند. صافدل  ــدگان اين گروه هس صادركنن
ــران با 3/4 درصد  ــال 2009 اي افزود: در س
ــان پس از ژاپن،  ــالت جه از كل واردات غ
عربستان سعودی و مکزيک چهارمين وارد 
ــت.  ــده بزرگ غالت در جهان بوده اس كنن
وی بيان داشت: امارات متحده عربی، مصر، 
 تركيه، سوريه و جمهوری اسالمی ايران در 

سال 2009 بزرگ ترين صادركننده غالت در 
ــد و 96/3 درصد از كل  ــاور ميانه بوده ان خ
ــط اين پنج كشور  صادرات خاور ميانه توس

صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: در منطقه خاور ميانه كشورهای 
عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ايران، 
مصر،  امارات متحده عربی و تركيه بزرگترين 
ــال 2009 ميالدی  واردكنندگان غالت در س
ــال  بوده اند. وی با بيان اينکه در 9 ماهه امس
واردات غله توسط ايران يک ميليارد و 664 
ميليون دالر بوده است، افزود: صادرات غله 
ــدت 134/4 ميليون دالر  ــران در همين م اي
ــورهای  ــده كه عمده آن به كش گزارش ش
امارات متحده عربی، عمان، هند، بنگالدش 

و آذربايجان صادر شده است. 
ــاز و كارهای الزم برای ايجاد  وی اتخاذ س
ــرد تأمين  ــی غالت با رويک ــازمان جهان س
ــرف كنندگان و توليد كنندگان را  منافع مص
ــعه  از وظايف دولتها ذكر كرد و گفت: توس
ــای تجارت غالت، انعقاد تفاهم  همکاری ه
ــه منطقه ای و  ــا چند جانب ــای دو ي نامه ه
ــاد تفاهم نامه بين  ــرا منطقه ای، نظير انعق ف
ــاد تفاهم نامه  ــورهای عضو اكو يا انعق كش
ــورهای حوزه خليج فارس می تواند  با كش
ــبی در ايجاد اين امنيت باشد.  راهکار مناس
ــه راه  ــت: تدوين نقش وی در ادمه بيان داش
توسعه واحدهای صنايع تبديلی، تکميلی و 
بسته بندی در حوزه تجارت غالت و صنايع 
پايين دستی توسط وزارتخانه های صنايع و 
معادن و جهاد كشاورزی می تواند راه گشای 

كشور در اين حوزه باشد. 

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير بازرگانی 
ــت و جايگاه توزيع در  گفت: با توجه به اهمي
تنظيم و مديريت بازار، طرح های اصالح نظام 
توزيع در دستور كار وزارت بازرگانی قرار گرفته 
است و اجرای آنها تا پايان سال جاری به اتمام 
می رسد. به گزارش ايرنا محمود دو دانگه افزود: 
10 طرح اصالح نظام توزيع برای رسيدن به نقطه 
مطلوب و ايجاد تحول در حوزه توزيع به اجرا 
گذاشته شده است. وی با تأكيد بر اصالح نظام 
توزيع به عنوان يکی از محورهای طرح تحول 
اقتصادی بيان داشت: با توجه به مسئوليت وزارت 
ــام توزيع، اجرای آن از  بازرگانی در اصالح نظ
ــال پيش در دستور كار قرار گرفته است.  دو س
وی تصريح كرد: تاكنون بخش قابل توجهی از 
طرح های وزارت بازرگانی در اين حوزه انجام 
شده و شش طرح آن نيز به اتمام رسيده است. 

دودانگه اضافه كرد: سه طرح ديگر از اين حوزه 
در مراحل پايانی قرار داشته و آخرين طرح كه 
مربوط به بحث ايجاد بورس كشاورزی و خريد 
و فروش اينترنتی محصوالت كشاورزی است، 
با پيشرفت50 درصدی در دست اجرا است. به 
ــال آينده به طور  گفته وی، تمام 10 طرح تا س
كامل نهايی خواهند شد. معاون وزير بازرگانی، 
ــام توزيع را يکی  ــاماندهی هزينه ها در نظ س
ــت و افزود: با  ديگر از موارد قابل پيگيری دانس
ــای صورت گرفته در اين حوزه، فاصله  اقدام ه
قيمت توليدكننده و مصرف كننده كاهش يافته 
و معقول تر خواهد شد. وی گفت: برای رسيدن 
به هدف های ترسيم شده در اين بخش بايد فاز 
ــود  جديدی از تحول در حوزه توزيع ايجاد ش
تا به حوزه ای يکپارچه، رقابت پذير و منسجم 

دست پيدا كنيم. 

ــای 100 هزار تومانی با   خروج ايران  چک ه
ــويی از پنجم بهمن ماه  هدف مبارزه با پولش
ــد. به گزارش  ــور آغاز ش از چرخه پولی كش
ايرنا،  هرچند جمع آوری ايران  چک های 100 
هزار تومانی از چرخه پولی كشور در راستای 
ــويی توسط شبکه بانکی الزم  مبارزه با پولش
ــود اما ايران  چک های 50 هزار  االجرا می ش
ــروج از چرخه اقتصادی  ــمول خ تومانی مش
كشور نيست. پيش از اين قرار بود جمع آوری 
ــی از بازار از  ــک  پول های 100 هزار تومان چ
ــود كه اين امر  ــال اجرايی ش 15 آبان ماه امس
ــه علت اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها  ب

به تعويق افتاد.
بر اساس برنامه های اعالم شده بانک مركزی 
مقرر است كه در اولين مرحله چک پول 100 
ــی و در مرحله بعد چک پول های  هزار تومان
50 هزار تومانی از چرخه پولی كشور خارج 
ــزی درباره خروج  ــوند. دبيركل بانک مرك ش
ــزار تومانی از چرخه  ايران  چک های 100 ه
مبادالت پولی،  گفت: نگرانی در اين خصوص 
ــروش اين ايران   ــت و خريد و ف بی مورد اس
چک ها از پنجم بهمن ماه توسط مشتريان تنها 
با احراز هويت انجام می شود.  محمود احمدی 
ــچ نگرانی درباره  ــا بيان اينکه مردم نبايد هي ب
خروج ايران  چک های 100 هزار تومانی داشته 

ــت:  آيين نامه خروج ايران  ــند،  اظهار داش باش
 چک ها ابالغ و همه چيز مشخص شده است 
ــته هنگام  به طوری كه چک بايد مانند گذش
خريد و فروش در بانک احراز هويت شود. به 
گفته وی بانک مركزی برنامه ای برای خروج 
ــی از چرخه  ــای 50 هزار تومان ايران  چک ه
ــدارد. دبيركل بانک  ــور ن مبادالت پولی كش
ــئوال كه آيا مردم  ــخ به اين س مركزی در پاس
ــک 100 هزار تومانی از  هنگام خريد ايران چ
بانک بايد فرم پر كنند؟ گفت: در حال اجرای 
ــراز هويت در  ــتيم كه عمل اح تمهيداتی هس
ــود و مردم در  ــان ممکن انجام ش حداقل زم
خريد و فروش ايران چک ها دغدغه ای نداشته 
باشند و معطل نشوند. احمدی اظهار داشت: 
ــته  مردم نبايد  هيچ دغدغه ای در اين باره داش
ــته كه چک پول بانک ها  ــند و مانند گذش باش
ــردم در بازار می چرخيد و فقط بايد در  بين م
موقع خريد و فروش امضا گرفته شود. وی با 
بيان اينکه ايران چک هايی كه به بانک تحويل 
داده می شوند ديگر تجديد چاپ نخواهند شد 
درباره جايگزين كردن معادل آن ها با اسکناس 
ــت: تاكنون 170 ميليون  10 هزار تومانی، گف
قطعه اسکناس 10 هزار تومانی وارد بازار شده 
است و  اين رقم تا پايان سال به حدود 230 تا 

240 ميليون قطعه خواهد رسيد. 

معاون وزير بازرگاني 
نهایي  شدن طرح  هاي اصالح نظام توزیع

 تا سال آینده 

آغاز خروج ایران چك هاي 100 هزار توماني 
از چرخه پولي 

نقطه مزیت هاي نسبي ایران در تجارت غالت

معاون كمک هاي تجاري سازمان توسعه 
ــت:  فقدان تشکل  هاي  تجارت معتقد اس
توانمند براي هدايت صنايع بسته بندي به 
ــمت ارتقاي كيفيت و يکپارچه سازي  س
فعاليت  اتحاديه هاي موجود فعال از مسائل 
ــته بندي صادرات است.  كنوني حوزه بس
ــاهي در گفتگو با  كيومرث فتح اله كرمانش
ايرنا، نبود برند )نشان تجاري( محصوالت 
توليدي كشور و ضعف در سيستم مديريتي 
بسته بندي را مورد توجه قرار داد و گفت: 
ــان تجاري  ــد با ايجاد نش ــه نظر مي رس   ب
مي توان وضعيت بسياري از زيرمجموعه 
ــور را در چرخه تامين،  ــاي صنعت كش ه
ــيد. به گفته  توزيع و صادرات بهبود بخش

ــازمان توسعه تجارت  ــئول در س مقام مس
ايران، كم توجهي به بسته بندي استاندارد 
و بهداشتي توسط برخي از صادر كنندگان 
سبب لطمه وارد شدن به نام ايران و پايين 
ــي از آن و ضايع  ــود ناش ــهم س آمدن س
شدن بسياري از محصوالت صادراتي مي 
ــود. وي بر ضرورت آشنايي كافي بهره  ش
 برداران با روش هاي اصولي جمع آوري، 
ــل و نگهداري  ــل و نق ــته بندي، حم  بس
ــد كرد.  ــه توليد تأكي ــول در مرحل محص
كرمانشاهي افزود:  كم توجهي به گونه هاي 
صادراتي محصوالت و جايگزيني گونه هاي 
توليدي نامرغوب، پايين بودن سطح كيفيت 
ظروف بسته بندي توليدي و ماشين آالت 

بسته بندي و گراني تجهيزات بسته بندي از 
ديگر مسائلي است كه سايه سنگين خود 
ــته بندي صادراتي افکنده  را بر صنعت بس
ــعه تجارت با  ــت. معاون سازمان توس اس
يادآوري آنکه بسته بندي به عنوان يکي از 
مهم ترين عوامل مؤثر در بازاريابي از جايگاه 
ــت،  ــادرات برخوردار اس ــژه اي در ص وي
افزود:  اين پوشش بايد مطلوب  هايي را در 
محصول ايجاد كند تا مشتري براي خريد 
ترغيب شده و در نتيجه سهم بازار افزايش 
ــن مطلوبيت ها جنبه هاي مختلفي  يابد،  اي
مانند حفاظت از محصول، برقراري ارتباط 
ــودمندي  با خريدار و انتقال اطالعات و س

كاال را شامل مي شود. 

توسعه صنعت بسته بندي در كشور 
ــاهي، صنعت بسته بندي  به اعتقاد كرمانش
كشور براي حضور بين المللي خود نيازمند 
ــاركت بخش  حمايت جدي دولت و مش

خصوصي است. 
ــتيابي به  وي اين نکته را نيز گفت كه  دس
ــرفت و توسعه صنعت بسته بندي در  پيش
گرو مديريت صحيح و يکپارچه و مديريت 
ــتلزم تدوين استراتژي توسعه  صحيح مس
ــودمند و سياست  ــته بندي مؤثر و س بس
ــت. معاون سازمان  گذاري هاي صحيح اس
ــعه تجارت ايران در بيان ديدگاه خود  توس
ــط و آيين نامه  ــح داد: تدوين ضواب توضي
ــته بندي صادراتي، توجه به  حمايت از بس

مديريت زنجيره تأمين كاالهاي صادراتي از 
مرحله برنامه ريزي براي توليد تا توزيع و 
رسيدن به دست مصرف كننده نهايي در بازار 
هدف از عوامل مؤثر در پيشرفت صنعت 
بسته بندي است. كرمانشاهي سپس گفت:  
لزوم تشکيل برند در محصوالت صادراتي 
جهت هويت بخشي به محصوالت ايراني 
توسط بسته بندي، تشويق، هدايت و تقويت 
ــاوره  ــاي خدمات طراحي و مش بخش ه
ــته بندي، توجه به الگوهاي مصرف و  بس
استانداردهاي بازار هدف در محموله هاي 
ارسالي و پررنگ تر شدن نقش بسته بندي 
ــوق هاي صادراتي توسعه صنعت  در مش

بسته بندي كشور را در پي دارد. 

ایران فاقد تشکل هاي توانمند درصنعت بسته بندي صادراتي است 
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زاینده رود
ــی پروژه  ــت هماهنگ ــن دوره نشس ــزاری اولي ــا برگ ب
ــز رودخانه زاينده رود،  ــتم مديريت يکپارچه حوزه آبري سيس
ــئوالن اداره ها و  ــران و مس ــا مدي ــره آلمانی ب ــأت 14 نف هي
ــتان اصفهان ديدار كردند  ــركت های ذيربط در امر آب اس ش
ــود پرداختند. در  ــادل آراء و عقايد خ ــه ای به تب و طی جلس
ــأت آلمانی  ــابهی ميان اين هي ــه های مش آينده نزديک جلس
ــاورزی و  ــع آب اعم از صنايع، كش ــای ذينف ــام گروه ه و تم
ــاری و  ــال و بختي ــتان های چهارمح ــا در اس ــاير حوزه ه س
ــده رود برگزار  ــتان های مرتبط با حوزه آبريز زاين ــاير اس  س

می شود.
ــيومی از شركت های  ــکيل كنسرس وزارت علوم آلمان با تش
مختلف كه هر كدام در يکی از بخش های تخصصی مهندسی 
ــركتی عظيم در مطالعات منابع آب تشکيل  آب تبحر دارند ش
ــت كه گروه مهندسی Inter3 به مديريت آقای دكتر  داده اس
ــئوليت اين گروه تحقيقاتی را بر عهده  ــهروز مهاجری مس ش

دارد. 
وی كه تابعيت ايرانی – آلمانی دارد در شکل گيری مطالعات 
ــت. شهروز مهاجری در گفتگو با   نقش مهمی را ايفا نموده اس
ــه  بی طرفان ــه  مطالع ــزوم  ل ــت:  داش ــان  اذع رود  ــده  زاين
ــوزه  ح ــائل  مس ــفاف  ش و  ــح  صحي ــدن  ش ــی  بررس و 
ــر به يک  ــن ام ــه اي ــرد ك ــاب می ك ــده رود ايج ــز زاين آبري
ــپرده  ــرح ندارد س ــی در اين ط ــه منافع ــركت خارجی ك  ش

شود.
ــركت مهندسی Inter3 گفت: هدف گروه مطالعاتی  رئيس ش
آلمانی تهيه يک مدل بهره برداری يکپارچه از رودخانه زاينده رود 
 است كه در آن ضمن تشريح وضعيت فعلی و آتی حوزه آبريز 
 زاينده رود با سناريوهای مختلف منافع كليه ذينفعان رعايت لحاظ 

می شود. 
ــاس  ــوم آلمان ادامه داد: اس ــروه مطالعات وزارت عل مديرگ
ــنهاد وزارت علوم و تحقيقات آلمان  ــن برنامه بر مبنای پيش اي
ــا وزارت خارجه و  ــه و از آن طريق رايزنی ها ب ــکل گرفت ش
ــتانداری اصفهان و آب منطقه ای اين استان شکل  ــپس اس س
گرفته است و دولت آلمان در حال حاضر 20 پروژه مديريت 
ــی  ــورهای مختلف را تحت بررس يکپارچه منابع آب در كش
ــعی دارد مدلی را كه از تحقيقات حوزه آبريز  انجام دارد و س
زاينده رود به دست می آورد در آن پروژه ها پياده سازی كند 
كه با توجه به جذابيت حوزه آبريز زاينده رود از ابعاد مختلف 
اين رودخانه برای تحقيقات وزارت علوم آلمان انتخاب شد.

ــام مطالعات و ارائه  ــهروز مهاجری افزود: هزينه های انج ش
ــت رودخانه زاينده رود  ــتم يکپارچه مديري طرح و مدل سيس
ــد و پروژه مذكور  به طور كامل به عهده دولت آلمان می باش
ــت كه  ــده اس ــاله جهت اجرا مد نظر گرفته ش در 3 فاز 3 س
ــرانجام به  ــته كه س فاز اول آن جنبه مطالعاتی و تحقيقاتی داش
ــده منجر می گردد و در فاز دوم پياده  ــتيبانی ذكر ش مدل پش
ــازی مطالعات و راهکارهای انجام شده در فاز يک مدنظر  س
ــای اول و دوم با  ــوم در صورتی كه فازه ــد و فاز س می باش
ــن آمادگی را خواهد  ــام پذيرد و دولت آلمان اي موفقيت انج
ــوان االگو قرار  ــده رود را به عن ــوزه آبريز زاين ــت كه ح داش
ــز مدل مذكور را پياده  ــرای ديگر منطقه های ايران ني  داده و ب

سازد.
ــت هيأت آلمانی و مدير تحقيقات  ــهروز مهاجری سرپرس ش
ــاره به  ــه زاينده رود با اش ــت يکپارچه رودخان ــروژه مديري پ
ــت كه موفقيت طرح  ــی بودن مقوله آب بديهی دانس فرابخش
در گرو حفظ منافع كليه گروه های صنعتی، كشاورزی، محيط 
ــی و استانی خواهد  ــتی و توريسم بدون مرزكشی سياس زيس

بود.
ــدون توجه به موقعيت دو  ــت حوزه آبريز زاينده رود ب مديري

استانی آن امکان پذير نيست
ــيه  ــتان اصفهان در حاش ــركت آب منطقه ای اس مديرعامل ش
ــده رود با  ــت يکپارچه زاين ــژه مديري ــروه وي ــت كارگ نشس
ــوی اختصاصی  ــره متخصصان آلمانی در گفتگ ــأت 14 نف هي
ــده رود با  ــوزه آبريز زاين ــده رود گفت: ح ــه زاين ــا روزنام ب
ــتان اصفهان  ــای منحصر به فرد در دو اس ــه به ويژگی ه توج
ــر جريان  ــول 350 كيلومت ــه ط ــاری ب ــال و بختي و چهارمح
ــع طبيعی حوزه  ــالوه بر مناب ــی رودخانه ع ــع آب دارد و مناف
ــز تأمين  ــاير حوزه ها ني ــال آب از س ــق انتق ــزی از طري  آبري

می شود.
ــی طرفه ادامه داد: در بخش مصارف آب زاينده رود  محمدعل
ــت استفاده  ــرب، صنعت و محيط زيس ــاورزی، ش برای كش
می شود و چند استان فالت مركزی از آن مشروب می شوند 
ــه فرد زاينده رود در  ــه همين دليل ويژگی های منحصر ب و ب

موقعيت منابع و مصارف تعريف می شود.
وی افزود: مديريت اين حوزه آبريز بايد متناسب با ويژگی ها 
ــد و برای  ــارات همه مصرف كنندگان از رودخانه باش و انتظ
ــتم پشتيبان در مديريت منابع آب زاينده رود  تدوين يک سيس
ــت كه  ــب با اين انتظارات وجود داش ــاز به مطالعات متناس ني
ــتفاده از  ــور آلمان با اس ــوع مطالعاتی وزارت علوم كش مجم

اعتبارهای فاينانس پيشنهاد انجام اين كار را ارائه دادند.
ــاز اول مطالعات از دو ماه  ــه تصريح كرد: ف ــد علی طرف محم
پيش آغاز شده است و به مدت 3 سال ادامه خواهد داشت كه 
ــط اداره های استان و نيز  در حال حاضر انتقال اطالعات توس
ــات الزم در حال جمع آوری و تحويل  تدوين پرونده اطالع
به مشاور ويژه گروه مطالعاتی وزارت علوم و تحقيقات آلمان 

است.
ــتان اصفهان با بيان اين  ــركت آب منطقه ای اس مديرعامل ش
ــان حضور پيدا  ــره آلمانی در اصفه ــأت 14 نف ــب كه هي مطل
ــرده و از بخش های مختلف حوزه آبريز زاينده رود بازديد  ك
ــه هايی ميان اين گروه  ــت: هر روز جلس كرده اند اظهار داش
ــود و اين مطالعات  ــکيل می ش آلمانی و گروه های ذينفع تش
می تواند برنامه ای خاص را برای مطالعات آينده حوزه های 
آبريز ايران تدوين كند و آينده دو استان اصفهان و چهارمحال 
ــه های آتی مديريت  ــازد و در جلس ــکوفا س و بختياری را ش
ــاير استان های همجوار  يکپارچه حوزه آبريز زاينده رود با س
ــتی، آب و فاضالب  نيز در خصوص تصميم های محيط زيس
شهر و روستا، مصرف آب صنايع و حق آب های قبلی صحبت 
ــود را از برنامه های آتی  ــد و ذينفعان انتظارهای خ خواهد ش

مطالعاتی بيان خواهند كرد.
ــای عملياتی برای  ــفافيت در اجرای راهکاره ــه ايجاد ش طرف
ــده رود و ايجاد  ــع آبی حوزه آبريز زاين ــتفاده بهينه از مناب اس
ــرهای مختلف و مشاغل مختلف  ــويی بين مردم در قش همس
ــا و ارگان های  ــن اداره ه ــويی تعاملی بي ــز ايجاد همس و ني
ــتان های مجاور را  ــال و بختياری و اس ــان و چهارمح اصفه
ــد كرد كه در  ــت و تأكي ــای اين طرح دانس از خصوصيت ه
ــيه ای دوری كرد و  ــائل محلی و حاش ــن طرح بايد از مس اي
ــم عادالنه منابع آب  ــيم و تصمي  با نگاهی كالن به مقوله تقس

پرداخت.
ــرد: مديريت حوزه آبريز زاينده رود بدون توجه  وی اضافه ك
ــتانی  ــتانی و در بخش مصارف چند اس به ويژگی های دو اس
ــروع يک برنامه  ــت و انجام مطالعات ش بودن قابل انجام نيس
ــاختارهای الزم و قوانين مورد نياز  ــت تا س اجرايی كامل اس

برای مديريت حوزه انجام شود.
ــتان اصفهان در پايان خاطرنشان  مديرعامل آب منطقه ای اس
ــاخت: مديريت خشکسالی و توزيع آب بايد به طور حتمی  س
ــده و با توجه به تغييرات اقليمی و منابع  در برنامه ها لحاظ ش
ــروژه برای مديريت  ــن برنامه های خاص در اين پ آب تدوي

خشکسالی مد نظر قرار گيرد.

حفظ منافع همه ذینفعان در سیستم مدیریت یکپارچه زاینده رود
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فرزاد کوهیان:
ما نباید حریفان را 
دست کم بگیریم

تقبل هزینه های 
درمانی بابك 
معصومی توسط 
ریخته گران

با یک محروم و سه 
مصدوم
گیتی پسند راهی 
تبریز شد 

زاینده رود
ــکتبال كشور وجود  ــوپر ليگ بس هيچ بازی راحتی در س
ندارد. فرزاد كوهيان سرمربی تيم ذوب آهن پس از برتری مقابل 
شهرداری گرگان با بيان اين مطلب گفت: تيم شهرداری يکی از 
تيم های خوب كشور است و بازی خوبی را به نمايش گذاشت 
ــت كم بگيريم. اگر همه بازی ها  و ما نبايد حريفان خود را دس
آسان است پس بايد در هفته گذشته راه و ترابری قم را شکست 
می داديم اما نتيجه را به اين تيم واگذار كرديم. وی ادامه داد: در 
اين مسابقه همه بازيکنانم با انگيزه در زمين حاضر شدند و به 
ــما ديديد كه رامين هنرمند با 19 سال  آنها اعتماد كامل دارم. ش
سن به خوبی جای خالی هم پستی هايش )محمدرضا فالحت 
و آرن داودی( را پر كرد و سعی بر اين داشتم با توجه به فشار 
ــی به بازيکنانم ميدان دهم. كوهيان به قطعی  بازی ها، چرخش
ــدن اسکوربرد اشاره كرد و توضيح داد: قطعی  برق و خراب ش
برق ربطی به سرپرست سالن ملت نداشت اما بايد با هماهنگی 
ــکل را به حداقل رساند و اسکوربرد نيز بايد  اداره برق اين مش

تعويض شود.

ــئوالن ورزشی كشور از  صبح روز سه شنبه جمعی از مس
كاپيتان اسبق تيم ملی فوتسال ايران در بيمارستان ايرانمهر 
عيادت كردند. در اين عيادت دسته جمعی علی سعيدلو )رئيس 
سازمان ورزش(، بهروز ريخته گران )مالک باشگاه فوالد ماهان(، 
حسين شمس )سرمربی تيم ملی فوتسال كشور( و حبيب كاشانی 
ــتند. در اين ديدار   ــگاه پرسپوليس( حضور داش )سرپرست باش
ــوالد ماهان كليه هزينه های  ــگاه ف بهروز ريخته گران مالک باش
ــال كشور را تقبل كرد. گفته می شود  درمانی اين اسطوره فوتس
ــهد دچار  ــفر اخير تيم دبيری تبريز به مش بابک معصومی در س
سرماخوردگی شديد شده و به اين علت بستری شده تا ويروس 
چرک زيادی بر جای نگذارد. معصومی در تکميل اين صحبت ها 
ــخص شده سرماخوردگی  گفت: پس از آزمايش های دكتر مش
ــرطان خون نمی شود. بهروز  ــديد و بحرانی كردن س باعث تش
ــردار طاليی به نيابت از هيأت   ريخته گران كه به همراه نماينده س
مديره باشگاه فوالد ماهان در بيمارستان ايرانمهر حاضر شده بود، 
با تقبل تمام هزينه های درمانی بابک معصومی از وی خواست تا 
به فکر هزينه های خود نباشد و با آرامش به بهبود خود فکر كند. 

ــور برگزاری  ــند اصفهان به منظ ــال گيتی پس تيم فوتس
ــه بازيکن  ــترش فوالد تبريز در غياب س ديدار برابر گس

خود راهی تبريز شد. 
تيم فوتسال گيتی پسند كه با پيروزی برابر فيروز صفه، بخت 
ــد تا  ــب عنوان قهرمانی دارد، راهی تبريز ش زيادی برای كس
ديدار حساس خود برابر گسترش فوالد را برگزار كند. بهروز 
ــيو، سجاد بندی سعدی و  جعفری به دليل محروميت و دئوس
ــتند تيم گيتی پسند را  صادق مرادی به دليل مصدوميت نتواس

در اين سفر همراهی كنند. 
تيم گيتی پسند با استقرار در هتل محل اقامت خود در نزديکی 
ــريفی تبريز، عصر ديروز آخرين جلسه  ــهيد پور ش ــالن ش س
تمرينی خود را برگزار كرد. اين تيم در صورت پيروزی برابر 
گسترش فوالد تبريز و امتياز دادن تيم منصوری در بازی اين 
ــب عنوان  ــروز صفه، از بخت زيادی برای كس ــه برابر في هفت
ــترش فوالد  قهرمانی برخوردار خواهد بود. ديدار دو تيم گس
تبريز و گيتی پسند اصفهان ساعت 16 امروز در تبريز برگزار 

می شود.

ورزش

هفته هشتم سوپر لیگ بسکتبال 
پیروزی کاشانی ها در نبرد با 

کاسپین تازه وارد
مهدی سلطانی راد

ــوپر ليگ  ــتم س ــان، هفته هش برای توزين الکتريک كاش
ــکتبال با حضور يک نيروی جديد روی نيمکت آغاز  بس
ــد. كاشانی ها كه ابتدای فصل به دنبال حضور و جذب  ش
ــرمربی  ــی در كنار والدژورويچ س ــک كمک مربی ايران ي
ــپين قزوين يکی  ــد، از ديدار برابر كاس ــرب خود بودن ص
ــابق تيم ملی را به عنوان دستيار سرمربی به  از بازيکنان س
ــت اضافه كردند تا اندكی از بار هدايت فنی ژورويچ  نيمک
كم كنند و سعيد تابش نيا از اين ديدار به ياری كاشانی ها 
آمد تا توزين الکتريک از او كه با هدف كمک فنی و ارتباط 
كالمی بين سرمربی و بازيکنان جذب شده رونمايی كند. 
توزين الکتريک در حالی ميهمان قزوينی ها بود كه پس از 
ــت كه آخرين آن هفته گذشته مقابل  4 پيروزی و 3 شکس
مهرام رقم خورد، مقابل كاسپين فقط به قصد كسب پيروزی 
ــعيد داورپناه،  ــد و از همان ابتدا با حضور س وارد بازی ش
محمد حسن زاده و ژوانويچ ريزنقش تا حدی تکليف اين 

ديدار را مشخص كرد.
در اين ديدار مانند بازی های قبلی توزين الکتريک، وحيد 
ــه داد تا در پنجمين پيروزی  حاجيان هم بازی خوبی اراي
ــد. در آن سوی ميدان كاسپين  توزين الکتريک سهيم باش
قزوين كه به نظر می رسد پس از خروج صبا مهر از چرخه 
ــی نام جديد توفيق چندانی در  ليگ برتری ها و جايگزين
ــته با دو بازيکن خارجی خود )كاپروود -  يارگيری نداش
ــاماكی( و محمد ايرانی فقط در كوارتر سوم و نيمه دوم  س
ــد.  موفق به ارايه بازی پاياپايی در برابر توزين الکتريک ش
ــپين كوارتر اول را با نتيجه 11 بر 23 به ميهمان خود  كاس
ــر بعدی اختالف را به حداقل  ــذار كرد اما در 3 كوارت واگ
رساند اما اين توزين الکتريک بود كه در نهايت با نتيجه 65 

بر 46 بازی را به سود خود خاتمه داد. 
ــگاه ويژه با  ــپين كه در جاي در حاش��یه: مديرعامل كاس
ــاگران تيمش در اواخر بازی با بی انگيزگی  اعتراض تماش
بازيکنان رو به رو شده بود از همان باالی جايگاه فرياد زنان 
با اشاره به قدرتمند بودن توزين الکتريک، خواستار حمايت 
از كاسپين تحت هر شرايطی بود. تماشاگران كاسپين پس از 
اين ماجرا و در اعتراض به شکست كاسپين با اختالف 19 
امتيازی با شدت بيشتری به تشويق تيم فوتبال پيکان قزوين 
ــاگران  ــتی پرداختند كه با همراهی تماش و حميد عليدوس

توزين الکتريک نيز همراه شد.
تابش نیا: به هماهنگی بیشتری نیاز داریم 

هر چند توزين الکتريک برابر كاسپين روز سختی را سپری 
نکرد و با اختالف 19 امتياز به برتری رسيد اما گويا حضور 
سعيد تابش نيا در مقام دستيار جديد ژورويچ در اين بازی 
برای كاشانی ها خوش يمن بود. تابش نيا در مورد كاسپين 
گفت: كاسپين تيم جوان و تازه شکل گرفته ای است كه در 
طول بازی نيز در مقاطعی برای ما درد سرساز شد اين تيم 
به مرور و با صبوری تماشاگرانش به هماهنگی می رسد. 
ــان بازی ادامه داد: با توجه به نکته  تابش نيا در مورد جري
هايی كه به بازيکنان قبل از بازی تفهيم كرديم در كار تيمی 
ــی از كار دفاعی تيم  ــديم، هر چند كادر فن موفق ظاهر ش
ــبد كاسپين زياد  ــمت س رضايت دارند اما در هجوم به س
ــپين داشتند 65  موفق نبوديم و با ضعفی كه بازيکنان كاس
ــت، هر چند بايد از  ــرای تيم برنده زياد ايده آل نيس گل ب
نتيجه راضی باشيم. ما بايد سعی كنيم در بازی های آينده و 
قبل از آن در طول تمرين ها بر قسمت هجومی تيم تأكيد 
ــتری داشته باشيم. تابش نيا در مورد بازيکنان خارجی  بيش
تيم معتقد است: دو بازيکن خوب توزين الکتريک طی 2، 
3 بازی قبلی خيلی ايده آل ظاهر نشده اند اما در اين بازی 
ــپين چهره خوبی از خود نشان دادند و به مرور  برابر كاس
ــتر و آشنايی با جو تيم، اميدواريم جزو  و با جا افتادن بيش
بهترين های ليگ باشند. كمک مربی جوان توزين الکتريک 
در مورد ديدار حساس هفته بعد برابر ذوب آهن ادامه داد: 
ــب قهرمانی اين  ــن تيمی حرفه ای و مدعی كس ذوب آه
ــال های اخير،  ــت كه با دو نايب قهرمانی طی س فصل اس
ــکتبال ايران مطرح  ــود را به عنوان يکی از 3 قطب بس خ

كرده است.

توپ و تور

مسعود سعیدی

ــايد بتوان گفت جلسه 4 ساعت و نيمه  ش
ــانه های گروهی با مديركل   خبرنگاران رس
ــتان، خبری بود  و معاونان تربيت بدنی اس
ــاير اخبار  كه به دليل اهميت آن بيش از س
ــتان مورد توجه قرار گرفت،  ــی اس ورزش
ــه طوالنی مدت بود  ــه در اين برنام چرا ك
ــريح برنامه های مدون اداره كل برای  كه تش
ــتان رقم خورد و تصميم گيری  ورزش اس
و چکش كاری برنامه باعث جذابيت بيشتر 
آن شد؛ جلسه ای كه مديران تربيت بدنی در 
آن بسياری از ابهام های موجود در ورزش 
ــد و البته بر برخی  ــتان را برطرف كردن اس

ابهام ها نيز افزودند.
ــگام  ــنبه و هن ــاعت 10:15 روز يکش از س
ورود مديركل تربيت بدنی و همراهانش در 
سرای ورزشکاران استان اصفهان تا حدود 
ساعت 14:40، خبرنگاران و مديران حاضر 
در جلسه نسبت به چکش كاری برنامه های 
ــی ماه های  راهبردی اداره كل و البته حواش
ــته اين اداره با يکديگر كلنجار رفتند؛  گذش

در حالی كه مسئوالن اداره كل در برنامه روز 
يکشنبه تالش كردند نسبت به چرايی برخی 
ــود به خوبی  ــته خ اقدامات ماه های گذش
ــه و كنار  واكاری كنند، خبرنگاران در گوش
كنايه هايی را به آنها وارد می كردند كه البته 
ــوی مديركل تربيت بدنی بدون پاسخ  از س

گذاشته نمی شد.
خدابخش كه در اين جلسه طبق عادت خود 
با روی گشاده به ميان خبرنگاران رسانه های 
ــريح برنامه های  ــی آمده بود، در تش گروه
ــردی اداره كل، همه جوانب مورد نظر  راهب
را برای خبرنگاران تشريح كرد و خواستار 
ــئوالن اداره كل شد  تعامل بيشتر آنها با مس
مديركل تربيت بدنی در نشست مطبوعاتی 
ــانه های گروهی  ــگاران رس ــود با خبرن خ
پاسخگوی بسياری از حواشی و انتقادهای 
ــانه های گروهی بود؛  ــته رس ماه های گذش
حواشی مختلفی كه او از مطبوعات خواست 

بيش از اين به آنها دامن نزنند.
 بودجه هیأت های ورزش��ی افزایش 

قابل توجهی داشته است
يکی از سئوال های مورد توجه خبرنگاران 
در اين جلسه بودجه هيأت های ورزشی در 
ماه های گذشته و نرسيدن آن به اين هيأت ها 
ــورد بودجه  ــش در م ــيد خدابخ بود؛ رش
هيأت های ورزشی استان طی 9 ماه گذشته 

ــی از ابتدای امسال  گفت: هيأت های ورزش
نسبت به سال گذشته بودجه بيشتری گرفتند 
زيرا در سال گذشته اين هيأت ها تنها حدود 
ــار دريافت كردند  ــون تومان اعتب 800 ميلي
ــال جاری  در حالی كه تعهد اداره كل در س
پرداخت حدود 2 ميليارد تومان بوده است 
و مطمئن باشيد كه به تعهدهای خود در اين 

زمينه عمل می كنيم.
  نمی توان از ورود سیاست به ورزش 

جلوگیری کرد
ــاره به ورود چهره های سياسی به  وی با اش
ورزش استان اصفهان تصريح كرد: جامعه 
ــت و نمی توان  ورزش به طور كامل باز اس
از ورود سياست به ورزش استان جلوگيری 
ــی دارد كه  ــرد. ورزش جنبه های مختلف ك
ــياری با اين جنبه ها در ارتباط هستند و  بس
می توان از آن جنبه ها نهايت استفاده را برد. 
ــت هيأت  به عنوان مثال داوودی، سرپرس
ــه عنوان رئيس  ــتان ب بولينگ و بيليارد اس
ــگاه های استان وارد اين رشته  يکی از دانش
شد و در ابتدا نمی دانستيم كه اين شخص با 

استاندار اصفهان ارتباط فاميلی دارد.

مديركل تربيت بدنی استان اصفهان پيرامون 
ــابق اين اداره اظهار داشت: اگر  مديريت س
ــبت به وضعيت گذشته انتقاد  بنا باشد نس
ــه برنامه ها و اقدام های  كنيم همان طور ك
ــان و كادر مديريتی  ــط معاون اداره كل توس
عنوان شد، می توانيم با اساليدها و نرم افزار، 
از عملکرد مديريت سابق انتقاد كنيم. وی با 
بيان اينکه هدف مسئوالن اين اداره كل انتقاد 
ــت، تصريح كرد: در برخی موارد الزم  نيس
ــت وضع موجود تبيين شود اما اساس  اس
كار ما انتقاد از گذشته نيست و تنها درصدد 
ــتيم و هيچ  ــيم وضعيت موجود هس ترس
ــرا وضعيت به اين مرتبه  گاه نمی گوييم چ
رسيده زيرا شايد شرايطی به وجود آمده كه 
ورزش به وضعيت كنونی رسيده است. در 
كل بايد بگويم كه چيزهای بسياری وجود 
ــما بگويم.  ــايد االن نتوانم به ش دارد كه ش
ــئوالن استان  خدابخش در مورد توجه مس
به ورزش حرفه ای گفت: تالش می كنيم كه 
از فرصت های موجود در ورزش حرفه ای 
استان و باشگاه ها نهايت استفاده را ببريم زيرا 
ــن رده از ورزش  فرصت های خوبی در اي
وجود دارد بنابراين اميدواريم در سال آينده 
ــتان اصفهان در  يک تيم ديگر واليبال از اس
ــوپرليگ باشگاه های كشور  مسابقه های س

وجود داشته باشد.

  دام��ن زدن به مس��ائل حاش��یه ای 
به ضرر ورزش استان است

ــائل  ــه دامن زدن به مس ــان اينک ــا بي وی ب
ــه می زند، بيان  ــيه ای به ورزش ضرب حاش
ــانه ها نبايد به مسائل حاشيه ای  داشت: رس
موجود در ورزش دامن بزنند زيرا دامن زدن 
به اين مسائل، باعث ضربه خوردن ورزش 
ــتان می شود و افکار حاكم بر مطبوعات  اس
ــيده شود.  ــائل كش نبايد به طرف اين مس
ــتان اصفهان ادامه   مديركل تربيت بدنی اس
ــده در  ــای ايجاد ش ــوان تغييره داد: نمی ت
هيأت های ورزشی استان را سونامی عنوان 
ــه تعداد  ــبت ب ــرا اين تغييرها نس ــرد زي ك
هيأت های ما اندک بوده و لزوم ايجاد تغيير 
در برخی هيأت های ورزشی استان اصفهان 

احساس می شد.
با 300 هکت��ار زمین هم می توانیم 

ورزشگاه بزرگ داشته باشیم
ــان و  ــگاه نقش جه ــورد ورزش وی در م
وضعيت تکميل و حل مشکل معارضان اين 
ورزشگاه اضافه كرد: به نظر من برای ساخت 
ورزشگاه نقش جهان به 1300 هکتار زمين 

احتياج نداريم و با 300 هکتار نيز می توانيم 
به اهداف خود در مورد آن برسيم. 

کاهش تعداد بیمه ش��دگان ورزشی 
شایعه است

معاون توسعه ورزش مديركل تربيت بدنی 
ــتان اصفهان نيز در اين جلسه همچون  اس
ديگر معاونان اداره كل به تشريح برنامه های 
ــئوال های  ــه به س ــت و البت ــود پرداخ خ
حاشيه ای خبرنگاران نيز پاسخ گفت. غيور 
ــدگان ورزشی استان  كاهش تعداد بيمه  ش
ــال  ــبت به س ــال جاری نس اصفهان در س
ــته را به دليل اشتباه در ثبت اطالعات  گذش
ــدگان عنوان كرد. وی افزود: در  اين بيمه ش
ــده ورزشی  حال حاضر 180 هزار بيمه ش
ــتان اصفهان وجود دارد و در هيأت  در اس
ــی ما اين تعداد ثبت شده  ــکی ورزش پزش
ــت. آنچه در روزهای گذشته به عنوان  اس
كم شدن تعداد بيمه شدگان ورزشی مطرح 
ــت به دليل اشتباه های مختلف در ثبت  اس
ــدگان بوده و با به روز  مشخصات بيمه ش
ــود كه تعداد  ــدن آمار ما مشخص می ش ش
بيمه شدگان استان اصفهان نسبت به ساير 
استان های كشور و سال گذشته هيچ كاهشی 

نداشته است.
ــات و امور  ــزی، ارتباط ــاون برنامه ري مع
ــتان هم  ــی اداره كل تربيت بدنی اس فرهنگ

ــت خبری يکی از چهره های  در اين نشس
مورد توجه رسانه ها بود و با توجه به اينکه 
تاكنون در جمع خبرنگاران حاضر نشده بود، 
ــخنان زيادی برای گفتن داشت. محسن  س
ــت پيرامون تشکيل  ــاالری در اين نشس س
وزارت ورزش و جوانان و نحوه تشکيل اين 
وزارتخانه گفت: در حال حاضر نمی دانيم 
اين وزارتخانه قرار است چگونه افتتاح شود 
و برنامه های آن چيست زيرا طرح تأسيس 
ــورای نگهبان تأييد شد  آن به تازگی در ش
ــت در هفته های آينده برنامه های  و قرار اس
ــتور مسئوالن قرار گيرد.  اجرايی آن در دس
ــنامه اين وزارتخانه  وی با بيان اينکه اساس
ــرد، تصريح  ــه ما قرار گي ــد مورد توج  باي
كرد: بايد ببينيم كه در اساسنامه اين وزارتخانه 
ــئوالن قرار  ــه چيزهايی مورد توجه مس چ
می گيرد و پس از آن در مورد تأثير تشکيل 
ــه ورزش و جوانان در برنامه های  وزارتخان
راهبردی تصميم گيری و برنامه ريزی مناسب 

می شود.
شرایط ورزش همیشه یکسان است

پرسش در مورد برخی اظهارات معاون امور 
بانوان اداره كل تربيت بدنی، مسأله ای بود كه 
صديقه كعبی زاده را در اين برنامه به پاسخ 
واداشت. معاون امور بانوان اداره كل تربيت 
بدنی استان اصفهان همچنان معتقد است كه 
انتقادهايی به عملکرد معاونت سابق ورزش 
ــت و كادر مديريتی  ــتان وارد اس بانوان اس
ــرف كردن  ــدد برط ــد اداره كل درص جدي
ــت. صديقه  ضعف های مديريت قبلی اس
ــری مديركل و  ــت خب كعبی زاده در نشس
معاونان اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان 
در پاسخ به سئوالی پيرامون انتقادهای كادر 
ــابق اظهار  ــه عملکرد مديريت س جديد ب
داشت: در بحث بانوان استان، طرح تجميع 
ــه به عنوان يکی از داليل وجود  هيأت ها ك
ــوی معاون  ــکل در ورزش بانوان از س مش
سابق امور بانوان اعالم می شد، بهانه است. 
ــه، نايب رئيس  ــزود: طبق آيين نام وی اف
ــنهاد رئيس هيأت و پس  هيأت بايد با پيش
ــد معاون ورزش بانوان به اين عنوان  از تأيي
انتخاب شود؛ هيأت جودو ما 7 سال نايب 
ــتان های  ــت؛ در برخی شهرس رئيس نداش
ــت؛  ــتان معاون امور بانوان وجود نداش اس
ــی را زير سئوال ببرم اما به  نمی خواهم كس
ــرايط در همه جا يکسان است  نظر من ش
ــته و حال يکسان است و  ــرايط گذش و ش
ــرايط ورزش بانوان در  ــوان گفت ش نمی ت
ــت.  معاون امور بانوان  گذشته بد بوده اس
اداره كل تربيت بدنی استان ادامه داد: تعاملی 
كه در حال حاضر بين معاونت امور بانوان 
ــی وجود دارد يکسان  و هيأت های ورزش
ــی كه به عنوان نماينده يک  ــت و كس نيس
ــه قرار می گيرد بايد حق آن جامعه را  جامع
بگيرد و اگر من به عنوان كسی كه در ورزش 
ــت حق مردم را نگيرم، به جامعه  بانوان اس
ورزش بانوان ظلم كرده ام. اين نشست چهار 
ساعته كه با جنجال های مختلف خبرنگاران 
و سئوال های ضد و نقيض بسياری همراه 
بود، در پايان با ضيافت ناهار خبرنگاران نيز 
به پايان رسيد. حواشی مختلف اين جلسه، 
از سخنان كنايه آميز مديركل به خبرنگاران تا 
شوخی های مسئوالن اداره كل در اين جلسه 
نشانه فصلی جديد در روابط اداره كل تربيت 
بدنی با خبرنگاران رسانه های گروهی بود؛ 
فصلی كه شايد در برنامه های راهبردی در 
ــده و برای اجرای  مورد آن تصميم گيری ش

آن نياز به صبر 5 ساله نخواهيم داشت.

نجمه کرمی

ــده از باشگاه ذوب  ــنيده ش ــاس آخرين اخبار ش براس
ــديم روز سه شنبه مديرعامل اين باشگاه  آهن، با خبر ش
ــت و برای آن كه  ــمت خود كناره گيری كرده اس  از س
ــيم و حتی متهم به حاشيه  يک طرفه به قاضی نرفته باش
ــازی نشويم با اصغر دليلی، مديرعامل باشگاه مذكور  س
تماس گرفتيم كه وی قادر به پاسخگويی نبود و به نوعی 
ــترس خارج كرده بود و ما برای پيگيری  خود را از دس
ــگاه، حسينعلی  ــراغ دبير هيأت مديره باش موضوع به س
ــان رفتيم و از او در مورد صحت اين خبر جويا  توصيفي

شديم. 
ــگاه  ــأت مديره باش ــر هي ــان )دبي ــينعلی توصيفي  حس
ــن( با تأييد اين خبر گفت: من هم اين خبر را  ذوب آه
ــنيده ام اما هنوز مطمئن نيستم و برای اطالع درست  ش

ــگاه می روم. ولی با شنيدن  از اين موضوع امروز به باش
ــنبه  ــن خبر خيلی تعجب كردم چرا كه من روز دوش اي
ــکتبال بودم و وی يک كلمه هم  ــالن بس با دليلی در س
ــتعفا حرف نزد. وی در خصوص تغيير در هيأت  از اس
ــأت مديره، به  ــايد اين تغييرها در هي ــره و اينکه ش مدي
ــت  ــينی كرده اس ــه عقب نش ــی را وادار ب ــی دليل  نوع
گفت: بحث هايی مطرح بوده ولی تا اين لحظه تغيير در 
 مجمع هيأت امنا مطرح نگرديده و در حد حرف باقی مانده
ــت. توصيفيان افزود: تغيير در هيأت مديره از همان  اس
ابتدای حضور براتی در ذوب آهن مطرح شد و با توجه 
ــأت مديره را آنچنان كه  ــه قانون، وی حق دارد كه هي ب

ــتند كه اين  ــان تأكيد داش می خواهد تغيير دهد اما ايش
ــود. وی تصريح كرد: در حال  ــا جزئی خواهد ب تغييره
حاضر هم تا افرادی كه نامشان به عنوان اعضای جديد 
ــود را از اين انتخاب  ــده قبولی خ هيأت مديره اعالم ش
ــت. دبير هيأت مديره  اعالم نکنند هيچ چيز قطعی نيس
ــگاه اضافه كرد: تغيير و تحوالت در ساختار هيأت  باش
مديره حق مسلم دكتر براتی است اما هيأت مديره كنونی 
ــان در  هم كه چهارماه تا پايان دوران حضور قانونی ش
ــت عملکرد ضعيفی نداشتند.  اين هيأت مديره باقی اس
ــگاه ذوب آهن و به گفته رسانه ها  با توجه به اينکه باش
نسبت به ساير باشگاه ها كمترين هزينه ها را در تمامی 

ــته تغييرهای امروز چرا و به چه منظوری  بخش ها داش
است من هم نمی دانم!

ــر از چندی اعالم  ــه اين تغييرها كه ه ــت: اينک وی گف
می شود در راستای مجبور كردن دليلی از كناره گيری از 
عضويت هيأت مديره باشگاه است يا نه، سئوالی است 

كه بايد از دكتر براتی پرسيد! 
ــنيده های ما حاكی از آن است كه مشکالت مالی كه  ش
اين روزها دليلی با آن دست به گريبان است باعث شده 
ــوی براتی، مديرعامل  تا وی به نحوه پرداخت ها از س
ذوب آهن اعتراض كند. گويا خود دليلی هم اين خبر را 
ــنيده كه اساس اين تغييرها و افراد انتخاب شده برای  ش
حضور در هيأت مديره در راستای به عقب راندن وی از 
سمت خويش است چرا كه گفته می شود طی جلسه ای 
كه دليلی با براتی داشته به صراحت به اين موضوع اشاره 

كرده كه »اگر مشکل من هستم من می روم....«

4 ساعت و نیم با خبرنگاران رسانه های گروهی؛

خدابخش: مسائلی وجود دارد که نمی توانم در موردشان حرفی بزنم 

 در حاشیه
 در حین برنامه برخی کارکنان اداره کل نامه هایی 
برای امضا به طرف مدیرکل تربیت بدنی می آوردند 

و امضای آنها را از خدابخش می گرفتند.
 رن��گ برخ��ی اس��ایدهای پخش ش��ده در حین 
صحبت ه��ای معاون��ان خدابخش باعث ش��د، دکتر 
نظری هنگام اجرای این اس��ایدها مجبور به تغییر 

رنگ آن شود.
 پ��س از ارایه گزارش مدیرکل و معاونان تربیت 
بدنی، رش��ید خدابخش به ش��وخی اع��ام کرد که 
خبرنگاران برای پرس��یدن سئوال های خود تنها 5 
دقیقه وقت دارند؛ این در حالی بود که خبرنگاران 
در زمانی بالغ بر 2 ساعت و 30 دقیقه سئوال های 

مختلف خود را مطرح می کردند.
 برخی خبرنگاران پیش از آغاز سئوال های خود، 
از مدی��رکل تربی��ت بدنی خواس��تند ک��ه به همه 
س��ئوال ها ب��ه صورت کوتاه پاس��خ دهد ت��ا مبادا 

سئوالی بی جواب بماند!

خبر

ــتيم در كمال  ــی تيم فوالد ماهان گفت: در بازی برابر دبيری توانس مرب
ــرا كنيم. احمد نکوبين  ــام برنامه های خود را در زمين اج ــش تم آرام
)مربی تيم فوالد ماهان( گفت: در تبريز به دليل نبود تماشاچی، استرس 
ــاری دبيری را با  ــتند بدون هيچ فش ــتيم و بازيکنان توانس كمتری داش

برنامه شکست دهند.
ــتيم كه يکی از  ــم و ادب هس ــه جاری ميزبان عل ــه داد: هفت وی ادام
ــوب می شود. در حال حاضر شرايط ماهان  تيم های خوب ليگ محس
ــت و می توانيم تا آخرين بازی صدرنشينی خود را  ــيار مناسب اس بس
ــال اتفاق هايی در  ــان كرد: امس حفظ كنيم. نکوبين در پايان خاطر نش
ــب عنوان  ــان رخ داد كه بر وفق مراد نبود اما ما همچنان برای كس ماه

قهرمانی اميدوار هستيم.

زاینده رود
ــام نايب قهرمانی  ــع غذايی ميعاد، به مق ــم واليبال كارگری صناي تي
رقابت های كارگری كشور دست يافت. محمد ساجدی سرپرست اين تيم 
گفت: ميعاد برای نخستين بار در مسابقه های استانی شركت كرد و پس از 
آبفا در مکان دوم ايستاد، اما تيم آبفا نتوانست در رقابت های كشوری حضور 
ــد. وی ادامه داد: قرعه كشی روز 23 دی  يابد و ميعاد جايگزين اين تيم ش
ماه انجام شد و تيم ميعاد اصفهان به همراه لرستان، گلستان، مركزی و كرمان 
در گروه يک قرار دارند. تهران در گروه دوم به همراه فارس، يزد و خراسان 
رضوی حاضر بود. ما به عنوان تيم اول در مرحله نيمه نهايی به مصاف تيم 
ــان رضوی( رفتيم. وی افزود: در اين مرحله خراسان  دوم آن گروه )خراس
رضوی را با حساب 3 بر يک شکست داديم و در فينال به تهران خورديم كه 
 متأسفانه در اين ديدار 3 بر صفر مغلوب ميزبان شديم. ساجدی در پايان اضافه 
ــركت مواد غذايی ميعاد و حق  ــين صرافان مديرعامل ش كرد: بايد از حس
ــکر كرد كه زحمت های زيادی را برای اين تيم  ــناس سرمربی تيم تش ش

كشيدند.

زاینده رود
ــتان اصفهان(  ــور )معاونت اداره كل تربيت بدنی اس ــا غي  عليرض
ــركل اداره تربيت  ــش )مدي ــيد خدابخ ــی رش ــس مطبوعات در كنفران
ــای  ــدال آوران رقابت ه ــاداش م ــت: پ ــان( گف ــتان اصفه ــی اس  بدن
آسيايی گوانگژو را پرداخت كرديم و قصد داشتيم در آذرماه از قهرمانان 

و مدال آوران پارا آسيايی تقدير كنيم كه مصادف شد با ماه محرم. 
ــتان  ــت بدنی اس ــفندماه اداره كل تربي ــم اس ــه داد: روز پنج وی ادام
ــيايی و ديگر   اصفهان تصميم دارد به طور هم زمان از قهرمانان پارا آس
ــته های مختلف ورزشی تجليل به عمل آورد. وی در  مدال آوران رش
ــم ها پس از سال های متمادی در اصفهان  پايان اضافه كرد: اين مراس

رخ داده و هر ساله برگزار خواهد شد.

مجتبی ندیمی

ــيت خود نزديک شده  ــال ايران اين روزها به اوج حساس ليگ برتر فوتس
ــت و بر روی كاغذ همچنان چهار تيم فوالد ماهان، منصوری قرچک،  اس
گيتی پسند و فيروز صفه شانس قهرمانی دارند كه در اين ميان آرزوی تمام 
اصفهانی ها بر اين است تا يکی از سه تيم شهر كاپ قهرمانی را در اصفهان 
حفظ كنند. به عقيده بسياری از كارشناسان و خبرنگاران، رقابت ميلياردی 
دو باشگاه فوالد ماهان و گيتی پسند اصفهان در اين فصل موجب شده تا 
رقابت های ليگ فوتسال در اين فصل از جذابيت های فراوانی برخوردار 
باشد. در اين ميان برخی از دوستان خبرنگار ترجيح دادند تا اين دو باشگاه را 
به جای حمايت محکوم نمايند و با انتقاد از سرمايه گذاری های دو باشگاه 
ماهان و گيتی پسند، تيم بومی و يکدست فيروز صفه را تيم اصلی اصفهان 
بدانند و طبيعی است كه حس ناسيوناليستی تمام اصفهانی ها نيز برانگيخته 
می شود و در ظاهر همه آرزوی قهرمانی فيروز صفه را دارند. اما نکته اصلی 
اينجاست كه آيا با بضاعت فعلی فوتسال اصفهان، توانايی كسب قهرمانی 
ليگ برتر فوتسال با افراد بومی قابل حصول است يا خير؟صد البته كه پاسخ 
آن واضح بوده و الزم به گفتن نيست. شايد اگر توانايی كسب قهرمانی در 
ليگ فوتسال با بازيکنان بومی قابل دستيابی بود باشگاه گيتی پسند پيش قدم 
می شد و تيم خود را صد در صد بومی می بست. آنچه باعث شده امروز 
ــال ايران در اصفهان بتپد و خون در رگ های فوتسال اصفهان  قلب فوتس
جاری باشد همين سرمايه گذاری های دو باشگاه فوالد ماهان و گيتی پسند 
ــتثنايی را به ارمغان آورده است. اگر قرار باشد  ــت كه چنين شرايط اس  اس
سرمايه گذاری اين دو باشگاه اصفهانی از فوتسال بيرون كشيده شود، خود 
حدس بزنيد آيا چيزی از فوتسال كشورمان باقی می ماند؟ سرمايه گذاری 
دو باشگاهی كه بدون هيچ منت و منفعت اقتصادی صورت می گيرد چيزی 
نيست كه بتوان به سادگی ار آن عبور كرد. اما برخی دوستان به سادگی از 
ــگاه  ــت دو باش آن عبور كرده و به داليلی كه در اين مقطع قابل بيان نيس
ــند و فوالد ماهان را به خاطر سرمايه گذاری بی منت در ورزش  گيتی پس
ــايد در آينده ناگفته هايی را بيان كنيم كه به  ــال محکوم می كنند. ش فوتس
ــيمان كند،  ــان پش مذاق برخی ها خوش نيايد و آن ها را بابت گفته هايش
اما در مقطع كنونی كه آرامش بايد حرف اول را در فوتسال اصفهان بزند، 
ــکوت بهترين راه حل است تا با تعيين سرنوشت قهرمان ليگ فوتسال  س
آن ها را بيان كرد. از ته دل آرزو می كنيم تيمی از اصفهان قهرمان ليگ شود 
تا ديگر تيم های اصفهانی نيز از اين قهرمانی سود ببرند و مايه حفظ آبروی 

ما اصفهانی ها شود.

مربی تیم فوالد ماهان: 
صدر جدول را تا آخرین بازی 

حفظ  می کنیم

میعاد، نایب قهرمان والیبال کارگری 
ایران شد

تجلیل از مدال آوران اصفهانی 

فوتسال به سبک اصفهانی!

دلیلی از سمت خود کناره گیری کرد!
توصیفیان: من هم خبر استعفای دلیلی را شنیده ام
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امام رضا )ع(:
به دیدن یکدیگر روید 
تا یکدیگر را دوست داشته 
باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم 
خشم نگیرید.


