
شهردار کاشان:
 تصویب بودجه

900 میلیارد ریالی 
شهرداری کاشان در سال 90

ش��هردار کاشان از تصویب بودجه 900  میلیارد 
ریالی این ش��هرداری در شورای اسالمی کاشان 

برای سال 90 خبر داد.
سعید مدرس زاده در گفتگو با خبرنگاران گفت: 
700 میلیارد ریال از این میزان بودجه برای خود 
ش��هرداری و 200 میلیارد ریال آن نیز به ش��ش 
س��ازمان تابعه این ش��هرداری اختصاص یافته 

است. 
به گفته وی 68 درصد بودجه سال 90 شهرداری 
کاش��ان به طرح های عمرانی و 32 درصد آن به 
هزینه های جاری اختصاص دارد. شهردار کاشان 
تصریح ک��رد: با توجه به فرمای��ش مقام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر نامگذاری س��ال 90 به جهاد 
اقتصادی، پروژه هاي عمرانی شهرداری با همین 

نام اجرا می شود.
مدرس زاده گفت: ش��هرداری کاشان طرح های 
عمرانی کالن و ویژه برای س��ال 90 را با توجه 
به این بودجه پیش بینی کرده اس��ت که ساخت 
پل ه��ای زیر گذر، باز ک��ردن گره های ترافیکی، 
آزاد س��ازی و توس��عه حم��ل و نق��ل درون 
 ش��هری از جمله ای��ن طر ح ها می باش��د. وی
 خاطر نش��ان ک��رد: انج��ام پروژه ه��ای ناتمام
 س��ال 89، کاه��ش هزینه ه��ای غیر ض��روری،

فعال تر کردن دفتر مشارکت های مردمی و جذب 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی، س��اماندهی 
نیروها و ناحیه محوری س��ه اصل اساسی و در 
اولویت برنامه های شهرداری کاشان در سال 90 
است. به گفته وی شهرداری کاشان در سال 89 
با تأسیس مناطق دو گانه شهرداری در این شهر، 
میزان رضایتمندی شهروندان و خدمات دهی به 
آنها افزایش یافت که امسال نیز شهرداری با همین 
برنام��ه ناحیه محوری، س��عی در ارائه خدمات 

رفاهی بیشتر و بهتری به شهروندان دارد.

مراس��م طرح توسعه و تکمیل 
با  م��دارس  س��المت  پای��گاه 
نام حض��رت رقی��ه )س( و با 
هدف ارتقاي سالمت جسمي،  
 روان��ي،  اجتماع��ي و معن��وي
دانش آموزان با حضور جمعي 

از مسئوالن استانداري،  آموزش و پرورش و دانشگاه ...

معاون صنایع دستي کشور گفت: 
از آغاز راه اندازي خانه هنرمندان 
صنایع  دستي کش��ور تا به حال، 
صنعتگران سراس��ر کشور موفق 
به فروش غیر مستقیم یك میلیارد 
تومان از اق��الم و تولیدات خود 

شده اند. تهمینه دانیالي افزود: معاونت صنایع  دستي ...

مدير کل امور اجتماعي استانداري اصفهان:
آموزش و پرورش بستري براي 

رسیدن به اهداف نظام سالمت است 

فروش غیرمستقیم یك میلیارد 
تومان اقالم صنایع دستي

در سراسر کشور
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رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان:
دانشگاه ها در سال جهاد اقتصادي به سمت 
تولید محصوالت دانش بنیان حرکت کنند 
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 صفحه 6

 صفحه 2

در سال گذشته؛

100 كارگر در اصفهان جان خود را
صفحه 2از دست دادند

 دانش��یار دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با بیان این که احتمال ابتال 
به دیابت نوع دو در افراد چاقی 
که زمینه ژنتیکی دارند بیش��تر 
اس��ت، گفت: با کاهش وزن و 
انجام تمرینات ورزشی، شانس 

 ابتال به دیابت نوع دو 50 درصد کاهش می یابد. مجتبی ملك اظهار داشت:
همان طور که می دانید ما دو نوع دیابت تیپ یك...

بازی های رایانه ای، کودکان را در 
معرض ابتال به دیابت قرار می دهد

 صفحه 6

فوالدگر: 
سرمایه گذاري بخش خصوصي 
در اجراي اصل 44 کمرنگ است 

آگهی مناقصه  آگهی مناقصه عمومی خرید
)نوبت دوم(

1 – مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری 
2- موضوع مناقصه: خرید لوله های دوجداره پلی اتیلن فاضالبی کاروگیت کالس 5 
سایزهای )600 میلیمتر 3900 متر طول( با اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 
140/000/000 ریال )از محل منابع عمرانی( خرید لوله های دو جداره پلی اتیلن 
فاضالبی کاروگیت کالس 5 سایزهای )315 میلیمتر 2200 متر طول( با اتصاالت 

مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 20.000.000 ریال )از محل منابع عمرانی(
مدت تحویل: لوله های دوجداره فاضالبی 45 روزه 

3- محل اعتبار: )از محل منابع عمرانی(
مبلغ 200/000  به  واریزی  اسناد: فیش  نیاز جهت دریافت  4- مدارک مورد 

ریال به حساب سیبا 0105547714007 جهت هر کدام از مناقصات 
5- محل دریافت اسناد: شهرکرد – میدان قدس – امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت تلفن: 3342497 – 0381
6- تاریخ واگذاری اسناد: 90/2/3 لغایت 90/2/8

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: ساعت 14 مورخ 90/2/18
8- تاریخ بازگشایی: ساعت 11 صبح مورخ 90/2/19

9- تاریخ اعتبار پیشنهادات: 90/7/30 
کلیه هزینه های آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

http//:lets.mporg.ir – http://www.abfa-chb.ir :سایت منتشر کننده

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد ایمن سازی شبکه آبیاری برخوار و نکوآباد با نرده فلزی 

را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 

از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

مبلغ پایه: حدود 3/002/800/299 )سه میلیارد و دو میلیون و هشتصد هزار و دویست و نود و نه 

ریال( براساس فهرست بهای پایه ابنیه سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان

محل اجراء: استان اصفهان شبکه آبیاری برخوار و نکوآباد

مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و 

زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 7 روز مهلت دارند نسبت 

به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسشنامه اطالعات پیمانکاران و ارائه مدارک مثبته شرکت اقدام 

نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

نشانی مناقصه گزار: اصفهان – پل خواجو – بلوار آیینه خانه – جنب هالل احمر – شرکت آب 

منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها – کدپستی 76473 – 81646 صندوق پستی 391 از سایت 

 WWW.ESRW.ir

تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاکس: 6611073

آب منطقه ای اصفهان 
م الف : 1167

نوبت اول
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 23 APRIL 2011 

سراسری
جهان نما

جلس��ه تمدید قرارداد بیم��ه طالیی و 
تکمیلی فرهنگیان با حضور نمایندگان 
شعبه های بیمه ایران و کارشناسان رفاه 
مناطق 19گانه آموزش و پرورش شهر 

تهران برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه ابتدا فرهمن��د، رئیس 
اداره رفاه و تع��اون آموزش و پرورش 
ش��هر تهران با اش��اره به عقد قرار داد 
 در س��ال جاری و س��ابقه ای��ن طرح،
گفت: همت و تالش مس��ئوالن باعث 
 ش��د که این کار در س��ال گذش��ته در
 مس��یر خوب��ی ق��رار گی��رد و انتظ��ار
 می رود که در سال جاری، وضعیت بهبود
یافت��ه و کلیه امور به نحو مناس��ب تری 
خص��وص  در  پذی��رد.وی  انج��ام 
داروخانه ه��ای طرف ق��رارداد نیز بیان 
کرد: باید ترتیبی داده شود که همکاران 
فرهنگی بتوانند از خدمات بهینه و بیشتر 
داروخانه ه��ای طرف قرارداد اس��تفاده 
کنند و اس��امی این مکان ها به صورت 
اطالعیه در اختیار فرهنگیان قرار گیرد.
در ادامه این جلس��ه بنی عقیل، معاون 
پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران 
با اشاره به س��خنان مقام معظم رهبری 
مبنی بر این که آموزش و پرورش یك 
سازمان اقتصادی نیست، ولی مرتبط با 
این مقوله است اظهار داشت: چنان چه 
امنیت معلم برقرار ش��ود، این وظایف 
بهتر و به صورت بهینه ای انجام خواهد 

شد.88 درصد فرهنگیان تهران در سال 
گذشته تحت پوشش تکمیلی بیمه قرار 

گرفتند.
تع��اون  کل  اداره  مع��اون  اس��فندی، 
 و پش��تیبانی گف��ت: براس��اس آم��ار،
88 درصد از فرهنگیان در سال گذشته 
تحت پوش��ش تکمیلی بیمه ایران قرار 
گرفتند. وی ادامه داد: در س��ال جاری 
با تفاهم  هایی که به عمل آمده، ش��عب 
بیمه ای��ران هم می توانن��د کارت ها را 
صادر کنند و در خصوص دندانپزشکی 
و چشم  پزشکی هم مواردی را در سال 
جاری پیش بینی کرده ایم، ضمن این که  
بیم��ه عمر مصوب 1800 تومان در نظر 
گرفته شده است .این مسئول تأکید کرد: 
بیمه عمر مکمل با همان ش��رایط سال 
قبل بوده و بیمه آتش سوزی و اتومبیل 
نی��ز مانند س��ال قبل اعمال می ش��ود.
زراعی رئیس اداره کل توسعهبیمه ایران 
نی��ز در ادامه این جلس��ه، در خصوص 
 الکترونیک��ی ک��ردن کارت ه��ا اظه��ار
ام��ر هس��تیم  ای��ن  پیگی��ر  داش��ت:   
 و امیدواری��م ک��ه ب��ه نقط��ه مثبت��ی
برس��یم که چن��ان چه ام��کان تعویض 
انج��ام را  آن  کنی��م،  پی��دا  را   کارت 
دهیم. در بحث محتوا، هیچ تغییری در 
قرارداد جدید حاصل نش��ده و قرارداد 
دوم نیز  به مش��ابه سال قبل صادر شده 

است.

نصف النهار
سارکوزي:

حمالت عليه نيروهاي قذافي
افزايش مي يابد 

وزی��ر امور خارج��ه ترکیه اعالم کرد: مهم ترین مس��أله براي لیبي اجراي 
کامل قطعنامه س��ازمان ملل و تالش براي انتق��ال اختیارات و قدرت در 
زمان معین است. احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد، 
متأس��فانه تلفات غیر نظامي در لیبي افزایش یافته است. همان طور که ما 
قباًل نیز بارها اعالم کرده ایم، حمالت علیه غیرنظامیان باید هر چه سریع تر 
به پایان رس��د. ما بر روي خواس��ته خود مبني بر پایان هر چه س��ریع تر 
ت��راژدي در نقاط مختلف لیبي از جمله ش��هر مصرات��ه تأکید داریم. وي 
گفت: آتش بس باید در کوتاه ترین زمان ممکن اعالم ش��ود و تالش هاي 
الزم براي انتقال اختیارات سیاس��ي باید ب��ه عمل آید. وزیر امور خارجه 
ترکیه اعالم کرد:  وي با فرس��تاده ویژه سازمان ملل در لیبي تماس تلفني 
داش��ت و این فرس��تاده وي را در جریان اوضاع اخیر طرابلس قرار داد. 
داوود اغلو خاطر نش��ان کرد: ناتو مي بایست دیدگاه خود را در خصوص 
اعمال قطع نامه شوراي امنیت سازمان ملل نشان دهد. این در حالي است 
که نیک�وال س���ارکوزي، رئیس جمهوري فرانسه متعهد شد حمالت علیه 
نیروه��اي قذافي براي حمایت از انقالبی��ون و حفظ جان غیر نظامیان در 
غ��رب لیبي را افزایش دهد. وي در مالقات با مصطفي عبدالجلیل، رئیس 
ش��وراي ملي انتقالي لیبي متعهد شد نیروهاي بین المللي حمالت خود را 
علیه نیروهاي معمر قذافي افزایش دهند. شبکه رادیویي اروپا 1 اعالم کرد 
که عبدالجلیل پس از مالقات با سارکوزي، به رسانه هاي محلي گفت که 

سارکوزي متعهد شده حمایت خود را از آنها افزایش دهد. 

تأكيد واشنگتن و لندن بر ضرورت 
افزايش فشار اقتصادي و ديپلماتيك

بر قذافي 
رئیس جمهور آمریکا و نخس��ت وزیر انگلی��س در خصوص نیاز به افزایش 
فشارهاي دیپلماتیك و اقتصادي بر روي رهبر مستبد لیبي به بحث و مذاکره 
پرداختند. کاخ سفید طي بیانیه اي اظهار کرد: باراك اوباما، رئیس جمهور آمریکا 
و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس بر سر این موضوع موافقت کردند که 
قطعنامه  ش��وراي امنیت س��ازمان ملل مبني بر اعالم آتش بس از سوي دولت 
لیبي و عدم اعمال خش��ونت بر غیرنظامیان باید به طور کامل اعمال شود. در 
 بیانیه کاخ سفید آمده است: این دو رهبر عالوه بر فشار نظامي و محافظت از

غیر نظامیان در عملیات هاي نیروهاي ائتالفي ناتو در خصوص اهمیت افزایش 
فشار اقتصادي و دیپلماتیك بر روي رژیم معمر قذافي، رهبر مستبد لیبي تأکید 
داشتند. کاخ سفید پیش از این اعالم کرده بود که رئیس جمهور آمریکا با اعزام 
نیروهاي زمیني آمریکایي به لیبي مخالف است اما از اقدام انگلیس و فرانسه در 
خصوص اعزام مش��اوران نظامي براي کمك به جناح مخالف که به مبارزه با 
رژیم قذافي مي پردازند حمایت مي کند. جي کارني، س��خنگوي کاخ سفید در 
مصاحبه با خبرنگاراني که در سفر اوباما به کالیفرنیا وي را همراهي مي کردند، 
گفت: به طور قطع رئیس جمهور از این تصمیم آگاه اس��ت و از آن حمایت 
مي کن��د و این امی��د را دارد که با این کار به جناح مخالف در لیبي کمك کند. 
وي افزود: با این حال این موضوع سیاست رئیس جمهور را در خصوص اعزام 

نیروهاي زمیني آمریکا به لیبي به طور قطع تغییر نخواهد داد. 

9 كشته و زخمي در شرق افغانستان 
مقام هاي افغانستان اعالم کردند در طي یك بمبگذاري جاده اي در شهر جالل آباد 
این کشور، سه تن از نیروهاي پلیس کشته و شش تن دیگر زخمي شدند. احمد 
ضیاء عبدالزي، س��خنگوي والي ننگرهار، اعالم کرد: روز پنج شنبه یك واحد 
نیروهاي پلیس که در حال گشت زني در شهر جالل آباد بود، در حدود ساعت 
7:30 به وقت محلي مورد حمله قرار گرفت و خودروي این گشت طي یك 
بمبگذاري منفجر شد. در این انفجار سه تن از نیروهاي پلیس جان خود را از 
دس��ت دادند و شش تن دیگر زخمي شدند. وي دشمنان افغانستان را در این 
خصوص متهم کرد و ش��به نظامیان طالبان را در خصوص این حمله مسئول 
دانس��ت. با این حال ش��به نظامیان طالبان که به طور گسترده اقدام به حمالت 
انتحاري و بمبگذاري هاي جاده اي در افغانس��تان مي کنند تاکنون به اظهارنظر 
درباره این حمله نپرداخته اند. طبق آمار وزارت کشور افغانستان، در سال 2010 
بیش از 1290 تن از نیروهاي پلیس در جریان درگیري ها با شبه نظامیان جان 

خود را از دست دادند. 

معاون دبير کل حزب حاکم يمن: 
نشست شوراي همكاري

موفقيت آميز بود 
آژانس خبري سابا اعالم کرد که یکي از مقام هاي ارشد حزب حاکم یمن گفت 
که نشس��ت شوراي همکاري  خلیج فارس در ابوظبي موفقت آمیز بوده است. 
احم��د بن دغر، معاون دبیر کل حزب حاک��م یمن و یکي از نمایندگان علي 
عبداله صالح در نشست ش��وراي همکاري  خلیج فارس در ابوظبي درآستانه 
ورود خود به صنعا اعالم کرد: این نشس��ت در خصوص اقدام هاي عملي در 
رابطه با چارچوب هاي کلي طرح پیشنهادي شوراي همکاري هاي خلیج فارس 
بود. وي خاطر نشان کرد: ما در خصوص ابزارها و راهکارهاي رسیدن به ثبات 
در یمن و نیز نحوه انتقال اختیارات به صورت مس��المت آمیز صحبت کردیم. 
نشست ابوظبي در اواخر سه شنبه گذشته برگزار شد و ریاست آن را شیخ عبداله 
بن زیاد، وزیر امور خارجه امارات متحده عربي بر عهده داش��ت. وزیران امور 
خارجه شوراي همکاري  خلیج فارس در آخرین نشست خود در دهم آوریل 
سال جاري، از صالح خواستند اختیارات خود را تحویل دهد و دولت موقت 
تشکیل شود. در عین حال وزیران امور خارجه شوراي همکاري  خلیج فارس 
پس از مالقات با هیأت اعزامي از س��وي صالح بیانیه اي صادر کردند و اعالم 
کردند نمایندگان صالح با توجه به اوضاع یمن سعي دارند با همکاري جناح 
مخالف در این کش��ور راهکار مناسبي را به کار بندند. در این بیانیه بر اهمیت 
انجام تالش هاي بیشتر براي حصول اطمینان از برقراري ثبات و امنیت در یمن 
تأکید ش��ده است. در این بیانیه آمده است: مذاکرات با هیأت اعزامي از سوي 
صالح و جناح مخالف سازنده بود و نشان داد که تمایل هر دو طرف رسیدن 
به توافق است، به گونه اي که خواسته هاي مردم براي داشتن ثبات در کشور و 
زندگي توأم با امنیت تأمین شود. بن دغر تصریح کرد: ما آماده هستیم، ولي آنها 
)مخالفان( باید بدانند که کشور براي تعامل در مسائل مختلف باید منطقي عمل 
کند. وي گفت: در حال حاضر در خصوص ش��یوه انتقال قدرت و اختیارات 
به توافق نرس��یده ایم، اما در هر صورت براي انتقال قدرت تابع قانون اساسي 
هس��تیم و نمي توانیم قانون اساس��ي را زیر پا بگذاریم، چرا که این کار بسیار 

مخاطره آمیز است. 

هالكت 100 مزدور قذافی و اسارت 40 نفر
 تأکید انقالبیون لیبی بر هالکت بیش از 100 نفر از نیروهای قذافی و اس��ارت
40 نفر دیگر، بیانیه مش��ترك اروپا و ش��ورای همکاری خلیج فارس، کشته و 
زخمی شدن 127 غیر نظامی در حمالت جنون آمیز رژیم قذافی به شهر مصراته 
از تازه ترین خبرهای مربوط به لیبی است.به گزارش الجزیره، انقالبیون لیبی از 
گرفتار شدن گردان های قذافی در کمین آنها در شهر مصراته در غرب کشور و 

به هالکت رسیدن بیش از 100 نفر از اعضای این گردان ها خبر دادند.

جهان نما نصف النهار

دولت بحرين و بازداشت خانه به خانه شيعيان

قراداد بیمه طالیی و تکمیلی
فرهنگیان تهران تمدید شد 

جهان نما

مناطق س��احلي جن��وب خلیج فارس 
در  بص��ره  اس��تان  حدفاص��ل  یعن��ي 
 ع��راق ت��ا بحری��ن ام��روزي ب��ه نام

مجمع الجزایر خوانده مي شود.
این منطقه از 22 جزیره تش��کیل یافته 

است.
 بحری��ن 706 کیلومتر مربع مس��احت 
دارد ک��ه بخش��ي از آن بیابان اس��ت و 
از کوچك ترین اس��تان ایران، وس��عت 
کمت��ري دارد. بزرگ تری��ن جزیره آن 
منامه اس��ت که مرکز حکومت کش��ور 
است. روس��تاهاي این منطقه بسیار به 

هم نزدیك است.
این کش��ور بیش از یك میلیون س��کنه 
دارد که آنان مس��لمانان ش��یعه و اهل 

سنت هستند. 
بحری��ن چهارمین کش��ور شیعه نش��ین 
است. این کش��ور به صورت پادشاهي 
اداره مي شود و حاکم آن حمدبن عیسي 
آل خلیف��ه و طرف��داران حکومت او از 

اقلیت اهل سنت است. 
بحرین کشور بس��یار ثروتمندي نیست 
و بخش��ي از انرژي آن توسط عربستان 
تأمین مي ش��ود و به وسیله پل فهد، به 

عربستان مرتبط است. 
بیش��تر اقتص��اد ای��ن کش��ور از طریق 
خدم��ات  گردش��گري،  و  بانک��داري 
هواپیمایي موف��ق، بنادر مجهز صنعتي، 
ساخت و تعمیر کش��تي مي گذرد و از 
منابع نفتي برخوردار اس��ت و بیش��تر 
صنع��ت آن فلز آلومینیوم اس��ت که در 
مقیاس ف��راوان عرضه مي ش��ود و این 
محص��ول در خاورمیانه رتبه نخس��ت 
را داراس��ت و از نظر رشد اقتصاد آزاد،  
این کشور باالتر از سایر مناطق اعراب 

است.
تاریخ بحرین از زمان ساس��انیان شروع 
مي شود. این جزایر در قلمرو ایران بود 
و بع��د از س��ال 1522 می��الدي مدتي 
تحت نفوذ پرتغال قرار گرفت و بعد از 
آن که پرتغال توس��ط دولت صفوي از 
خلیج فارس رانده ش��د، بحرین دوباره 
تحت حکوم��ت ایران ق��رار گرفت تا 
 آن که در س��ال 1783 میالدي خاندان
آل خلیفه که از اعراب عربستان بود، بر 
بحرین حاکمیت یافت و تحت حمایت 
بریتانی��ا قرار گرفت، ولي هنوز ایران در 
دوره قاج��ار و پهل��وي ادعاي مالکیت 
بر منطقه بحرین را داش��تند. به هرحال 
با میانجیگري س��ازمان ملل و استقالل 
بحرین از انگلیس،  ایران ادعاي خود را 

نیز نادیده گرفت.
 این جزیره قباًل امیرنشیني اداره مي شد 
و از س��ال 2002 ب��ه پادش��اهي تغییر 
یافت. بحرین از اعضاي اتحادیه عرب 
و ش��وراي همکاري خلیج فارس است 
و مرکز اس��تقرار ناوگان ایاالت متحده 
آمریکاس��ت. بحری��ن داراي اح��زاب 
گوناگون اس��ت که ش��اخص ترین آن 
حزب ش��یعه، ب��ه نام جمعی��ت الوفاق 

اسالمي است. 
س��اکنان بحری��ن بعد از م��وج بیداري 
اس��المي و انقالب اعراب، به خیابان ها 
آمدند تا به عملکرد پادش��اه کشورشان 

اعتراض نمایند.
 ب��ه دنبال تح��والت بي س��ابقه مردمي 
در این کش��ور،  در اولین روزهاي سال 
2011 دولت این کش��ور با اس��تفاده از 

نیروه��اي نظامي اق��دام به س��رکوبي 
معترضان نمود و متعاقب آن میدان لولو 
را که محل تجمع مخالفان بود تخریب 

نمود. 
به دلیل حمایت کشورهاي آسیا از مردم 
بحری��ن و اوج گرفتن حرکت مردم در 
ش��هرهاي این کش��ور و احساس خطر 
کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج فارس، 
پادش��اه بحری��ن ب��ه توصیه غ��رب از 
عربس��تان و امارات تقاضاي کمك کرد 
و منجر به دخالت نظامي این دو کشور 
در بحرین شد که این اقدام عربستان با 
نفرت و اعتراض مردم کشورش همراه 

شد. 
تظاهرات گس��ترده م��ردم در مخالفت 
ب��ا رژی��م آل خلیفه با وج��ود افزایش 
بازداشت مخالفان، اخراج دانش آموزان 
و آدم رب��ای��ي و کش��تار بي رحمان��ه 
 رژی��م و هم پیمانان ش��وراي همکاري

خلیج فارس، همچنان ادامه دارد.
آنچ��ه از خبره��ا برمي آی��د ای��ن ک��ه 
پی��کان این حمالت به ط��رف مقامات 
جمعی��ت وفاق ملي بحرین اس��ت که 
 از اصلي تری��ن گروه هاي مخالف رژیم

آل خلیفه است.
تاکنون ش��مار بازداش��ت ش��دگان به 
بی��ش از 400 نفر رس��یده و براس��اس 
ش��واهد مردم بحرین، ب��ا وجود تدابیر 
 امنیت��ي که از س��وي نیروه��اي امنیتي
آل خلیفه، نظام سعودي و امارات در نقاط 
مختلف شهر و روستا انجام شده است، 
 همچنان مردم ب��ر مطالبات خود تأکید

مي ورزند. 
دش��منان مردم،  دس��تگیر ش��دگان در 
خان��ه و خیاب��ان را ب��ا ان��واع تهدید، 
تجاوز و ش��کنجه مي خواهند وادار به 
س��کوت کنند، ولي شورشیان با تالش 
گس��ترده خود خواستار حقوق مساوي 
براي ش��یعیان و خواهان برچیده شدن 
 پایگاه ه��اي غ��رب و ش��عار برکناري

آل خلیفه با نام آزادي هستند.
 ای��ن خش��م جدی��دي اس��ت ک��ه در
استقامت معترضان در میدان شهدا دیده 
مي ش��ود و با ایس��ت هاي بازرسي در 
بزرگرا ه ها و تخریب منازل و مس��اجد، 
تغیی��ر نمي کن��د؛ هر چن��د گزارش ها 
حاک��ي اس��ت برکناري افراد ش��یعه از 
ادارات روز ب��ه روز ادام��ه دارد و از 
برگزاري مراسم عزاداري کشته شدگان 

جلوگیري مي شود. 
 ای��ن در حالي اس��ت که س��ازمان هاي

بین الملل��ي هیچ عبارتي در حمایت از 
این مردم مظلوم اظهار نکرده اند و واکنش 
 ضعی��ف دولت آمریکا به کش��تار مردم
را کنج��کاوي کش����ورها   بحری���ن،  
برانگیخت��ه که ایاالت متح��ده در برابر 
این فجایع آل خلیفه چرا سکوت کرده 

است؟
آیا ای��ن هماهنگ��ي با دول��ت بحرین 

نیست؟
 آی��ا این قربان��ي کردن م��ردم بحرین 
ب��راي حفظ منافع عربس��تان و متحدان 
اروپایي و آمریکایي و ادامه سرکوب تا 
س��کوت مردم نیست؟ تنها پاسخ غرب 
به جنایت دولت بحرین این اس��ت که 
س��خنگوي آنان گفته اس��ت از پادشاه 
بحرین خواس��ته شده که به حقوق بشر 

در این کشور احترام بگذارد!

جهان نمانصف النهار نصف النهار

در س��ال گذش��ته از یك هزار و 500 حادثه اي که در بخش کارگري استان 
اصفهان به وقوع پیوست، 100 مورد آن منجر به فوت کارگران شد. رئیس 
اداره بازرسي اداره کار و امور اجتماعي استان اصفهان در نشست کارگروه 
تخصص��ي ایمني در کار و صنعت که براي دومین بار در اس��تان اصفهان 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: از اهداف تش��کیل کارگروه ایمني در کار و 
صنعت، کنترل و کاهش حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو در دو بخش 
کارگري و کار ناشي از کار شهروندي است. امیرمسعود حاج رستمي ادامه 
داد: این کارگروه تخصصي به عنوان کارگروه زیرمجموعه س��تاد مدیریت 
بحران اس��تانداري اصفهان در محل اداره کل کار و امور اجتماعي اس��تان 
 اصفهان تش��کیل مي گردد. وي افزود: دورنم��ا و افق این کارگروه کاهش
10 درصدي حوادث منجر به فوت و یا قطع عضو تا پایان دو سال از زمان 
آغاز به کار این کارگروه اس��ت. وي با بیان این که در پنج سال گذشته از 
آغ��از این کارگروه پیش بیني کاهش 25 درص��دي حوادث منجر به فوت 
 و ی��ا نقص عضو و در عملکرد 20 س��اله این کارگ��روه باید این حوادث

50 درص��د کاه��ش یابد، گفت: س��ازماندهي و هدفمند و پیوس��ته کردن 
اقدام��ات ایمني در کار و صنعت از بس��ترهاي این اه��داف خواهد بود. 
حاج رس��تمي ادام��ه داد: تمام��ي دس��تگاه هاي اس��تاني و صنایع و بخش 
خصوصي در قالب نظام مش��ارکتي به منظ��ور کنترل و کاهش حوادث به 
صورت هماهنگ و یکپارچه در این کارگروه فعالیت خواهند کرد. وي بیان 
داشت: ارتقاي فرهنگ ایمني تمامي کارکنان و شهروندان از طریق آموزش 
و تبلیغات ایمني در س��طح وسیع و فراگیر براي آحاد مردم، از برنامه هایي 
است که در راستاي تحقق اهداف کارگروه در استان اجرایي مي شود. وي 
افزود: گسترش نظم و انضباط اجتماعي از طریق استقرار سیستم هاي خود 

مس��ئولیت پذیري در زمینه ایمني توسط تمام دستگاه هاي اجرایي و صنایع 
با استانداردسازي همه فعالیت هاي روزانه کارکنان، سومین هدفي است که 
این کارگروه در برنامه ه��اي خود دنبال مي کند. وي با بیان این که اجراي 
این اقدامات س��بب افزایش بهداش��ت رواني و کاهش حوادث مي ش��ود، 
گفت: کارگروه تخصصي ایمن��ي در کار و صنعت تمامي صنایع دولتي و 
دس��تگاه هاي زیر مجموعه و وابسته به دولت و همچنین واحدهاي بخش 

صنعتي و تشکل هاي آنها را در اقدامات خود مشارکت مي دهد. 
حاج رس��تمي ادامه داد: در سال گذش��ته یك هزار و 500 مورد حادثه در 
اس��تان اصفهان در بخش کارگري به وقوع پیوس��ت که از این تعداد 100 

مورد منجر به فوت و بقیه منجر به نقص عضو کارگان شده بود. 

در سال گذشته؛

100 كارگر در اصفهان جان خود را از دست دادند

با بهره برداری از خيابان باغ گلدسته

چهارباغ به پياده راه تبديل می شود 

مع��اون صنایع دس��تي کش��ور گف��ت: از آغاز 
راه اندازي خانه هنرمندان صنایع  دستي کشور، 
تا به حال صنعتگران سراس��ر کش��ور موفق به 
فروش غیر مس��تقیم یك میلیارد تومان از اقالم 

و تولیدات خود شده اند.  
تهمین��ه دانیالي افزود: معاونت صنایع  دس��تي 
کش��ور اه��داف حمایتي خود را در دو س��ال 
گذشته با تشویق هنرمندان به ایجاد تشکل ها و 
اتحادیه هاي صنایع  دستي پیگیري کرده است. 
وي اظهار داش��ت: ش��کل  گی��ري اتحادیه ها، 
تعاوني ه��ا و همچنین تش��کل هاي مردم نهاد، 
نق��ش مؤث��ري در ارتق��اي کیف��ي تولیدات، 

هماهنگ��ي میان هنرمن��دان و صنعتگران براي 
ش��ناخت بازاره��اي ه��دف و نیز آش��نایي با 
قوانی��ن و مق��ررات در زمینه ه��اي مرتب��ط با 
تولی��د و فروش محصوالت صنایع   دس��تي را 
دارد. مع��اون صنایع  دس��تي س��ازمان میراث 
فرهنگي کش��ور تصریح کرد: در همین راس��تا 
خانه هنرمندان صنایع  دس��تي در سال گذشته 
به عن��وان مکاني براي نمای��ش برترین آثار و 
تولیدات صنایع دس��تي و فضایي براي سفارش 
پذی��ري و ف��روش غیر مس��تقیم آغ��از به کار 
ک��رد. دانیالي افزود: ب��راي بیش از یك میلیارد 
تومان تولیدات صنایع دس��تي تا به حال در این 

مکان بازاریابي ش��ده است. این مقام مسئول با 
 اش��اره به این که در زمان حاض��ر 11 هزار و

200 اثر ش��اخص و برجس��ته صنایع دستي در 
ای��ن خانه موجود اس��ت، اظهار داش��ت: این 
 آثار به س��ه ه��زار و 800 صنعتگ��ر و هنرمند
صنایع  دس��تي مربوط مي شود. وي خاطرنشان 
ک��رد: با حض��ور صنعتگ��ران برتر کش��ور در 
17 رش��ته صنایع  دس��تي ش��اهد تولی��د زنده 
محص��والت در رش��ته هایي همچ��ون باتیك، 
نگارگري، س��اخت زیور آالت سنتي، منبت و 
خراش روي مس هس��تیم که اقدامي کم نظیر 

به شمار مي آید.

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان:

دانشگاه ها در سال جهاد اقتصادي به سمت توليد محصوالت
دانش بنيان حركت كنند 

فروش غيرمستقيم يك ميليارد تومان اقالم صنايع دستي
در سراسر كشور

رئی��س دانش��گاه صنعت��ي اصفه��ان گف��ت: 
الزم اس��ت دانش��گاه ه��ا و مراک��ز علم��ي 
کش��ور در س��ال جه��اد اقتصادي به س��مت 
 تولی��د محصوالت دان��ش بنی��ان و مبتني بر

 فناوري هاي نو و برتر حرکت کنند.
محمد اس��ماعیل همداني گلشن افزود: تولید 
محصوالت دانش بنیان ع��الوه بر تأمین نیاز 
ب��ازار داخلي، به افزایش ق��درت صادرات و 
رقابت با محصوالت خارجي، اش��تغالزایي و 
افزایش تولید مي انجامد. وي جهاد اقتصادي 
را ش��امل س��ه محور اصل��ي رف��ع نیازهاي 
داخلي و کاه��ش تأثیرات تحریم ها، افزایش 
بهره وري اقتص��ادي با توجه به منابع مالي و 
انس��اني موجود و افزایش تولید، اشتغالزایي 
و صادرات غیر نفتي دانست. همداني گلشن 
با تأکید بر این که دانش��گاه ها و مراکز علمي 

در هر س��ه محور مي توانند به صورت جدي 
وارد ش��وند، تصری��ح کرد: بیش��تر کاالهاي 
تحریمي از فناوري هاي جدید و دانش بنیان 

برخوردارند.
 وي اف��زود: دانش��گاه ه��ا در ای��ن زمین��ه
مي توانند با دس��تیابي به فن��اوري تولید این 
قبی��ل محص��والت، به رفع نیازهاي اساس��ي 
کش��ور بپردازن��د. این اس��تاد دانش��گاه بیان 
داش��ت: در زمینه بهره وري نیز دانش��گاه ها 
قادرن��د با اجراي پ��روژه ه��اي تحقیقاتي یا 
مش��اوره در زمینه مدیریت، وارد همه حوزه 
 ها ش��ده و به افزایش بهره وري کمك کنند. 
همداني گلشن با اشاره به برنامه هاي دانشگاه 
صنعت��ي اصفهان در س��ال جه��اد اقتصادي 
گفت: تربی��ت نیروي انس��اني متخصص در 
تم��ام حوزه هاي مرتبط با مباحث اقتصادي و 

صنعتي اهمیت بسیاري دارد و این دانشگاه با 
توجه به اعتبار و توانایي خود همواره در این 

مسیر گام برداشته است.
وي یکي دیگر از برنامه هاي این دانش��گاه را 
انج��ام پروژه هاي پژوهش��ي در زمینه انرژي 
هاي تجدیدپذیر دانس��ت و افزود: اس��تفاده 
از ان��رژي خورش��یدي، بادي و بی��وگاز در 
جه��ت تولید انرژي الکتریک��ي، از مهم ترین 
نیازه��اي اقتصادي امروز کش��ور اس��ت که 
دانشگاه صنعتي اصفهان در این زمینه فعالیت 
مي کند. همداني گلش��ن فعالی��ت در مباحث 
مختلف مربوط به حوزه دفاعي را نیز از دیگر 
برنامه هاي این دانش��گاه عنوان کرد و یادآور 
ش��د: دانش��گاه صنعتي اصفهان در این حوزه 
پروژه هاي بس��یار مهمي را تاکنون انجام داده 

است. 

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

اعالم  اصفهان  شهرداري  مالي  و  اداري  معاون 
کرد: با بهره برداري ادامه خیابان باغ گلدسته به 
منظور حفظ و حراست از محور تاریخي چهارباغ 
عباسي، امکان تبدیل پیاده راه و محدودیت تردد 
وسایل حمل و نقل شخصي فراهم خواهد شد. 
اظهار  این مطلب   با اعالم  ن ژاد  مرتضي حسام 
داشت: تردد وسایل نقیله در خیابان باغ گلدسته 
موازات  در  جایگزین  کمکی  خیابان  عنوان  به 
مؤثری  و  اساسی  نقش  عباسی  چهارباغ  محور 
خیابان  که  این  به  توجه  با  و  داشت  خواهد 
چهارباغ در هسته مرکزی شهر از آثار تاریخی 
گردد،  می  محسوب  اصفهان  شهر  ارزشمند  و 
 برای حفظ و حراست از این محور، در آینده به

پیاده راه تبدیل خواهد شد. 
خیابان احداث  ادامه   که  این  به  اشاره  با   وی 
هاي  خیابان  از  یکي  عنوان  به  گلدسته  باغ 
مصوب طرح تفصیلي شهر است، اذعان داشت: 
این طرح عالوه بر تقویت نقش شریاني محور 
مذکور، به لحاظ ترافی��کي، کم��ك شایانی  به 
امام  میدان  فاصل  حد  عباسي  چهارباغ  خیابان 

حسین)ع( تا میدان انقالب خواهد کرد.
گلدس��ته، باغ  پ��روژه  اج��رای   هم��چنی��ن 
زمینه ساز حرکت مهم زیست محیطي، تاریخي 
محسوب اصفهان  کالنشهر  در  فرهنگي   و 
می شود. معاون اداري و مالي شهرداري اصفهان 
به بهره برداري فاز اول ادامه خیابان باغ گلدسته 

علیخان  سید  تا  آمادگاه  های  خیابان  حدفاصل 
رمپ  و  پارکینگ  طبقه  دو  متر،   222 طول  به 
ضلع غربی این خیابان در نیمه اول سال جاری 
پارکینگ  و  خیابان  ادامه  کرد:  تصریح  و  اشاره 
مرحله  دو  در  متر   700 طول  به  گلدسته  باغ 
حدفاصل خیابان هاي آمادگاه و کمال اسماعیل 
نیز اجرا مي شود. وي اعتبار اولیه فاز اول ادامه 
خیابان باغ گلدسته را 80 میلیارد ریال برشمرد و  
اذعان داشت: پارکینگ این خیابان در دو طبقه 
در زیرزمین مي باشد که بیش از 550 دستگاه 
خودرو ظرفیت  دارد. همچنین براي اجراي این 
پارکینگ 19 هزار مترمرب�ع بت�ن ریزي سق�ف 

انجام خواهد شد. 

فوالدگر:
 سرمایه گذاري بخش خصوصي
در اجراي اصل 44 کمرنگ است 

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شوراي اسالمي،  سرمایه گذاري هاي جدید 
از س��وي بخش خصوصي را در اجراي این اصل از قانون اساس��ي، کمرنگ 
دانس��ت. حمیدرضا فوالدگر  دلیل این کار را عدم کاهش تصدیگري دولت 
در واگذاري ه��ا دانس��ت. وي با انتق��اد از روند کنوني س��رمایه گذاري ها از 
س��وي بخش خصوصي،  افزود: مادامي که مدیران دولتي در رأس واحدهاي 
واگذارش��ده قرار داشته باشند،  نمي توان گفت که در این واحدها خصوصي 
سازي انجام شده و یا اصل 44 کاماًل محقق شده باشد. نماینده مردم اصفهان 
 ب��ا بیان این که واگذاري ها در اجراي اصل 44 قانون اساس��ي تاکنون حدود
76 هزار میلیاد تومان بوده اس��ت،  گفت: با  این رقم واگذاري ها، حدود نیمي 
از کل واگذاري ها انجام شده است. وي این روند را مطلوب دانست و گفت:  
ام��ا معتقدیم اهداف اصل 44 که کاهش تصدیگري هاي دولتي،  ایجاد زمینه 
حضور بخش خصوصي و روح کلي حاکم بر اصل 44 مي باشد، در این اصل 

از قانون اساسي محقق نشده است. 

افزایش 15 تا 25 درصدی نرخ نان
در اصفهان 

مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10گفت: تا پایان سال 90 
قیمت نان در اصفهان بین 15 تا 25 درصد افزایش می یابد.

 نصراله نوری با بیان این که افزایش قیمت نان متناس��ب با یارانه واریزی به 
حس��اب مردم می باشد، اظهار داشت: تا زمانی که این یارانه به حساب مردم 

واریز نشود، افزایش قیمتی صورت نمی گیرد.
وی با اش��اره به این که قیمت نان تا پایان س��ال جاری بین 15 تا 25 درصد 
افزای��ش می یابد، تصریح کرد: قیمت همه اقالم مرتبط با نان نیز متناس��ب با 

قیمت نان افزایش می یابد. 
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 افزود: در افزایش قیمت 
نان همه جوانب از جمله افزایش نرخ انرژی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و تا 

پایان سال افزایش بیشتری در قیمت نان در اصفهان نخواهیم داشت.
 وی با اشاره به این که در شهرستان ها نیز قیمت نان از سوی فرمانداران اعالم 
می  شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود افزایش قیمت نان در شهرستان ها 

نیز بین 15 تا 25 درصد باشد. 
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آژیر

 صبح زود وقتی از خانه به قصد محل 
کار خارج می ش��وی، ذهنت حسابی 
مشغول است: لیست کار های روزانه، 
مس��یری که بهتر اس��ت انتخاب کنی، 
کارهای عق��ب افتاده، مش��کالتی که 
در خان��ه داری. وارد خیاب��ان که می 
شوی حجم ماش��ین ها، صدای بوق، 
 ترافی��ك، مردمی که با عجله از کنارت
م��ی گذرن��د و ب��ه هیچوج��ه متوجه 
خوردن کیفش��ان به تو نمی شوند چه 
برس��د که عذر خواهی بکنند. همه و 
همه بر هیجانت اضافه می کند. بعد از 
زمان انتظار طوالنی، باالخره تاکس��ی 
پیدا می شود و سوار می شوی. دیرت 
ش��ده اگر تا نیم ساعت دیگر به محل 
کار نرسی، تاخیر می خوری. در همین 
فکر ها هستی که ماشینی از پشت خیلی 
آرام به تاکس��ی ات می خورد. مطمئن 
هستی که چیز مهمی نیست اما ناگهان 
راننده با عصبانیت به بیرون می رود و 
ش��روع به داد و فریاد م��ی کند... باید 
به فکر وس��یله دیگری باشی، عصبانی 
می ش��وی و پیش خ��ود فکر می کنی 
تمام بر نامه هایت به هم خورده است. 
خشمگین شدن احساسی است که همه 
ی ما با آن آشنا ئیم. بعضی هایمان آن 
قدر به خشمگین شدن عادت کرده ایم 
که فراموش می کنیم در هنگام خش��م 
چه بالیی بر سر جسم و روحمان می 
آوریم. آن چه مس��لم است در بعضی 
مواقع احساس خش��م اجتناب ناپذیر 
است اما خیلی از مواقع می توانیم با آن 
مقابله کنیم و به خود و اطرافیان کمك 
کنیم تا از ارتباط با هم لذت بیش��تری 
ببریم. در این مطلب سعی می کنیم سه 
راهکار به شما معرفی کنیم تا شما هم 

بتوانید بر عصبانیت خود فائق آئید: 
-  از خش��م های��ی که ام��کان دوری 
جستن دارند، دوری کنید. یعنی بر سر 

مسائل پیش پا افتاده عصبانی نشوید.
 - تاکس��ی که س��وار ش��دی تصادف

می کند. 
-  همسرت فراموش می کند کاری را 

که خواسته بودی انجام دهد.
-  فرزن��دت لیوان آب می��وه را روی 
 وس��ایل خانه یا م��دارك محل کارت

می ریزد.

 - ای��ن ها همه فراخوانی اس��ت تا تو 
خشمگین ش��وی. می توانی آن را رد 
کنی. تکرار جمله های زیر به تو کمك 
می کند ت��ا به دعوت ه��ای بی فایده 

خشم جواب منفی بدهی:
- این مسأله مهمی نیست که عصبانی 
بش��وم. - بهتر است کمی راجع به آن 
فکر کن��م. - او مقصر نیس��ت خودم 

کوتاهی کردم.
- ش��اید دارم زود قضاوت می کنم. - 
دیگ��ر با عصبانیت روز خود را خراب 

نمی کنم. 
حض��رت رس��ول )ص(م��ی فرمایند: 
م��ی خواهید ش��ما را ب��ه آن کس که 
از همه زورمندتر اس��ت رهبری کنم؟ 
آن که هنگام خش��م بهتر خود را نگاه 
م��ی دارد. اما گاهی اوقات اتفاقاتی در 
زندگی ات می افتد که تو مقصر نیستی 
و یا به موضوعی مرتبط می ش��ود که 
برایت بسیار مهم است و دیگر گریزی 
از عصبانیت نیست در این هنگام بهتر 
اس��ت بر واکنش هایی که نش��ان می 
دهی تسلط داشته باشی. حرکت های 
فیزیکی ک��ه باعث صدمه ب��ه خود یا 
دیگران می شود، گفتن حرف هایی که 
در آینده موجب پشیمانی ات می شود 
ورنجان��دن اطرافیان و عزیزانت و... را 
در کنترل خود داش��ته باش. با تمرین 
م��ی توانی در صورت ل��زوم عصبانی 
شوی اما تا حد مجاز. برای عصبانیت 
خود هم خ��ط قرمز هایی تعریف کن 
و به آنها پایبند ب��اش. کارهای زیادی 
م��ی توانی انجام دهی ب��ه عنوان مثال 
نفس عمیقی بکش، راه برو، لیوان آب 
خنک��ی بخور، صحنه را ترك کن و.... 
این که چقدر موفق ش��وی بستگی به 
این دارد ک��ه تا چه حد برای موفقیت 
خود مسر باشی و مسأله مهم تر این که 
نشانه هایی که ما را عصبانی می کند ، 
مهم است زیرا مانند تب که می گوید 
عفونت��ی در جایی از بدن وجود دارد ، 
این نشانه ها خبر از حضور مشکلی در 
زندگی ات می دهند. تالش کن. شاید 

بتوانی آن را رفع کنی.
 البته عصبانیت فقط یك پیك است و 
تو را آگاه می کند وظیفه حل مش��کل 

با تو است.

جامعه

عصبانی باش ، اما به اندازه!  بذله گویی بهترین پاسخ، 
شرایط ناگوار 

آيا من به خود قوی تر نياز دارم؟ 

احترام به خود، مقوله بسیار مهمی است که با آن می توان سطح توانایی ها 
و قابلیت های ش��خصیتی خود را به خوبی ارزیابی کرد. یك نمود ش��ایع 
از احت��رام به خود ضعیف در افرادی دیده می ش��ود که دچار بی نظمی و 
اختالل در خوردن هستند. احترام به خود در سطح پایین با عدم توانایی 
در ش��ناخت و ابراز واکنش نامناس��ب عاطفی - احساسی نمود می یابد. 
)در واقع این عدم توانایی ها یك احترام به خود ضعیف را در فرد شکل 
می ده��د، اما یکی از ویژگی های ش��خصیتی فرد بیمار این اس��ت که از 

اختالل خوردن رنج می برد.
 ب��ه عبارتی، س��ایر مش��کالت روان ش��ناختی ک��ه به دنب��ال اختالل در 
غذا خ��وردن ظاهر می ش��وند، اغلب ناش��ی از احترام به خود در س��طح 
ضعیف اس��ت. افراد تحت تأثیر اختالل در خوردن، همیش��ه با خودشان 
برخورد انتقادی دارند و به همین دلیل خودشان را در همه سطوح ناالیق، 
نامناس��ب، ناخوشایند و غیر زیبا ارزیابی می کنند. آنها فکر می کنند بدن و 
ظاهرش��ان، موضوع اصلی نارضایتی و ناخشنودی آنهاست. شاید به این 
دلیل که اصالح و ایجاد تغییر در بدن، آس��ان تر از ایجاد تغییر در س��ایر 
جنبه های شخصیتی شان است. آنها تالش می کنند دوباره اعتماد به نفس 
و احترام به خود را در خودشان به وجود آورند و اگر نمی توانند در سایر 
حوزه ه��ا این موارد را پیدا کنند، با تکیه بر این فکر و ایده و با تمرکز بر 
کنترل بدن و ظاهرش��ان، این ویژگی ها را تقویت کنند. متأس��فانه، رژیم 
س��خت و حذف برخی رفتاره��ا دراین چارچوب، تنه��ا راه گریز برای 
فرار از مس��ائل اساسی و مهم تری است که فرد نمی خواهد به آنها توجه 
کن��د و در واقع آنه��ا را بپذیرد. به این دلیل، در دوره حل مش��کالت و 
درمان عوارض ناش��ی از نبود احترام به خود در س��طح مناسب در افراد، 
اخت��الل در خوردن نیز نم��ود دارد. اگر روان درمانگر یا روانپزش��ك به 
بیماران کمك نکند که آنها توان »احترام به خود« را در خود کش��ف کنند 

و همچنین احساس اعتماد به نفس و یك خود قوی تر را در شخصیتشان 
ایجاد و تقویت نمایند؛ نمی توان آنها را متقاعد کرد که تکنیك های افراطی 
کنترل وزنشان را رها کنند. به این ترتیب، آنها به زودی دچار عالئم اصلی 

بیماریشان خواهند شد. 
مفهوم خودباوری و اعتماد به نفس چیست؟ 

م��ا چگونه می توانیم ب��ا فراگیری و به کارگیری مه��ارت های ارتباطی، 
نیازه��ا و حقوق خود را بیان کنیم؟ از چه راه هایی می توانیم توان احترام 
ب��ه خود را در خود تقویت کنیم؟ خودب��اوری و اعتماد به نفس در واقع 
توانایی بیان نیازها، حقوق و احساسات مثبت و منفی خود بدون برخورد 
خش��ونت آمیز با حق��وق، مرزها و حدود دیگران اس��ت. اعتماد به نفس 

عبارت است از:

- مهارت های ارتباطی، توانایی بیان افکار و عقاید نو و آینده نگر
- توانایی شناخت و بیان احساسات خود

- تعریف حدود، مرزها و احترام گذاشتن به آنها
- ایج��اد ارتب��اط و گ��وش دادن به دیگ��ران از راه هایی باز، مس��تقیم و 

صادقانه
البته بی تردید، هیچکس قادر  نخواهد بود که خیلی س��ریع به این اهداف 
دس��ت یابد. روانشناس��ان بر این باورند که قبل از این که شما سعی کنید 
این مهارت های ارتباطی را برای کس��ب اعتماد به نف��س دنبال کنید، الزم 
اس��ت به این موضوع اعتقاد   داش��ته  باشید که هر انس��انی دارای حقوق 

مشروعی شامل حقوق زیر است:
- حق داشتن ارزش ها، افکار، ایده ها و احساسات خاص خودتان

- حق تغییر و ایجاد بهبودی و رش��د در زندگیتان بر مبنای راه هایی که 
خودتان تشخیص می دهید.

در اولوی�ت ه��ا  تعیی��ن  و  زندگیت��ان  هدای��ت  چگون�گ��ی  ح��ق   - 
برنامه ریزی ها و اهدافتان

- حق توجیه کردن احساسات  خود در برخورد با دیگران
- حق محترم شمردن نیازها ، حدود و مرزهایتان 

- حق نه گفتن
- ح��ق فرصت دادن به خود و اس��تفاده از زمان الزم برای فرموله کردن 

عقاید و آرزوهای خود قبل از این که آنها را بیان کنید. 
- حق درخواس��ت کمك و اطالعات، بدون این که احس��اس منفی شرم 

یا گناه کنید.
- حق اشتباه کردن

- حق تغییر افکار یا مواردی که به طور غیر منطقی نمود  دارند.
- حق دوست داشتن خودتان، حتی زمانی که کامل نیستید.  

 اعمال ما همیش��ه رس��اتر از کلماتند؛ 
به عن��وان مثال تبس��م ش��ما به طرف 
مقابلت��ان می گوید: من دوس��تت دارم، 
تو مرا خوش��حال می کنی، از مالقاتت 
خوشحالم«. تبس��م خرجی ندارد، ولی 
چیزهای بسیاری می آفریند. لبخند بدون 
این که دهنده اش را فقیر کند، گیرنده را 
ثروتمند می کند. تبسم یك لحظه بیشتر 
پایدار نیس��ت، ولی گاهی خاطره اش تا 
ابد باق��ی می ماند. هیچ کس آن قدر غنی 
نیس��ت که نیازی به تبسم نداشته باشد 
و هیچ ک��س آن قدر فقیر نیس��ت که از 
عهده بخشش یك تبسم برنیاید. لبخند، 
خس��تگی را برطرف و افراد مأیوس را 
امیدوار می کند. لبخند، اشعه آفتاب است 
برای افسردگان و بهترین پادزهر طبیعی 
است برای غم و ناراحتی. با همه اینها، 
تبس��م را نه می توان خرید و نه می توان 
گدای��ی کرد و نه می ت��وان دزدید، زیرا 
تبس��م یك کاالی زمینی نیس��ت، مگر 
زمانی که عطا شود. پس لبخند را فراموش 
نکنید. لبخند بی هزینه شما، گرانبهاترین 
هدیه اس��ت.در تمام دنیا انسان ها وقتی 
خوش��حالند، لبخند می زنن��د. بر طبق 
تحقیقات انسان شناسان، لبخند یکی از 
احساسات جهانی و شاخص احساسات 
انسانی اس��ت. توانایی لبخند زدن یکی 
از تفاوت ه��ای اصلی فیزیولوژیك بین 

انسان و حیوان است. 
توانای��ی لبخن��د زدن از کارکرده��ای 
س��طوح عالی مغز اس��ت ک��ه فقط در 
نوع انس��ان و حیوان است، در حالی که 
انقباض عضالت صورت برای نش��ان 
دادن خشم و تنفر در اغلب پستانداران 
عالی وجود دارد. دکتر پل اکمن محقق 
ارتباط��ات غیرکالم��ی می گوید: لبخند 
یکی از س��اده ترین و در عین حال یکی 
از گیج کننده ترین حاالت انس��ان است. 
ب��رای یك لبخن��د، تنها ی��ك ماهیچه 
ص��ورت مورد نیاز اس��ت، در حالی که 
برای نش��ان دادن اندوه و یا تنفر، دست 
ک��م بای��د دو ماهیچه صورت ت��ان را 
به کار بگیرید، یعنی برای لبخند زدن به 
انرژی به مراتب کمتری نیاز دارید. پس 
کسانی که پیوس��ته اخم به چهره دارند، 
ان��رژی فراوانی را مص��رف می کنند تا 
خصوصیتی را در چهره خود پدید آورند. 
تحقیقات علمی جدید همگی مؤید آن 
ضرب المث��ل قدیمی اند ک��ه می گوید: 
 خن��ده بر ه��ر درد بی درمان دواس��ت.

 بر طب��ق تحقیقات پزش��کان خندیدن 
بر تمام اندام های ب��دن تأثیر می گذارد، 
به عنوان مس��کن طبیع��ی عمل می کند، 
فشار روانی را کاهش می دهد، کالری ها 
را به س��رعت می سوزاند و سوءهاضمه 
را بهبود می بخش��د. در حال حاضر نیز 
دانش��مندان معتقدن��د ک��ه می توانیم با 
خنده چاق��ی را از بین ببریم، زیرا خنده 
به س��رعت سوخت و س��از را افزایش 
می ده��د. جری��ان خ��ون و فرآیندهای 
هاضمه ب��ا خندیدن س��رعت می یابند 
و کل سیس��تم ب��دن از حال��ت رکود و 
کسالت خارج می شود. دکتر جون گومز 
روانپزش��ك می گوید: خن��ده در نهایت 
بهترین ش��یوه کنار آمدن ب��ا هیجانات 
عصبی و موقعیت های پراسترس است. 
خنده، استرس را همچون یخی در برابر 
آتش ذوب می کند. لبخند و خنده، رشد 
س��رطان را متوقف می سازد. همچنین 
کس��انی که بیش��تر می خندند، کمتر در 
معرض ابتال به س��رطان ق��رار دارند و 
کس��انی که در زندگی، خود را از شادی 
دور نگ��ه می دارند، به مراتب بیش��تر از 
مردم ش��اد به س��رطان دچار می شوند. 
گاهی پی��ش می آید که تمایلی به لبخند 
زدن نداری��م و حالم��ان چندان خوش 
 نیس��ت؛ در چنی��ن صورت��ی می توانیم
نکته ای زیر را به کار ببندیم و همه باید به 
مؤثر بودن آنها امیدوار باشیم تا هیچ گاه 
چهره مان از لبخندی زیبا خالی نباش��د. 
این سخن مارك تواین را فراموش نکنید: 
هیچ چیز غم انگیزتر از دیدن چهره های 

جوان ولی عبوس نیست.
- به خ��ود بقبوالنید که لبخند بزنید و یا 

پیش خود آوازی را زمزمه کنید. 
- ط��وری رفتار کنید که گویی ش��اد و 
خوشحالید. این امر موجب می شود که 
ش��ادی، شما را فراموش نکند. اغلب ما 
درس��ت به همان اندازه احساس شادی 
می کنیم که تصمیم گرفته ایم شاد باشیم. 
- همیش��ه قدردان باش��ید و به نعماتی 
که دارید بیندیش��ید. همیش��ه احساس 
قدرشناس��ی ب��ا طبیعی تری��ن لبخن��د 
دنیا همراه می ش��ود. همه ج��ا پیام آور 
دوس��تی، شادی و نشاط باشید تا هم از 
شما اس��تقبال کنند و اگر تاکنون چنین 
می پنداش��تیم که ابتدا باید شاد باشیم و 
س��پس لبخند بزنیم، طبق تئوری جدید 
می توانیم ابتدا لبخند بزنیم و سپس شاد 

شویم.

باوجود لبخند...

پنجره

دث
حوا

رئی��س پلی��س آگاه��ی اس��تان اصفهان ب��ا بیان ای��ن ک��ه 80 درصد از 
 کااله��ای آرایش��ی و بهداش��تی ک��ه به ص��ورت قاچ��اق وارد کش��ور
 می ش��ود غیر استاندارد هستند در خصوص استفاده از این کاالها به مردم

هشدار داد.
ورود ب��ا  برخ��ورد  داش��ت:  اظه��ار  زاده   س��رهنگ حس��ین حس��ین 
 کااله��ای قاچ��اق ب��ا توجه ب��ه این که دش��منان قص��د ضرب��ه زدن به
زیرس��اخت های اقتصادی کشور ما را دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
این مقام مس��ئول عنوان داش��ت: ورود کاالهای قاچ��اق عالوه بر این که 
با خروج ارز از کش��ور جلوگی��ری از تولیدات صنعت��ی داخلی، بیکاری 
 و ایج��اد مش��اغل کاذب ضربه های مهلکی به حوزه اقتصاد کش��ور وارد
 می کند. در حوزه س��المت نیز می تواند آس��یب های فراوانی را به مردم

وارد نماید.
  رئی��س پلی��س آگاه��ی اس��تان تصری��ح ک��رد: بررس��ی ه��ای پلی��س
بهداش��تی و  آرایش��ی  کااله��ای  از  درص��د   80 ک��ه  داده   نش��ان 
 واردات��ی غیر اس��تاندارد بوده و س��المت افراد جامعه را ب��ا خطر مواجه

می سازد.
وی با بیان این که واردکنندگان این گونه کاالها فقط به کس��ب پول خود 
فکر می کنند و سالمت افراد برایشان مهم نیست به مردم در این خصوص 

هش��دار داد و گفت: توصیه پلیس به مردم این اس��ت از لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی خود را از دس��ت فروش ها و فروش��گاه ه��ای غیر مجاز و 
واحدهای��ی که بدون مجوز وزارت بهداش��ت فعالیت می کنند خریداری 

نکنند.
س��رهنگ حسین زاده در ادامه الویت های کاالهای قاچاق کشف شده در 
استان اصفهان را شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، 
البسه و پوشاك، تلفن همراه، برنج و کیف و کفش عنوان کرد و گفت: در 
س��الی که به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده پلیس هم دوشادوش 
س��ایر دستگاه های مس��ئول کشور تمام تالش خود را می کند تا با مبارزه 
ج��دی و قاطعانه با واردکنندگان کاالهای قاچاق گام مهمی در توس��عه و 

پیشرفت کشور بردارد.
 ای��ن مق��ام انتظام��ی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن زمین��ه مردم
 ه��م بای��د از مراک��ز ف��روش معتب��ر خری��داری ک��رده و ب��ه خدمات
پ��س از ف��روش، ضمان��ت نام��ه و لیب��ل ه��ای کااله��ا توج��ه کنند و 
 در ص��ورت مش��اهده م��وارد مش��کوك موضوع را ب��ا پلی��س در میان

بگذارند. 
رئیس پلیس آگاهی استان به تولیدکنندگان داخلی نیز توصیه کرد با ارتقای 
کیفیت و زیبایی کاالهای خود زمینه جذب مردم به سمت تولیدات داخل 

کشور را فراهم سازند.

هشدار رئيس پليس آگاهی اصفهان:

 80 درصد از كاالهای بهداشتی قاچاق غير استاندارد هستند 
اعتراف سارق معتاد به 72 فقره سرقت از 

صندوق صدقات 
یك سارق معتاد که از صندوق های صدقات سرقت می کرد پس از دستگیری 
توسط مأموران پایگاه شرق پلیس آگاهی اصفهان به 72 فقره سرقت از صندوق 
صدقات اعتراف کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس سرهنگ حسین 
حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر وقوع س��رقت از صندوق صدقات س��طح شهر اصفهان موضوع در دستور 
کار پایگاه شرق پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در این راستا واحدهای 
گشت پلیس توجیه و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری مرتکبین آن آغاز 
ش��د تا این که س��رانجام یکی از واحدهای گشتی پلیس به شخصی که کنار 
یك صندوق صدقات پرس��ه می زد مشکوك شده و وی را دستگیر کرد. این 
 مقام مس��ئول در ادامه عنوان داش��ت: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی طی
بررس��ی های انجام شده مشخص شد وی »رسول – س« نام داشته که عالوه 
بر داش��تن س��وابق متعدد کیفری اعتیاد شدیدی نیز به مواد مخدر دارد. وی با 
بیان اینکه حین دستگیری از نامبرده مقادیری وجوه نقد که از داخل صندوق 
صدقات به سرقت رفته بود گفت: متهم علت و انگیزه خود از این سرقت ها را 
نداشتن شغل و یافتن مبلغی برای تأمین هزینه مصرف مواد اعتیاد آور خود بیان 
کرد. رئیس پلیس آگاهی استان با بیان این که متهم تاکنون به 72 فقره سرقت 
از صندوق صدقات س��طح شهر اقرار کرده عنوان داشت: با اقرار صریح متهم 
در این خصوص پرونده تش��کیل و وی جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی تحویل داده شده و وجوه کشف شده نیز به کمیته امداد امام خمینی)ره( 

منتقل گردید.

 بی شك هر کدام از ما در طول زندگی روزمره خویش 
در شرایطی قرار می گیریم که ممکن است کنترل اعصاب 
و رفتار خود را از دست بدهیم و به گونه ای غیر طبیعی 
عمل کنیم. زمانی که به ش��دت عصبانی شده ایم و تمام 
اعضای بدن ما آماده پرخاشگری است. وقتی که ترسیده 
ایم و ترس تمام وجود ما را پر کرده است و جز منبع ترس 
و فرار از آن ، هیچ چیز دیگر را نمی توانیم احس��اس و 
ادراك کنیم. آن گاه که به خاطر از دست دادن یك موقعیت 
یا هر چیز ارزشمند دیگر افسرده شده ایم. هنگامی که به 
 لحاظ یك اش��تباه مورد تمسخر و مضحکه دیگران قرار
می گیریم و از ش��رم تا بناگوش س��رخ می شویم یا آن 
موقعی که در مواجه با درخواس��ت اطرافیان دوس��تان و 
همکاران، توان دادن پاس��خ منفی از ما سلب شده است. 
موقعیت ها و شرایطی اند که ما را رنج می دهند هر یك 
از م��ا برای رهایی از چنی��ن وضعیت هایی به طور حتم 
مکانیزم هایی را به کار برده ایم شاید رفتارهای خاصی را 
 به صورت قالبی فرا گرفته ایم و در مقابل هر نوع محرکی
پاس��خ های یکس��ان ارائه م��ی دهیم. ممکن اس��ت در 
برخی موارد احس��اس کرده باش��یم که پاسخ ما به یکی 
از چنی��ن موقعیت های رنج آوری قان��ع کننده یا ارضا 
کننده نبوده اس��ت. آیا به راس��تی همه واکنش های الزم 
را برای رویارویی با همه موقعیت ها فرا گرفته ایم؟ آنها 
کدام اند؟ در بس��یاری از م��وارد گفتار نغز و بذله گویی 
بهترین پاسخ به شرایط ناگوار و رنج دهنده است. تجربه 
به اثبات رسانده اس��ت که شرایط ناراحت کننده دائمی 
نیستند و بعد از اندك مدتی خاصیت رنج آور بودن خود 
را از دس��ت می دهند. شاید این امر بدان علت باشد که 
ح��وادث اتفاق افتاده به اندازه ای که فکر می کردیم آزار 
دهن��ده نبوده اند بلکه تفس��یر ما در آن لحظه چنین بوده 
اس��ت. برخی از روان شناس��ان اعتقاد دارند که به جای 
اتفاقات بیرونی، اندیشه های ما ایجاد نگرانی و رنج می 
کنند نه آن چه در بیرون اتفاق افتاده اس��ت. به طور کلی 
بس��یاری از مسائل و مش��کالت زندگی، به ظاهر مهم و 
تعیین کننده اند، در حالی که این طور نیس��ت و نباید آن 
قدر وجود و ذهن فرد را در کنترل خود بگیرند تا جایی که 
همه اعمال و رفتار وی را تحت الشعاع قرار داده، فرصتی 
برای اندیش��یدن به مطالب و مسائل دیگر زندگی نباشد. 
 بعض��ی از مردم جدی بودن و جدی گرفتن یك امر را با
غوطه ور ش��دن در آن اش��تباه می گیرن��د. فرو رفتن در 
یك اندیش��ه عمل یا هر امر دیگ��ری با جدیت متفاوت 
اس��ت. جدی بودن، یعنی مشغول بودن به یك امر و در 

عین حال امور دیگر را از نظر دور نداشتن. به نیکی می 
دانیم که بس��یاری از پدیده ها و اتفاقات زندگی روزمره 
جزی��ی و زودگذرن��د. اما برای لحظات��ی آن چنان تمام 
فضای ش��خصیت ما را در خود می کشند و پوشش می 
دهن��د که هر آن چه را آموخته ای��م فراموش می کنیم . 
ب��ه عنوان مثال وقتی معلم هس��تیم و دانش آموزی ما را 
عصبانی می کند و با رفتارش موجب رنجش ما می شود 
برای دقایقی آن چنان منقلب می شویم که گویی بدترین 
حوادث روی داده است. هر پدیده ای را می توان از نگاه 
و زاویه ای دیگر نیز مشاهده کرد. اگر ذهن ما تنها روی 
احساس یا رفتاری خاص تمرکز کند و تنها همان را ببیند 
و توان ارزیابی، تحلیل و نقد آن را نداشته باشد نتیجه ای 
جز تلخکامی نخواهد داش��ت.اغلب اتفاقات و حوادث 
پریش��ان کننده زندگی را می توان با روح شوخی و بذله 
گویی به اموری قاب��ل تحمل تبدیل کرد. این روحیه که 
فرد بتواند هنگام خشم، عصبانیت یا هر موقعیت عاطفی 
و رنج آور دیگر، لحظه ای توقف کند و با خود ش��وخی 
کن��د یا به خ��ود رفتار و نگرش های خ��ود بخندد یك 
مهارت اس��ت مهارتی ک��ه باید آموخته ش��ود. در مثال 
ف��وق نیز اگر از منظری دیگ��ر حادثه را ببینیم یعنی باور 
داشته باش��یم که نوجوانان نادانسته رفتارهایی انجام می 
دهند که بزرگس��االن را می رنجاند و اگر چنین نبود در 
اصل تربیت معنی پیدا نمی کرد، با رفتار ناخوشایند یك 
نوجوان می توانیم راحت تر کنار بیاییم . همچنین زمانی 
که در کالس درس در مقابل جمعیت و هر جای دیگری 
 به خاطر یك اش��تباه مورد تمس��خر و خنده حضار قرار
م��ی گیریم نباید موقعیت را آن قدر آزار دهنده و ش��رم 
آور بدانیم که گویی همه آبرو و حیثیت ما در گرو همین 
اش��تباه بوده و الغیر. آیا ما به اشتباهات دیگران نخندیده 
ایم؟ خیام می گوید: آیا همه آن چیزهایی که ما را به خنده 
واداشته یا رنج داده اند. امروز فراموش نشده اند؟ پاسخ 
مثبت است آیا آن چه ما را به خندیدن به دیگران واداشته 
خیلی شرم آور بوده و آن چه به نظر ما رنج آور بوده است 
ارزش آن همه رنجیدگی را داش��ته است؟ به یقین پاسخ 
منفی اس��ت مسائلی از این قبیل آن اندازه مهم و ماندگار 
نیستند تا همه افکار ما را به خود مشغول بدارند. به گفته 
آدلر، اعمال هر شخص از زاویه انتخاب شیوه زندگی او 
نگریس��ته می شود شیوه ای که مردم به طور خالق خود 
را س��ازمان می دهند و این کار تعیین کننده پاسخ آنها به 
جهان خارج اس��ت نتیجه عملی این فرض این است که 
ما انسان ها بیشتر تحت تأثیر تفسیرمان از واقعیات قرار 

گیریم  می 
تا خ��ود آن 

واقعیات. از آن 
جا که ما انس��ان 

موج��ودات  ه��ا 
هس��تیم  خودآگاه��ی 

پریش��انی  و  اتفاق��ات 
 های��ی ک��ه ب��رای م��ا ب��ه وج��ود

 می آین��د برای هر فرد قابل مش��اهده 
و دی��دن اس��ت و همی��ن مش��اهده ما را 

دوباره پریش��ان و مختل می کند پریش��انی 
اولی��ه ایج��اد آش��فتگی می کن��د و به نوعی 

خاتم��ه می یاب��د و محدود ب��ه مجموعه ای از 
شرایط است لیکن آش��فتگی های بعدی اغلب 

فراگیر می ش��وند و ممکن است تمام زندگی فرد 
را مختل س��ازند. آن چ��ه در این بحث اهمیت 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه پریش��انی دوم عملی غیر 

منطقی اس��ت. پریش��انی اولیه واقعیتی بوده است که 
اتف��اق افتاده و نمی ش��ود آن را انکار ک��رد اما رغبت به 
تداوم و بازگو کردن ذهنی آن باعث اس��یر ش��دن در دام 
افکار غیرمنطقی و گس��ترش احساس خشم، خصومت 
، ترس و اضطراب بی دلیل می ش��ود که نه الزم اس��ت 
و نه ضروری و برعکس س��بب رنج و تلخکامی بیش��تر 
خواهد بود. یك لحظه شادی مانند نورافکنی در تاریکی، 
فضای تاریك و خس��ته روح را روشن می کند و باعث 
می شود حتی برای یك زمان کوتاه انفکاکی بین حاالت 
عاطف��ی نامطلوب و روان انس��ان به وج��ود بیاید و در 
پرتو همین روش��نایی و جدایی می��ان حاالت نامطلوب 
و روان انس��ان ، ف��رد بتواند خود را دریابد و پریش��انی 
 را از خویش��تن دور کند. تداوم تفک��ر درباره حوادث و
پریش��ان ها گرداب��ی ایجاد می کند که ه��ر لحظه عمق 
آن بیش��تر ش��ده، ش��خصیت ف��رد را در کام خ��ود می 
کش��د. به ح��دی که هم��ه ش��خصیت در آن غرق می 
ش��ود و مش��اهده دنیای بیرون از آن گرداب غیرممکن 
م��ی گردد این حالت از ضعف های انس��ان اس��ت. این 
هم��ان گرایش فطری انس��ان برای تخریب خود اس��ت 
ک��ه آلب��رت الیس به آن اش��اره کرده اس��ت. لیکن همه 
وج��ود انس��ان نبایس��تی در خدمت این گرایش باش��د 
 چون انس��ان صاحب اراده و عقل و ش��عوری است که
 می تواند منطقی هم باش��د و عقالن��ی عمل کند. اگر با
ضعف ها و شکس��ت هایم��ان حت��ی در مواقعی که تا 

حدودی 
ج��ب  مو
 ، تحقی��ر
خشم،  پریش��انی، 
ش��رم و ترس ما می 
ش��وند ب��ا روحیه ای 
آسان گیر مواجه شویم 
و اگر بتوانیم مس��أله را با 
کمی بذله گویی و شوخی 
توأم کنیم بعدها نس��بت به 
شکست ها و ضعف ها خیلی 
حس��اس نخواهیم شد همیشه 
 باید به یاد داش��ته باشیم که همه
 انس��ان ها در رس��یدن ب��ه بعضی 
از ه��دف ه��ای ش��ان شکس��ت می 
خورن��د به خص��وص اگر ه��دف های 
بلن��د پروازانه ای انتخاب کرده باش��ند. اغلب 
اتفاق��ات و حوادث پریش��ان کننده زندگ��ی را می توان 
ب��ا روح ش��وخی و بذل��ه گویی به ام��وری قابل تحمل 
تبدی��ل ک��رد. این روحیه ک��ه فرد بتواند هنگام خش��م، 
 عصبانی��ت ی��ا هر موقعی��ت عاطفی و رن��ج آور دیگر، 
لحظه ای توقف و با خود ش��وخی کند یا به خود رفتار 
و نگرش های خود بخندد یك مهارت است مهارتی که 
 باید آموخته شود. روان شناسان معروف به روان شناسان 
کمال گرا در توصیف شخصیت افراد خود شکوفا بر این 
باورند که یکی از ویژگی های انسان های خود شکوفا توان 
بذله گویی است. از دیگر ویژگی های افراد خودشکوفا 
خوشبینی و مثبت اندیشی است خوشبینی، شوخی و خنده 
 انس��ان را برای مبارزه با منف��ی گرایی و منفی بینی آماده
می سازد انسان هایی که در زندگی و در مقابله با مسائل 
و مش��کالت مربوط به آن موفق ب��وده اند آنهایی اند که 
روش زندگی ش��اد و خوش��بینانه را در پیش گرفته اند 
ش��وخی و بذله گویی با خود و دیگران نه تنها خوشایند 
است و روابط بین فردی را بهبود می بخشد بلکه انسان را 
در برابر فشارهای روانی مختلف مقاوم می سازد. شادی، 
خوشبینی و نغزگویی نیرویی است که وجود شخص را 
از انرژی پر می کند و هیچ جایی برای احساسات و افکار 
 منفی باقی نمی گذارد به گفته موالنا نار خندان باغ را خندان

کند. 
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شهرستان )ویژه کاشان(
اخبار کاشانبزرگان کاشانص

رايحه دلنشين گل هاي محمدي كاشان 
سخاوتمندانه در انتظار گردشگران 

مردم مناطق ییالقي کاشان در ماه هاي اردیبهشت و خرداد ماه هر سال در دامن سرسبز 
خود گل هاي محمدي را به نظاره مي نشیند و رایحه دلنشین آن را سخاوتمندانه به 

همه عالقه مندان گالب محمدي ناب در اقصي نقاط جهان هدیه مي کند. 
به گزارش ایرنا، خاستگاه و موطن اصلي گل محمدي ایران کوه هاي جنوب غرب 
کشور است، نام علمي این گل اصیل ایراني ›گل رز دمشقي است این گل در زمان 
سلجوقیان به دمشق برده و به این نام معروف شد. طبق گفته ها و اسناد موجود درکتب 
تاریخي یکي از مناطقي که در ایران از زمان قدیم تاکنون خاستگاه این گل بوده، قمصر 
کاش��ان به ثبت رسیده است. قمصر منطقه اي در کوهپایه ها و دره هاي کوهستاني 
جنوب غربي کاش��ان قرار دارد خصوصیت ه��ای منحصر به فرد این منطقه موجب 
شده تا این گل قانع نجیب با کیفیت بهتري بروید. این گل با حداقل شرایط محیطي 
و کمترین زحمت مي روید اما دماي خنك در روز و ش��ب، رطوبت نسبي، محیط 
محصور در کوهستان و کمترین جابجایي هوا، جنس خاك، شیب مناسب و شرایط 
 اقلیمي این منطقه باعث مي ش��ود این گل با اسانس مرغوب تر و بوي خوش تري
نسبت به سایر مناطق جهان به ثمر بنشیند. دهستان ها و روستاهاي قمصر نیز مهد گل 
محمدي هستند. سابقه این گل در قمصر به سده هاي اول و دوم هجري باز مي گردد 
و مصداق تاریخي آن گالب پاش هاي گلیني اس��ت که در گورس��تان هاي قدیمي 
قمصر یافت ش��ده اس��ت. طبق گزارش هاي تاریخي اولین کسي که در ایران گالب 

بدست آورد و آن را براي درمان بیماري ها به کار برد ،  ابن سینا بود. 
امروزه گالب به دو شیوه صنعتي و سنتي استحصال مي شود و حجم قابل توجهي 
از آن به شهرها و حتي کشورهاي دیگر از جمله اروپاي شرقي، آلمان و کشورهاي 
عربي صادر مي ش��ود. این برداش��ت که از هفته دوم اردیبهش��ت آغاز مي ش��ود تا 
 آخ��ر خرداد م��اه ادامه مي یابد در این فصل این منطقه ب��ه دریایي صورتي رنگ با 
منظره اي زیبا و رایحه اي دلنش��ین تبدیل مي ش��ود. گل ها در ابتداي صبح یعني 
زماني که هنوز خورشید برنیامده تا حدود ساعت 9 صبح باالترین مرغوبیت و عطر 
را دارند و کش��اورزان در همین ساعات اقدام به چیدن گل ها و انتقال سریع آنها به 
دیگ هاي سنتي یا دستگاه هاي صنعتي مي کنند. گالب گیري به دو شیوه سنتي و 

صنعتي انجام مي شود. 
گالب گیري سنتي: 

در این شیوه از ابزار سنتي این کار استفاده مي شود که تشکیل شده از: دیگ مسي ، در 
دیگ مسي، ني چه، پارچ مسي و دستگاه گرمایشي به نام شاخه که با سوخت نفت 
س��فید یا گازوییل کار مي کند. با توجه به نوع گالب تولیدي مقداري گل در دیگ 
ریخته مي شود، توضیح آن که گالب ها به چند دسته تقسیم مي شوند از جمله: گالب 
دو آتشه، گالب درجه یك، درجه دو و درجه سه. هرچه درجه مرغوبیت گالب بیشتر 
باشد میزان گل ورودي به دیگ بیشتر است به طوري که براي گالب درجه یك دو 
برابر بیشتر از گالب درجه سه، گل مصرف مي شود و براي جوشاندن گالب دوآتشه 

از گالب استفاده مي شود و گالب حاصل اسانس و عطر بیشتري دارد.
گالب گیري صنعتي: 

در روش صنعتي فرآیندي گالبگیري با استفاده از دستگاه هاي مکانیکي طبق مراحل 
سنتي انجام و در نهایت پاستوریزه و بسته بندي مي شود. 

دبير کارگروه اشتغال استان اصفهان:

80 ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزا به كاشان اختصاص يافت 

حسين خان نظام الحكماء
 )وفات 1345 ه.ق(

المأثر و اآلثار:
»میرزا سید حسین خان کاشانی االصل طهرانی السکنی، طبیبی است ماهر 
و ب��ه عز مصاهرت معتمدالخاقان میرزا زی��ن العابدین خان مؤتمن االطباء 

فاخر.«
آثار تاریخی کاشان و نطنز:

»میر سید حس��ین خان نظام الحکما، خاندان وی از مردم هنجن و پدرش 
از روحانیون کاش��ان بود. او به س��ال 1263 ه.ق در شهر کاشان به دنیا آمده 
اس��ت. در جوانی برای تحصیل علم پزشکی به تهران رفته بر اثر پیشرفت 
و ترقیات علمی و استعداد طبیبی خود از طرف ناصرالدین شاه با آن که از 
فرس��تادن دانشجویان ایرانی به فرنگستان خودداری می نمود، برای تکمیل 
علوم پزش��کی و جراحی به پاریس فرستاده ش��د. وی پس از پایان یافتن 
تحصیل و بازگش��ت به تهران از اطبای حضور دربار ناصرالدین شاه شد و 

چندی نیز عهده دار ریاست مجلس حفظ الصحه دولتی بود.«
از تألیفات مهم وی کتاب »مفتاح االدویه ناصری« است که در تهران به طبع 
رسیده است. در مراتب اخالقی، ایمان، عقیده، رفتار و سلوك او با مردم همین 
بس که در وبای عمومی سال 1320 قمری تهران، که کلیه پزشکان و دکترها 
از شهر متواری بودند، نظام الحکما در تمام اوقات 24 ساعت شبانه روز به 
اتفاق شاگردان و دستیاران خود سرگرم معاینه و مداوای بیماران، بدون توقع 
دیناری حق القدم بود و حتی بسا بود که نصف شب به کاروانسراهای بارانداز 
رفته بیمارانی را که در میان توده های خاشاك و کثافت در حال مرگ بودند 
دلداری می داد و از داروخانه شخصی خود داروهای الزم را به رایگان تهیه 
می نمود.دیگر از کارهای نیك و برجسته او تأسیس مدرسه اقدسیه در کوی 
 سرچشمه، مجاور خانه های خود بود که کلیه حقوق و شهریه های کارکنان و
هزینه های جاری آن را شخصاً می پرداخت و نیز برخی از کودکان یتیم و 
بی سرپرست حدود مدرسه به رایگان پرستاری می شدند تا سال 1345 ه.ق 

که نظام الحکما به رحمت ایزدی پیوست.

رئيس اداره بهبود توليدات گياهي کاشان:
برداشت نوبرانه گوجه سبز از باغات 

كاشان آغاز شد
رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهي مدیریت جهاد کش��اورزي کاش��ان آغاز 
برداشت نوبرانه گوجه سبز از 180 هکتار باغات این شهرستان را خبر داد. به 
گزارش فارس سید مصطفي قمصري متوسط عملکرد گوجه سبز کاشان را 
15 تن در هر هکتار عنوان و پیش بیني کرد: امسال میزان 6 هزار و 750 تن 
گوجه سبز از باغات این شهرستان برداشت شود. به گفته وي، میزان برداشت 
این محصول به علت حوادث پیش بیني نشده از جمله سرمازدگي و طوفان 
در س��ال جاري حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته  اس��ت. وي با اشاره به 
درآمد ناخالص 40 میلیارد ریالي برداش��ت محصول گوجه سبز کاشان در 
سال جاري افزود: طي مدت برداشت این محصول تعداد 20 هزار نفر کارگر 
فصلي در روز مش��غول به کار مي شوند. قمصري خاطرنشان کرد: مجموع 
سطح زیر کشت این محصول در کاشان 478 هکتار در باغات مناطق دشت، 
کوهپایه و کوهس��تاني این شهرستان است. وي تصریح کرد: 180هکتار از 
مجموع سطح زیر کشت گوجه سبز در مناطق دشت و کوهپایه اي راوند، و...  
298 هکتار آن نیز در مناطق کوهس��تاني جوشقان کامو، بخش هاي قمصر، 
نیاسر و برزك، روستاهاي قهرود، جوینان، آزران و رحق از توابع شهرستان 

کاشان واقع شده  است. 

رئيس اداره تأمين اجتماعي کاشان:
صدور حكم بازنشستگي 2 هزار نفر

در كاشان 
رئیس اداره تأمین اجتماعي کاش��ان از صدور حکم بازنشستگي براي بیش 
از 2 هزار نفر از ش��اغالن تحت پوش��ش این س��ازمان در کاشان طي سال 
گذش��ته خبر داد. حسن ش��عباني زاده در گفتگو با فارس تصریح کرد: در 
حال حاضر حدود 16 هزار نفر بازنشس��ته، از کارافتاده و بازمانده از تأمین 
اجتماعي کاشان مستمري دریافت مي کنند. به گفته وي تعداد بازنشستگان و 
مستمري بگیران کاشاني از بارنشستگان استان هاي قم، ایالم، لرستان، اردبیل، 
خراسان شمالي و جنوبي نیز بیشتر است. وي شعبه تأمین اجتماعي کاشان 
را یک��ي از بزرگ ترین ش��عبه هاي تأمین اجتماعي کش��ور به لحاظ حجم 
فعالیت دانس��ت و افزود: حجم فعالیت هاي روزانه، ماهانه و س��االنه شعبه 
تأمین اجتماعي کاشان از بسیاري استان هاي کشور بیشتر است. شعباني زاده 
با اشاره به مراجعه روزانه بیش از 500 نفر ارباب رجوع به تأمین اجتماعي 
کاشان یادآور شد: این تعداد در روزهاي پایاني ماه به بیش از یك هزار نفر 
افزایش مي یابد. رئیس اداره تأمین اجتماعي کاشان همچنین هزینه هاي تأمین 
اجتماعي کاشان را دو برابر درآمدهاي این اداره ذکر و خاطرنشان کرد: این 
افزایش به دلیل آمار باالي بازنشستگان در کاشان است. وي استفاده کارگران 
از قانون مش��اغل سخت و زیان آور و استفاده از ماده 10 در زمینه نوسازي 
صنایع کاشان را مهم ترین عامل افزایش آمار بازنشستگان در کاشان برشمرد. 
شعباني زاده در ادامه با اشاره به بروز نارضایتي هاي به وجود آمده در زمینه 
بیمه هاي ساختماني گفت: این نارضایتي ها ارتباطي به عملکرد سازمان تأمین 
اجتماعي نداشته زیرا با تصویب این قانون تأمین اجتماعي ملزم به اجراي 

آن است. 

با حضور وزير نيرو؛
عمليات اجرايي طرح فاضالب كاشان 

آغاز مي شود
معاون امور برنامه ریزي و عمراني فرماندار کاشان از کلنگ زني و آغاز عملیات 
اجرایي طرح فاضالب کاشان در اواسط اردیبهشت و یا اوایل خرداد ماه سال 
ج��اري با حضور وزیر نیرو خبر داد. حمیدرضا تأملي در گفتگو با فارس در 
کاشان از طرح هاي آبرساني به عنوان مهم ترین اولویت شهري و روستایي به 
لحاظ توزیع اعتبارات اعالم و خاطرنشان کرد: در بخش روستایي تکمیل چند 
مجتمع آبرساني روستاهاي پرجمعیت از جمله روستاهاي خنب، دره و جزه و 
جوشقان و استرك و همچنین توجه ویژه به طرح هاي شهري از اولویت هاي 
تأمین اعتبار در سال جاري است. معاون امور برنامه ریزي و عمراني فرماندار 
کاشان در ادامه با اشاره به طرح هاي راه و ترابري کاشان امسال گفت: طرح هاي 
کوچك و پرهزینه اي که سال هاي متمادي با اعتبارات استاني باید تکمیل شود 
حذف و طرح هاي زیربنایي ملي و در قالب اعتبارات ملي جایگزین مي شود. 
تأملي همچنین تأمین اعتبارات براي طرح فاضالب کاش��ان را از طریق بانك 
توسعه اسالمي و اعتبارات ملي اعالم کرد و گفت: در حال حاضر از دو ایستگاه 
تس��ویه خانه طرح فاضالب کاشان یك ایستگاه تسویه خانه از محل اعتبارات 
ملي آغاز ش��ده و تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد. 
وي همچنین از کلنگ زني و آغاز عملیات اجراي طرح فاضالب کاش��ان در 
اواسط اردیبهش��ت و یا اوایل خردادماه سال جاري با حضور وزیر نیرو خبر 
داد و گفت: عدم امضاي ضمانتنامه بانك توس��عه اسالمي براي دریافت سود 
و اصل این تس��هیالت موجب تأخیر در اجراي پروژه فاضالب کاشان است.  
به گفته وي با پیگیري هاي فرماندار و نماینده مردم کاشان در مجلس شوراي 
اسالمي ضمانتنامه توسط وزارت اقتصاد صادر و مشکل برطرف شده  است. 
معاون امور برنامه ریزي و عمراني فرماندار کاش��ان یادآور شد: شرکت آب و 
فاضالب ش��هري این شهرستان در زمینه پیشرفت طرح ها و جذب اعتبارات 
عملکرد بهتري نسبت به بقیه دستگاه هاي شهرستان داشته است. شرکت آب 
و فاضالب ش��هري کاشان 95 درصد از مجموع 40 هزار و 391 میلیون ریال 

اعتبارات استاني خود را جذب کرده  است. 

باغ شهر نياسر كاشان غرق در
 آالله هاي چهار برگ شد

کالن باغ شهر سبز نیاسر کاشان در آستانه اردیبهشت ماه دومین ماه فصل بهار 
غرق در آالله هاي چهار برگ س��فید و صورتي ش��د. به گزارش فارس کالن 
باغ شهر نیاسر کاش��ان از جمله مراکز جذب گردشگري به لحاظ تاریخي و 
اکوتوریستي این شهرستان و کشور است که با آغاز بهار در اواخر فروردین ماه 
دش��ت هاي این ش��هر غرق در آالله مي شود. همه س��اله با آغاز بهار در کنار 
ش��کفتن شکوفه هاي درختان میوه دشت هاي نیاسر ش��اهد رویش آالله هاي 
زیبایي است که در گستره وسیع، چشم اندازي دلفریب خلق مي کنند. گل هاي 
آالله نیاس��ر که داراي رنگي خاص و منحصر به فرد اس��ت از گونه شقایق ها 
است که از طریق پیاز تکثیر مي شود. این گل ها که از نیمه دوم فروردین ماه تا 
نیمه نخست اردیبهشت ماه مي رویند با طلوع آفتاب باز شده و پس از غروب 
خورشید بسته مي شوند و گل آالله نیاسر داراي چهار گلبرگ است که گلبرگ 
آن یك در میان س��فید و صورتي است. گل هاي آالله نیاسر که ده ها هکتار از 
زمین ها و دشت هاي نیاسر را در برمي گیرند به همراه سایر جاذبه هاي طبیعي 
و تاریخي این شهر همه ساله هزاران گردشگر را به سوي خود جذب مي کند. 

معاون فرمانداري کاشان:
اختصاص 91 درصدي اعتبارات تملك 

دارايي استاني در كاشان 
معاون برنامه ریزي و امور عمراني فرمانداري کاشان از اختصاص 91 درصدي 
اس��تاني و 66/9  درصدي ملي اس��تاني ش��ده اعتبارات تمل��ك دارایي هاي 
سرمایه اي در این شهرس��تان خبر داد. به گزارش فارس حمیدرضا تأملي در 
جلسه کمیته برنامه ریزي این شهرستان گفت: بیش از 226 هزار و 780 میلیون 
ریال اعتبار به عنوان اعتبارات ملي و استاني این شهرستان طي سال مالي 89 
اختصاص یافته  اس��ت. به گفته وي این میزان اعتبار براي 600 طرح در قالب 
45 دستگاه اجرایي شهرستان کاشان در نظر گرفته شده  است. تأملي تصریح 
کرد: شرکت آب و فاضالب شهري کاشان با 95 درصد و اداره راه و ترابري با 
45 درصد پیشرفت فیزیکي طرح ها بیشترین و کمترین عملکرد را در اجراي 
طرح هاي عمراني خود داشته است. وي با تأکید بر نظارت متمرکز فرمانداري 
و معاون��ت برنامه ریزي بر نحوه توزیع اعتب��ارات افزود: با همکاري و تعامل 
خوب دستگاه هاي اداري کاش��ان و مشارکت بخشداري ها تکلیف اعتبارات 
این شهرستان از ابتداي سال مالي 89 به صورت کامل مشخص شد. به گفته 
وي طي 9 ماهه پایاني سال گذشته 43 جلسه کمیته برنامه ریزي با دستگاه هاي 
اداري کاشان در فرمانداري این شهرستان برگزار شد و با هر یك از دستگاه ها 
به صورت انفرادي در خصوص نحوه اجرایي ش��دن طرح ها، حل مشکالت 
احتمالي و پیشرفت طرح ها گفتگو و هماهنگي هاي الزم انجام گرفت. رئیس 
گروه زیربنایي معاونت برنامه ریزي اس��تان اصفهان نیز در این جلسه با مثبت 
ارزیاب��ي کردن عملکرد کمیته برنامه ریزي شهرس��تان کاش��ان گفت: بیش از 
90 درصد از طرح هاي کاش��ان مطابق با مقررات تدوین شده در توافقنامه ها 
اجرا ش��ده اس��ت. بهمن صادقي الریمي هماهنگي و تعامل خوب و به روز 
بودن مسئوالن دستگاه هاي شهرستان کاشان را در اعالم گزارش در پیشرفت 
طرح ها مؤثر خواند و خاطرنش��ان کرد: فرمانداري این شهرستان جزو معدود 
فرمانداري هایي است که در طول سال با گذاشتن جلسات کمیته برنامه ریزي 
تعامل بین دستگاه ها را برقرار و پیشرفت طرح ها را سرعت مي بخشد که این 
اقدام در کشور بي نظیر است. به گفته  وي فرمانداري کاشان با برگزاري جلسات 
این کمیته، مسئوالن را موظف به ارائه گزارش عملکرد و پیگیري کارها و آماده 
بودن گزارش مکتوب براي استان و کشور مي کند. معاون امور برنامه ریزي و 
عمراني فرمانداري کاشان از طراحي وب سایت متقاضیان کار با عنوان اشتغال 
کاش��ان به آدرس eshteghal-kashan.ir در فرمانداري کاش��ان خبر داد. 
حمیدرضا تأملي در گفتگو با فارس اظهار داشت: تهیه بانك اطالعاتي مورد 
نیاز در زمینه آمار بیکاري، تفکیك رده س��ني بیکاران و همچنین اولویت هاي 
مش��اغل مورد نیاز بازارکار در زنجیره اشتغال این شهرستان از جمله اهداف 
راه اندازي این وب سایت است. وي شناخت نیازهاي اشتغال و آمار متقاضیان 
بازار کار و افراد جویاي کار را از دیگر اهداف طراحي این وب سایت ذکر و 
اضافه کرد: مجموعه مشکالت پیش رو در زمینه اشتغال شهرستان سبب شد 
تا با راه اندازي دبیرخانه تخصصي و طراحي وب س��ایت اشتغال کاشان زمینه 
دسترسي آسان به بانك اطالعاتي جامع وضعیت اشتغال و نیازهاي صنعت در 
کاشان فراهم شود. تأملي همچنین از آغاز فعالیت دبیرخانه دائمي تخصصي 
اش��تغال و سرمایه گذاري در فرمانداري کاش��ان خبر داد و خاطرنشان کرد: با 
تشکیل کمیته هاي دبیرخانه دائمي تخصصي اشتغال و سرمایه گذاري کاشان 
فعالیت هاي این کمیته در سال جاري آغاز مي شود. وي در ادامه برگزاري دوره 
آموزشي فني حرفه اي غیرمرتبط با نیازهاي مشاغل شهرستان در برخي از مراکز 
آموزشي، عدم ارتباط رشته هاي آموزشي فني حرفه اي با نیاز بازار کار و عدم 
دسترس��ي به آمار واقعي رده هاي سني بیکاران کاشان را مهم ترین مشکالت 
پیش روي اش��تغال در این شهرستان برشمرد. کاشان بیش از یك هزار واحد 
صنعتي فعال در ش��هرك هاي صنعتي راوند، امیرکبیر یك و فتح المبین و نیز 
مناطق صنعتي کوثر، کویر و ناحیه صنعتي بهارستان داشته و یکي از قطب هاي 
صنعتي کشور به شمار مي رود به گونه اي که از نظر تعداد شرکت هاي صنعتي 
و حجم تولیدات آنها پس از 14 استان دیگر به تنهایي در ردیف پانزدهم کشور 

قرار دارد.

مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یراني کاش��ان از نص��ب 
دس��تگاه هاي کارت خوان روي تاکس��ي هاي گردشي 

کاشان در آینده نزدیك خبر داد.
اکب��ر وطنخ��واه در گفتگو با فارس با اش��اره به چند 
منظ��وره بودن ای��ن کارت ها و کارب��رد آن در ناوگان 
تاکسیراني و اتوبوس��راني گفت: با اجراي این طرح، 
پول از چرخه تاکس��ي هاي گردش��ي این شهرس��تان 

حذف مي شود. 
وي همچنین از توس��عه ناوگان تاکسي بي سیم کاشان 
خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال جاري 60 دستگاه 
تاکسي بي س��یم 133 به ناوگان تاکسي بي سیم کاشان 

افزوده مي شود. 
وي تعداد تاکس��ي هاي بي سیم کاشان را 120 دستگاه 
اعالم و اضافه کرد: با واگذاري 60 دس��تگاه تاکس��ي 
بي س��یم 133، تع��داد تاکس��ي هاي بي س��یم در این 
شهرستان به 180 دس��تگاه افزایش مي یابد. وطنخواه 
با اشاره به آغاز ثبت براي تحویل تاکسي هاي بي سیم 
133 در کاش��ان گف��ت: براي تحویل این تاکس��ي ها، 
اولویت با رانندگاني اس��ت که بیش از هشت سال به 
عنوان کمکي روي تاکسي فعالیت داشته اند. مدیرعامل 
سازمان تاکسیراني کاشان یادآور شد: هزینه هر یك از 
تاکسي هاي بي سیم براي متقاضیان، با تجهیزات کامل 

بیش از 150 میلیون ریال برآورد ش��ده  است. به گفته 
وي، کرایه تاکس��ي هاي بي سیم 133 براي داخل شهر 
یك ه��زار و 450 ری��ال و خارج از ش��هر به صورت 

توافقي با مسافر است. 
وطنخواه ش��رکت رانندگان تاکس��ي بي سیم 133 در 
کالس هاي آموزشي اطفاي حریق سازمان آتش نشاني 
و خدمات ایمني شهرداري کاشان را یکي از اقدامات 
انجام ش��ده ذکر و خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر 
ح��دود 40 تا 50 دس��تگاه تاکس��ي بي س��یم 133 در 

کاش��ان مجهز به کپسول اطفاي حریق هستند. وي در 
ادامه با بیان این که اکنون مدیریت تاکس��ي هاي 133 
با س��ازمان تاکس��یراني کاشان اس��ت افزود: مدیریت 
تاکسي هاي بي سیم 133 به زودي به بخش خصوصي 

واگذار مي شود. 
مدیر عامل سازمان تاکسیراني کاشان در ادامه نصب و 
راه اندازي سیستم جي پي اس در تاکسي بي سیم 133 
کاش��ان را یکي از اقدامات انجام شده دیگر خواند و 
اظهار داش��ت: تاکنون 120 تاکسي  بي سیم به سیستم 

جي.پي.اس مجهز شده اند. 
وي با اش��اره ب��ه این که تا پایان س��ال جاري تمامي 
تاکسي هاي سطح ش��هر به سیستم جي.پي.اس مجهز 
مي ش��وند اظهار داشت: شناسایي موقعیت جغرافیایي 
تاکسي ها در سطح ش��هر، کنترل فعالیت هاي آنان در 
مس��یرهاي تعیین شده و تکریم شهروندان را از جمله 

اهداف این طرح برشمرد. 
وطنخ��واه با اش��اره به این که نص��ب جي.پي.اس در 
تاکس��ي هاي بي س��یم و س��ایر وس��ائل حمل و نقل 
عمومي درون ش��هري، ش��رایط را براي دریافت وجه 
قانوني کرایه فراهم مي کند، یادآور ش��د: اس��تفاده از 
مدل هاي دیگر این دس��تگاه به مرور در تاکس��ي هاي 

خطي نیز اجباري مي شود. 

مديرعامل سازمان تاکسيراني کاشان:
نصب دستگاه هاي كارت خوان روي تاكسي هاي گردشي كاشان

دبیر کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاري اس��تان اصفهان از اختصاص 80 میلیارد 
تومان تسهیالت براي اجراي طرح هاي اقتصادي کاشان خبر داد.

ب��ه گزارش ف��ارس ابوالقاس��م معمار مق��دم در حاش��یه کارگروه اش��تغال و 
سرمایه گذاري در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت: این میزان اعتبار از محل 
اعتبارات باقي مانده اس��تاني سال هاي 84 تا 87 بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و 
کارآفرین استان اصفهان به مبلغ 730 میلیارد تومان است. وي افزود: اختصاص 
این میزان تس��هیالت بانکي که تا پایان تیرماه امس��ال ادام��ه دارد براي اجراي 
5 ه��زار و 427 طرح اش��تغالزا در کارگروه اش��تغال و س��رمایه گذاري مصوب 
شده اس��ت. دبیر کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاري اس��تان اصفهان با اشاره به 
ایجاد زمینه اش��تغال حدود 3 هزار نفر با اجراي این طرح ها تصریح کرد: بیش 
از 15 میلی��ارد تومان از کل این اعتبارات تاکنون در بانك هاي این اس��تان عقد 

قرارداد شده اند. 

معمارمقدم خاطرنش��ان کرد: امیدواریم با تصویب مصوبه شوراي عالي اشتغال، 
شهرستان کاشان بتواند تا پایان تیرماه تمامي این اعتبارات براي اجراي طرح هاي 
ارائه شده جذب نمایند. به گفته وي شهرستان کاشان با این میزان سرمایه گذاري 
و توس��عه اشتغال ش��اهد یك جهش بزرگ اقتصادي در سال جاري است. وي 
نقش کارگروه اش��تغال و س��رمایه گذاري کاش��ان را در هدایت سرمایه گذاران 
و اختص��اص تس��هیالت به طرح هاي اقتصادي داراي اهمیت دانس��ت و اظهار 
داشت: این شهرس��تان با ظرفیتي که دارد جایگاه ویژه اي در زمینه اقتصادي در 
س��طح اس��تان اصفهان داش��ته و در زمینه معرفي طرح ها و جذب اعتبارات نیز 
تاکنون جزو بهترین شهرس��تا ن هاي این استان بوده اس��ت. معمارمقدم در ادامه 
طرح هاي معرفي ش��ده در سطح اس��تان اصفهان به سیستم بانکي براي دریافت 
تسهیالت در سال گذشته را یك هزار و 700 طرح اعالم و خاطرنشان کرد: براي 

این میزان طرح 7 هزار میلیارد ریال تسهیالت پیش بیني شده است. 

خی
اری

ار ت
آث

بناي اولیه مس��جد میرعماد مربوط اس��ت به قرون شش��م و هفتم قمري، و 
موید این مطلب محراب گرانبهائي اس��ت که جهت این مسجد در سال 623 
هجري توس��ط یکي از هنرمندان کاش��اني از خاندان مع��روف ابوطاهر و با 
 هنرمندي حسن بن عربشاه ساخته شده و هم اکنون در موزه برلن نگهداري
نه��م قم��ري )868(  نیم��ه دوم ق��رن  مي ش��ود. در دوران مغ��ول و در 
 ش��خصي به نام خواجه عمادالدین ش��بلي ش��رواني در ابت��داي بازار قدیم،
 می��دان وس��یعي را اح��داث نم��ود و در اط��راف آن ابنی��ه و عمارت هاي
 عال��ي از جمل��ه مس��جد و کاروانس��را و دارالش��فاء و خانقاه بن��ا نمود که
باق��ي اث��ري  آن  مس��جد  و  می��دان  از  فق��ط  عظی��م  مجموع��ه  آن   از 

است. 
در ش��مال میدان در ابتداي خیابان جدیداالحداث آرامگاه خواجه عمادالدین 
وج��ود داش��ته که از آن بنا فقط س��نگ تاریخ قبر خواجه عم��اد باقي مانده 

است.
این مسجد داراي سردري زیبا و منحصر به فرد مي باشد که تزئینات معماري 
آن در نوع خود بي نظیر است و در آن مقرنس هاي گچي با حالتي زیبا همراه 
با نقاش��ي هائي با آب رنگ تزئین شده است که در کتیبه سردر، باني و سال 

احداث بنا مشخص گردیده است.
قسمت هاي مهم این بنا شامل:

 جلو خان مس��جد- که راس��ته اصلي بازار بزرگ کاشان از جلو خان مسجد 
میدان آغاز مي گردد-، س��ردر با کتیبه تاریخي، هشتي ورودي، سنگاب، چند 
شبس��تان، گنبد آجري، آب انبار، منبر کاشي معرق، کتبیه ها )سنگ نوشته ها( 
تاریخي؛ شامل یازده حکم یا فرمان تاریخي مي باشد، توجه به احکام تاریخي 
این س��نگ نوشته ها اهمیت تاریخي این مکان را در اوضاع اجتماعي کاشان 

جلوه گر مي سازد. 
بر روي این سنگ نوشته ها فرامیني از شاهان صفوي مبني بر رعایت عدالت 
در کسب، رعایت حقوق کش��اورزان، رعایت حقوق شهروندان، معافیت از 
 پرداخ��ت مالیات در م��اه مبارك رمضان، ممنوع ک��ردن قماربازي و فروش

مواد مخدر و ... دیده مي شود.

مدرسه امام خميني )ره(مسجد و ميدان ميرعماد )سنگ(

این مدرسه به دستور فتحعلي 
شاه قاجار در سال هاي 1221 
ت��ا 1229 قمري و توس��ط 
معماري به نام محمد ش��فیع 
ساخته شده است. این مدرسه 
به سبك مدارس چهارباغ و 
صدر اصفهان س��اخته شده 
و در جن��ب مجموع��ه بازار 
اس��ت.  گردیده  بنا  کاش��ان 
در ب��دو ورود به بنا س��ردر 
که با اس��لوب جالبي کاشي 
کاري گردیده است مشاهده 
مي گردد و سپس وارد هشتي 
ورودي مدرسه مي شویم که 

به وس��یله دو راهرو مي توان به صحن وارد ش��د، از این هشتي که در مشرق 
بنا واقع است مي توان بناي عظیم گنبد آجري دو پوششه که در غرب مدرسه 
است را مشاهده کرد. در باالي هشتي سردر بناي جالب و دیدني ماذنه مشاهده 
مي شود. فضاي صحن مدرسه را درختان کاج پوشانده است و در میان صحن 
آبنماي بزرگ مدرسه به خوبي جلوه نمائي مي کند، در اطراف صحن غالب بر 

پنجاه حجره جهت سکونت طالب ساخته شده است.
تزئینات این مدرس��ه ش��امل کتیبه هاي گچي و کاش��ي کاري هفت رنگ به 
خصوص در محرابي که زیر گنبد واقع اس��ت و مقرنس هاي زیباي گچي در 

جبهه سردر و گنبد، مي باشد.
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اطالعرساني
تحديدحدوداختصاصي

1/157 شماره: 233 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه باغ محصور تقريباً دو جريبي شماره پالك 
41 فرعي از 214 اصلي واقع در يحيي آباد جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم 
سكينه مسعوديان در جريان ثبت مي باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/3/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب اين آگهي به 
كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در 
محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/3
م الف/ 18                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديدحدوداختصاصي

1/158 شماره: 234 چون تحديد حدود ششدانگ يك باب خانه مخروبه شماره پالك 3884 فرعي 
از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم سكينه مسعوديان 
و غيره در جريان ثبت مي باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 90/3/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل 
حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/3
م الف/ 19                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديدحدوداختصاصي

1/159 شماره: 235 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه باغ تقريباً يك جريب و نيمي شماره پالك 
46 فرعي از 214 اصلي واقع در يحيي آباد جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم 
سكينه مسعوديان در جريان ثبت مي باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/3/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب اين آگهي به 
كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در 
محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/3
م الف/ 20                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديدحدوداختصاصي

1/164 شماره: 193 چون تحديد حدود ششدانگ جاي اطاق مخروبه شماره پالك 3658 فرعي از 
193 اصلي واقع در طرق جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي اكبر جالليان فرزند 
محمد حسين در جريان ثبت مي باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/3/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب اين آگهي به 
كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در 
محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/3
م الف/13                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديدحدوداختصاصي

1/285 شماره: 520 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه مخروبه شماره پالك 105 فرعی از 
53 اصلی واقع در افوشته جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز به نام ريحانه السادات خليفه واقفی 
و غيره در جريان ثبت می باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1390/03/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مجاورين و مالكين و صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی 
در محل حضور بهم رسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت 

از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 90/2/3

م الف/26                                                          شادمان - رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
 

ابالغاجرايیه 
1/286 شماره: 1609 بدينوسيله به: خانمها سحر وثوقيان و مليكا وثوقيان ساكنين: اصفهان – چهارراه 
عسگريه – كوچه محمدی – پالك يك برابر گزارش مأمور ابالغ اين اداره امكان ابالغ واقعی به شما 
ميسر نگرديده است ابالغ می گردد كه برابر قرارداد شماره 959/2-85/11/15 تنظيمی در بانك سپه 
شعبه ميدان انقالب اصفهان مبلغ شصت و چهار ميليون و سيصد و شصت و يك هزار و هفتصد و 
نه ريال بابت اصل، مبلغ بيست و دو ميليون و دويست و نود و دو هزار و دويست و دو ريال بابت 
خسارت تأخير تا تاريخ 89/8/25 و ذمه روزانه به مبلغ سی و شش هزار و يكصد و چهل و هشت 
ريال به مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان )شعبه ميدان انقالب( بدهكار می باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده، پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر 
و به كالسه 112638 – 4122 در اين اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف: 389                                         اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

تحديدحدوداختصاصي
1/335 ش��ماره: 620 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغچه معروف باغچه حياط شماره 
پالك 1511 فرعی از 25 اصلی واقع در چيمه جزء بخش ده حوزه ثبتی شهرستان نطنز به نام آقای 
عباس رجبی چيمه فرزند صفر در جريان ثبت می باشد و به علت عدم قيد شماره اصلی ملك در 
س��رلوحه آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1390/03/19 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين و صاحبان امالك اخطار 
می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رس��انند. ضمناً اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/3
م الف/28                                                          شادمان - رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
 

ابالغمفادآراء133
1/383 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيأت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توس��عه 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان. نظر به اينكه طبق آراء صادره توسط هيأت فوق الذكر 
تصرفات مفروزي و مالكانه افراد مش��روحه ذيل به استناد اس��ناد عادي تسليمي واقع در روستاي 
تجره پالك 133 اصلي جزء بخش ثبتي 12 كاش��ان احراز گرديده است لذا طبق بند ز ماده 9 آيين 
نامه اجرايي ماده 133 قانون فوق الذكر مراتب براي يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه ش��خص 
يا اش��خاصي نسبت به آن اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار ظرف مدت 20 روز اعتراض خود 
را به دبيرخانه هيأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان تسليم نمايند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره 

مبادرت به صدور سند خواهد شد.
1- رأي شماره 419 مورخ 1390/1/8 آقاي اكبر رحمتي فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مشاع 
و خانم ام البنين اسماعيلي فرزند نصراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه شماره 

725 فرعي به مساحت 455/02 م م.
2- رأي شماره 420 مورخ 1390/1/8 آقاي حسين فالحي فرزند برات نسبت به چهار دانگ مشاع 
و خانم طاهره رضوي فرزند سيدهاش��م نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه شماره 

737 فرعي به مساحت 466/70 م م.
3- رأي شماره 421 مورخ 1390/1/8 آقاي محمد اكبري تجره فرزند اسداله و خانم سكينه احمري 
فرزند ذبيح اله باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه مساحت 303/82 م م به شماره 748 فرعي به.

4- رأي شماره 422 مورخ 1390/1/8 آقاي محمد فالحي فرزند حيدر و خانم فاطمه اكبري فرزند 
غالمحس��ين باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه ش��ماره 751 مفروزي از شماره 118 فرعي به 

مساحت 401/43 مترمربع.
5- رأي شماره 423 مورخ 1390/1/8 آقاي اسداله فالحي فرزند حيدر نسبت به چهار دانگ مشاع 
و خانم معصومه مؤمني فرزند صفر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه شماره 744 

فرعي به مساحت 258/74 مترمربع.
6- رأي شماره 424 مورخ 1390/1/8 آقاي ولي اله شفيعي فرزند حيدر و خانم بتول نيك رفتار فرزند 

رمضان باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه شماره 711 فرعي به مساحت 663/74 مترمربع.

7- رأي شماره 425 مورخ 1390/1/8 آقاي سيف اله توكلي فرزند ابوالقاسم نسبت به چهار دانگ 
مش��اع و خانم فضه توكلي فرزند اسماعيل نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه شماره 

721 فرعي به مساحت 618/56 مترمربع.
8- رأي ش��ماره 426 مورخ 1390/1/8 عزت اله ش��فيعي فرزند رمضان علي و خانم كبري بياباني 
تجره فرزند س��هراب با باالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكبابخانه به ش��ماره 715 فرعي به مساحت 

804/69 م م.
9- رأي ش��ماره 427 مورخ 1390/1/8 احمد توكلي فرزند محمد نس��بت به چهار دانگ و خانم 
صديقه توكلي فرزند اسماعيل نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه شماره 717 فرعي به 

مساحت 620/02 متر مربع.
10- رأي شماره 428 مورخ 1390/1/8 خانم ايران احمدي تجره فرزند فتح اله ششدانگ يكبابخانه 

شماره 753 فرعي به مساحت 326/54 مترمربع.
11- رأي شماره 429 مورخ 1390/1/8 حسينعلي اسماعيلي فرزند رمضان نسبت به سه دانگ و نيم 
و خانم زهرا اسماعيلي نسبت به دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك بابخانه شماره 752 فرعي 

به مساحت 630/99 مترمربع.
12- رأي ش��ماره 430 مورخ 1390/1/8 خانم محترم فالحي فرزند رمضان و آقاي عبداله فالحي 
فرزند حيدر باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه شماره 118 فرعي باقيمانده به مساحت 360/37 

م م.
13- رأي ش��ماره 431 مورخ 1390/1/8 ابوالقاسم توكلي فرزند محمد ششدانگ يكبابخانه شماره 

719 فرعي به مساحت 412/10 مترمربع.
14- رأي ش��ماره 432 مورخ 1390/1/8 سيد ابوالفضل رضوي فرزند جواد و خانم حليمه خاتون 
خيرانديش فرزند حس��ينعلي باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه شماره 730 فرعي به مساحت 

707/30 مترمربع.
15- رأي ش��ماره 433 مورخ 1390/1/8  عباسعلي اسماعيلي فرزند رمضان و خانم ام ليال توسلي 
زاده آزراني فرزند قدمعلي باالمناصفه مش��اعا شش��دانگ يكبابخانه شماره 123 باقيمانده فرعي به 

مساحت 510/02 م م.
16- رأي ش��ماره 434 مورخ 1390/1/8 غالم حسين رحمتي فرزند محمد و خانم سكينه شفيعي 
فرزند حيدر باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 745 مفروزي از 18 فرعي باقيمانده به 

مساحت 173/96 م م.
17- رأي شماره 435 مورخ 1390/1/8 آقاي حيدر شفيعي فرزند حسين و خانم فاطمه رحمتي تجره 

فرزند عباس باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه بشماره 57 فرعي به مساحت 257/84 م م.
18- رأي ش��ماره 436 مورخ 1390/1/8 آقاي عبداله احمري فرزند فتح اله ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 86 فرعي باقيمانده به مساحت 249/95 م م.
19- رأي ش��ماره 437 مورخ 1390/1/8 آقاي قدمعلي فالحي فرزند برات ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 54 فرعي به مساحت 118/55 م م.
20- رأي ش��ماره 438 مورخ 1390/1/8 آقاي س��يد حسين رضوي فرزند هاشم و خانم معصومه 
شفيعي فرزند حيدر باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 29 فرعي به مساحت 205/36 

م م.
21- رأي شماره 439 مورخ 1390/1/10 اداره اوقاف و امور خيريه كاشان ششدانگ يك باب حمام 

به شماره 100 فرعي به مساحت 213/54 م م.
22- رأي شماره 440 مورخ 1390/1/10 آقاي حسين قنبري فرزند ابراهيم و خانم فرشته نوروزي 
فرزند مصطفي باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 710 فرعي به مساحت 363/80 م م.

23- رأي شماره 441 مورخ 1390/1/10 آقاي شيرعلي توكلي زاده فرزند صفرعلي و خانم صديقه 
خيرپرست فرزند شعبانعلي باالمناصه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 720 فرعي به مساحت 

677/13 م م.
24- رأي شماره 442 مورخ 1390/1/10 حاجي آقا توكلي تجره فرزند نوروز و خانم زيور فالحي 

فرزند محمد ششدانگ يكبابخانه به شماره 192 فرعي به مساحت 944/41 م م.
25- رأي ش��ماره 443 مورخ 1390/1/10 آقاي عباس رحمتي فرزند محمد و خانم مهلقا ذاكري 

فرزند احمد باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 18 فرعي به مساحت 337/20 م م.
26- رأي شماره 444 مورخ 1390/1/10 آقاي محمد اسماعيلي فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه 

به شماره 6 باقيمانده و 96 فرعي به مساحت 526/29 م م.
27- رأي شماره 445 مورخ 1390/1/10 خانم بماني عبدالهي فرزند حسن ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 81 و 83 فرعي به مساحت 38/76 م م.
28- رأي شماره 446 مورخ 1390/1/10 آقاي نصراله توكلي فرزند رمضان و خانم صغري فالحي 
فرزند رمضان به نسبت دو دانگ به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه شماره 746 مفروزي از 

شماره 183 فرعي به مساحت 331/39 م م.
29- رأي ش��ماره 447 مورخ 1390/1/10 آقاي محمد قنبري فرزند ابراهيم و خانم صغري توكلي 
فرزند غالمرضا به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 714 فرعي 

به مساحت 241/68 م م.
30- رأي شماره 448 مورخ 1390/1/10 آقاي ذبيح اله اكبري فرزند رحمت ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 39 فرعي به مساحت 304/76 م م.
31- رأي شماره 449 مورخ 1390/1/10 آقاي ابراهيم قنبري فرزند گل محمد و خانم راضيه توكلي 
تجره فرزند نوروز به نس��بت چهار دانگ به دو دانگ شش��دانگ يكبابخانه به شماره 708 فرعي به 

مساحت 705/96 م م.
32-  رأي ش��ماره 450 مورخ 1390/1/10 آقاي محم��د علي احمري فرزند فتح اله و خانم صفيه 
شفيعي فرزند رمضان به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 588 

فرعي به مساحت 452/10 م م.
33- رأي ش��ماره 451 م��ورخ 1390/1/10 آقاي مجيد ذاكري فرزند احمد و خانم صغري توكلي 
فرزند ابوالقاسم باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 738 فرعي به مساحت 189/35 م 

م.
34- رأي ش��ماره 452 م��ورخ 1390/1/10 آقاي علي محمد ذاكري فرزن��د احمد و خانم طاهره 
اسماعيلي فرزند رضا باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 733 فرعي به مساحت 394/51 

م م.
35- رأي ش��ماره 453 م��ورخ 1390/1/15 آق��اي مرتضي ش��فيعي فرزند حي��در و خانم طاهره 
 توكلي فرزند اس��ماعيل باالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكبابخانه به ش��ماره 727 فرعي به مساحت

435/30 م م.
36- رأي شماره 454 مورخ 1390/1/15 آقاي حسين توكلي فرزند شكراله و خانم جميله توكلي 
فرزند رمضان به نسبت پنج دانگ به يك دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 731 فرعي 

به مساحت 320/31 م م.
37- رأي ش��ماره 455 مورخ 1390/1/15 آقاي حس��ينعلي احمري فرزند رمضانعلي و خانم طيبه 
رحمتي فرزند غالمحسين باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 716 فرعي به مساحت 

424/52 م م.
38- رأي شماره 456 مورخ 1390/1/15 آقاي ميرزا علي كوهي فرزند قربان و خانم سكينه خاتون 
ش��بان بياباني فرزند غالمحس��ين به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 43 فرعي به مساحت 48/99 م م.
39- رأي شماره 457 مورخ 1390/1/15 آقاي برات اسماعيلي فرزند ابراهيم و خانم اسيه عظيمي 
 برزكي فرزند محمد باالمناصفه مش��اعا شش��دانگ يكبابخانه به ش��ماره 599 فرعي به مس��احت

661/94 م م.
40- رأي شماره 458 مورخ 1390/1/15 آقاي رضا اسماعيلي فرزند نصراله و خانم فضه خواتون 
شفيعي فرزند حسين باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 749 مفروزي از 578 فرعي 

به مساحت 1155/75 م م.
41- رأي شماره 459 مورخ 1390/1/15 آقاي محمد اسماعيلي تجره فرزند صفرعلي و خانم پوران 
كريمي فرزند ابراهيم باالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 750 مفروزي از 587 فرعي 

به مساحت 223/19 م م.
42- رأي ش��ماره 460 مورخ 1390/1/15 آقاي غالمرضا توكلي فرزند حس��ين و خانم زهرا مال 
حسين فرزند آقا علي به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 713 

فرعي به مساحت 468/63 م م.
43- رأي شماره 461 مورخ 1390/1/15 آقاي شكراله توكلي فرزند محمدعلي و خانم فاطمه توكلي 
زاده ازراني فرزند صفرعلي به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 

707 مفروزي از 30 فرعي به مساحت 349/88 م م.
44- رأي شماره 462 مورخ 1390/1/15 آقاي جان علي رحمتي فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه 

به شماره 19 فرعي به مساحت 451/70 م م.
45- رأي شماره 463 مورخ 1390/1/15 آقاي قربانعلي رحمتي فرزند علي و خانم سكينه رحمتي 
فرزند عباس به نس��بت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 182 فرعي 

به مساحت 592/26 م م.
46- رأي ش��ماره 464 مورخ 1390/1/15 آقاي حس��ين علي احمري فرزند عبداله و خانم مريم 
كريمي فرزند ابراهيم باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 746 مفروزي از 86 فرعي به 

مساحت 137/63 م م.
47- رأي شماره 465 مورخ 1390/1/15 آقاي حسن قنبري تجره فرزند ابراهيم نسبت به چهار دانگ 
و خانم رقيه توكلي فرزند غالمرضا نس��بت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ يكبابخانه شماره 709 

فرعي به مساحت 324/44 مترمربع.

48- رأي ش��ماره 466 مورخ 1390/1/15 شش��دانگ يكباب حسينيه و مسجد اداره اوقاف و امور 
خيريه كاشان شماره هاي 88 الي 95 و 98 فرعي به مساحت 467/57-1264 مترمربع.

49- رأي ش��ماره 467 مورخ 1390/1/20 آقاي عبداله احمري فرزند فتح اله و خانم گوهر اكبري 
فرزند رحمت باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 33 فرعي به مساحت 261/22 م م.

50- رأي شماره 468 مورخ 1390/1/20 خانم طلعت شعباني فرزند غالمحسين ششدانگ يكبابخانه 
به شماره 32 فرعي به مساحت 335/01 م م.

51- رأي شماره 469 مورخ 1390/1/20 آقاي محمدعلي توكلي فرزند شكراله ششدانگ يكبابخانه 
به شماره 706 فرعي به مساحت 440/87 م م.

52- رأي ش��ماره 470 مورخ 1390/1/20 آقاي حبيب اله توكلي فرزند اس��ماعيل و خانم محترم 
اكبري تجره فرزند اس��داله باالمناصفه مشاعا شش��دانگ يكبابخانه به شماره 34 فرعي به مساحت 

267/79 م م.
53- رأي شماره 471 مورخ 1390/1/20 خانم بماني عبدالهي فرزند حسن ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 37 فرعي به مساحت 266/52 م م.
54- رأي شماره 472 مورخ 1390/1/20 آقاي سيد احمد رضوي فرزند هاشم و خانم صفيه رحمتي 
فرزند ميرزاعلي به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 722 فرعي 

به مساحت 626/67 م م.
55- رأي ش��ماره 473 مورخ 1390/1/20 آقاي محمد اميدي ارنجن فرزند عباس��علي شش��دانگ 

يكبابخانه به شماره 729 فرعي به مساحت 426/69 م م.
56- رأي شماره 474 مورخ 1390/1/20 خانم بماني عبدالهي فرزند حسن ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 78 فرعي به مساحت 160/12 م م.
57- رأي ش��ماره 475 م��ورخ 1390/1/20 خانم صاحب جان هادي فرزند حبيب اله شش��دانگ 

يكبابخانه به شماره 579 فرعي به مساحت 522/89 م م.
58- رأي ش��ماره 476 مورخ 1390/1/20 آقاي علي اصغر شبان بياباني فرزند اسمعيل و خانم بي 
بي جان قادريان فرزند ميرزا باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 535 فرعي به مساحت 

539/88 م م.
59- رأي شماره 477 مورخ 1390/1/20 آقاي يداله فالحي فرزند حيدر و خانم فاطمه توكلي فرزند 
محمد علي باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكباب خانه به شماره 712 فرعي به مساحت 583/23 م م.

60- رأي ش��ماره 478 مورخ 1390/1/20 آقاي محمد ش��بان بياباني فرزند اسماعيل و خانم زهرا 
نيكخواه وركاني فرزند نعمت اله به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 739 فرعي به مساحت 350/48 م م.
61- رأي ش��ماره 479 م��ورخ 1390/1/20 آق��اي عل��ي فالح��ي فرزند حي��در و خانم خديجه 
 توكلي فرزند ابوالقاس��م باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به ش��ماره 736 فرعي به مساحت

587/95 م م.
62- رأي ش��ماره 480 مورخ 1390/1/20 آقاي محمدرضا توكلي فرزند حس��ين يكدانگ مشاع و 
خانم معصومه اميري آرنجني فرزند عباس��علي دو دانگ مش��اع و خانم رقيه خاتون توكلي فرزند 

ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 724 فرعي به مساحت 753/42 م م.
63- رأي شماره 481 مورخ 1390/1/20 خانم شهربانو توكلي فرزند نوروز ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 735 مفروزي از 101 فرعي به مساحت 504/53 م م.
64- رأي ش��ماره 482 مورخ 1390/1/20 آقاي حس��ن كوهي فرزند علي ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 743 مفروزي از 124 فرعي به مساحت 312/77 م م.
65- رأي ش��ماره 483 م��ورخ 1390/1/20 اداره اوقاف و امور خيريه كاش��ان شش��دانگ يكباب 

غسالخانه به شماره 754 مفروزي از 101 فرعي به مساحت 122/39 م م.
66- رأي شماره 484 مورخ 1390/1/20 خانم سكينه مؤمني فرزند فتح اله ششدانگ يكبابخانه به 

شماره 741 مفروزي از 123 فرعي به مساحت 520/23 م م.
67- رأي شماره 485 مورخ 1390/1/20 آقاي احمد اسماعيلي فرزند قدرت اله ششدانگ يكبابخانه 

به شماره 740 مفروزي از 123 فرعي به مساحت 357/10 م م.
68- رأي شماره 486 مورخ 1390/1/20 آقاي حميدرضا فالحي فرزند قدمعلي و خانم فاطمه كوهي 

فرزند علي باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 79 فرعي به مساحت 260/27 م م.
69- رأي شماره 487 مورخ 1390/1/20 آقاي عليرضا ذاكري فرزند احمد و خانم خديجه اسماعيلي 

فرزند رضا باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 732 فرعي به مساحت 231/44 م م.
70- رأي شماره 488 مورخ 1390/1/20 آقاي حسن رحمتي فرزند محمد نسبت به چهار دانگ و 
خانم اقليما نعمتي وركاني نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به شماره 726 فرعي به 

مساحت 415/29 مترمربع.
71- رأي شماره 489 مورخ 1390/1/20 آقاي حسن توكلي فرزند رمضان و خانم نرجس توكلي 
زاده تجره فرزند صفرعلي باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 734 فرعي به مساحت 

345/8 مترمربع.
72- رأي ش��ماره 490 م��ورخ 1390/1/20 آقاي حيدر فالح��ي فرزند كرباليي علي و خانم بتول 
نوبخت فرزند ابراهيم باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه به شماره 124 فرعي به مساحت 469/14 

م م.
73- رأي شماره 491 مورخ 1390/1/20 آقاي حفيظ اله توكلي فرزند حسين و خانم فضه خاتون 
احمري فرزند عبداله به نسبت چهار دانگ به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه و فضاي آن به 

شماره 723 فرعي به مساحت 896/18 م م.
تاريخ انتشار:  1390/2/3

م الف/ 780                                               نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان
 

فقدانسندمالكیت
1/392 شماره: 917 خانم معصومه اسماعيلي اوره فرزند اسماعيل باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين پالك شماره 1/980 واقع در اوره بخش 9 كه در صفحه 564 دفتر دوم امالك ذيل 
ثبت 285 بنام جعفر خادم اوره فرزند حسن ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب سند رسمي 
ش��ماره 55492-69/9/27 دفترخانه هفت نطنز به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم انجام 
نشده از بين رفته /مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر 
طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 38                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
احضار

1/444 نظر به اينكه آقاي محمد عليلو و محمود كرماني زاده شكايتي عليه نادر عبدالهي فرزند محمد 
مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900066 ب 2 ثبت اين شعبه و وقت 
حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 1079                     دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

 
احضار

1/445 نظر به اينكه آقاي حسن اكبري با وكالت برومند و غالمي شكايتي عليه عليرضا سميع عادل 
مبني بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900049 ب 2 ثبت اين شعبه و وقت 
حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 1080                     دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

 
احضار

1/446 نظر به اينكه خانم مريم حاتمي شكايتي عليه محمد مانيان فرزند احمد و شهرام بابائي فرزند  
سعيد مبني بر ورود به عنف و تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900043 ب 2 ثبت اين 
شعبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 

شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 1081                    دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

  
ابالغرأي

1/453 ش��ماره دادنامه: 9009973734600050، ش��ماره پرونده: 8909983735101190، ش��ماره 
بايگاني ش��عبه: 891052، ش��اكي: آقاي عنايت باقري با وكالت خانم مريم عليپور واقفي به نشاني 

نطنز- فلكه تختي، متهم: آقاي بهرام باقري آرين به نشاني نطنز- روستاي طار- باغستان باال، اتهام: 
تصرف عدواني، گردشكار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي بهرام باقري داير بر تصرف عدواني موضوع شكايت آقاي عنايت اله باقري 
با عنايت به ش��كايت شاكي خصوصي، گزارش مرجع انتظامي، اظهارات شاهد، عدم حضور متهم 
عليرغم انتش��ار آگهي در روزنامه و اينكه مشاراليه نتيجتاً نتوانس��ته در قبال اتهام مطروحه از خود 
دفاعي به عمل آورد و س��اير قراين و امارات موجود در پرونده عليهذا دادگاه به اس��تناد ماده 690 
از قانون مجازات اس��المي ضمن رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق با رعايت بند 2 از ماده 
3 از قان��ون وص��ول برخي از درآمدهاي دولت نامبرده را ب��ه پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي 
نق��دي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

اصفهان مي باشد. 
م الف/ 40                                                           بختياري- رئيس شعبه 101 جزائي نطنز

 
انحالل

1/454 ش��ماره: 713 آگهي انحالل ش��ركت خدم��ات تعويض روغن و كارواش قط��ره باران به 
شماره ثبت 756 و شناسه ملي 10861926679 به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
89/11/11 شركت خدمات تعويض روغن و كارواش قطره باران با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
756 مقرر گرديد كه ش��ركت منحل شود و آقاي عليرضا ارشادي به آدرس اردستان محله فهره به 
س��مت مدير تصفيه انتخاب و ضمن قبولي س��مت اقرار به دريافت كليه اسناد و مدارك و دفاتر و 

دارائي هاي شركت مي نمايد.
م الف/ 35                                                 فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
تغییرات

1/455 ش��ماره: 716 آگهي تغييرات شركت كارخانجات دنياي فلز اردستان به شماره ثبت 541 و 
شناس��ه ملي 10260108076 به استناد صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه و هيئت مديره 
مورخه 89/04/30 كه در مورخه 89/12/23 به اين اداره واصل گرديده است، تغييراتي به شرح ذيل 
در ش��ركت فوق الذكر بعمل آمده: 1- آقايان بهنام احمدلو، حس��ن محمدي و حسن عسگري به 
سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقاي بهنام احمدلو به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقاي حسن محمدي به سمت نايب رئيس و آقاي بهنام احمدلو به سمت مديرعامل 
ش��ركت براي مدت دو س��ال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چك، 
سفته، بروات و قراردادها با امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و در 
غياب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره و همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و 
اوراق عادق و مراسالت با امضاء مديرعامل با مهر شركت و در غياب ايشان با امضاء يكي از اعضاء 
هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 3- ترازنامه و صورت حساب سود و زيان مالي 
منتهي به سال 88 به تصويب رسيد. 4- آقاي محمدرضا نادريان به سمت بازرس اصلي و مؤسسه 
حسابرس��ي و خدمات مالي فاطر به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب شدند. 

5- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شدند.
م الف/ 36                                                        فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

  
ابالغوقترسیدگي

1/457 درخصوص پرونده كالسه 77/89 خواهان عبدالعلي فرخي سعيدآباد با وكالت زهره دهقاني 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ دو ميليون و س��يصد و پنجاه هزار ريال معادل دويست و سي و 
پنج هزار تومان بانضمام مطلق خس��ارت دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك به شماره 
645893 م تا زمان اجراي حكم و حق الوكاله وكيل به طرفيت عليرضا احمدي تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/3/19 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 

تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1123           مدير دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

حصروراثت
2/103 آقاي س��يد مهدي فتحي داراي شناسنامه ش��ماره 127015495300 به شرح دادخواست به 
كالسه 100/90 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان اعظم صداقت بشناسنامه 39 در تاريخ 89/1/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و همسر به شرح ذيل: 1- سيد ميالد فتحي 
به ش ش 10905 فرزند متوفي، 2- س��يد مهدي فتحي به ش ش 0-154953-127 فرزند متوفي، 
3- س��يد رضا فتحي به ش ش 37864 همس��ر متوفي و ال غير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 1125                                             شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصروراثت
2/110 آقاي علي هادي داراي شناس��نامه شمراه 7234 به ش��رح دادخواست به كالسه 490/89 از 
اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده چنين توضيح داده كه شادروان حسينعلي هادي 
ورنامخواستي بشناسنامه 171 در تاريخ 89/08/28 اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمدرضا هادي ورنامخواستي فرزند حسينعلي ش.ش 
16 ت.ت 1345 صادره از لنجان )پسر متوفي(، 2- علي هادي فرزند حسينعلي ش.ش 7234 ت.ت 
1346 صادره از لنجان )پسر متوفي(، 3- حسن هادي ورنامخواستي فرزند حسينعلي ش.ش 4453 
ت.ت 1351 صادره از لنجان )پسر متوفي(، 4- نصرت هادي ورنامخواستي فرزند حسينعلي ش.ش 
32 ت.ت 1333 صادره از لنجان )دختر متوفي(، 5- عصمت هادي ورنامخواستي فرزند حسينعلي 
ش.ش 8 ت.ت 1339 صادره از لنجان )دختر متوفي( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي 
درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.
م الف/ 32                                آقايي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه پانزده حقوقي لنجان

 
حصروراثت

2/111 خانم ليال خسروي داراي شناسنامه شماره 604 به شرح دادخواست به كالسه 13/90 از اين 
ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالقاسم بسحاقي 
بختياروند بشناس��نامه 497 در تاريخ 90/01/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ليال خسروي فرزند خداكرم ش.ش604 ت.ت 1345 صادره 
از شهركرد )همس��ر متوفي(، 2- احمد بسحاقي بختياروند فرزند ابوالقاسم ش.ش 1160242641 
ت.ت. 1372 صادره از لنجان )پس��ر متوفي(، 3- سارا بسحاقي بختياروند فرزند ابوالقاسم ش.ش 
1160022135 ت.ت 1368 صادره از لنجان )دختر متوفي(، 4- حميرا بس��حاقي بختياروند فرزند 
ابوالقاس��م ش.ش 1160150060 ت.ت 1369 صادره از لنجان )دختر متوفي(، 5- فريبا بس��حاقي 
بختياروند فرزند ابوالقاس��م ش.ش 1160291888 ت.ت 1374 صادره از لنجان )دختر متوفي( و 
الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 156                            آقايي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه پانزده حقوقي اصفهان

 
حصروراثت

2/112 آقاي علي اكبر صالحي داراي شناسنامه شماره 493 به شرح دادخواست به كالسه 6/90 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مانده علي صالحي 
هاردنگي بشناس��نامه 26 در تاريخ 89/12/29 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهريار صالحي فرزند مانده علي ش.ش 2228 ت.ت 1354 
صادره از لنجان )پسر متوفي(، 2- فرهاد صالحي هاردنگي فرزند مانده علي ش.ش 9 ت.ت 1352 
صادره از شهركرد )پسر متوفي(، 3- علي صالحي فرزند مانده علي ش.ش 16 ت.ت 1357 صادره 
از لنجان )پسر متوفي، 4- علي اكبر صالحي فرزند مانده علي ش.ش  493 ت.ت 1360 صادره از 
لنجان )پسر متوفي(، 5- فريبا صالحي هاردنگي فرزند مانده علي ش.ش 2 ت.ت 1350 صادره از 
لنجان )دختر متوفي(،  6- فاطمه صالحي هاردنگي فرزند مانده علي ش.ش 195 ت.ت 1362 صادره 
از لنج��ان )دختر متوف��ي(، 7- زهرا صالحي هاردنگي فرزند مانده علي ش.ش 1209 ت.ت 1363 
صادره از لنجان )دختر متوفي(، 8- روح انگيز اس��ماعيلي ايراني فرزند حس��ن آقا ش.ش 7 ت.ت 
1331 صادره از شهركرد )همسر متوفي( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 155                                 آقايي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه 15 حقوقي لنجان
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 الدن سلطانی

مراس��م طرح توس��عه و تكميل پايگاه س��المت 
مدارس با نام حضرت قيه )س( و با هدف ارتقاي 
 س��المت جس��مي،  رواني،  اجتماع��ي و معنوي
دان��ش آم��وزان با حض��ور جمعي از مس��ئوالن 
اس��تانداري،  آموزش و پرورش و دانشگاه علوم 
پزش��كي اصفهان در دبس��تان مدرس ناحيه يك 

آموزش و پرورش برگزار شد.
ام��ور  مدي��ركل  قريش��ي،  مراس��م  اي��ن  در 
 اجتماع��ي اس��تانداري اصفه��ان، گف��ت: ام��رو
آم��وزش و پ��رورش بس��تري براي رس��يدن به 
 اه��داف نظ��ام س��المت اس��ت؛ بنابراي��ن بايد
برنام��ه ريزي ه��ا از مدارس ش��روع ش��ود و از 
ايجاد و توس��عه پايگاه هاي س��المت در آموزش 

و پرورش حمايت گردد.
 وي ب��ا بي��ان اي��ن كه بخ��ش س��المت ارزش
وي��ژه اي دارد، اف��زود: بدي��ن منظ��ور از طريق 
 استان و دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان در كنار
آموزش و پرورش در بيش از 40 منطقه آموزشي 

قدم مؤثري برداشته شده است.
مدي��ركل ام��ور اجتماع��ي اس��تانداري تصريح 
ك��رد: اهداف كالن نظام س��المت در چند بخش 
تعريف ش��ده اس��ت و ارتقاي سالمت جسمي، 
روان��ي، اجتماعي و معن��وي آحاد مردم از جمله 
اين اهداف است كه ريش��ه آن در آموزشگاه ها،  

مهدكودك ها و پيش دبستاني هاست.
قريش��ي در خص��وص مراقبان بهداش��ت گفت: 
متأس��فانه در همه م��دارس، مراقبان بهداش��ت 
نداري��م و حتي يك مراقب بهداش��ت براي چند 
مدرس��ه در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ بنابراين به 
جهت اهميت بحث سالمت مدارس، بايد به اين 
مه��م توجه ويژه ش��ود و اميد اس��ت به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه براي هر مدرسه يك مراقب 

بهداشت وجود داشته باشد.
و  م��داوم  و  دوره اي  معاين��ات  انج��ام  وي 
 ني��ز برنامه هاي��ي در راس��تاي بهداش��ت روان
دان��ش آموزان را مهم قلمداد ك��رد و افزود: اين 
بحث ه��ا جاي��گاه وي��ژه اي به خ��ود اختصاص 
داده اند و جلس��ات پي در پي ني��ز در كار گروه 

بهداشت تشكيل شده است. 
از طرف��ي از آنجا كه بهداش��ت محي��ط مي تواند 
اثرات خوبي بر س��المت داش��ته باش��د، اجراي 
 برنام��ه هاي��ي مرتب��ط ب��ا اي��ن بح��ث بس��يار

مهم است.
مدي��ركل ام��ور اجتماع��ي اس��تانداري درب��اره 
ك��رد: خاطرنش��ان  ني��ز  پرخط��ر   رفتاره��اي 
رفتاره��اي  از  پيش��گيري  و  بررس��ي  درب��اره 
 پرخطر ش��امل اعتياد،  خش��ونت، ك��م تحركي،
تغذي��ه نامناس��ب، رفتارهاي جنس��ي غير ايمن 
 و... آم��وزش و پ��رورش،  ح��وزه بهداش��ت و
  س��المت و اس��تانداري برنامه  هاي��ي را مدنظر

دارد.
قريشي در خاتمه به پرونده سالمت دانش آموزان 
اشاره و تصريح كرد: همان طور كه هر دانش آموز 
پرونده آموزشي دارد بايد براي اطالع از وضعيت 
سالمت وي نيز يك پرونده آموزشي سالمت نيز 

تعريف شود.
در ادامه اين مراسم معاون پرورشي و تربيت بدني 
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در بحث اعتبارات و نيروي انساني، كاستي هايي 
را ش��اهد هس��تيم كه باي��د با برنامه ري��زي، اين 

كمبودها جبران شود.
قاسم سلماني خاطرنشان كرد: طرح توسعه پايگاه 
سالمت از برنامه هايي است كه هم دانشگاه علوم 
پزشكي و هم آموزش و پرورش مي تواند از اين 
طري��ق به دانش آموزان خدم��ات ارائه دهد و از 

سويي از اين طريق مي توان كاستي هاي موجود 
را پوشش داد.

ش��ايان ذك��ر اس��ت در پاي��ان اي��ن مراس��م، 
 مسئوالن از پايگاه س��المت حضرت رقيه )س(
آموزش و پ��رورش ناحيه يك اصفهان بازديد به 
عمل آوردن��د و دانش آموزان ني��ز از نزديك با 

نحوه عملكرد و آموزش ها آشنا شدند.
گفتني اس��ت در اين مركز خدمات بدين ش��رح 

ارائه مي شود:
- آموزش بهداش��ت دهان و دندان با استفاده از 

وسايل كمك آموزشي
- آموزش مس��واك زدن و اس��تفاده از نخ دندان 

به طور عملي
- اندازه گيري قد و وزن و معاينه چشم

- معاينه توسط پزشك
- معاينه دهان و دندان توسط دندان پزشك

- ثب��ت اطالع��ات به دس��ت آم��ده از وضعيت 
سالمت دانش آموزان

- ارائه اطالعات به مدرسه و در نهايت به والدين 
جهت پيگيري

 - ارج���اع نت��اي���ج مع�اين��ات و پي�گي���ري
 ازطري��ق مربي��ان بهداش��ت م��دارس، اولي��ا و

دانش آموزان.

بلوط

از کجا بفهمیم که کم خونی داریم 

بازی های رایانه ای، کودکان را در 
معرض ابتال به دیابت قرار می دهد

 دانش��يار دانشگاه علوم پزشكی تهران با بيان اين كه احتمال ابتال به 
ديابت نوع دو در افراد چاقی كه زمينه ژنتيكی دارند بيش��تر اس��ت، 
گفت: ب��ا كاهش وزن و انجام تمرينات ورزش��ی، ش��انس ابتال به 
 ديابت نوع دو 50 درصد كاهش می يابد. مجتبی ملك اظهار داشت:
هم��ان طور كه می دانيد ما دو نوع ديابت تيپ يك و تيپ دو داريم 
كه در ديابت تيپ يك بدن انس��ولين نمی سازد و پانكراس اين افراد 
هيچ انسولينی ترش��ح نمی كند كه اين نوع ديابت در بچه ها شايع تر 
اس��ت، ولی ممكن اس��ت برخی بزرگساالن زير 30 سال هم به اين 
نوع ديابت مبتال ش��وند.«اين فوق تخص��ص بيماری های داخلی و 
غدد درون ريز ومتابوليس��م ادامه داد:  عوام��ل مؤثر در ديابت نوع 
يك ش��ناخته شده نيس��ت، ولی محرك های محيطی در ابتالی اين 
ك��ودكان نقش مهمی دارد. وی اف��زود: 10 درصد بيماران ديابتی را 
بيماران ديابتی نوع يك تشكيل می دهند و 90 درصد بيماران ديابتی 
به ديابت نوع دو مبتال هستند و به طور معمول افراد باالی 30 سال 
به اين نوع ديابت مبتال می ش��وند. اين اس��تاد دانشگاه تصريح كرد: 
با توجه به ش��يوع چاقی در كودكانی كه پ��در و مادر آنها به ديابت 
مبتال هس��تند و  استفاده مداوم از غذاهای فست فودی و نوع بازی 
بچه ه��ا كه تحرك كم��ی دارد و بازی های رايانه ای، ممكن اس��ت 
ك��ودكان نيز به اين نوع ديابت مبتال ش��وند. ملك گفت: در ديابت 
نوع دو بدن انس��ولين می سازد، اما ترش��ح انسولين متناسب با بدن 
نيس��ت و مقاومت به انس��ولين را در اين افراد داريم. علل مؤثر در 
بروز اين نوع ديابت عواملی چون ژنتيك و چاقی و عوامل محيطی 
اس��ت. اين دانشيار دانشگاه علوم پزش��كی تهران خاطر نشان كرد: 
»در خان��واده ای كه زمينه ژنتيكی دارند، ش��انس ابتال به ديابت در 
اعضای چاق خانواده بيش��تر است و افراد چاق می توانند  با كاهش 
حداق��ل 10 درص��د از وزن خ��ود و ورزش منظم، ش��انس ابتال به 
ديابت نوع دو را تا 50 درصد كاهش بدهند. اگرچه هيچ راهی برای 
پيش��گيری از ديابت نوع يك وجود ندارد ام��ا در ديابت نوع دو با 
كاهش وزن و نيم ساعت ورزش روزانه منظم افراد می توانند از ابتال 

به آن پيشگيری كنند.

مانیکور کردن، ناخن ها را مستعد 
ابتال به عفونت  می کند

يك متخصص پوس��ت و مو با بيان اين كه برای داش��تن ناخن های 
س��الم، خانم ها بايستی از مانيكور كردن اجتناب كنند، اظهار داشت: 
برداشتن پوسته نازك ناخن در مانيكور كردن، فرد را مستعد عفونت 
های قارچ��ی و باكتريايی می كند.«دكتر محم��د رضوانی بيان كرد: 
تردی و ش��كنندگی ناخن ها با دفعات مكرر خيس و خش��ك شدن 
دس��ت ها ارتباط نزديكی دارد، همچنين تماس دست با حالل هايی 
مثل اس��تون و ديگر مواد ش��يميايی نيز موجب ايجاد اين حالت در 
ناخن های فرد می ش��ود. وی افزود: بسياری از افراد گمان می كنند 
كه برای تقويت ناخن هايشان بايستی كلسيم زياد مصرف كنند، در 
صورتی كه مصرف كلس��يم هيچ تأثيری در س��المت ناخن ها ندارد 
و موادی مثل آمينو اس��يدها و زينك و س��لنيوم و نيز سولفات روی 
در رش��د و اس��تحكام ناخن ها نقش بسزايی دارند و هر مكملی كه 
برای س��المت موها استفاده می شوند در سالمت ناخن ها هم به كار 
می روند چرا كه ناخن ها به طور عمده از كراتين س��اخته می شوند 
كه در واقع همان پروتئين مو و پوست است. اين متخصص پوست 
و مو  تصريح كرد:» س��ولفور يا گوگرد بيشترين تأثير را در سالمت 
ناخن ها دارند و برای داش��تن ناخن های س��الم، خانم ها بايستی از 
مانيكور كردن ناخن هايشان و نيز كاشت ناخن های مصنوعی اجتناب 
كنند، چرا كه در مانيكور كردن، پوسته نازك ناخن را كه يك سطح 
حفاظتی در برابر مواد ش��يميايی اس��ت كنار می زنند و با اين عمل 
و برداش��تن اين پوسته نازك، ناخن فرد مستعد عفونت های قارچی 
و باكتريايی می ش��ود. وی افزود: كاشت ناخن نيز ناخن را به شدت 
مس��تعد ابتال به عفونت های قارچی كرده و استفاده از چسب ناخن 
مصنوعی هم باعث حساس��يت های زياد و پيدايش حساس��يت در 
آينده می ش��ود و ناخن ها را ترد و ش��كننده می كن��د. دكتر رضوانی 
تأكيد كرد: كسانی كه دارای ناخن های شكننده ای هستند بايستی از 
خيس و خشك شدن مكرر دست هايشان جلوگيری كنند، همچنين 
ازحالل ها استفاده نكنند و از مانيكور و پديكور كردن ناخن هايشان 
و اس��تفاده از ناخن های مصنوعی و كاش��ت ناخن  خودداری كنند. 

تغذیه نامناسب، مهم ترین علت 
نازک شدن تارهای موی سر

دبير انجمن متخصصين پوس��ت ايران با بيان اينكه تغذيه نامناسب 
مهم ترين علت نازك ش��دن تارهای موی س��ر اس��ت گفت: برای 
داش��تن موهای سالم و زيبا داشتن تغذيه مناس��ب با انواع پروتئين 
ها و ويتامين ها اهميت ويژه ای دارد. محمد گلش��نی در گفتگو با 
خبرنگار سالمت نيوز گفت: موی سر هر روز در حال رشد و تكثير 
است و موهای سالم به صورت يك سانتی متر رشد دارد و اين رشد 
بس��تگی به افراد دارد، اما می توان گفت كه موهای افراد سالم بسته 
به ارث در حالت عاديش��ان بايد يك س��انتی متر رشد داشته باشد. 
وی در مورد دليل نازك ش��دن تارهای موی سر برخی افراد گفت: 
اولين علت اين مورد را می توان نداش��تن تغذيه صحيح دانس��ت، 
بخصوص مي��زان پروتئين دريافتی در افراد بايد به مقدار مناس��بی 
باش��د تا اين پروتئين وارد دستگاه گوارش شده و تبديل به آنزيم و 
تركيبات قابل جذب كه همان آمينو اس��يدها هستند شده و پروتئين 
ش��ود. دبير انجمن متخصصين پوس��ت ايران در ادامه اظهار داشت: 
وجود ويتامين ها برای تكثير سلولی بسيار ضروری است و آهن و 
روی از ديگر عناصر ضروری برای رش��د و سالمت موها محسوب 
می شوند، همچنين بيوتين در رشد مو بسيار مؤثر است. البته وجود 
ويتامين هايی مثل ويتامين A،B،K هم برای رش��د سلولی مو الزم 
هس��تند. وی در مورد عوامل موثر در نازك شدن تارهای مو گفت: 
تغذيه نامناسب، كمبود روی و آهن به خصوص در خانم ها، بيماری 
هايی نظير تب های طوالنی، اعمال جراحی كه با همراه با بيهوش��ی 
هس��تند، استرس های ش��ديد روحی، داروهايی كه از تكثير سلولی 
جلوگيری می كنند مثل داروهای ضد س��رطان، راديوتراپی، بيماری 
های سيس��تميك مثل كم كاری و پركاری تيروئيد، در نازك ش��دن 
تارهای موی س��ر و ريزش آن نقش دارند. گلشنی تأكيد كرد: برای 
داشتن موهای سالم و زيبا، داشتن تغذيه مناسب با انواع پروتئين ها 
و ويتامين ها اهميت ويژه ای دارد، همچنين افراد توجه داشته باشند 
در صورتی كه روزانه به شستشوی موهای خود می پردازند بايد از 
ش��امپوهايی استفاده كنند كه قدرت پاك كنندگی كمتری داشته و از 
صابون هايی با PH اس��يدی استفاده نمايند. وی تصريح كرد: تمام 
شامپوها و محصوالتی كه تبليغ می شود و گفته می شود كه حاوی 
پروتئين و ويتامين ها هس��تند و موجب رش��د مو می ش��وند جنبه 
تبليغاتی دارد، چرا كه موهای خارج از بافت پوست، مرده هستند و 
اين محصوالت باعث تقويت و رش��د مو نمی شوند و كار آنها تنها 

شستشوی موهاست.

خبرنسخه گیاهی

بل��وط درخت بوم��ي در مناطق معتدله 
است و در ايران در جنگل هاي كردستان، 

 لرستان و كهگيلويه مي رويد.
 ارتف��اع اين درخت در بعضي نواحي تا 
50 مت��ر و قطر تنه آن ب��ه 3 متر نيز مي 

رسد. 
برگ ه��اي درخت بلوط پنجه اي و مانند 
انگشتان دست مي باش��د. ميوه درخت 
بل��وط كه به ن��ام بلوط معروف اس��ت 
 مانن��د فندق ب��وده و در پيال��ه اي جاي

مي گيرد. 
و  پوس��ت  ش��يميايي:  تركيب ه��اي 
برگ درخت بل��وط داراي تان��ن، قند، 
اس��يد گاليك، اس��يد ماليك، كوئرسين
Quercine ، موس��يالژ، پكتين،  رزين 

و روغن است.
خاصي��ت داروئي: بل��وط از نظر طب 

قديم ايران گرم و خشك است.
خاصيت ميوه بلوط: ميوه بلوط از قديم 
االي��ام مورد مص��رف ب��وده و از آن به 
عنوان غذا استفاده مي كرده اند. مي توان 
 بل��وط را بو داده و س��پس از آن چائي

تهيه كرد. 
مقدار مصرف آن يك قاش��ق چايخوري 
در يك ليوان آب جوش مي باش��د. اين 
دم ك��رده را مي توان براي موارد زير به 

كار برد.
  بواسير را برطرف مي كند.

  اسهال س��اده و اسهال خوني را رفع 
مي كند.

  درد مع��ده و گاز مع��ده را برط��رف
مي كند .

  براي رفع كم خوني موثر است.
  نرمي استخوان را درمان مي كند.

   ب��راي تقوي��ت عمومي ب��دن موثر 
است.

  براي معالجه اسهال اطفال،ر بلوط را 
ب��ا كاكائو مخلوط كرده و دم كرده آن را 

به اطفال مي دهند.
خاصيت درخت بلوط: براي اس��تفاده 
از پوس��ت درخت بل��وط مي توان آن را 
خرد كرده و با عس��ل مخلوط كنيد و يا 
اين كه يك قاشق از آن را در يك ليوان 
آب جوش ريخت��ه و به مدت 10 دقيقه 

دم كنيد.
  خونريزي ها را متوقف مي سازد.

  خاصيت ضد عفوني دارد.

  ادرار را زياد مي كند.
  ترشحات زنانه را از بين مي برد.

 مص��ارف خارج��ي پوس��ت درخت 
بلوط: براي استفاده خارجي از جوشانده 

پوست درخت استفاده مي شود. 
بدين منظور بايد 15 گرم پوست درخت 
را در ي��ك ليت��ر آب ج��وش ريخته و 
بگذاريد به آرامي بجوش��د تا حجم آن 

به دو سوم تقليل يابد. 
از اي��ن جوش��انده مي ت��وان ب��ه عنوان 
كمپ��رس اس��تفاده ك��رد و ي��ا آن را در 
 وان حم��ام ريخته و در آن اس��تراحت

نمود.
  خون مردگي را درمان مي كند.

  اگزما را از بين مي برد.
  براي درمان بيماري هاي پوس��تي  در 
وان حمام كه در آن جوش��انده پوس��ت 
درخت بلوط را ريخته ايد به مدت يك 

ربع ساعت استراحت كنيد .
گز علفي 

در اثر نيش زدن حش��ره اي مخصوص 
به برگ و يا ش��اخه ه��اي درخت بلوط 
م��اده اي به بيرون ت��راوش مي كند كه 
در اث��ر مج��اورت با هوا س��فت ش��ده 
و ب��ه ص��ورت دان��ه هايي ب��ه قطر 2 
 س��انتيمتر بر روي ساقه و يا برگ ظاهر

مي شود. 
براي اس��تفاده از گز شاخه هاي درخت 
را ت��كان م��ي دهند تا دانه ه��اي گز به 

زمين بريزد. 
البته اين دانه ها مخلوط با برگ و پوسته 

درخت است كه بايد تميز شود.
گز علفي از نظر طب قديم ايران گرم و 

خشك است.
ضررها: ضرر خاصي براي آن بيان نشده 

است .
خاصيت گز علفي:

  قابض است.
  خونريزي ها را متوقف مي سازد.

  مقوي معده است. 
  تقويت كننده دستگاه تنفسي است.

  سينه را نرم و صدا را صاف مي كند. 
  سرفه ها را برطرف مي كند.

  تنگي نفس را درمان مي كند.
  ب��راي معالجه بواس��ير گز علفي را با 
عس��ل مخلوط كرده و بر روي بواس��ير 

بگذاريد.

 كم خونی از جمله عارضه هايی است كه 
در ش��يرخواران، كودكان زير شش سال، 
نوجوانان و زنان باردار ديده می شود، ولی 
كمتر كسی نسبت به عالئم اين بيماری و 
زمان بروز آن اط��الع دارد.حتی خيلی  از 
افراد سال هاس��ت كه مبتال به اين بيماری 
هس��تند و از عالئم آن رنج می برند ولی 
هنوز نمی دانند برای تشخيص آن بايد به 

كدام متخصص مراجعه كنند. 
عبدالحمي��د باقری، متخص��ص قلب و 
ع��روق و عضو هي��أت علمی س��ازمان 
انتقال خون در تشريح عالئم اين بيماری 
می گويد: كم خون��ی يا آنمی يك بيماری 
ش��ايع در همه دنياس��ت به خصوص در 
خانم ها و آن هم به دليل س��اختار فيزيكی 
و مس��ائل مربوط به جنسيتش��ان. عمدتا 
كم خونی از سنين پايين در زنان و مردان 

خود را نشان می دهد.
دليل آن هم فقر غذايی يا نوع رژيم غذايی 
است. به گفته وی شايع ترين عالمت اين 
عارض��ه چه در زنان و چ��ه در مردان از 
نظر تش��خيص فردی و قب��ل از مراجعه 
به پزش��ك تپش قلب، احساس ضعف، 
بی حالی، خستگی و سستی است. از نظر 
آزمايش��گاهی هم با يك آزمايش س��اده 
خون و تعيين ميزان هموگلوبين می توان 
به وج��ود اي��ن بيم��اری پی ب��رد. مقدار 
هموگلوبين بين 13تا16بس��ته به س��ن و 
جنس متفاوت است. كمتر از اين مقدار، 

ميزان كم خونی را مشخص می كند.

 اما به هر حال نوع تغذيه در بروز كم خونی 
مؤثر است. اين متخصص قلب و عروق 
در ادامه می افزايد: غذاهای فاقد گوش��ت 
و غالت و س��بزيجات احتمال بروز اين 
بيم��اری را افزايش می دهند، به خصوص 
كسانی كه در رژيم غذای شان تنها لبنيات 
مص��رف می كنند ه��م بايد منتظ��ر بروز 
 اين بيماری باش��ند. البت��ه كم خونی های
اين چنينی از نوعی هستند كه هيچ بيماری 
زمينه ای عامل آنها نيست ولی يك سری 
از كم خونی ها ه��م در نتيجه بيماری های 
زمينه ای هس��تند. مثل تاالسمی كه خود 

افراد هم حتی از آنها مطلع نيستند. 
اين كم خونی ها عالئم ضعيفی دارند ولی 
با مراجعه به پزش��ك و انج��ام آزمايش، 
 خودش��ان را نش��ان می دهن��د. باقری در
اين باره خاطرنشان می كند: اگر كم خونی 
ناش��ی از بيماری  مثل تاالس��می باشد يا 
ناش��ی از اش��كاالت تغذيه ای، با استفاده 
از داروهای جايگزين يا تغذيه مناس��ب 

می توان جلوی پيشروی آن را گرفت. 
اين نوع كم خونی ها در افراد سالم مشكلی 
ايج��اد نمی كنند، ام��ا اگر ف��رد مبتال به 
بيماری های ريوی يا قلبی باشد كم خونی، 
اين بيماری ها را تشديد خواهد كرد. برای 
همين بايد با سرعت بيشتری درمان شود؛ 
به خصوص در كودكان چون اين اختالل 
فرآيند رش��د را متوقف می كن��د و يا در 
 زنان باردار بايد س��رعت درمان آن بيشتر

باشد. 

مدير كل امور اجتماعي استانداري اصفهان:

آموزش و پرورش بستري براي رسيدن به اهداف 

نظام سالمت است

هزاران سال پيش، ترب برای اولين بار در چين و سپس در مصر و يونان كشت 
شد. در يونان به  دليل اهميت بسياری كه به اين سبزی داده می  شد، تزئيناتی از 
جنس طال به ش��كل اين سبزی ساخته ش��ده بود. در قرن 16 ميالدی ترب در 
انگلستان شناخته شد و مورد استفاده قرار گرفت و سپس در قرن 17 ميالدی در 
ماساچوست كشت شد. ترب از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از 
زمان  های بسيار قديم برای درمان بسياری از بيماری  ها به كار می  رفته است. 
ترب با نام علمی Raphanus sativus، جزء سبزيجات ريشه  ای و از لحاظ 
ظاهر و بافت شبيه چغندر و شلغم است، اما دارای طعم متفاوتی می  باشد. به 

طور كلی دو نوع ترب وجود دارد:
1- ترب س��ياه كه در پاييز برداش��ت می ش��ود. 2- تربچه ك��ه به رنگ های 
 مختل��ف قرمز و صورتی و به ص��ورت های دراز و گرد وج��ود دارد. ترب،
ريشه ای گياهی است كه جزء خانواده خردل دسته  بندی می  شود.پنج نوع اصلی 
خانواده ترب عبارتند از تربچه قرمز، ترب س��فيد، ترب سياه)زمستانه(، ترب 
كوهی و ترب سفيد ماموت كاليفرنيا. طعم تند ترب مربوط به ماده  ای است به 
 نام س��نوول و رنگ قرمز بنفش آن در اثر وجود ماده  ای به نام مالوين كلرايد

 می  باشد. ترب كوهی كه در ايران به ترب سمنانی معروف است، از انواع سفيد 
بوده و شكل آن دراز است. انواع تربچه، بومی ايران نبوده و از خارج از كشور 
وارد ايران شده است. فارسی ترب بر وزن كتب است، ولی در برخی از مناطق 

ايران آن را بر وزن سرب می  خوانند. 
ترب گياهی است يك ساله كه ارتفاع ساقه آن تا يك متر می  رسد. برگ  های 
آن پهن، ناصاف، كرك  دار و با بريدگی  های نامنظم می  باش��د. گل  های آن به 
رنگ س��فيد، زرد روشن، آبی روشن و بنفش است كه در انتهای شاخه ظاهر 

می  شود.
90 درصد وزن ترب را آب تش��كيل می  ده��د.100 گرم ترب دارای 30 ميلی  
گرم كلس��يم، 30 ميلی  گرم فسفر، 330 ميلی  گرم پتاسيم، يك ميلی  گرم آهن، 
18 ميلی  گرم سديم، 10 واحد بين المللی ويتامين آ، 25 ميلی  گرم ويتامين ث، 
0/03 ميل��ی  گرم ويتامين ب1، 0/03 ميلی  گرم ويتامين B2 و 0/03 ميلی  گرم 
نياس��ين است. در يك سروينگ ترب )يك  دوم ليوان خرد  شده، 58 گرم( 10 
كيلوكالری انرژی، 25 ميلی  گرم س��ديم و 2 گرم كربوهيدرات )يك گرم فيبر 
و يك گرم مواد قندی( يافت می  شود. اين ميزان ترب، 15 درصد نياز روزانه 
 ما به ويتامين ث، دو درصد نياز به كلس��يم و يك درصد نياز به آهن را تأمين

می  كند.
خاصيت ترب:

در ابتدای قرن بيستم اثر مفيد ترب برای معالجه بيماری  های كليوی و تصفيه 
كليه، توسط پزشكان سنتی ايران شناخته شد.

ترب كوهی به دليل داشتن تركيبات گوگردی به عنوان ضدباكتری، ضد قارچ 
و ضد ويروس عمل می  كند و مانع از بروز عفونت های راه تنفسی و مجاری 

ادرار می  شود.
* ترب سياه مانع بروز سنگ مثانه می  شود، به  عالوه از انسداد مجاری تنفسی 

جلوگيری می  كند.
* ترب به دفع سنگ  های صفراوی كمك می  كند. برای اين منظور از ترب به 

صورت زير استفاده كنيد:
در يك ترب بزرگ حفره ای ايجاد كرده و همچنين در ته آن هم سوراخ ريزی 
به وجود آوريد، به طوری كه آب قطره قطره از آن خارج شود. سپس مقداری 
شكر در حفره ريخته و آن را با آب پر كنيد و ترب را در دهانه شيشه يا استكانی 
قرار دهيد كه آب آن قطره قطره از سوراخ ريز ته ترب خارج شده و در داخل 

شيشه يا استكان پُر شود. اين آب را چند بار در روز بنوشيد.
* ترب از دسته مواد غذايی اشتهاآور می  باشد كه اين خاصيت به  دليل دارا بودن 

ويتامين  های گروه B است.
* عصاره ريشه آن برای تسكين سرفه و بهبود اسهال مفيد است.

* آنزيم  های گياهی)دياس��تاز( موجود در آن به هضم كربوهيدرات  ها در غذا 
كمك می  كند و مصرف برگ ترب همراه غذا توصيه می  شود.

* مخلوط عصاره ريشه، برگ، گل و تخم آن برای تسكين دردهای روماتيسمی 
مفيد است.

* ريشه و تخم ترب باعث نرم شدن سينه، ازدياد ترشح ادرار و تقويت معده 
می  شود.

* محتوای فيبر محلول موجود در ترب به تنظيم حركات دستگاه گوارش كمك 
می  كند و مانع از بروز سرطان كولون می  شود.

* ترب باعث تقويت پياز مو به خصوص در محل  هايی كه دچار ريزش شده 
است می  گردد.

* جوي��دن برگ ترب به محكم كردن لثه  ها كمك می  كند و بوی بد دهان را 
از بين می  برد.

* ريش��ه ترب ايجاد نفخ می  كند، اما در مقابل، تخم ترب س��بب تحليل نفخ 
می  گردد.

* محتوای قابل توجه ويتامين C در ترب به خصوص ترب سياه، آن را منبع 
خوبی برای پيشگيری از كمبود اين ويتامين به خصوص در افراد سيگاری كه 

نياز به اين ويتامين در آنها باالست می  سازد.
* جوشانده ترب برای درمان اسهال خونی مفيد است.

* اگر دست يا پای شما سرما زده است ترب را در آب بجوشانيد و بگذاريد تا 
كمی سرد شود، به طوری كه دست را نسوزاند. سپس عضو سرمازده را چند بار 

در روز در اين جوشانده قرار دهيد.
مراقب باشيد اس��راف در خوردن ترب موجب دل پيچه شده و برای دندان و 

گلو مضر است.
تهيه، نگهداری و آماده  سازی

* به هنگام خريد به برگ  های تربچه دقت كنيد كه سالم و تازه باشد. ترب، چه 
قرمز و چه سفيد، بايد دارای ريشه  ای سفت و محكم با پوسته  ای نرم و بدون 
چروكيدگی باشد. از خريد تربچه يا ترب  های نرم و اسفنجی خودداری كنيد. 
ترب سياه، بايد محكم، سنگين و فاقد ترك  خوردگی باشد. ترب كوهی با شكل 

منظم، محكم و درخشندگی شفاف می  باشد.
* اگر تمايل به نگهداری تربچه در يخچال داريد، برگ  های آن را جدا كنيد و 
تربچه  ها را در كيسه فريزر نگهداری نماييد. بيشتر انواع ترب به مدت دو هفته 
در يخچال قابل نگهداری هستند. ترب سياه اگر به صورت خشك نگهداری 
شود)در كيسه دارای سوراخ  های ريز كه رطوبت آن خارج شود(، برای ماه  ها 

قابل نگهداری در يخچال است.
* برای مصرف، سر و ته تربچه را با چاقو جدا كنيد و پوست آن را به طور كامل 
بشوييد يا بتراشيد. علت اصلی طعم تند ترب، پوست آن است. بنابراين افرادی 

كه به طعم تند آن عادت ندارند، می  توانند پوست آن را جدا كنند. 
* متداول  ترين نحوه مصرف

 ترب، استفاده از آن در
 ساالد سبزيجات 
يا به عنوان چاشنی

 است.

ـُـــُرب و تربچه و خواص آنها ت

قرصی که شما را نسبت به پیتزا
بی میل می کند

دانشمندان معتقدند با ساخت يك قرص 
می توان انسان ها را نسبت به پيتزا، چيپس، 
پاپ كورن و ديگر غذاها بی ميل كرده و به 
اين ترتيب به مبارزه با چاقی كمك بيشتری 
كرد. به اعتقاد دانش��مندان، م��ا در هنگام 
گرس��نگی بوی غذاها را بهتر استش��مام 
می كنيم و به همين دليل سخت تر می توانيم 
نسبت به خوردن غذا، به خصوص غذاهای 
ناسالم مقاومت كنيم. اما دانشمندان با انجام 
تحقيقاتی دليل اصلی اين موضوع را كشف 
ك��رده و معتقدند با اي��ن روش می توان با 
ساخت داروها يا اسپری هايی اين حالت را 
كم تر كرد. اين اسپری ها و داروها می توانند 
ب��ه ما در كنترل اش��تها كمك ك��رده و به 
اين ترتيب ما توانايی بيشتری در انتخاب 
غذاهای س��الم تر خواهيم داشت. در عين 
حال، با طراحی و ساخت داروهای ديگر 

می توان به افزايش اش��تها در بيمارانی كه 
ميل چندانی به غذا خوردن نداشته و دچار 
سوء تغذيه  شده اند كمك كرد. ايده اصلی 
اين طرح زمانی مطرح شد كه دانشمندان 
آمريكايی متوجه چگونگی واكنش نشان 
دادن مگس های ميوه به تكه های باقيمانده 
غذا شدند. با وجود اندازه بسيار كوچك، 
مگس های ميوه اش��تراك ژن��ی زيادی با 
انس��ان دارند و به همين دليل برای انجام 
تحقيقات آزمايشگاهی گزينه بسيار مناسبی 
محسوب می شوند. دانشمندان متوجه شدند 
حس بويايی، تأثير بسيار زيادی در جذب 
حشرات به س��مت غذاها دارد. تحقيقات 
ديگر هم نشان می دهد سلول هايی وجود 
دارند كه مس��ئول پ��ردازش حس بويايی 
هستند و همچنين انسولين نقش مهمی در 

اين فرآيند دارد. 



Saturday 23 APRIL 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7شنبه 3 اردیبهشت 1390/ 19 جمادی االولی 1432/ شماره 502 Saturday 23 APRIL 2011 اطالعرساني

 بحران خشکسالی اخير و نحوه مديريت توزيع آب
متأس��فانه از س��ال آبی 87-86 تا كنون به مدت چهار س��ال 
پياپ��ی اكث��ر حوزه های آبريز كش��ور و به خص��وص حوزه 
آبري��ز رودخان��ه زاينده رود ب��ا بحران خشكس��الی دوره ای 
 مواجه ش��ده اس��ت. در طی اين مدت مي��زان آورد رودخانه
زاينده رود قريب به 3/7 ميليارد متر مكعب نسبت به ميانگين 
دراز مدت آن كاهش داشته است، با توجه به وابستگی شديد 
حي��ات اجتماعی و اقتص��ادی ناحيه مركزی اي��ران به حوزه 
زاينده رود، اين بحران خشكس��الی مي توانست ناحيه مركزی 
 كشور و به خصوص اس��تان اصفهان را با مشكالت بزرگ و
جبران ناپذيری مواجه كند، ليكن با توجه به تجارب به دست 
آمده در دوره های خشكس��الی گذشته )خشكسالی سال های 
1380-1376( و اقدامات به موقع مس��ئوالن استان، عواقب و 
آثار زيانبار اين خشكس��الی تا حد ممكن تحت كنترل درآمد، 
به طوری كه از همان ماه های اوليه، با تش��كيل س��تاد بحران 
اس��تان و اتخاذ تصميمات الزم اين بحران با حداقل خسارات 
ممكن مديريت گرديد. ذكر اين نكته الزم است كه طی چهار 
س��ال اخير كليه تصميمات مرتبط با مديري��ت آب رودخانه 
زاينده رود و چگونگی توزيع آب، تحت نظارت ستاد بحران 
اس��تان و با حضور اس��تاندار محترم و س��اير مديران ذيربط 
 اتخاذ گرديده و با توجه به برآورد ميزان ورودی آب به س��د
زاينده رود و حجم مخزن سد، برنامه ريزی ساالنه برای توزيع 
آب با اولويت آب شرب، صنعت، باغات و زراعت و براساس 
برنامه بهره برداری از سد زاينده رود كه توسط وزارت نيرو ابالغ 
گرديده، به تصويب س��تاد بحران استان رسيده است؛ بنابراين 
هرگونه اظهارنظر در خصوص توزيع آب بايس��تی با در نظر 
گرفتن كليه اولويت ها از جمله شرب باشد. اين كه كشاورزان 
استان اصفهان و خصوصاً كش��اورزان نواحی شرقی اصفهان 
 در اثر وقوع بحران خشكس��الی اخير دچار خس��ارات زيادی
ش��ده اند و در حال حاضر نيز به لحاظ معيش��تی با مشكالت 
 عدي��ده ای مواجه هس��تند، موضوعی اس��ت ك��ه هيچكس
نمی تواند منكر آن ش��ود و متأس��فانه بحران خشكس��الی در 
بيشتر نقاط كش��ور مشكالت مشابه كشاورزان اصفهانی را به 
وجود آورده اس��ت و بر همه مسئوالن كشور است كه هر چه 
در ت��وان دارند جهت برون رف��ت از اين بحران به كار بندند. 
ذكر اين نكته ضروری است كه مسئوالن و كارگزاران در طی 
چهار س��اله اخير بی وقفه همه وقت و ت��وان خود را صرف 
مقابله با اين بحران نموده اند و به اميد آن كه تمام تالش ها و 

كوشش های انجام شده مورد قبول درگاه خداوند باشد.
 حقابه كشاورزان: 

طب��ق ماده 29 قانون توزيع عادالن��ه آب وزارت نيرو موظف 

شده اس��ت كه به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طريق 
مه��ار كردن س��يالب ها و ذخيره نم��ودن آب رودخانه ها در 
مخازن س��طحی ي��ا زيرزمينی و تنظيم و انتق��ال آب با ايجاد 
تأسيسات آبی و كانال ها و خطوط آبرسانی و شبكه های درجه 

1 و 2 آبياری اقدام نمايد. 
طبق بند »ز« همين ماده كنترل و نظارت بر چگونگی و ميزان 
مص��ارف آب و در ص��ورت ل��زوم جيره بن��دی آن به عهده 

وزارت نيرو گذاشته شده است. 
طب��ق ماده 19 قانون، وزارت نيرو موظف ش��ده اس��ت برای 
اشخاص حقيقی و حقوقی كه در گذشته دارای حقابه بوده اند 
پروانه مصرف معقول صادر نمايد. الزم به ذكر اس��ت كه طبق 
تبصره 2 ماده 18 همين قانون، مصرف معقول مقدار آبی است 
كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف 
كننده و رعايت احتياج��ات عمومی و امكانات طبق مقررات 
اين قانون تعيين مي ش��ود. همچنين طب��ق مفاد مواد 19 و 20 
اين قانون جهت تبديل حقابه كش��اورزان ب��ه اجازه مصرف 
معقول هيأت های س��ه نفره متشكل از نمايندگان وزارت نيرو 

و وزارت جهاد كشاورزی تعيين شده است. 
الزم به ذكر اس��ت كه هيأت س��ه نفره موضوع مواد فوق در 
حوضه زاينده رود، هم اكنون تشكيل شده است و اميد مي رود 
با تش��كيل اين هيأت پروانه مصرف معقول برای كش��اورزان 
حقابه دار ص��ادر گردد. بنابراين تا قبل از تش��كيل اين هيأت 

اظهارنظر در خصوص حقابه امكان پذير نمی باشد.
 ميزان حقابه حقابه داران طوماری:

ب��ه موجب ماده 18 قانون آب و نحوه ملی ش��دن آن مصوب 
1347 و م��اده 24 قانون توزيع عادالن��ه آب، مصوب 1361، 
آب هايی كه بر اثر احداث تأسيس��ات آبياری و سدس��ازی و 
زهكش��ی و غيره به دس��ت آمده و می آي��د، تحت نظارت و 
مس��ئوليت وزارت نيرو قرار می گيرد. همين حكم قانونی در 
قانون اصالح قانون تأس��يس بنگاه آبي��اری و امور مربوط به 
آبياری كشور مصوب 1334 نيز به تصويب رسيده است. بنابر 
قواني��ن ياد ش��ده، آن بخش از س��يالب ها و حجم آب مازاد 
بر مصارف حقابه داران كه به وس��يله س��د زاينده رود ذخيره 
می ش��ود، در اختيار وزارت نيرو اس��ت. بنابر محاسبات دقيق 
كارشناسی، كل حقابه حقابه داران طوماری از مجموع آبدهی 
زاينده رود طبيعی و تونل اول، در شرايط آبدهی در حال نهايی 
شدن مي باشد كه پس از طرح در كميته مندرج در مفاد 19 و 

20 قانون توزيع عادالنه اعالم می گردد.
 وضعيت منابع آب استان:

 مي��زان بارندگ��ی در حوض��ه زاين��ده رود در س��ال آب��ی
90-89 )ت��ا آخ��ر فروردين( به نس��بت متوس��ط 40 س��ال 

گذش��ته در ايس��تگاه های مختلف از 18 تا 54 درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. اين آمار حتی در مقايس��ه با س��ال گذشته نيز 
 كه يكی از س��ال های دوره خشكس��الی بوده است بين 16 تا

50 درصد كاهش در ايس��تگاه های مختلف را نش��ان مي دهد. 
 ميزان بارندگی در ايس��تگاه چلگرد )ايستگاه شاخص حوضه

زاينده رود( تاكنون 851 ميلی متر بوده كه نس��بت به متوس��ط 
درازمدت كه 1315 ميلی متر بوده اس��ت، كاهش 35 درصدی 
را نش��ان مي دهد، همچنين اين ميزان كاهش در فريدونش��هر 
 و حوض��ه آبريز چش��مه لنگان 30 درصد، اردس��تان و نايين
22 درصد، خوانسار و گلپايگان 33 درصد، كاشان 14 درصد 
و س��ميرم 10 درصد گزارش شده است. در مجموع با توجه 
به كاهش بارندگی در مناطق مختلف اس��تان، سال جاری نيز 
خشكس��الی اس��تمرار داش��ته و تأثير قابل توجهی در كاهش 

آب های سطحی و زيرزمينی استان داشته است.
 حجم سدهای استان:

حج��م آب مخزن س��د زاينده رود به عن��وان بزرگ ترين منبع 
تأمين كننده آب ش��رب، صنعت و كشاورزی استان و منطقه 
مركزی ايران، در حال حاض��ر حدود 390 ميليون مترمكعب 
اس��ت كه با توجه به متوس��ط بلند مدت كه در اين زمان بايد 
حدود يك ميليارد مترمكعب باش��د، كاهش��ی 61 درصدی را 
نش��ان می دهد. در ديگر سدهای مهم استان از جمله سد حنا 
با 11/7 ميليون مترمكعب ش��اهد كاهش��ی 72 درصدی و در 
 سد گلپايگان با حجم 21 ميليون مترمكعب كاهشی در حدود

34 درصد را شاهد بوده ايم.
با توجه به كاهش چش��مگير بارندگی ه��ا و در نتيجه كاهش 
ش��ديد ورودی آب به س��دهای استان كه نس��بت به متوسط 
بلندم��دت بيش از 60 درصد كاهش داش��ته اس��ت، فش��ار 
مضاعف��ی در مناب��ع آب زيرزمينی در دش��ت های مختلف به 
 وج��ود آمده ك��ه نتيجه آن پايين آمدن آب ب��ه ميزان چهار تا

12 متر در دشت های مختلف بوده است.
 منابع و مصارف:

ب��ا توجه ب��ه برنامه ريزی مناب��ع و مص��ارف و نيازهای آبی 
اس��تان در افق چش��م انداز 1404 جهت تأمين آب مورد نياز 
جمعيت ش��هری و روستايی تحت پوش��ش رودخانه زاينده 
رود و پاس��خگويی به توس��عه بخش های خدماتی و صنعتی 
منطقه مرك��زی ايران، ضرورت تأمين مناب��ع جديد از طريق 
 طرح های انتقال بين حوضه ای از جمله طرح های خدنگستان،
كوهرنگ 3 و ط��رح انتقال آب به فالت مركزی، برنامه ريزی 

و اجرايی شده است.
 مهم ترين طرح های انتقال آب:

در بهم��ن م��اه 1389 حف��اری تونل 11 ه��زار و 300 متری 

خدنگستان در منطقه فريدونش��هر به پايان رسيد و اين طرح 
قادر اس��ت س��االنه ح��دود 75 ميليون مترمكع��ب آب را از 
 حوض��ه دز به حوضه زاينده رود منتق��ل نمايد. حفاری تونل
كوهرنگ 3 نيز در بدترين شرايط در زير گسل زرآب در حال 
انجام اس��ت و از اين تونل 24 كيلومتری، تنها 130 متر ديگر 
باقی مانده اس��ت. مطالعات طرح انتقال آب به فالت مركزی 
نيز پايان يافته و با توجه به اختصاص رديف بودجه جهت اين 

طرح، عمليات اجرايی آن به زودی آغاز مي شود.
 اعتبارات پيش بينی شده سال 90

اعتبارات پيش بينی شده طرح های تملك دارايی های سرمايه ای 
برای س��ال 1390 در ح��دود هزار ميليارد ريال مي باش��د كه 
جه��ت طرح های مختلف تأمين و انتقال آب از جمله س��د و 
تونل سوم كوهرنگ، تونل چشمه لنگان و خدنگستان، انتقال 
آب ب��ه فالت مرك��زی و مطالعات طرح ه��ای تأمين و انتقال 
آب، طرح های آبرسانی به شهرها از جمله آبرسانی به كاشان، 
 آران و بيدگل، نايين و انارك، نطنز و بادرود، ش��اهين ش��هر، 
خمينی ش��هر، نجف آباد، ورزنه و...، س��اختمان ش��بكه های 
آبياری از جمله ش��بكه رودش��ت جنوبی و شبكه قره آقاچ و 
مرمت و بازس��ازی تأسيسات آبی در دست بهره برداری پيش 

بينی شده است.
 انتقال آب از خليج فارس به اصفهان

موض��وع انتق��ال آب از خليج فارس به مناط��ق مركزی ايران 
توس��ط مهندسين مشاور بخش خصوصی در دست بررسی و 
مطالعات اوليه می باشد. با توجه به ابعاد وسيع فنی، اقتصادی و 
اجتماعی اينگونه طرح ها با تكميل مطالعات، اظهارنظر دقيق تر 

و كامل تری می توان نمود.
 موانع و چالش های طرح های انتقال آب

با توجه به افزايش روزافزون جمعيت شهرنش��ينی، توس��عه 
صنعت و اهميت ايجاد اشتغال مولد در بخش های مختلف از 
جمله كشاورزی، ضرورت تأمين آب در حوضه زاينده رود از 
طريق انتقال آب بين حوضه ای بيش از پيش مشهود مي باشد 
و مش��كالتی از قبي��ل تأمي��ن اعتبار و مالحظات سياس��ی و 

اجتماعی، از مهم ترين موانع اجرای اينگونه طرح ها مي باشد.
 مديريت توزيع آب

ب��ا توجه به ب��رآورد ميزان ورودی آب به س��د زاينده رود و 
حجم مخزن س��د، برنامه ريزی ساالنه برای توزيع آب انجام 
می ش��ود و توزيع آب با اولويت آب ش��رب، صنعت، باغات 
و زراع��ت بر اس��اس برنامه بهره برداری از س��د كه توس��ط 
وزارت ني��رو ابالغ گرديده و همچني��ن برنامه هايی كه جهت 
توزيع آب در ستادهای مديريت خشكسالی تصويب مي شود 

 انج��ام مي گيرد.در س��ال جاری ب��ا توجه ب��ه كاهش حدود
650 ميليون متر مكعبی حجم آب سد زاينده رود، برنامه توزيع 
بر اين اس��اس است كه آب شرب به صورت كامل و قسمتی 
 از نيازهای آب صنعت تأمين گردد و با مديريت خروجی سد

زاينده رود و تالش جهت افزايش حجم س��د، تا پاييز س��ال 
جاری بتوانيم در س��ال آبی آينده جهت بخش كشاورزی نيز 

توزيع آب داشته باشيم.
 اصالح و بهينه كردن الگوی مصرف

 ش��ركت آب منطقه ای در چند س��ال اخير با احداث بيش از
 90 درص��د از كانال ه��ای درج��ه 1 و 2 زي��ر دس��ت س��د
 زاين��ده رود ك��ه با پش��تيبانی وزارت نيرو انج��ام گرفته و با 
اختصاص بيش از 300 ميليارد ريال اعتبار همراه بوده اس��ت، 
تعهدات خود را در اين زمينه انجام داده اس��ت و قسمت های 
باقيمانده كانال های درجه 2 رودش��ت نيز در س��ال جاری به 
بهره برداری مي رسد، ولی متأسفانه احداث كانال های درجه 3 
و 4 كه جزء وظايف جهاد كشاورزی است، كمتر از 10 درصد 
انجام گرفته است. در ضمن اصالح الگوهای كشت و مصرف 

جزء وظايف اصلی سازمان جهاد كشاورزی مي باشد.
 دستاوردهای شركت در سال هاي اخير

در زمينه طرح های تأمين منابع آب در بخش ش��رب، آبرسانی 
به ش��هرها و روستاهای استان از جمله شهر كاشان و روستاها 
و ش��هرهای مس��ير، آبرس��انی به شهرضا و س��ميرم، آبرسانی 
 ب��ه مباركه، نايي��ن، انارك و همچنين آبرس��انی به ش��هرهای
شاهين شهر، خمينی شهر، نجف آباد و ديگر شهرها و روستاهای 
مسير آن انجام شده است. در زمينه احداث سد نيز در پنج سال 
گذشته سدهای قره آقاچ سميرم، كمانه سميرم، آغچه فريدن و 
باغكل خوانس��ار به اتمام رسيده و مطالعات و اجرای سدهای 
بسياری از جمله سد سرداب، بلطاق، جنگ آباد و گردنه خاكی 
نيز آغاز شده است. در خصوص طرح های تأمين و انتقال آب، 
حفاری تونل خدنگستان به طول 11 هزار و 300 متر و ظرفيت 
انتقال س��االنه 75 ميليون متر مكعب در بهمن ماه س��ال 89 به 
اتمام رسيده و از حفاری تونل 24 كيلومتری كوهرنگ 3 نيز تنها 
130 متر باقی مانده است و طرح موقت پمپاژ نيز انجام شده و 
قرارداد سد كوهرنگ 3 نيز كه ارتفاع آن از سد زاينده رود بيشتر 
 اس��ت و به صورت بتنی دو قوس��ی احداث مي شود، با اعتبار
830 ميليارد ريالی منعقد ش��ده و عمليات اجرايی آن در س��ال 
جاری آغاز مي شود. همچنين در زمينه تأمين آب شرب بهداشتی 
و اس��تاندارد فاز دوم تصفيه خانه باباش��يخعلی كه بزرگ ترين 
 و پيش��رفته ترين تصفيه خانه خاورميانه مي باش��د، به ظرفيت

7/5 متر مكعب توس��ط ش��ركت آب منطق��ه ای اجرا گرديده 
است. 

به منظور رفع بحران خشكسالي اخير؛

ضرورت تأمين آب حوضه زاينده رود از طريق انتقال آب بين حوضه اي

س��يد محمود انصارالحسينی گفت: در س��ال 90 اعتباری 
بال��غ بر 30 ميليارد تومان جه��ت اجرای طرح های هادی 

پيشنهاد شده است.
وی افزود: با توجه به س��وابق اجرايی بنياد مسكن و نقش 
 عم��ده آن در دولت نهم و دهم، رش��د اعتب��اری، معادل
س��ه برابر بيش��تر ش��ده كه اين امر وظيفه بنياد مسكن را 

برآورده نموده است.
معاون عمران روس��تايی بنياد مسكن استان اصفهان ضمن 
اش��اره به تاريخچه تش��كيل بنياد مس��كن براساس فرمان 
ام��ام )ره( در 21 فروردين 1358، تصريح كرد: براس��اس 
اين فرمان، وظايفی در امر خانه س��ازی و توسعه بهسازی 
روستاها به اين بنياد واگذار شد. سيد محمود انصارالحسينی 
افزود: به غير از احداث مسكن و ارائه تسهيالت در حوزه 
عمران روستايی، وظيفه تهيه طرح های هادی روستايی و 
در پي آن اجرای طرح هادی )بهسازی روستا(، در دستور 
كار بنياد مس��كن قرار گرفت. از ابتدا دس��تاورد تهيه طرح 
هادی ش��امل 850 طرح ه��ادی روس��تايی و 560 پروژه 

اجرايی بهسازی روستايی می باشد.
وی با اش��اره به اين كه اين طرح ه��ا و پروژه ها از محل 
 اعتب��ارات تمل��ك و دارايی، اعتب��ارات مناط��ق محروم،
2 درص��د نف��ت و گاز و اعتبارات منابع ملی تأمين ش��ده 
اس��ت، گفت: بهسازی بافت روستاهای با ارزش تاريخی، 
از ديگر وظايف بنياد مس��كن اس��ت كه در اين راس��تا در 
ش��ش روستا نسبت به اجرای بهسازی بافت باارزش اقدام 
ش��ده كه از مهم تري��ن آن می توان روس��تای ابيانه كه از 

روستاهای تاريخی و دارای ارزش ملی است نام برد.
معاون عمران روستايی بنياد مسكن استان خاطرنشان كرد: 
ديگر دس��تاوردهای بنياد مس��كن، صدور اس��ناد مالكيت 
روس��تايی بالغ بر 131 هزار جلد ك��ه در قالب ماده قانون 

133 قانون س��نددار كردن مساكن روس��تايی با همكاری 
اداره كل ثبت اسناد و امالك كشور تهيه شده است.

 س��يد محم��ود انصارالحس��ينی تصريح ك��رد: در اجرای
ماده 33 كه قباًل قانون سنددار كردن مساكن روستايی طبق 
ماده 71 و س��پس ماده 140 و پ��س از آن ماده 133 قانون 
برنامه س��وم و چهارم 5 ساله دولت بوده، با همكاری اداره 
كل ثبت اس��ناد و امالك كش��ور جهت صدور اسناد اقدام 
شده كه ابتدا از وضع موجود روستا نقشه برداری و سپس 
با تهيه نقش��ه های دقيق، نسبت به تهيه سند برای هر يك 

از مساكن روستايی اقدام می گردد.
وی گف��ت: در اين طرح پس از ارائه قولنامه و يا مداركی 
كه مالكيت ش��خصی را به اثبات برس��اند، پ��س از تأييد 
شورای اسالمی روس��تا، بنياد مسكن اقدام به صدور سند 
رسمی نموده و بدون اين كه روستاييان به ادارات و مراكز 
ش��هری مراجعه نمايند، اين اس��ناد طی مراسم خاصی در 
مس��اجد يا اماكن عمومی روستا به صورت رسمي تحويل 

اهالی روستا می گردد.
معاون عمران روستايی بنياد مسكن درباره تهيه طرح های 
ه��ادی نيز تصريح كرد: با توجه به هدف اصلی تهيه طرح 
های هادی روس��تايی كه در آن مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و كالبدی يك روس��تا مطالعه، طراحی و تحت عنوان يك 

طرح راهبردی ارائه می ش��ود، در خصوص سمت و سوی 
توسعه های مسكونی و اشتغال نيز مطالعات جامع و كاملی 

تهيه و در گزارشات مرتبط با آن ارائه می گردد.
سيد محمود انصارالحسينی افزود: ابتدا با توجه به جمعيت 
روس��تا موضوع تهي��ه طرح ه��ادی در دس��تور كار قرار 
می گيرد، سپس نقشه برداری وضع موجود جهت مطالعات 
طرح های هادی با مش��اوران حائز شرايط قرارداد، تنظيم 
مي ش��ود و پس از هماهنگی با مس��ئوالن شهرستان شامل 
فرماندار، بخش��دار و در نهايت با شورای اسالمی و دهيار 

روستا هماهنگ می گردد.
وی گف��ت: پس از بررس��ی نيازهای هر روس��تا در كميته 
فنی، تهي��ه طرح ها با حض��ور كارشناس��ان و نمايندگان 
دس��تگاه های ذيربط مطرح مي ش��ود و در نهايت در كار 
گروه تخصصی مس��كن و شهرس��ازی با حضور مديران 
 كل دستگاه های اجرايی اس��تان، طرح ارائه و به تصويب

می رسد.
معاون عمران روستايی بنياد مسكن استان خاطرنشان كرد: 
پيش بينی در اين طرح ها برای مدت 10 سال می باشد كه 
پس از 10 س��ال طرح مذكور دوباره بازنگری و به هنگام 

خواهد شد.
انصارالحس��ينی اف��زود: در مقول��ه اجراي��ی پ��س از اين 

كه ط��رح های هادی در ش��ورای برنامه ريزی اس��تان به 
 تصويب رسيد، اعتبار مورد نياز برآورد و از طريق معاونت
رنامه ريزی استانداری تأمين اعتبار انجام و در دستور كار 

قرار می گيرد.
وی گف��ت: اين موضوع با هماهنگی ش��ورای اس��المی و 
دهي��اران در خصوص انتخاب معاب��ر اصلی و معابری كه 
در اولويت هس��تند هماهنگی الزم انجام و س��پس نسبت 
ب��ه آزادس��ازی و اجرای طرح و بهس��ازی روس��تا اقدام 

می گردد.
شايان ذكر است اقدام فوق شامل خاكبرداری و خاكريزی 
معابر روس��تايی و س��پس اجرای ج��وی و جدول جهت 
هداي��ت آب های س��طحی و س��يالب ها و ايج��اد پل و 
در نهايت آس��فالت معابر روس��تايی جهت بهبود وضعيت 

بهداشتی روستا خواهد بود.
مع��اون عمران روس��تايی بنياد مس��كن تصري��ح كرد: در 
راستای اجرای طرح هادی، ايجاد فضای سبز، ميدان، آبنما 
و پارك بازی كودكان و ايجاد فضايی جهت اجتماع اهالی 

و نيازهای روزمره انجام و اجرا خواهد شد.
س��يد محمود انصارالحس��ينی درباره امر خانه دار ش��دن 
مردم روس��تا گفت: ب��ا توجه به اين كه در راس��تای تهيه 
طرح هادی در زمينه توس��عه روستا اراضی مستعد جهت 
امر مس��كن در محدوده روس��تا از طري��ق مراجع دولتی 
درخواس��ت می ش��ود، تملك پس از رعاي��ت اصول فنی 
 و تفكيك نس��بت ب��ه واگذاری پالك ه��ای مذكور انجام
می پذيرد. اميد آن می رود كه اين اقدامات موجب رش��د 
و بالندگی روستاها و جلوگيری از مهاجرت روستاييان به 

شهر و تحقق فرمايشات امام راحل شود.
وی در ادام��ه ب��ه برنامه های عمرانی س��ال گذش��ته در 
حوزه عمران روستايی بنياد مس��كن استان اصفهان اشاره 

كرد كه بدين ش��رح می باش��د: تهيه طرح ه��ادی، تعيين 
محدوده و بازنگری طرح ها در 85 روس��تا، اجرای طرح 
هادی روس��تايی در 235 روستا ش��امل اجرای زيرسازی، 
 جدول گ��ذاری و اجرای پل و آس��فالت معابر در س��طح

23 شهرستان استان.
معاون عمران روستايی بنياد مسكن استان خاطرنشان كرد: 
 در س��ال 89، يازده هزار و 180 جلد س��ند روس��تايی در
280 روس��تا طبق قانون 133 س��ند دار كردن روستايی، به 

مردم ارائه شده است.
 انصار الحس��ينی ضمن اش��اره به اعتبار پيشنهادی بالغ بر
30 ميليارد تومان جهت اجرای طرح های هادی در س��ال 
90 گفت: بنياد مس��كن در اين خصوص جهت تهيه طرح 
های هادی بالغ بر 100 روس��تا و اج��رای طرح هادی در 
سطح 300 روس��تا برنامه ريزی نموده است كه اميد است 
پ��س از ابالغ بودج��ه ها بتوان به اه��داف نهايی و اصلی 
دولت كه همان بهسازی و بهبود محيط روستا و زمينه ساز 

اشتغال و توسعه روستاست دست يافت.
 وی همچني��ن درب��اره جاي��گاه بني��اد مس��كن در مي��ان
دس��تگاه های اجرايی اس��تان افزود: با توجه به اطالعات 
ارائه ش��ده در مقايس��ه با عملكرد بنياد مسكن طبق اعالم 
معاونت عمران روس��تايی، بنياد مسكن جزء دستگاه های 
 اجراي��ی برتر معرفی و اين موضوع در جلس��ه ش��ورای

برنامه ريزی استان ارائه شد.
معاون عمران روستايی بنياد مسكن تصريح كرد: همچنين 
طب��ق اعالم دفت��ر مركزی بنياد مس��كن، اس��تان اصفهان 
 در بي��ن 31 اس��تان از جمله اس��تان های برت��ر در زمينه
فعاليت های اجرايی شامل ساخت مسكن، ارائه تسهيالت، 
تهيه و اجرای طرح هادی و سنددار كردن مساكن روستايی 

بوده است.

معاون عمران روستايی بنياد مسكن استان اصفهان اعالم كرد:

پيشنهاد اعتبار 30 ميلياردی جهت اجرای طرح های هادی 
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پيامبر اكرم )ص(:
خودپسندی و غرور عبادت 
 هفتاد ساله را نابود
می كند .

در تقويم ما ايرانيان همه ساله، روز سوم فروردين 
ب��ه عنوان ش��يخ بهايي در كش��ور گرامي داش��ته 
مي ش��ود. شيخ بهايي دانشمندي است كه با وجود 
گس��تردگي وجوه ش��خصيتي اش كمت��ر در ميان 
عامه ش��ناخته شده اس��ت. او دانشمندي است كه 
در حوزه ه��اي مختلف علمي تحقي��ق كرده و در 
تمامي حوزه هاي مختلف علمي صاحب تخصص 
و تبحر است. بهاءالدين محمدبن عزالدين حسين 
بن عبدالصمدبن ش��مس الدين محمدبن علي بن 
حسين بن محمد بن صالح حارثي همداني عاملي 
معروف به ش��يخ بهايي، حكيم و فقيه و عارف و 
منجم و رياضي دان و اديب و شاعر و مورخ بزرگ، 
در سال 953 قمري در بعلبك از توابع جبل عامل 
ديده به جهان گش��ود. ناحيه جب��ل عامل همواره 
يكي از مراكز ش��يعه در مغرب آس��يا بوده اس��ت 
و پيش��وايان و دانشمندان ش��يعه كه از اين ناحيه 
برخاسته اند بسيارند. پدر بزرگوارش شيخ حسين 
فرزند عبدالصم��د حارثي، از علماي فقه و اصول 
و از اعاظم روزگار خود بوده است. بهاءالدين در 
كودك��ي به هم��راه پدرش به اي��ران آمد و پس از 
اتمام تحصيالت، شيخ االسالم اصفهان شد. او پس 
از فراگي��ري مقدمات علوم نزد پدر بزرگوار خود، 
وارد حوزه هاي مختلف علوم زمان خويش شد و 
در بس��ياري از علوم روزگارش متبحر گش��ت، به 
طوري كه گفته اند او از هر علمي به ميزان كفايت 
و مهارت گلي چيده بود. فقه، فلس��فه، رياضيات، 
اصول، هندسه، نجوم، طب، ادبيات و... همگي از 
علومي بودند كه ش��يخ بزرگوار شّم دانش پژوهي 
خ��ود را در آنه��ا آزموده بود. اي��ن عالم رباني در 
طول عمر پربركت خويش از محضر دانش��مندان 
متعددي در رش��ته هاي مختلف كسب فيض كرد. 
وي تفس��ير و حديث و ادبيات ع��رب را از پدر، 
حكم��ت و كالم را از مال عبدال��ه مدرس يزدي، 
رياضيات را از مال علي مذهب و مال افضل قاضي 
مدرس و مال محمد باقربن زين العابدين يزدي و 
طب را از حكي��م عمادالدين محمود آموخت. او 
همچنين در طول عمر خويش شاگردان بسياري را 
نيز به جامعه اس��المي عرضه كرد كه از مهم ترين 

آنها مي توان به صدرالدين محمدابراهيم ش��يرازي 
معروف به مالصدرا، محمد محسن بن مرتضي بن 
محمود معروف به فيض كاش��اني، مال محمد باقر 
بن محمد مومن خراس��اني معروف به محقق شيخ 
االس��الم، مال محمد تقي بن مقصود علي مجلسي 
صاحب روضه المتقين و س��يد عزالدين حس��يني 
كركي عاملي مش��هور به مجتهد مفت��ي اصفهاني 
اشاره كرد. آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي را 
نيز به جاي نهاده است كه برخي از مورخين شمار 
آن را بيش از 200 كتاب دانسته اند. در تحقيقي كه 
دكتر محمدباقر حجتي در اين مورد كرده اس��ت، 

تعداد اين كتاب ها 123 جلد برآورد شده اند.
عش��ريات خمس، اجوبه مس��ائل جزائريه، احكام 
س��جود و تالوت جامع عباس��ي، جواب مس��ائل 
ش��يخ جار، حاشيه بر ارش��اد االذهان عالمه حلي، 
حاش��يه بر قواعد عالمه، ش��رح فرائ��ض نصيريه 
 خواجه نصير الدين طوسي، فرائض بهائيه )ارث(،
تهذيب البيان، تعزيت نامه، ديوان اش��عار فارس��ي 
 و عرب��ي، ش��ير و ش��كر، طوطي نامه، كش��كول
)5 جل��د(، نان و پني��ر )بر وزن و س��بك مثنوي 
مولوي(، اسطرالب، تشريح االفالك، تقويم شمس 
با اس��طرالب، انكار جوهر الفرد، الوجود الذهني، 
وحدت وجود و رس��اله ِجْف��ر و ... از جمله مهم 
ترين آثار اويند. اش��عار فارسي شيخ بيشتر شامل 
مثنويات، غزليات و رباعيات اس��ت. وي در غزل 
به شيوه فخرالدين عراقي حافظ، در رباعي با نظر 
به ابوسعيد ابوالخير و خواجه عبداله انصاري و در 
مثنوي به ش��يوه مولوي شعر سروده است. ويژگي 
مش��ترك اشعار شيخ بهايي ميل ش��ديد به زهد و 
تصوف و عرفان اس��ت. از بررس��ي شيوه نگارش 
وي در اكث��ر آثارش، اين نكته هويداس��ت كه او 
مهارت فراوان��ي در ايجاز و بيان معماآميز مطالب 
داشته اس��ت. وي حتي در آثار فقهي اش اين هنر 
را به كار برده كه نمونه بارز آن »رس��ائل پنج گانه 
االثنا عشريه«، است. آن عالم بزرگوار در برخي از 
حوزه هاي عملي روزگار خويش نيز دستي داشته 
اس��ت و توانسته است دانش خود را در زمينه هاي 
مهندس��ي و معماري در مواردي به كار گيرد و در 

اين حوزه ها نيز منش��أ خير بسيار گردد. سرانجام 
شيخ بزرگوار پس از عمري مجاهدت در دوازدهم 
شوال س��ال 1030 هجري قمري، در اصفهان دار 
فان��ي را وداع گفت و بنابر وصيت خودش، جنازه 
او را ب��ه مش��هد بردن��د و در ج��وار مرقد مطهر 
حضرت علي بن موس��ي الرض��ا)ع(، جنب موزه 

آستان قدس دفن كردند.
خدمات شيخ بهايي

در عرف مردم ايران، ش��يخ بهاي��ي به مهارت در 
رياض��ي و معماري و مهندس��ي مع��روف بوده و 
هنوز هم به همين صفت معروف اس��ت، چنان كه 
معماري مس��جد امام اصفهان و مهندس��ي حصار 
نجف را به او نسبت مي دهند.چند نمونه از سلسله 
خدمات ارزنده اي كه به وي نس��بت داده مي شود 

از اين قرار است:
- ش��اخصي براي تعيين اوقات شبانه روز از روي 
س��ايه آفتاب يا به اصطالح فني، ساعت آفتاب يا 
صفحه آفتابي و يا س��اعت ِظلي در مغرب مسجد 
امام)ره( در اصفهان است كه مي گويند وي ساخته 

است.
- تقس��يم آب زاينده رود به مح��الت اصفهان و 
قراي مجاور رودخانه. معروف است هيأتي در آن 
زمان از جانب ش��اه عباس به رياست شيخ  بهايي 
مأمور شد و ترتيب بسيار دقيق و درستي با منتهاي 
عدال��ت و دقت علمي در ب��اب حق آب هر ده و 
آبادي و محله و بردن آب و ساختن مادي ها دادند 
ك��ه هنوز به هم��ان ترتيب معمول اس��ت و اصل 

طومار آن در اصفهان هست.
- طرح ري��زي كاريز نجف آباد اصفهان كه به نام 
قنات زرين كمر، يك��ي از بزرگ ترين كاريزهاي 

ايران است.
 - تعيين س��مت قبله مس��جد ام��ام)ره( به مقياس
40 درج��ه انحراف غربي از نقطه جنوب و خاتمه 
دادن به يك سلس��ه اختالف نظر كه مفتيان ابتداي 
عهد صفوي راجع به تش��خيص قبل��ه عراقين در 

مدت يك قرن و نيم اختالف داشته اند.
- ساختمان گلخن گرمابه اي كه هنوز در اصفهان 
مانده و به حمام شيخ بهايي يا حمام شيخ معروف 
اس��ت و آن حمام در ميان مسجد جامع و  هارونيه 
در ب��ازار كهنه نزديك بقع��ه معروف به درب امام 
واقع است و مردم اصفهان از ديرباز همواره عقيده 
داش��ته ان��د كه گلخ��ن آن گرمابه را ش��يخ چنان 
ساخته كه با ش��معي گرم مي شده و در زير پاتيل 
گلخن، فضايي تهي تعبيه كرده و ش��معي افروخته 
در ميان آن گذاش��ته و آن فضا را بسته بود و شمع 
ت��ا مدت هاي مدي��د همچنان مي س��وخت و آب 
حمام بدان وس��يله گرم مي شد و خود او گفته بود 
كه اگر روزي آن فضا بش��كافند، ش��مع خاموش 
خواهد ش��د و گلخ��ن از كار مي افتد و چون پس 
از مدتي به تعمير گرماب��ه پرداختند و آن محوطه 
را شكافتند، فوراً شمع خاموش شد و ديگر از آن 
پس نتوانستند بسازند. همچنين طراحي منارجنبان 
اصفهان كه هم اكنون نيز پابرجاس��ت، به او نسبت 

داده مي شود.

مديري��ت فرهنگي- هنري س��ازمان فرهنگي- 
تفريح��ي ش��هرداري اصفه��ان در خص��وص 
برنامه ه��اي بزرگداش��ت روز اصفه��ان، گفت: 
در راس��تاي مهم ترين هدف م��ا در برنامه هاي 
فرهنگي بزرگداشت روز اصفهان كه پاسداشت 
اين ايام و ايجاد شناخت بيشتر نسبت به اصفهان 
در مردم است، ش��هرداري اصفهان در اين روز 
50 درصد تخفيف در استفاده از مراكز فرهنگي 

و كتابخانه ها به شهروندان ارائه مي كند.
 به گزارش ايمنا، محمد سلطان آقايي با بيان اين 
مطلب افزود: براي اين بزرگداشت، برنامه هاي 
فراواني در نظر گرفته ش��ده ك��ه برخي از آنها 
چون تخفي��ف 50 درصدي اس��تفاده از مراكز 
فرهنگي، صرف��ًا براي اين پيش بيني ش��ده كه 
م��ردم بدانند امروز، چه روزي اس��ت كه ما به 

خاط��ر پاسداش��ت آن حاضر ب��ه ارائه تخفيف 
شده ايم؟

وي در ادامه بيان داشت: آنچه كه ما در اين ايام 
به ش��هروندان ارائه مي كنيم، بدان خاطر اس��ت 
كه ب��راي مردم ج��ا بيفتد ك��ه روزاصفهان چه 
روزي اس��ت؟ چرا كه شايد هنوز افرادي باشند 
كه ندانند روزي ني��ز تحت عنوان روز اصفهان 

وجود دارد.
سلطان آقايي يكي از قشرها و گروه هاي هدف 
برنامه ه��اي روز اصفهان و كودكان دانس��ت و 
اذعان كرد: اگر بخواهيم روز اصفهان براي مردم 
نهادينه شود، بايستي برنامه های وي ژه اي را براي 

كودكان در نظر بگيريم.
گفتني است كه دهه بزرگداشت اصفهان از روز 

سوم ارديبهشت آغاز مي شود.

نمايش��گاهی از آث��ار اكب��ر ميخك ب��ا موضوع 
برخ��ورد با خ��ط و حروف و كلم��ات از دوم 
تا دوازدهم ارديبهش��ت م��اه در نگارخانه متن 

اصفهان برپا می شود. 
 به گزارش ايمنا، مسئول گالری متن با بيان اين 
مطلب افزود: در اين نمايش��گاه تعداد 20 اثر از 
اين هنرمند پيشكسوت اصفهان عرضه می شود. 
ميترا پور معمار در رابطه با گش��ايش نگارخانه 
متن بيان داش��ت: گالری متن در 14 اس��فند ماه 
س��ال 89 افتتاح ش��د . اين نگارخانه با تكيه بر 
مفاهيمی چون مدرن بودن، معاصر بودن،پيشرو 
ب��ودن و خالقيت در بيان هن��ری قصد معرفی 
هنرمن��دان و آثارش��ان را دارد. بديه��ی اس��ت 
انواع هنرهايی كه در حوزه هنرهای تجسمی و 
هنرهای جديد قلمداد می شوند، در پروژه های 
نمايشگاهی نگارخانه برنامه ريزی خواهند شد. 
وی س��پس افزود: اين گال��ری در اولين برنامه 
خود اقدام به برپايی نمايش��گاهی از آثار نقاشی 
و ويدئوآرت هنرمندان تهرانی كرد كه با استقبال 

خوبی مواجه شد.
پور معمار در انتها بيان داش��ت: نمايش��گاه آثار 
اكبر ميخك از دوم تا دوازدهم ارديبهش��ت ماه 

داير خواهد بود.
شايان ذكر اس��ت، اكبر ميخك متولد 1326 در 
اصفهان و دارای تحصيالت عالی هنر و طراحی 
در آكادم��ی هنره��ای زيب��ای رم و ديزاين در 

انستيتوی طراحی صنعتی سن پل رم است.
وی كه س��ابقه 25 س��ال اقامت در ش��هر رم را 
دارد، س��ال ها به فعاليت هنری در آنجا پرداخته 
اس��ت.اكبر ميخك برنده لوح افتخ��ار و جايزه 
اث��ر برت��ر »خالقي��ت و ن��وآوري« از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اي��ران و لوح تقدير 
وزارت ام��ور خارجه ايران اس��ت. يكی از آثار 
 او همچنين برگزيده جش��نواره ميرعماد قزوينی 

شده است. 
ع��الوه بر اين، ميخك س��ابقه س��ال ها تدريس 
 در دانش��گاه هنر را داش��ته و تا كن��ون بيش از
40 نمايش��گاه در ايران و خارج از ايران برگزار 
ك��رده اس��ت.عالقه من��دان م��ی توانن��د برای 
 بازديد از اين نمايش��گاه، هم��ه روزه از دوم تا
12 ارديبهشت ماه به گالری متن واقع در ميدان 
آزادی، بلوار دانشگاه، نرسيده به سه راه توحيد، 
كوچه خوش��اب پالك 5 مراجعه ك��رده و يا با 

شماره تلفن 6264459 تماس حاصل نمايند. 

تخفیف 50 درصدي استفاده از مراکز فرهنگي
 در روز اصفهان 

نمایشگاه آثار اکبر میخک در گالری متن اصفهان  به مناسبت سوم ارديبهشت ماه

روز بزرگداشت شيخ بهايي

خبر

براتی، مدير عامل ذوب آهن اصفهان از ركورد شكنی اين شركت 
در س��ال 89 در هم��ه بخش ها اعم از توليد ، توس��عه ، خريد و 
فروش خبرداد و گفت : تا پايان س��ال 90 كه توس��ط مقام معظم 
رهب��ری به عنوان س��ال جهاد اقتصادی نامگذاری ش��ده اس��ت، 
 تمام پروژه ها و زيرپروژه های طرح توازن به اتمام می رس��د و
ذوب آهن اصفهان به توليد س��االنه س��ه ميلي��ون تن محصوالت 

فوالدی دست پيدا می كند .
وی در يك نشس��ت خب��ری با حض��ور جمع��ی از خبرنگاران 
اس��تان اصفهان گزارش��ی از عملكرد ذوب آهن اصفهان در سال 
 89 ارائ��ه داد و س��پس در تش��ريح برنامه های اين ش��ركت در
سال 90 گفت: تقويت و توسعه منابع انسانی ، توسعه بومی سازی 
 و فناوری ، بهبود شاخص های زيست محيطی ، صرفه جويی در
 هزين��ه ه��ا و كاهش قيمت تمام ش��ده ، افزايش به��ره وری كل
عوامل ، ارتقای س��طح ايمنی و س��المت كاركنان ، ارتقای سطح 
تعامالت با جامعه و غيره در سال جاری با جديت توسط مجموعه 

ذوب آهن اصفهان پی گيری می شود .
براتی س��ه ش��عار اصلی اين شركت در س��ال جهاد اقتصادی را 
كاه��ش قيم��ت تمام ش��ده و صرفه جويی در هزين��ه ها ، توجه 
ويژه به كرامت انسانی و توجه به محيط زيست و ايمنی كاركنان 
و به��ره ب��رداری كام��ل از طرح ت��وازن و ش��روع فعاليت های 
 اجرايی طرح ش��هيد كاظمی در بخش توسعه اعالم كرد و گفت :
ذوب آهن اصفهان  با اجرای طرح ش��هيد كاظمی به توليد ساالنه 
پنج ميليون تن دس��ت يافته و به يك واحد اقتصادی برتر تبديل 
می شود . ضمن اين كه شرايط پيوستن اين مجتمع بزرگ صنعتی 
به بورس فراهم ش��ده و زمان عرضه س��هام آن ب��ه برنامه ريزی 

دولت بستگی دارد .
در اي��ن نشس��ت خب��ری ك��ه معاون��ان مديرعام��ل ذوب آهن 
 اصفه��ان ني��ز حضور داش��تند ، محمدرضا خس��روی راد معاون
به��ره ب��رداری اين ش��ركت در خص��وص ركورده��ای توليدی 
 اي��ن ش��ركت در س��ال 89 گف��ت : در بخش های ك��وره بلند ،
متع��دد ركورده��ای   ، آگلومراس��يون  و  فوالدس��ازی   ،  ن��ورد 
در س��ال گذش��ته ثبت ش��د . در س��ال 89 در بخش فوالدسازی 
 با افزاي��ش توليد 18 درصدی ، در بخش ن��ورد با افزايش توليد
 12 درص��دی  ، در بخش كوره بلند با افزايش توليد 14 درصدی

 و درساير بخش ها نيز با افزايش توليد نسبت به سال 88 مواجه 
بوديم كه اين موفقيت های بزرگ حاصل تالش تمام تالش��گران 

اين شركت است .
ني��ز  90 س��ال  تولي��دی  ه��ای  برنام��ه  خص��وص  در   وی 
 گف��ت : در بخ��ش فوالد س��ازی افزاي��ش تولي��د 10 درصدی

مد نظر اس��ت و در بخش نورد نيز تالش می كنيم ظرفيت توليد 
س��ال گذش��ته حفظ ش��ود، چرا كه اين ظرفيت توليد 20 درصد 
بي��ش از ظرفيت طراحی ش��ده جه��ت اين نوردها می باش��د . 
 اهميت اين افزايش توليد زمانی مشخص می شود كه توجه كنيم
 ذوب آه��ن در س��ال های گذش��ته و هم اكنون درح��ال اجرای
پروژه های مختلف توس��عه است و اين توليد ات در كنار توسعه 

صورت می گيرد .
رمض��ان قرب��ان ابراهيم��ی، مع��اون برنام��ه ري��زی و توس��عه 
اي��ن  پ��روژه ه��ای توس��عه  ني��ز در خص��وص  آه��ن  ذوب 
 ش��ركت گف��ت: پيش��رفت ط��رح ت��وازن در كل 91 درص��د
 اس��ت . پ��روژه ك��وره بلند ب��ه عن��وان زيرمجموع��ه اين طرح
حدود 20 ماه است كه به بهره برداری رسيده ، پروژه آگلومراسيون 
تا ماه آينده به بهره برداری می رسد و هر دو واحد نيروگاه طرح 
توازن تا ش��ش ماهه اول امس��ال به بهره برداری خواهد رس��يد . 
باطری ش��ماره 3 كك س��ازی نيز به عن��وان آخرين بخش طرح 
توازن در سه ماهه چهارم امسال به بهره برداری می رسد . ضمن 
اين كه چندين پروژه بازسازی وبه سازی نيز همزمان با توليد در 

حال انجام است .
حسن حس��ن قليايی، معاون منابع انس��انی و امور اجتماعی اين 
شركت نيز با اشاره به اقدامات و برنامه های صورت گرفته جهت 
نيروی انس��انی ذوب آهن ،تصريح كرد : تا كنون هش��ت هزار و 
450 نفر به صورت قرارداد معين تغيير وضعيت داده شده اند كه 

اين رقم از تعداد نيروهای رسمی ذوب آهن بيشتر می باشد .
در اين راس��تا طرح طبقه بندی مشاغل در حال انجام است كه با 
تدوين آن به زودی كاركنان رسمی ، فصل 16 و قرارداد كار معين 

از شرايط يكسانی برخوردار خواهند شد.
مجي��د طاليی، معاون مال��ی و اقتصادی ذوب آه��ن اصفهان نيز 
گفت : در س��ال گذش��ته برای تأمين نقدينگی كارخانه اقدامات 
مناس��بی صورت گرفت و خوش��بختانه در اين زمينه با مش��كلی 

مواجه نشديم .
مناب��ع جه��ت خري��د تأمي��ن  راس��تا  اي��ن  در   : اف��زود   وی 
 م��واد اولي��ه و پيش��برد ط��رح ه��ای توس��عه در اولوي��ت قرار
داشت كه منابع الزم تأمين گرديد . همچنين پرداخت های مربوط 
به صندوق بازنشس��تگی به موق��ع صورت گرفت و در خصوص 
 س��ود و زي��ان ني��ز صورت ه��ای مالی ش��ركت  در ح��ال تهيه

می باشد .
منصور ي��زدی زاده معاون فروش و بازاريابی ذوب آهن اصفهان 
نيز گفت : فروش ذوب آهن اصفهان به طور كلی در بورس انجام 
می ش��ود و در نتيجه قيمت محصوالت نيز در بورس مش��خص 

می گردد .
وی افزود : در بخش فروش هم به لحاظ حجمی ش��اهد افزايش 
بوده ايم و هم اين كه محصوالت با شيوه ای مناسب به مشتريان 

تحويل داده شده است .
محمد مهدی محمد رضاي��ی معاون خريد ذوب آهن نيز گفت : 
سال گذش��ته با وجود مشكالت فراوان ، سال خوبی برای تأمين 
مواد اوليه بود و در اين زمينه ركوردهايی هم زده ش��د . در س��ال 
89 همزمان موفق به پهلوگيری پنج كش��تی شديم كه يك ركورد 
محس��وب می ش��ود و همچنين روزانه 9500 ت��ن كك متالوژی 
به كارخانه تحويل داده ش��د  با توجه ب��ه اين كه اين واردات از 
كش��ورهای مختلفی مانند روسيه ، اكراين ، مصر ، چين و لهستان 
صورت گرفته، می تو ان گفت كه موفق شديم تحريم ها را بی اثر 

نماييم .
 وی اف��زود : ب��ا وجود اين كه گش��ايش اعتبار خارجی س��خت
 اس��ت، ام��ا موج��ودی م��واد اولي��ه كارخان��ه بس��يار خ��وب

می باشد .

مدير عامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان در تمام بخش ها در سال 89 رکورد شکنی کرد
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