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میالد اسدا...حیدر
همسر زهرای اطهر

 سلطان سخاوت و کرامت 
بر تمامی عاشقان آن حضرت 

مبارک

روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی- ورزشی فوالد ماهان سپاهان

 نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی
 از ازل دل داده بر مهر و والیت یا علی

تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند
پرده گیرد از جمال دلربایت یا علی

روابط عمومی شهرداری اصفهان

صفـحهصفـحه

معاون مبارزه با جرائم پلیس جنايي كشور:
تمامي عوامل حادثه خميني شهر 
شناسايي شدند

وزير امور  اقتصادي و دارايي:
افزايش حقوق كارمندان در دولت
 تصويب شد

خوشه گز بلداجي 
راه اندازي مي شود

عامل توسعه خوشه گز بلداجي گفت: راه اندازي 
خوشه صنعتي گز در بلداجي افزايش رقابت در 
بازاره��اي داخلي و خارج��ي و ارتقاي كيفيت 
گز تولي��دي را به دنبال دارد. س��عيد رحمانيان 
اظهار داش��ت: در حال حاض��ر دو مركز توليد 
گز در كش��ور گز بلداجي و گز اصفهان اس��ت 
كه به لحاظ كيفي��ت و مرغوبيت گز بلداجي از 
جايگاه مطلوب ت��ري برخوردار اس��ت. وي با 
تأكيد بر اين كه برند گز بلداجي بايد ملي شود، 
گف��ت: در حال حاضر 70 واحد گزس��ازي در 
شهرستان بلداجي با اشتغالزايي يك هزار و 500 
نفر به صورت مستقيم و يك هزار نفر به صورت 
غيرمستقيم فعال است. رحمانيان صنعتي شدن 
اين فعاليت را گامي مؤثر در راس��تاي كس��ب 
بازارهاي بين المللي و اشتغالزايي افزون تر دانست 
و گفت: ايجاد شهرك صنعتي گز حدود سه سال 
است كه با مديريت شركت شهرك هاي صنعتي 
در حال پيگيري است، اما بر اساس سياست هاي 
ملي توس��عه صنعتي گز بلداجي بايد برند ملي 
داشته باشد. عامل توسعه خوشه گز بلداجي ادامه 
داد: واحده��اي توليدي گز بلداجي با همكاري 
و تعامل با يكديگر مي توانند با صرفه جويي در 
هزينه با توليد باكيفيت تر و افزون تر، در ارتقاي 
جايگاه اين محصول در سطح بازارهاي داخلي 
و خارجي كوشا باشند. وي خاطرنشان كرد: اين 
واحد توليدي پس از خوش��ه بندي به مديريت 
شركت شهرك هاي صنعتي به يك واحد توليدي 
ب��زرگ تبديل  مي ش��ود. رحمانيان س��اماندهي 
ص��ادرات گ��ز بلداج��ي را از ديگ��ر مزاي��اي 
راه اندازي خوش��ه گز در اين اس��تان برشمرد و 
گفت: در حال حاضر گز بلداجي به كشورهاي 
عراق، حوزه خليج فارس و برخي از كشورهاي 
اروپايي به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم صادر 
مي ش��ود.  ساالنه هفت هزار تن گز در بلداجي 
كه از اين ش��هر به عنوان پايتخت گز كشور ياد 
مي شود، توليد و روانه بازار مصرف در داخل و 

خارج مي شود.

 مدي��رع��ام���ل س�����ازم��ان 
ش��هرداري  تفريحي  رفاه��ي- 
كاش��ان از راه ان��دازي س��امانه 
تبليغات شهري براي نخستين بار 
در اين شهرستان خبر داد. مهدي 
نادعلي در جمع خبرنگاران اين 

شهرس��تان اجراي اين طرح را در راس��تاي اهداف دولت الكترونيك و 
تسهيل در انجام امور رزرو ...

رئي��س اتحادي��ه توليدكنندگان 
فرش دس��تباف اس��تان اصفهان 
گفت: توليد فرش دستباف برای 
توليدكنندگان مق��رون به صرفه 
نيست، اما توليد كنندگان مجبور 
هستند كه با ضرر، فرش دستباف 

توليد كنند. باقر صيرفيان اظهار كرد: به دليل افزايش قيمت مواد اوليه فرش 
مانند كرك، پشم و ابريشم ...  

مديرعامل سازمان رفاهي- تفريحي كاشان:
راه اندازي نخستین سامانه 

تبلیغات شهري كاشان

رئیس اتحاديه تولیدكنندگان فرش دستباف:
تولیدكنندگان با ضرر فرش 

تولید می كنند

 شهرستان    صفحه 4

مديركل راه و ترابري استان اصفهان:

راهسازي اصفهان ركورددار كشور است
صفحه4

جش��نواره فرهنگ��ي و هن��ري 
دانش آموزان اس��تثنايي تابستان 
امس��ال در ش��هركرد برگ��زار 
مي ش��ود. مديركل آم��وزش و 
پ��رورش اس��تثنايي چهارمحال 
و بختي��اري اظهار داش��ت: اين 

جش��نواره در بخش مس��ابقات فرهنگي و هنري وي��ژه دانش آموزان 
استثنايي با عنوان گراميداشت ...

تابستان امسال صورت مي گیرد؛
شهركرد میزبان جشنواره فرهنگي 

دانش آموزان استثنايي

 شهرستان    صفحه 4

 شهرستان    صفحه 4

 والدت باسعادت مولود کعبه حضرت
علی )ع( و روز پدر برهمگان مبارک باد

میالد مظهر عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت
علی بن ابیطالب مبارک باد
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پشت پرده همگرايی در سازمان همکاری شانگهای

معاون استاندار تهران:
 در وضعیت اضطرار قرار نداريم

جهان نما

اجالس سازمان همكاری های شانگهای 
ديروز و ام��روز در آلماتی قزافس��تان 
ب��ا حض��ور س��ران كش��ورهای عضو 
در حال برگزاری اس��ت. كش��ورهای 
چين، روس��يه، قزاقس��تان، تاجيكستان 
 و قرقيزس��تان اعضايی هس��تند كه در 
 15 ژوئ��ن 2001 و پ��س از ح��دود 
ش��ش س��ال همكاريهای غير رس��می 
س��ازمان همكاری ه��ای ش��انگهای را 

تأسيس كردند.
 ايران، هند، پاكس��تان و مغولس��تان نيز 
اعضاي ناظر اين س��ازمان مي باش��ند.  
اين سازمان بر مبنای همكاری سياسی ، 
امنيتی و اقتصادی اعضای عضو تشكيل 

شده است.
و  س��ازمان  اي��ن  اعض��ای   ماهي��ت 
موقعيت های امنيتی و سياسی هر يك 
از اين كش��ورها اين س��ازمان را بسيار 
با اهميت كرده است . اعضای سازمان 
همكاری ش��انگهای )SCO( با داشتن 
مساحتی معادل 30 ميليون و 189 هزار 
متر مربع، س��ه پنجم از مساحت آسيا و 
با جمعيتی در حدود يك و نيم ميليارد 
نفر، چيزی حدود يك چهارم جمعيت 

كره زمين را در اختيار دارند.
 اين س��ازمان با توجه به توانمندی های 
باالی خود از نظ��ر جمعيتی و حضور 
قدرت های هسته ای و دارا بودن ذخاير 
عظيم نفت و گاز، توان رقابت با اياالت 
متحده و اروپا را دارد. عالوه بر پتانسيل 
های ذكر ش��ده اين سازمان، وجود نام 
دو كشور چين و روسيه بار سياسی اين 
سازمان را نيز به شدت ارتقا می بخشد. 
روسيه و چين هر كدام به داليلی تالش 
دارن��د ت��ا مواضع خود را ب��ه يكديگر 
نزديك تر كرده و از اين اتحاد در برابر 
تهدي��دات جهانی از خ��ود محافظت 
نمايند. در واقع اين س��ازمان محصول 
اراده سياسی چين به عنوان قدرت دوم 
اقتصادی دنيا و روسيه به عنوان يكی از 

اعضای مهم جامعه جهانی است.
 چين ب��ه عنوان يك ق��درت نوظهور 
 در ده��ه  ن��ود، ت��الش نم��ود ت��ا ب��ا
 نزديك تر كردن مواضع خود با روسيه 
و گس��ترش رواب��ط امنيتی و سياس��ی 
ضمن برخ��ورداری از تكنولوژی های 
نظامی روسيه، برای ارتقای توان امنيتی 
خ��ود در جوامع جهانی، وزنه ای برای 
حمايت از مواضع خ��ود پيدا كند. اين 
برای چين ك��ه در آغاز راه يك انفجار 
اقتصادی بود، حياتی به نظر می رس��يد. 
خل��ع س��الح از مرزهای كش��ورهای 
عض��و، يك��ی از اه��داف اصل��ی اين 
 س��ازمان بود كه چين به ش��دت به آن 

نياز داشت. 
همكاری در قالب س��ازمان شانگهای، 
اختالفات مرزی با اعضای آسيای ميانه 
با اين كشور را به صورت دوستانه حل 

و فصل نمود.
 اين اقدام باعث ايجاد آرامش در امتداد 
مرزه��اي اين جمهوري ه��ا و كاهش 
تنش هايي شد كه مي توانست به يكي 
از بزرگ ترين معضالت اين كش��ورها 
تبديل گردد؛ ضمن اين كه كش��ورهای 
عضو ش��انگهای با س��رانه توليد پايين 
خ��ود، بازار خوب و پ��ر منفعتی برای 

چين بودند.
 خط��ر مش��ترك ديگ��ر ك��ه اعضای 
ش��انگهای را تهدي��د می كن��د، خط��ر 

اسالمگرايی است. 
رهبران چيني از گس��ترش اسالمگرايي 
ه��راس  كيان��گ  س��ين  ايال��ت  در 
 دارن��د و روس ه��ا ني��ز از مقابل��ه با 
جدايي طلبان چچن مضطرب هس��تند. 
چه��ار دولت آس��يايي مرك��زي نيز با 
گروه هاي اس��المگراي تندرو و جدايي 
طل��ب مواجه هس��تند كه ب��ه درجات 
مختلفي آنها را به چالش مي كشند.  از 
سوی ديگر روسيه كه با فروپاشی نظام 
كمونيستی خود و جدا شدن كشورهای 
آسيای ميانه از آن نگران نفوذ آمريكا در 
ميان اين كشورهای تازه استقالل يافته 
و تهديد مرزه��ای خود بود، با ترغيب 
كشورهای مهم آسيای ميانه به عضويت 
در اين س��ازمان عماًل اين كش��ورها را 

ملزم به تعامل با خود ساخت. 

همچني��ن ب��ا گرايش ش��ديد نظامی و 
امنيت��ی اروپ��ا و برخی از كش��ورهای 
اروپ��ای ش��رقی در قال��ب نات��و ب��ه 
آمري��كا پس از فروپاش��ی ش��وروی و 
پيمان ورش��و، وج��ود ي��ك همپيمان 
 قدرتمند نظامی برای روس��يه ضروری
 مينم��ود. ش��انگهای قال��ب رس��می 
همكاری هايی اس��ت كه س��ال ها ميان 
روس��يه و چين در جريان بوده اس��ت. 
روس��يه از بعد امنيتي مي تواند با ايفاي 
نقش پيشرو در اين سازمان منطقه اي، 
هزينه هاي سياسي و اقتصادي خود را 
در تقابل با غرب از طريق همسو كردن 
منافع خود ب��ا ديگر اعضاي س��ازمان 

كاهش دهد. 

نفت، از ديگر پتانس��يل هايی است كه 
اعضای آس��يای ميانه سازمان شانگهای 
با دارا بودن آن، برای روسيه بسيار قابل 

توجه هستند.
روس��يه و چي��ن ت��الش دارن��د تا در 
رقابت��ی  تهدي��دات  ان��رژی،  زمين��ه 
 خ��ود را ب��ه فرص��ت ه��ای همكاری 

بدل نمايند.  
وج��ود يك دش��من مش��ترك ب��ه نام 
آمريكا، دو كش��ور چين و روسيه را به 

هم نزديك تر ساخته است. 
اگرچه در اساس��نامه اين سازمان تأكيد 
شده اس��ت اين س��ازمان بر عليه هيچ 
كشوری نيس��ت، اما اعالم موجوديت 
رس��می اين س��ازمان يك م��اه پس از 
حادث��ه 11س��پتامبر و تصمي��م حضور 
آمري��كا در آس��يا، نش��ان از همگرايی 
روس��يه و چي��ن در برابر اين دش��من 

مشترك است. 
اين دو كش��ور از احتمال دائمي شدن 
 حض��ور آمري��كا در آس��ياي مرك��زي
به ش��دت نگرانند و بنابراين هردو در 
اين نقطه اش��تراك نظ��ر دارند كه مايل 
ب��ه كاهش و ي��ا حتي ح��ذف حضور 
 و نف��وذ آمري��كا در آس��ياي مرك��زي

هستند. 
اگرچ��ه روس��يه در قال��ب پيمان های 
ديگ��ری مانن��د مركز ضدتروريس��تي 
و س��ازمان پيمان امنيت دس��ته جمعي 
)CSTO( تالش كرد ت��ا نقش امنيتی 
پر رنگی را در آسيای ميانه ايفا كند، اما 
س��ازمان شانگهای از همه پر نفوذ تر و 

كارآمدتر است.
نزديكی مواضع سياسی چين و روسيه، 
به اين دو كش��ور ق��درت می دهد تا با 
حماي��ت از يكديگر نق��ش بين المللی 
 خ��ود را ارتق��ا بخش��يده و مان��ع از 

يكجانبه گرايی آمريكا شوند.
 ب��ه عنوان مث��ال درحالي ك��ه چين از 
سركوب شديد شورشيان چچن توسط 
روس��يه حمايت ب��ه عمل م��ي آورد، 
روس ها نيز از درخواس��ت چين مبني 
بر بازگش��ت تايوان به سرزمين اصلي 

چين طرفداري مي كنند. 
اي��ن همگراي��ی فرصت ه��ای خوبی 
 ب��رای پيش��رفت در دني��ای پرتالط��م 
 بين المللی را برای اعضای شانگهای فراهم 

می آورد. 
همكاری ه��ای  س��ازمان  آين��ده  در 
ش��انگهای ب��ا توج��ه به مزي��ت های 
 ف��وق و ني��ز تماي��ل كش��ورهای مهم 
منطق��ه ای چ��ون هند و ايران بس��يار 
تأثيرگذار خواهد بود، اگرچه همگرايی 
در اين س��ازمان آنقدر پي��ش نخواهد 
رف��ت كه قدرت اجرايی در اعضای آن 
پيدا كن��د، زيرا انگيزه ه��ا، توانايی ها و 
قابليت های سازمان همكاری شانگهای 
 با موانع و ضعف های جدی در جهت
 تبديل ش��دن بر يك قط��ب تأثيرگذار 
المل��ل  بي��ن  رواب��ط  عرص��ه   در 

مواجه است.

مع��اون عمراني اس��تاندار تهران با بيان 
اينكه آلودگي هوا در وضعيت اضطرار 
ق��رار ندارد، گفت: گرد و غبار و ذرات 
معل��ق در هوا در هفت��ه جاري كاهش 

خواهد يافت.
 محمدرض��ا محم��ودي در خصوص 
آلودگ��ي ه��واي ش��هر ته��ران اظهار 
داش��ت: در كميته اضطرار آلودگي هوا 
كارشناس��ان اعالم كردند روند آلودگي 
ذرات معل��ق در ه��وا و گردوغبار، رو 
به كاهش اس��ت و نس��بت به يك شنبه 

كاهش يافته است.
 وي ادام��ه داد: رون��د كاه��ش ذرات 
معلق و گردوغبار در هفته جاري ادامه 
خواهد داش��ت و در وضعيت اضطرار 

قرار نداريم.
ته��ران اس��تاندار  عمران��ي  مع��اون    
 اف��زود: ب��ه ك��ودكان و كس��اني ك��ه 
بيماري ه��اي قلب��ي و ري��وي دارن��د 
توصيه مي ش��ود حتي المقدور از منازل 
 خارج نش��وند و پليس ها نيز از ماسك 

استفاده كنند.

جهان نما

مع��اون مبارزه با جرائم پليس جنايي كش��ور گف��ت: تمامي عوامل حادثه 
خميني ش��هر اصفهان شناسايي شده  و تعدادي دستگير شده اند و تعدادي 
ديگر به زودي دس��تگير خواهند ش��د. س��رهنگ ه��ادي مصطفايي روز 
گذشته در نشس��ت خبري با خبرنگاران افزود: نرخ قتل در كشور سه نفر 
 در هر يكصد هزار نفر اس��ت. وي با اش��اره به پرونده ه��اي قتل منجر به 
كش��ف پليس آگاهي، گفت: 81 درصد قتل هاي به وقوع پيوس��ته منجر به 
كش��ف شده اس��ت و اين آمار در مقايسه با سال 88 ، 7/5 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنين 318 فقره از قتل هاي مربوط به سال هاي گذشته 
در س��ال 89 كشف شده است. وي ادامه داد: به طور مثال قتلي مربوط به 
س��ال 72 بوده است كه بعد از 18 س��ال قاتل آن در تهران دستگير شد. و 
ي��ا پرون��ده قتل ديگر كه يك زن در آذربايجان غربي در س��ال 62 به قتل 
رس��يده بود كه بعد از 27 س��ال قاتل آن شناسايي و دستگير شد. سرهنگ 
مصطفايي با اشاره به قتل هاي سريالي در كشور گفت: در سال 89 تنها يك 
فقره قتل س��ريالي داشتيم كه آن هم مربوط به قزوين بود و در اين پرونده 
پنج نفر به قتل رس��يدند كه قاتل آن شناس��ايي و به سزاي اعمالش رسيد. 
وي با اش��اره به اين كه جرائم تكراري در كش��ور درصد بسيار ناچيزي به 
خود اختصاص داده اس��ت، گفت: روند رس��يدگي به اين پرونده ها بسيار 
خوب بوده و با س��رعت رسيدگي مي شود و همين امر موجب شده است 
تا دايره زماني اعمال مجرمان كوتاه بوده و اين افراد بيشتر از دو يا سه ماه 
نتوانسته اند فعاليت كنند. سرهنگ مصطفايي در خصوص جرائم مربوط به 
تجاوز و متعرضين گفت: تمام اهداف پليس آگاهي در اين زمينه بر مبناي 
كشف صددرصدي اين نوع جرم است و گفت كه مبناي تمام اين اقدامات 
براس��اس اغفال بوده است و پليس آگاهي در اين زمينه توصيه مي كند اگر 
فردي قرباني ش��ده  و از آنها فيلم يا عكس تهيه شده است و از اين طريق 
از آنه��ا اخاذي مي ش��ود تنها راه رهايي از اين موض��وع مراجعه به پليس 
اس��ت و بدانند كه پليس با محفوظ نگه داش��تن تمام اطالعات، به جديت 

اين موارد را پيگيري مي كند. سرهنگ مصطفايي درباره نحوه كشف جرائم 
گفت: پليس آگاهي تأكيد دارد از تمام روش هاي علمي و آزمايش��گاهي و 
رسيدگي س��ريع و صحيح پرونده ها استفاده كند. وي در پاسخ به سئوالي 
مبن��ي بر اقدامات اخير پلي��س آگاهي درباره پرونده خميني ش��هر، گفت: 
تمامي عوامل آن شناس��ايي ش��ده اند و تعدادي دستگير شده اند و تعدادي 
ديگر به زودي دس��تگير خواهند ش��د، اما اين موضوع بيشتر از همه براي 
پليس ناراح��ت كننده بود و وظيفه پليس در اين خصوص پي جويي جرم 
اس��ت، اما بايد به اين نكته توجه داش��ت كه ش��رايط موجود در آن مكان 

باعث تسهيل اين جرم شده بود.

معاون مبارزه با جرائم پلیس جنايي كشور:

تمامي عوامل حادثه خميني شهر 
شناسايي شدند

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

پایتخت

جنجال در ونزوئال؛ چاوز در كوبا بستري شد
هوگو چاوز، رئيس جمهوري ونزوئال كه روز جمعه گذشته در جريان برگزاري 
كميسيون عالي مشترك ونزوئال و كوبا در هاوانا به صورت اورژانس مورد عمل 
جراحي قرار گرفت، همچنان در بيمارس��تان بستري است و اين موضوع، يك 
جنجال سياسي را در ونزوئال موجب شده است. به گزارش رسانه هاي آمريكاي 
التين، دولت ونزوئال در اطالعيه اي رسمي، علت بيماري چاوز 56 ساله را آبسه 
لگن عنوان كرده كه به طور ناگهاني او را مجبور به انتقال به بيمارستان و انجام 
عمل جراحي كرد، اما توضيحي در باره علت اين بيماري نداده است. با اين حال، 
هوگو چاوز كه از همان بيمارستان هاوانا به حكومت بر ونزوئال ادامه مي دهد و 
در حال رسيدگي به امور كشور خويش است، در گفتگويي تلفني با شبكه خبري 
ماهواره اي تله سور توضيحاتي درباره وضعيت خود و چگونگي جراحي ارائه 
كرد.  چاوز با بيان اين كه عمل جراحي بسيار موفقيت آميز بوده است، به وضعيت 
كوبا به عنوان يكي از كشورهاي پيشرفته دنيا در زمينه بهداشت و پزشكي اشاره 
كرد و گفت: در جاي خوبي بيمار شدم. وي يادآور شد كه پزشكان به او توضيح 
نداده اند چگونه دچار آبسه لگن شده است و چرا اين دمل عفوني تاكنون سر 
 ب��از نكرده بود. رئيس جمهوري ونزوئال با اين حال ابراز اطمينان كرد كه هيچ 
نشانه اي از بدخيم بودن اين دمل وجود ندارد. وي در باره شرايط خود پيش از 
انتقال به بيمارستان براي عمل جراحي گفت: هنگامي كه هفته گذشته با فيدل 
كاسترو )رهبر سابق كوبا( در حال صحبت بودم، احساس يك نوع سرماخوردگي 

و درد در ناحيه شكم داشتم و به همين خاطر، مرا به بيمارستان منتقل كردند.

پنتاگون؛ مسئول گم شدن بیش از 
شش میلیارد دالر بودجه بازسازي عراق

گزارش حسابرس��ي بودجه بازس��ازي عراق در تالش براي يافتن 6/6 ميليارد 
دالر مفقود ش��ده در اين بودجه، وزارت دفاع آمريكا را مقصر گم ش��دن اين 
 مبلغ دانس��ت و آن را بزرگ ترين دزدي بودجه در تاريخ آمريكا خواند. پايگاه 
اطالع رس��اني آنتي وار از گزارش س��ومين حسابرسي آمريكا مبني بر احتمال 
دزدي بخش زيادي از كمك هاي مالي براي بازسازي عراق خبر داد.  بر اساس 
اين حسابرس��ي كه از سوي بازرس كل ويژه بازس��ازي عراق صورت گرفته، 
براي نخستين بار اذعان شده كه احتماالً بخش زيادي از اين پول به سرقت رفته 
اس��ت، وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( مقصر كنترل نكردن اين بودجه شناخته 
ش��ده است.  در اين گزارش تصريح شده كه دولت آمريكا صرفاً هواپيماها را 
با اس��كناس هاي يكصد دالري پر مي كرد و پس از فرود آنها ديگر هيچ گونه 
 كنترل و نظارتي بر آن نداش��ت. استوارت بوئن، حسابرس مسئول اين پرونده،  
گفت: اين ش��ايد ب��زرگ ترين دزدي بودجه در تاريخ آمريكا باش��د. آنتي وار 
در ادام��ه مي افزايد:  پنتاگ��ون در واكنش به اين اظهارات تأكيد كرد كه كل اين 
مبل��غ در كل اين دوره تحت كنترل دولت عراق قرار داش��ته اس��ت.  مقامات 
خاطر نش��ان مي كنند ك��ه اين بودجه پول ماليات دهندگان آمريكايي نيس��ت، 
بلك��ه پولي اس��ت كه از طريق برنامه نفت براي غذا س��ازمان ملل به دس��ت 
آمده و آمريكا پس از حمله س��ال 2003 به عراق، مس��ئول انتقال آن شده بود. 

رئیس موساد:
 عبداله صالح مرده است

شبكه فرانس 24 و به نقل از رئيس دستگاه اطالعات خارجی اسرائيل موساد اعالم 
كرد كه  منابع موساد تأكيد كرده اند كه رئيس جمهور يمن به سبب جراحات 
شديد مرده است و احتماالً عربستان خبر مرگش را ديروز اعالم كرد. همچنين 
روزنامه الحدث يمن بر روی سايت خود و به نقل از يكی از ديپلمات های مطلع 
يمنی نوشته است كه عبداله صالح روز دوشنبه در رياض فوت كرده است. اين 
ديپلمات در تماسی با اين روزنامه – كه هويت وی را فاش نكرد – گفته است كه 
جسد صالح به يكی از اتاق های بيمارستان منتقل شده ونيروهای امنيتی عربستان 
به ش��دت مانع از ورود اشخاص حتی مس��ئوالن يمنی به اين اتاق می شوند. 
اين منبع همچنين اعالم كرد كه گفتگوها و مذاكرات درباره بررس��ی اوضاع و 
چگونگی اعالم فوت عبداله صالح ميان مسئوالن يمنی و حزب حاكم در جريان 
است. اين منبع افزود: صالح اكنون فقط يك جسد بی تحرك است  كه به احتمال 

زياد تا به حال مسئوالن بيمارستان آن را در سردخانه قرار داده اند.

افزايش تقلب در مالزي 
و لزوم هوشیاري بازرگانان ايراني

س��فارت جمهوري اس��المي ايران در مالزي روز سه ش��نبه در اطالعيه اي به 
بازرگان��ان ايراني درخصوص تجارت با طرف هاي مالزيايي از طريق اينترنت 
هشدار داد. در اين اطالعيه آمده است كه با توجه به افزايش تقلب در معامالت 
اينترنتي به بازرگانان ايراني كه قصد تجارت با كشور مالزي را دارند، توصيه شده 
اس��ت پيش از هرگونه معامله اي از صحت و سقم شركت هايي كه به واسطه 
اينترنت آشنا مي شوند، از طرق مقتضي از جمله سفارت مالزي در تهران، اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن ايران )بخش حقوقي( و يا سازمان هاي ذيربط كشور 
مالزي مطمئن شده و سپس اقدام به معامله قطعي كنند. در اين اطالعيه تصريح 
شده است: يكي از شيوه هاي متقلبين استفاده جعلي از نام شركت هاي معتبر 
براي جلب اعتماد طرف تجاري خود است. سفارت جمهوري اسالمي ايران در 
كواالالمپور در اين اطالعيه همچنين اعالم كرده كه آماده پاسخگويي به سئواالت 

هموطنان است.

استفاده پلیس هند از فناوري نوين امنیتي 
براي پیشگیري  از حمالت تروريستي 

 پليس هند درصدد اس��ت، اس��تفاده از فن��اوري هاي جدي��د امنيتي از جمله 
س��الح هاي پيشرفته، دوربين هاي س��ه بعدي و نيز سامانه هاي امنيتي را براي 

پيشگيري از حمالت تروريستي در كشور افزايش دهد. 
پلي��س هند طي چند م��اه اخير براي تش��ديد نظارت امنيتي خ��ود در مراكز 
گردشگري، هتل ها و فرودگاه ها، اقدام به تجهيز نيروهاي پليس به سالح هاي 
جديد و الكترونيك با فناوري پيچيده، نصب سامانه هاي پيشرفته با انتقال فناوري 
سه بعدي و ديگر ابزارهاي تهيه شده از شركت هاي آمريكايي كرده است. پليس 
در راستاي مبارزه با دهشت افكني طرح هاي متعددي را در فرودگاه ها به اجرا 
گذاش��ت و نيز به بازرسي هاي ش��بانه در خيابان ها، تفتيش بدني هنگام ورود 
به مراكز خريد و اماكن عمومي ش��لوغ، عدم امكان استفاده از اينترنت و تلفن 
بدون ثبت مشخصات و ارائه كارت شناسايي معتبر و غيره اشاره كرد كه همگي 
گوياي وحش��تي است كه از اقدامات تروريستي در اين كشور وجود دارد. اين 
مالحظات بعد از حادثه گروگان گيري در هتل تاج محل در شهر بمبئي هند وارد 
مرحله جديدي شده است و به شدت اعمال مي شوند. طي چند ماه اخير اطراف 
هتل تاج محل كه زماني نماد مسافرت هاي پر زرق و برق بود و اكنون به نماد 
عمليات دهشت افكني تبديل شده است، تدابير امنيتي بيش از هر جايي مشاهده 
مي شود. عالوه بر موانع حفاظتي متعددي كه اطراف هتل گذاشته شد،كيسه هاي 
شن در اطراف ساختمان ديده مي شوند و از فاصله چند متري ساختمان امكان 
عبور وجود ندارد و يكي از مسيرهاي عبوري نيز بر روي خودروها بسته شده 
است. دسترسي به دروازه هند )Gate of India( كه در فاصله چند متري هتل 
تاج محل و در ساحل قرار دارد، نيز حاال از طريق راهي كه با حفاظ هاي آهني 

ساخته شده محدود است. 
در چنين شرايطي، تجهيز پليس هند به امكاناتي كه آن را در برخورد با حمله 

هاي تروريستي توانمندتر مي كند، خبر خوشايندي براي مردم اين كشور است.

غالمعلي حداد عادل پس از قرائتنامه معرفي حميد سجادي به عنوان وزير 
امور پيشنهادي ورزش و جوانان، خطاب به نمايندگان گفت: مجلس نبايد 
فضاي ميان قوا را متش��نج كند. رئيس جمهوري اسالمي ايران در نامه اي به 
رئيس مجلس شوراي اسالمي، حميد سجادي را به عنوان وزير پيشنهادي 
ورزش و جوانان معرفي كرد. علي الريجاني رئيس مجلس در جلسه علني 
روز سه شنبه، نامه محمود احمدي نژاد درمعرفي حميد سجادي به عنوان وزير 
پيش��نهادي ورزش و جوانان را قرائت كرد. وي گفت: رئيس جمهوري در 
نامه اي كه وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كرده است، با وارد دانستن پنج 
ابهام در مصوبه مجلس مبني بر تأسيس وزارت ورزش و امور جوانان اظهار 

داشت: به ناچار وزير مربوطه را به مجلس معرفي مي كنم.
الريجان��ي پس از قرائتنامه طوالني رئيس جمه��وري گفت: اين نامه نگاري 
جديدي اس��ت.  معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست و اين توجيه تخلف 
قانون��ي اس��ت. حداد عادل پس از س��خنان الريجاني و تذك��ر چند تن از 
نماين��دگان در مورد نامه معرفي وزي��ر ورزش، طي اظهاراتي تأكيد كرد كه 
مجلس نبايد فضاي بين قوا را متشنج كند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه علني همچنين در پاسخ به تذكر مصطفي كواكبيان 
مبني بر اين كه چرا تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني هنوز به هيأت 
رئيس��ه ارجاع داده نشده است ، اظهار داشت: موضوع تحقيق و تفحص از 
سازمان تربيت بدني فرآيند طوالني داشته و در كميسيون، روند آن طي شده و 
آماده تقديم به هيأت رئيسه است. وي افزود:كواكبيان خود نيز در اين جلسات 

بوده  اس��ت و حتي س��ئوال 
هايي را مطرح كرده اند؛ دايره 
س��ئوال ها وسيع تر شد و در 
نهايت به نتيجه رس��يديم و 
بررس��ي هاي ما ب��ه زودي 
تقديم هيأت رئيسه مي شود.  
ح��داد عادل تصري��ح كرد: 
موضوع تحقي��ق و تفحص 
ربطي به موض��وع امروز كه 
برخي نمايندگان تذكرهايي 
را به نامه رئيس جمهوري و 
تعيين وزي��ر ورزش مطرح 
مش��اور  ن��دارد.  مي كنن��د 

عال��ي رهبر معظم انقالب خطاب به نماين��دگان گفت: هنوز چند وقت از 
ديدار مجلسيان با رهبر معظم انقالب نگذشته؛ ايشان به همكاري ما تأكيد 
داش��ته اند و ما نبايد بر اثر س��وءتفاهم ها يا نامه اي، فضا را به فضاي تشنج 
مي��ان برخي ق��وا تبديل كنيم.  وي افزود: اين جاي تأس��ف دارد كه برخي 
 با تذكرهاي خود، خوراكي را براي خارجي ها درس��ت مي كنند. حدادعادل 
خاطرنشان كرد: هم اكنون كه وزير پيشنهادي وزارتخانه ورزش و جوانان به 

مجلس معرفي شده، بايد موضوع را به راه هاي اصلي خود بيندازيم.

نیكزاد اعالم كرد؛
قیمت ساخت هر متر مربع مسکن مهر همچنان 300 هزار تومان است

وزير امور  اقتصادي و دارايي:
افزايش حقوق كارمندان در دولت تصويب شد

تمجید صندوق بین المللي پول از اجراي موفق هدفمندي يارانه ها در ايران

حداد عادل: 
مجلس نبايد فضاي میان قوا را متشنج كند

وزير مسكن وشهرسازي گفت: قيمت ساخت 
ه��ر متر مرب��ع واحدهاي مس��كوني طرح مهر 
كماكان ب��ا زيربناي غيرمفي��د، 300هزار تومان 
اس��ت و بر اين اساس كار دنبال مي شود. علي 
نيكزاد در مراسم افتتاحيه دو هزار و 100 واحد 
مسكوني مهر در شهر جديد پرند گفت:  انتظار 
مي رود تا سال 1392 دغدغه مسكن براي مردم 
از بي��ن ب��رود و اين كار بزرگي اس��ت كه بايد 
تحقق يابد. طرح مسكن مهر در مرحله نخست 
با احداث 937 هزار واحد مس��كوني در سطح 
كش��ور، قرار اس��ت تا پايان ش��هريورماه سال 

جاري به بهره برداري رس��يده و تكميل ش��ود. 
نيكزاد افزود: سيس��تم بانكي براي بهره برداري 
از خان��ه هاي مه��ر، همكاري خوب��ي به عمل 
آورد و تا پايان س��ال گذش��ته 14 هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت اختصاص داد. وي از سايت 
مس��كن مهر در ش��هر پرند كه بالغ بر 95 هزار 
واحد مس��كوني در آن ساخته مي شود به عنوان 
بزرگ ترين برنامه احداث مس��كن مهر ياد كرد. 
بر اساس برنامه ريزي شركت عمران شهرهاي 
جدي��د، قرار اس��ت بال��غ بر 370 ه��زار واحد 
مسكوني مهر در شهرهاي جديد تحت پوشش 

وزارت مسكن ساخته شود. نيكزاد اجراي طرح 
مس��كن مهر را حاص��ل مش��اركت وزارتحانه 
 ه��اي تع��اون، صنايع و مع��ادن، انبوه س��ازان، 
اتحاديه هاي تعاوني، پيمانكاران و سازمان  هاي 
نظام مهندسي دانست و افزود:  چنانچه حمايت 
مجموع��ه عوامل يادش��ده نبود، كار پيش��رفت 
خود را نداش��ت. وزير مس��كن و شهرس��ازي 
 ازهم��كاري دس��تگاه ه��اي خدمات��ي مانن��د
 اداره ه��اي آب، ب��رق، گاز، تلف��ن و ديگ��ر 
 دستگاه هاي مرتبط ، براي اجراي طرح مسكن مهر 

قدرداني كرد.

وزي��ر امور  اقتص��ادي و داراي��ي از تصويب 
افزايش حق��وق كارمندان در جلس��ه دو روز 
پي��ش دولت خبر داد. ش��مس الدين حس��يني 
در گفتگو با ايس��نا اظهار ك��رد: اصل موضوع 
افزايش حقوق كارمندان در جلسه  اخير دولت 
تصويب ش��د، اما جزئيات آن از سوي معاون 
توسعه  مديريت و سرمايه  انساني رئيس جمهور 
اعالم مي ش��ود. وي با بيان اين كه علت تأخير 
افزاي��ش حق��وق  درب��اره   تصميم گي��ري  در 

كارمن��دان، تأخير در تصوي��ب و ابالغ قانون 
بودجه س��ال جاري بوده است، گفت: بودجه 
امس��ال از خرداد ماه ابالغ ش��د، به همين دليل 
محاس��به ميزان افزايش حقوق كارمندان كمي 

به تأخير افتاد. 
حس��يني با اش��اره به اين كه حقوق دوماه اول 
كارمن��دان در قالب بودجه س��ال گذش��ته و با 
هم��ان ميزان پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: به 
هر حال همكاران ما بايد محاسبات الزم براي 

افزايش حقوق را انجام دهند كه اين محاسبات 
هم اكنون انجام شده است. سخنگوي اقتصادي 
دولت در پاسخ به اين سئوال كه ميزان افزايش 
حقوق چقدر اس��ت و از چ��ه زماني اين عدد 
اعمال مي ش��ود، گفت: ميزان افزايش حقوق و 
جزئيات آن را معاون توسعه  مديريت و سرمايه 

انساني رئيس جمهور اعالم مي كنند. 
هم چنين فك��ر مي كنم جزئيات افزايش حقوق 

ظرف چند روز آينده اعالم شود.

هي��أت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران با 
صدور بيانيه اي از موفقيت ايران در اجراي مرحله 
نخست قانون هدفمندي يارانه ها تمجيد و تأكيد 
كرد هدفمندي يارانه ها چش��م انداز اقتصاد ايران 
در ميان مدت را بهبود مي بخش��د. هيأت اعزامي 
صندوق بين المللي پول به ايران بيانيه اي را درباره 
ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران منتشر كرد. 
بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي صندوق بين المللي 
 پ��ول، اين هيأت به رياس��ت دومنيك گيلوم طي
 28 مي تا 9 ژوئن از ايران ديدار و در مورد مشاوره 
ماده 4 با مقامات و كارشناسان اقتصادي ايران گفتگو 
كرد. مشاورات ماده 4 بخش مهمي از فعاليت هاي 
بازرسي منظم صندوق بين المللي پول در كشورهاي 
 عضو اس��ت و معموالً هر س��ال يك ب��ار انجام 
مي شوند. هيأت اعزامي صندوق بين المللي پول 

بيانيه اي را به عنوان نتيجه س��فر خود منتشر كرده 
است. متن بيانيه بدين شرح است:

هيأت اعزامي تحوالت اخير اقتصادي در ايران را 
م��رور كرد و برآوردها و پي��ش بيني هاي خود از 
شاخص هاي كالن اقتصاد ايران را بر پايه اطالعات 
جديد دريافت شده و بحث هاي خود با مقامات 
ايران مورد بازنگري قرار داد.  رشد توليد ناخالص 
داخلي ايران در سال 2010- 2009 و به رقم كاهش 
قيمت هاي نفت، به 3/5 درصد افزايش يافت كه 
اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه بخش غيرنفتي 
ايران و توليد استثنايي محصوالت كشاورزي بوده 
است. روند مثبت رشد اقتصاد ايران در سال 2011-

2010 نيز ادامه يافت. 
سياست پولي ايران با موفقيت توانست تورم ساالنه 
را از 25/4 درصد در س��ال 2009-2008 به 12/4 

درصد در س��ال 2011-2010 كاهش دهد. ذخاير 
ارزي ايران نيز همچن��ان در وضعيت باثباتي قرار 
دارد كه قيمت ه��اي باالتر نفت به اين امر كمك 
كرده است.  هيأت صندوق از مقامات ايران به دليل 
موفقيت اوليه خ��ود در اجراي برنامه بلندپروازانه 

اصالح يارانه ها تمجيد كرد.
قيم��ت  افزاي��ش  ش��ود  م��ي  زده  تخمي��ن    
حام��ل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم، و 
 نان در 19 دس��امبر 2010 ح��دود 60 ميليارد دالر
 ) حدود 15 درصد جي دي پي( از يارانه ها را به 
طور س��االنه حذف كرده است.  به هميت ترتيب 
 بازتوزي��ع نق��دي درآمدهاي حاص��ل از افزايش 
قيم��ت ها در ميان خانواره��ا در كاهش نابرابري، 
ارتقای س��طح زندگي م��ردم و افزايش تقاضاي 

داخلي، در اقتصاد مؤثر بوده است. 

  زاینده رود
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تلويزيون در حال حاضر برای بس��ياری از 
مردم جهان مهم ترين و ش��ايع ترين ش��يوه 
تفريح و كسب اطالع است. او در اين مجال 
می كوش��د كه به واقعيت های موجود عصر 
حاضر نگاه كرده و امكان ايجاد رسانه های 
جمعی برای مس��لمين را نيز بررس��ی كند. 
تلويزيون اكنون به ش��ايع ترين شيوه تفريح 
و كس��ب اطالعات برای ميليونه��ا نفر در 
سراس��ر جهان تبديل شده است. اين سوال 
كه آيا تلويزيون در جوامع اس��المی نيز راه 
خوبی برای تفريح و كسب اطالعات است 
يا خير، امری است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. تلويزيون به عنوان شيوه اوليه تفريح 
برای ميليون ها نفر در سراسر جهان، شايان 

توجه ويژه است.
تلويزي��ون يك اختراع مدرن اس��ت، مانند 
بسياری ديگر از اختراعات از قبيل اتومبيل، 
تلفن، يخچال و كامپيوتر، همه اين ها جوامع 
را ب��ه نحوی غيرقابل پيش بينی، تحت تاثير 
قرار داده اند. شايد بتوان ادعا كرد، تلويزيون 
عالوه ب��ر اين كه ب��ه عنوان ي��ك اختراع 
م��درن، آثاری كلی بر جوامع بش��ری دارد، 
دارای آث��اری خاص نيز بر روابط توس��عه 

انسانی است.
هر چند ك��ه تلويزيون از بس��ياری جهات 
فقط يك اختراع مدرن مانند بقيه اختراعات 
اس��ت، اما جا دارد كه نظرات افراد مختلف 
را در م��ورد آث��ار آن، مالحظ��ه كنيم. يك 
مقايس��ه نظام مند، نش��ان می ده��د كه افراد 
بسيار بيش��تری به تأثير تلويزيون بر جوامع 
توج��ه دارند ت��ا تاثير ماش��ين ها و تلفن ها 
و ... ش��ايد اي��ن امر نش��انگر تاثير دو گانه 
تلويزيون بر زندگی انسان ها باشد، چرا كه 
بر خالف پذيرش غير سوال برانگيز و غير 
اختياری ديگر اختراعات، پذيرش تلويزيون 

به نوعی، اختياری به نظر می رسد.

انس��ان ها نسبت به وجود ماش��ين يا تلفن، 
احس��اس نياز و ضرورت می كنند پس اين 
سوال اساس��ی را برای افراد ايجاد نمی كند 
كه آيا اين وس��يله مورد نياز اس��ت يا خير 
و همين مس��أله باعث می شود كه به آثاری 
كه اين وس��ايل بر جامعه می گذارند، توجه 

نشود.
ام��ا در م��ورد تلويزي��ون، چون احس��اس 
اختي��اری بودن وجود دارد، به اين مس��أله 
بيش��تر توجه می ش��ود. بنابراي��ن در مورد 
تلويزي��ون نه تنها بايد اث��ر آن را بر جامعه 
ب��ه عنوان ي��ك اختراع مدرن م��ورد توجه 
و ارزياب��ی قرار دهيم، بلك��ه به رويكردی 
وس��يع تر نياز است تا تلويزيون را به عنوان 
يكی از اشكال رسانه  و در چنين جايگاهی 

مورد ارزيابی قرار دهيم.
جنبه هايی از تلويزي��ون با ديگر اختراعات 
مدرن مشترك نيست در حالی كه تلويزيون 
اشتراكات فراوانی با پسر عموی قديمی اش 
راديو دارد، اما به نظر می رسد كه تلويزيون 
موانع موجود بر س��ر راه جهان فعال و چند 

رسانه ای اينترنت را برداشته است.
در  اساس��ی  نكت��ه ای  تصويرپ��ردازی، 
فه��م تلويزي��ون اس��ت و ب��رای ارزيابی 
اث��ر تصويرپ��ردازی ب��ر زندگی انس��ان از 
 زواي��ای گوناگ��ون می ت��وان به بررس��ی

پرداخت.
ما می توانيم به آث��ار فيزيكی تلويزيون و يا 
عواقب فرهنگ��ی و اجتماعی آن و يا حتی 
اثرات سياس��ی و اقتصادی آن توجه كنيم. 
همچني��ن از لح��اظ روان��ی می تواند مورد 
تحليل قرار گيرد كه چرا انسان برای مدت 
چند ساعت به يك نقطه خاص كه نورهای 
مختلف در آن به طور دائم جابه جا می شوند 
زل می زن��د. حتی می توان اثر نگاه كردن به 
نور برای ساعات مختلف را بر روی چشم 

آدمی مورد مطالعه قرار داد.
عالوه بر اين، در حوزه فيزيولوژی می توان 
اثر تلويزيون را بر چاقی و فربهی انس��ان ها 
م��ورد توجه ق��رار داد، ك��ه مطالعات اخير 
در مورد س��المت، به اي��ن نكته می پردازد. 
حتی بدون توجه به اي��ن مطالعات نيز اين 
امر قاب��ل توجه اس��ت، چرا كه تماش��ای 
تلويزيون مس��تلزم آن است كه فرد حركتی 
نكن��د، عالوه بر اين كه تبليغات آن همواره 
ف��رد را به س��مت غذاهای بيه��وده دعوت 
می كند. حال اگر اين دو را با هم جمع كنيم 
خ��وردن غذاهای بيهوده و بيش از حد يك 
جانشس��تن - به س��ادگی می توان چاقی را 

نتيجه گرفت.
ع��الوه بر اي��ن تلويزيون ي��ك تصوير دو 
بع��دی متحرك و مس��طح دارد ك��ه امری 
بی س��ابقه در تاري��خ بش��ری اس��ت. البته 
انسان ها به كنده كاری های غار و نقاشی های 
روغن��ی و ب��ه تازگ��ي به عكس ه��ا توجه 
داش��ته اند، اما احتماال هيچ كس س��اعت ها 
در روز به تصاوير خيره نمی ش��ده اس��ت، 
آن گونه كه امروزه انس��ان ها و به خصوص 
آمريكايی ها س��اعت ها در روز به تلويزيون 
خيره می ش��وند. بنابراين، موضوعات بسيار 
مفيدی برای بررس��ی در زمين��ه تلويزيون 
وج��ود دارد ك��ه البت��ه برخ��ی از آن ها به 
نح��و محتاطانه ای در برخ��ی از كتاب های 
كالسيك فعلی بررسی شده اند. هر چند كه 
برخ��ی از اين كتب، نيازمند روزآمد ش��دن 

هستند.
آنچ��ه ف��رد از تلويزيون تماش��ا می كند، به 
نوعی روش هايی پيش��نهادی برای زندگی 
اس��ت ك��ه احتماال ديگ��ران ب��ه آن جلب 
خواهند شد؛ حال اين جلب شدن می تواند 

آگاهانه و يا ناآگاهانه باشد.
كافی اس��ت كه به ان��واع صحبت كردن و 

لباس پوش��يدنی ك��ه از طري��ق برنامه های 
كمدی تلويزيون آمريكا ترويج می ش��وند، 
ن��گاه كرد و فهميد كه اي��ن برنامه ها منبعی 
برای نوع لباس پوشيدن و صحبت كردن و 

به طور كلی رفتار هستند.
تصاوي��ر تلويزيونی برای برخ��ی از افراد، 
نوع��ی زندگی را رقم می زن��د، حال آن كه 
اين روش های زندگی در بيشتر موارد، غير 
واقع��ی و غير قابل دس��تيابی برای همگان 
هستند. اين تصاوير مربوط به دنيای خيالی 

و سرزمين آرزوها هستند.
البت��ه اين به معنی آن نيس��ت كه اثر تخيل 
و آرزو را ب��ر واقعيت ان��كار كنيم اما مهم 
اين اس��ت كه بدانيم، بسياری از برنامه های 
تلويزيون خياالتی دست نيافتنی را ترسيم و 

ترويج می نمايند.
البت��ه می ت��وان اين موض��وع را رها كرد و 
موضوع ديگ��ری تحت عنوان اثر تلويزيون 
به عنوان يك رس��انه را در بيان داس��تان ها 

مورد بررسی قرار داد.
انسان ها داستان را دوست دارند. ما دوست 
داريم كه داس��تان بشنويم و داستان تعريف 
كنيم و اين امری طبيعی و عادی اس��ت، اما 
اختراع تلويزيون موجب شده است كه فقط 

عده ای خاص داستان ها را می گويند.
فق��ط آن هايی كه ب��ه تكنولوژی و رس��انه 
تلويزي��ون و توليد و پخش آن دسترس��ی 
دارن��د، می توانند داس��تان بگوين��د. به نظر 
می رس��د كه واگذار ك��ردن اين عرصه مهم 
از زندگ��ی جمع��ی به يك گ��روه كوچك 
منفع��ت محور از ش��ركت ها، اث��ری قابل 
 توجه در روابط انسانی  ما و تغيير آن داشته

باشد.
نشس��تن و ب��ه داس��تان گويی مادرب��زرگ 
گ��وش كردن، به طور كامل متفاوت از پای 
تلويزيون نشس��تن و داس��تان س��رايی يك 

غريبه را گوش دادن اس��ت و ما بايد به اين 
تفاوت اساسی به طور عميق توجه كنيم.

اين كه مادربزرگ را ساكت كنيم و به جای 
آن تلويزيون را روش��ن كنيم يا در حقيقت، 
آن فعالي��ت مبتنی ب��ر خان��واده قديمی را 
متوق��ف كنيم و به جای آن يك نهاد دور از 
دسترس��ی و غير شخصی را قرار دهيم، چه 

معنايی دارد؟!
برخی شايد اين سوال را داشته باشند كه آيا 
اثر تلويزيون بر همه جوامع يكسان است يا 
بر همه جامعه ای آث��اری خاص دارد. البته 
به نظر می رس��د كه برخی از آثار تلويزيون 
جهانی اس��ت؛ مثل مص��رف فيزيولوژيك 
تصاوي��ر، حال آنك��ه برخی ديگ��ر از آثار 
آن احتماال بيش��تر ب��ه فرهنگ های خاص 
جوامع ب��ر می گردد؛ به عن��وان نمونه نوع 
برداش��ت افراد از تصاوير. در مرحله اوليه، 
برنامه س��ازان چندان ماهر نبودند و اهداف 
و خواس��ت های آن ه��ا و تامي��ن كنندگان 
مالی برنامه ها، به خوبی در تصاوير مشهود 
ب��ود و محصول كار آن ها، عالوه بر س��ياه 
و س��فيد بودن،  محدود به چيزهای بود كه 
بتوان با دو عدد دوربين آن ها را ضبط كرد. 
بنابراين، بيش��تر برنامه سازان برنامه هايی كه 
ويرايش و جلوه های ويژه اندكی داش��ت، 
ارائ��ه می كردند. مردم ناگه��ان به تلويزيون 
روی آوردن��د، چرا كه يك ن��وآوری بود، 
اما هنگامی كه تازگ��ی اين پديده جديد از 
مي��ان رفت، تبليغات گران و برنامه  س��ازان 
متبحرتر ش��دند و ابزارهای خود را متوجه 
مخاطبان مش��خص و تعريف شده كردند. 
اي��ن مخاطب��ان را می توانس��تند از مي��ان 
ي��ك فرهنگ خاص و يا مانن��د برنامه های 
تلويزي��ون آمريكا، بر اس��اس يك محدوده 
س��نی تفكيك شده مش��خص و يا از ميان 
فرهنگ های گوناگون انتخاب كنند. در اين 
ص��ورت، تبليغ��ات محلی خ��ود را مطابق 

ذائقه بومی شكل می دهند.
به تازگي توليد كنندگان مش��غول به ش��بيه 
سازی برنامه های تلويزيونی با يك دو قلوی 
محلی هس��تند. در اين روش، يا برنامه ها و 
تبليغ��ات بازرگانی خود را ب��ه زبان محلی 
پخ��ش می كنند و يا لباس ها و س��نت های 
محل��ی رفتاری و پوشش��ی مختل��ف را به 
جهان روياي��ی تلويزيون وارد می كنند. در 
يك بررسی نزديك تر و دقيق تر نيز ما شاهد 
آن خواهيم بود كه برنامه های تلويزيون يك 
س��ری آثار احتماال جهانی و يك سری آثار 

وابسته به فرهنگ های خاص دارد.
بيايي��د ن��گاه دقيق تری به اين آثار وابس��ته 
 ب��ه فرهنگ ه��ای خاص داش��ته باش��يم .
همان گونه كه می دانيم، در جوامع مختلف، 
اصول رفت��اری گوناگونی وجود دارد و در 
گذشته، اين اصول رفتاری از سوی افرادی 
كه در ي��ك جامعه خاص می زيس��ته اند و 
تح��والت و روندهای جوام��ع ديگر را كه 
در جامع��ه آن ها اثر می گذاش��ته بررس��ی 
می كرده اند، مورد مذاكره واقع ش��ده اند. در 
عصر رس��انه، يك عامل به طور كامل مجزا 
ظهور كرده اس��ت و آن فش��ردگی زمان و 
مكان اس��ت. امروزه دسترسی به تصوراتی 
از فرهنگ های مختلف به سادگی و سرعت 
و روزآمدی هر چه تمام تر امكان پذير است 
و ف��رد می توان��د اين دسترس��ی و مصرف 
 فرهنگ��ی را به س��ادگی جايگزين كند و يا

تغيير دهد.

آژیر

همان طور كه با دوستانتان در مورد همه 
چيز حرف می زنيد و كمتر چيزی است 
كه از آنها مخفی باشد، با همسرتان نيز 
صحبت كنيد. حتماً ش��ما هم شنيده ايد 
كه اگر بخواهيد در زندگی مشترك خود 
موفق ش��ويد، اول از همه بايد دوست 
همس��رتان باشيد. اگر فكر می كنيد اين 
كار غيرممكن اس��ت ي��ا تاثيری ندارد، 
مطمئن باش��يد مرتكب اش��تباه بزرگی 
شده ايد؛ اشتباهی كه حتی شايد زندگی 

شما را از بين ببرد.
بنابراين بهتر اس��ت با انج��ام كارهايی 
خ��اص و در عي��ن ح��ال س��اده، ب��ا 
همسرتان ارتباطي دوستانه برقرار كنيد. 
مطمئن باشيد اين كار بسيار ساده و در 
عين حال ارزشمند است. با او صحبت 

كنيد.
از هر موضوعی استفاده كنيد تا بتوانيد 
بيشتر با هم صحبت كرده و احساساتتان 
را بي��ان كني��د. در حقيق��ت موض��وع 
صحبت چندان مهم نيس��ت و اين كار 
تنها راهی برای نزديك شدن بيشتر شما 
به يكديگر اس��ت؛ می تواني��د در مورد 
آب و هوا، خاطرات گذش��ته، دوستان، 
ورزش يا هر موضوع ديگری صحبت 

كنيد.
فقط نگذاريد سكوت ميان شما فاصله 
ايجاد كن��د. وقت��ی را ب��رای خودتان 
اختص��اص دهي��د. الزم اس��ت هر از 
گاهی، شما دو نفر تنها و بدون حضور 

هيچ كس � حتی بچه ها �  با هم باشيد.
اين س��اعت هايی كه ش��ما ب��ا هم تنها 
هس��تيد، می توان��د به برطرف ش��دن 

مشكالت زندگی كمك كند.
وقتی همسرتان در محل كارش است، 
ب��ه او زن��گ زده و از اي��ن طريق با او 
در ارتباط باش��يد. همان طور كه اگر از 
دوس��تی خبر نداشته باشيد، به او زنگ 
می زني��د و حال��ش را می پرس��يد، به 
همس��رتان هم بدون هي��چ دليلی زنگ 

بزنيد.
با اين كار به او نشان می دهيد كه چقدر 
برای ش��ما مهم اس��ت و چق��در به او 
اهمي��ت می دهيد. در زندگی مش��ترك 

خودخواه نباشيد.
 خودخواهی به هر نوع ارتباطي آسيب 
می  زن��د و منج��ر ب��ه قط��ع آن ارتباط 
 می شود. بنابراين به نيازها و خواسته های

همس��رتان بيش��تر اهميت داده و به او 
نش��ان دهيد كه برای ش��ما چقدر مهم 

است.
اعتماد را در زندگی ايجاد كنيد. اعتماد 
در ه��ر ارتباط دوس��تانه ای بايد وجود 
داشته باشد. بنابراين شما هم سعی كنيد 
در زندگی خود اين ويژگی را به وجود 
آورده و حتی آن را پرورش دهيد. برای 
موفقي��ت و آرامش بيش��تر در زندگی، 
همس��رتان بايد بتواند به ش��ما اعتماد 
كند؛ بنابراين برای او فردی قابل اعتماد 

باشيد.

جامعه

اول يک دوست خوب باشید، بعد همسر!

دث
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان های شهرضا و كاشان حوا

در بازرسی از دو دستگاه خودروی سواری و يك پاتوق 
تهي��ه و توزيع موادمخدر بيش از 87 كيلوگرم موادمخدر 
از نوع ترياك را كشف و ضبط كردند. مصطفی صادقيان 
اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ايست و بازرسی 
شهيد امامی فرماندهی انتظامی شهرضای اصفهان حين 
كنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودروی سواری 
پژو و تندر مشكوك و آنها را متوقف كردند. وی افزود: در 
بازرسی از خودروی پژو مقدار 20 كيلو و 400 گرم و در 
بازرسی از خودروی تندر ال90 مقدار 40 كيلوگرم ترياك 

و در مجموع در اين دو عمليات مقدار 67 كيلو و 400 گرم 
ترياك كشف و ضبط شد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در 
اين ارتباط دو راننده به نام های علی اصغر-ر و محمد-م 
به اتهام قاچاق موادمخدر دستگير و خودروهای آنان نيز 

توقيف و به پاركينگ منتقل شدند.
صادقيان در پايان با بيان اين كه در اين عمليات ها 87 كيلو 
و 575 گرم ترياك كش��ف و دو نفر قاچاقچی و دو نفر 
توزيع كننده مواد افيونی نيز دستگير شده اند خاطرنشان 
كرد: متهمان به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شدند.

كشف بیش از 87 كیلوگرم موادمخدر

رئي��س انجم��ن روانپزش��كان اي��ران 
با اش��اره به وج��ود بيم��اران مبتال به 
اختالالت روانی خام��وش در جامعه 
گفت: افس��ردگی، اضطراب، وسواس 
ش��ايع ترين  خ��واب  اخت��الالت  و 
بيماری های روانی در كش��ور به  شمار 

می آيند.
احمد جليلی به مناس��بت روز جهانی 
مراجع��ه  اف��زود:  روان،  بهداش��ت 
ب��ه روانپزش��ك هن��وز در اي��ران ب��ا 
دش��واری هايی روبروس��ت اما همين 
مس��أله در مقايس��ه با 20 سال گذشته 
پيش��رفت هايی را كس��ب كرده است 
چ��را كه مردم انواع بيماری های روانی 
را بيش��تر ش��ناخته اند و ديگر پرهيزی 
ندارند كه بيماری آنها ش��ناخته ش��ود 
همچنين در حال حاضر بيماری روانی 
نقط��ه ضع��ف و برچس��ب اجتماعی 
تلقی نمی ش��ود. وی با بيان اين كه در 
گذش��ته به اشتباه مس��ائل روانی را با 
بيماری های روحی يكی دانس��ته و آن 
را به ماوراء الطبيعه مرتبط می دانستند، 
ادامه داد: حدود س��ه ت��ا چهار درصد 
بيماری ه��ای روان��ی جامع��ه مانن��د 
اس��كيزوفرنی و سرخوشی های شديد 
در گذش��ته فقط شناخته ش��ده بودند 
و افس��ردگی، اضطراب، وس��واس و 
اختالالت خ��واب كه هم اكن��ون آمار 
بااليی دارند و با عالئم جس��می بروز 

می  دهد ناشناخته مانده بودند.
جليلی گفت: البته امروزه نيز تا پزشك 
معال��ج و اطرافيان بيم��ار را راهنمايی 
نكنند و يا از طريق مش��كالت تنفسی 
و يا س��ردرد بيماری روانی تشخيص 
داده نشود بيمار از مشكل روانی خود 
بی اطالع می ماند و درمان نيز سخت تر 
می ش��ود. رئيس انجمن روانپزش��كان 

اي��ران تصريح كرد: مش��كل اساس��ی 
در تعريف روان اس��ت چ��را كه روان 
با فعالي��ت مغز در ارتباط اس��ت و با 
معقول��ه روح، جن زدگ��ی و خرافات 

متفاوت است.
وی وضعي��ت بهداش��ت روانی را در 
جامعه مطلوب ندانس��ت و گفت: اين 
مسأله با بهداش��ت عمومی و جسمی 
مرتب��ط اس��ت و زمانی كه بهداش��ت 
عموم��ی مطل��وب باش��د بهداش��ت 
 روانی ني��ز در وضعيت خوبی خواهد

بود. 
جليلی گفت: هنگامی كه به طور مثال 
تصادف و تلفات جاده ای هر س��ال در 
جامعه ما به اندازه جمعيت يك ش��هر 
كوچك است طبيعی بوده كه از همين 
رقم بيماران روانی نيز بيشتر شوند چرا 
كه افراد، وابس��تگان و خانواده خود را 
از دس��ت می دهن��د بنابراين وضعيت 
بهداش��ت روانی با مشكالت اقتصادی 

و اجتماعی نيز ارتباط تنگاتنگ دارد و 
به ظاهر به چشم نمی آيد.

اخت��الالت روانپزش��كی همه س��نين 
انجم��ن  رئي��س  می كن��د  درگي��ر  را 
ايران در مورد بيشترين  روانپزش��كان 
گروه سنی درگير با بيماری های روانی 
گف��ت: اخت��الالت روانپزش��كی همه 
س��نين را درگير می كند ب��ه طور مثال 
افسردگی در جوانان به دليل مشكالت 
محيطی شايع تر اس��ت و بيماری های 
بيولوژيك��ی در افراد مس��ن و بيماری 
اسكيزوفرنی در سنين نوجوانی بسيار 
ش��ايع اس��ت. درصد ابت��الی زنان به 
اخت��الالت روان��ی در اي��ران دو برابر 

مردان است.
وی ادامه داد: زنان بيش��تر از مردان در 
معرض بيماری های روانی و افسردگی 
قرار دارند به طوری كه درصد ابتالی 
زن��ان به اختالالت روانی در جامعه ما 

دو برابر مردان است.
دليل آن مس��ائل بيولوژيكی و شرايط 
محيطی اس��ت همچنين نابسامانی های 
اجتماعی و قانونی نيز در اين مس��أله 

موثر است.
وج��ود بيم��اران مبتال ب��ه اختالالت 
روان��ی خام��وش در جامع��ه: رئيس 
انجمن روانپزش��كان اي��ران در مورد 
بيم��اران مبتال ب��ه اخت��الالت روانی 
خام��وش نيز گفت: بس��ياری از افراد 
در جامعه هس��تند كه مبتال به يكی از 
انواع اختالالت روانی هستند كه از آن 
بی اطالع اند اين مس��أله دربيماری های 
جس��می نيز ش��ايع اس��ت، به عنوان 
مث��ال تعداد زي��ادی از اف��راد »ديابت 
نهفت��ه« دارند. احس��اس افس��ردگی، 
غ��م بيم��اری، نگرانی های م��داوم از 
عالئمی اس��ت كه به صورت جسمی 

 ظاهر می ش��ود اما بيمار از آن اطالعی
ندارد.

جليلی تصري��ح كرد: متأس��فانه مردم 
جامعه ما نسبت به بيماری های روانی 
آگاهی نس��بی دارند كه بايد ش��ناخت 
 از ان��واع بيماری ه��ای روانی بيش��تر

شود.
ف��روش داروهای آرامبخش از س��وی 
داروخانه ه��ا ب��دون تجويز پزش��ك: 
وی مش��كل اصل��ی موج��ود را ارائه 
داروهای مسكن و آرام بخش از سوی 
داروخانه ها بدون تجويز روانپزش��كان 
عنوان كرد و گف��ت: داروخانه ها دارو 
را می فروش��ند و كنترل��ی بر روی آن 

نمی شود.
متأس��فانه مردم نيز خودس��رانه طبيب 
خود شده اند و آرام بخش ها را مصرف 
می كنند در حالی كه اين داروها درمان 
موقت دارند و وابستگی و اعتياد ايجاد 

می كنند.

زنان بیشتر از مردان در معرض بیماری های 
روانی و افسردگی قرار دارند

مهم ترين و شايع ترين شيوه تفريح و كسب اطالع

پنجره

معاون سياسي امنيتي استاندار از افتتاح نمايشگاه دائمي پوشش اسالمي در 
اصفهان خبر داد. محمد مهدي اسماعيلي در نشست كارگروه اجتماعي با 
اش��اره به اين كه در طي يك سال گذشته اقدامات خوبي در زمينه حجاب 
صورت گرفته اس��ت اظهار داش��ت: در س��ال جاري طرح هاي خوبي با 
همكاري نيروي انتظامي صورت گرفت كه نتايج آن منجر به مشاركت سه 
ه��زار و 500 نفر از افراد بدحجاب در همايش نيروي انتظامي با حجاب 

اسالمي بود.
وي با بيان اين كه ساماندهي مد و لباس از اقدامات ديگر در زمينه عفاف 
و حجاب بوده اس��ت افزود: محل دائمي پوش��ش اس��المي در مجموعه 

فرهنگي اجتماعي هنري فرشچيان داير شده است.
معاون سياس��ي امنيتي اس��تاندار اصفهان به همايش هاي عفاف و حجاب 
اشاره و تصريح كرد: با همكاري حوزه هاي فرهنگي در 500 نقطه اصفهان 
پوشش اس��المي به همراه اش��خاص آن به نمايش گذاشته شده كه تأثير 

بسيار خوبي در ترويج حجاب برتر داشته است.
وي در ادامه اين كارگروه طرح محله محوري را از موارد الزم براي جامعه 
اسالمي برشمرد و اضافه كرد: نظارت و مناسبات اجتماعي را بايد از طريق 

محالت شناسايي كرد.
اس��ماعيلي مسجد را محور فعاليت هاي اجتماعي دانست و گفت: فلسفه 
مسائل اجتماعي و نگاه اجتماعي از محله، شهر و در نهايت به كل جامعه 

ختم مي شود.
وي به لزوم زندگي اس��المي تأكيد كرد و بيان داش��ت: براي رس��يدن به 
هويت اس��المي و ديني باي��د از تجربيات قبلي و محل��ه محوري كه در 

گذشته بين مردم اهالي يك محله و ارتباطات رو در رو بوده است استفاده 
كرد.

معاون سياس��ي امنيتي اس��تاندار همچنين فرهنگس��را،  كانون هاي بسيج 
مس��اجد را از جمله مكان هاي ديگر طرح هاي اجتماعي برشمرد و اظهار 
داشت: به گفته امام خميني )ره( بسيج نقش بي بديل در تحوالت اجتماعي 

دارد و اين نهاد سياسي و فرهنگي و نظامي بايد حفظ شود.

وي ب��ا تأكيد به اين كه يك مهندس��ي كامل بايد در امر مس��اجد صورت 
گيرد، افزود: در بس��ياري از محالت و شهرك هاي جديد مسجدي وجود 
ندارد كه با توجه به بحث اهميت محله محوري و مس��اجد بايد مساجد 

گسترش پيدا كنند.
اس��ماعيلي همچنين تهيه اطلس محالت را از جمله موارد بسيار مهم در 
شناسايي توانايي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي دانست و ادامه داد: براي 

كارهاي عميق و ريشه اي مهندسي جامع در امور محالت الزم است.
وي همچنين وجود امام زاده هاي س��طح شهر را از جمله ديگر مكان هاي 
اجراي طرح هاي فرهنگي و اجتماعي برشمرد و گفت: برخي امام زاده هاي 
س��طح ش��هر از جمله امام زاده درب امام، امام زاده نرمي و امام زاده سودان 

پتانسيل خوبي براي برنامه هاي فرهنگي دارند.
معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان به فرمايش مقام معظم رهبري مبني 
بر اين كه امام زاده ها قطب برنامه فرهنگي هستند اشاره كرد و افزود: با تهيه 
اطلس محالت نقطه قوت شناسايي و سرمايه گذاري فرهنگي، اجتماعي، 

به سهولت انجام مي شود.
وي ب��ا بي��ان اين كه در س��ال ج��اري تاكن��ون نزديك به ش��ش ميليارد 
توم��ان ب��ه برنامه ه��اي فرهنگ��ي اختصاص يافته اس��ت،  بيان داش��ت: 
 بي��ش از دو ميلي��ارد اي��ن بودج��ه به مس��اجد و حس��ينيه ها اختصاص

يافته است.
اس��ماعيلي همچنين به كارگ��روه قرارگاه جنگ نرم اش��اره كرد و افزود: 
تاكنون هزينه هاي زي��ادي جهت جلوگيري از موازي كاري هاي فرهنگي 

در اين كارگروه انجام شده است.

معاون سیاسي امنیتي استاندار:

نمايشگاه دائمي پوشش اسالمي در اصفهان افتتاح شد

مصطفي صادقيان از بخش��ودگي ديركرد جرايم رانندگي 
كه تا پايان س��ال 89 براي رانندگان متخلف وسايط نقليه 
صادر شده است خبر داد. وي افزود: براساس اعالم پليس 
راهنمايي و رانندگي اس��تان اصفهان جريمه ديركرد كليه 
جرايم رانندگي كه تا پايان سال 89 براي رانندگان متخلف 
صادر و تاكنون پرداخت نش��ده مشمول بخشودگي قرار 
گرفتند. صادقيان تصريح كرد: براساس بند 65 قانون بودجه 
س��ال 1390 كل كش��ور از 19 خردادماه سال جاري كليه 
جرايم رانندگي كه تا پايان سال 89 براي رانندگان متخلف 

وس��ايط نقليه صادر و تاكنون توس��ط مالكان خودروها 
پرداخت نش��ده جريمه ديركرد آن تا پايان سال 89 و قبل 
از آن بخشيده شده است. صادقيان گفت: براساس اطالعيه 
مذكور مالكان وسايط نقليه از 19 خردادماه تا 18 آذرماه سال 
جاري به مدت شش ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت 
و تسويه حس��اب جرايم خود اقدام كنند. وي در خاتمه 
تصريح كرد: اين مهلت قابل تمديد نمي باش��د و چنانچه 
رانندگان متخلف پس از مهلت قانوني تعيين شده نسبت به 
پرداخت جريمه خود اقدام نكنند مطابق قوانين و مقررات 

بايد دو برابر جريمه خود را پرداخت نمايند.

بخشودگي جريمه ديركرد جرايم رانندگي
  زاینده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مديركل راه و ترابري استان اصفهان:

راهسازي اصفهان ركورددار كشور است
مديركل راه و ترابري اس��تان اصفهان گفت: اداره كل راه و ترابري استان اصفهان 
ركورد راهس��ازي در سطح كش��ور را دارد. هوشنگ عشايري در نشست شوراي 
حمل و نقل اس��تان اصفهان با اشاره به قرارگيري استان اصفهان در مركز كشور، 
بيان داشت: استان اصفهان با داشتن 23 هزار راه هم سنگ، 890 كيلومتر راه آهن، 
سه كريدور شمال- جنوب و يك كريدور شرقي-  غربي و نزديك به هشت هزار 
كيلومتر راه هاي ش��رياني و ترانزيت، رتبه نخس��ت حمل بار و رتبه س��وم حمل 

مسافر را دارد. 
ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 300 پ��روژه در ح��وزه راه و تراب��ري در  وي 
اس��تان اصفه��ان در ح��ال اجراس��ت. مدي��ركل راه و تراب��ري اف��زود: اداره 
راه و تراب��ري در زمين��ه راهس��ازي در س��طح كش��ور ركوردش��كني ك��رده 
 اس��ت. عش��ايري ادام��ه داد: در س��ال 1387 ب��ا اح��داث 110 كيلومت��ر راه،
در س��ال 1388 با احداث 147 كيلومتر و در س��ال 1389 با احداث 200 كيلومتر 
راه در اس��تان اصفهان، توانستيم ركوردش��كني قابل مالحظه اي در اين حوزه در 

سطح كشور داشته باشيم. 
در ادامه اين جلسه مديركل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان اصفهان اضافه 
كرد: اين اداره كل داراي پنج ش��عبه در شهرس��تان هاي اصفهان، كاش��ان، نايين، 
ش��هرضا و گلپايگان اس��ت. ابراهيم آيرون اظهار داش��ت: مطالعات ژئوتكنيك و 

مس��ير، تعيين مرغوبيت مواد و مصالح، تهيه طرح اختالط بتن و آسفالت و كنترل 
كيفي حين اجرا را از مهم ترين فعاليت هاي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان 

اصفهان است.

مدير كل حفاظت محیط زيست اصفهان:
كنترل آالينده  ها به مديريت مناسب 

نیاز دارد

مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: كنترل آالينده ها براي 
حفظ محيط زيست به مديريت مناسب نياز دارد و مسئوالن بايد به اين موضوع 
توجه كنند. احمدرضا الهيجان زاده با اشاره به ضرورت انجام اقدامات الزم 
به منظور ساماندهي محيط زيست، اظهار داشت: تمام مسئوالن و دستگاه هاي 
اجراي��ي بايد با برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم در راس��تاي س��اماندهي 
محيط زيس��ت تالش كند. وي به اهميت محيط زيست براي تمام مردم و 
 مس��ئوالن اشاره كرد و افزود: برنامه ريزي ها به منظور بهبود محيط زيست

 بايد متناسب با جهاد اقتصادي بوده و مسئوالن بايد به اين موضوع به صورت 
ويژه توجه كنند. 

مدير كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان با بيان اين كه ساماندهي 
آالينده ها از اهميت اساسي برخوردار است، تصريح كرد: مديريت آالينده ها 
 از موضوعات مهم در محيط زيس��ت اس��ت و آالينده ه��ا بايد به صورت
اساس��ي و جدي مديريت و س��اماندهي شوند. اين مس��ئول به برگزاري 
كارگاه هاي آموزش��ي به منظ��ور مديريت آالينده ها اش��اره ك��رد و ادامه 
داد: ب��ا توجه به اهميت زياد مديريت آالينده ها، اين س��ازمان كارگاه هاي 
آموزش��ي را با همكاري تعدادي از دستگاه هاي اجرايي برگزار كرده است. 
الهيجان زاده با اش��اره به اهميت بهبود و س��اماندهي محيط زيست، تأكيد 
كرد: مديريت آالينده ها راهكاري براي بهبود و س��اماندهي محيط زيست 
اس��ت و اين موضوع براي تمام مردم از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 

معرفي دو واحد صنعتي در نجف آباد 
به عنوان صنعت سبز

مدير اداره محيط زيس��ت شهرستان نجف آباد گفت: دو واحد صنعتي از 
 شهرستان نجف آباد به عنوان صنعت سبزشهرستان معرفي شدند. سيد رحمان
دانيالي با بيان اين كه واحد هاي صنعتي ساالنه مورد ارزيابي قرار مي گيرند، 
اظهار كرد: واحدهاي آالينده شهرستان نجف آباد  شناسايي شده و مسئوالن 
واحدهاي آالينده نسبت به رفع آاليندگي واحد صنعتي اقدام كرده اند. وی 
افزود: واحدهايي كه نسبت به رفع آاليندگي اقدام نكنند، جريمه و بر اساس 

قانون با آنها بر خورد مي شود. 
مدير اداره محيط زيست شهرستان نجف آباد بيان كرد: يك واحد گاوداري و 
كارگاه ريسندگي و بافندگي كه در دفع فاضالب و پساب واحد طبق استاندار 
عمل كرده اند، به عنوان صنعت سبز شهرستان برگزيده شدند و اميدواريم 
در ارزيابي هاي استاني نيز به عنوان صنعت سبز برگزيده و معرفي شوند. 

25خرداد؛ 
رصد نخستین خسوف دهه 90 

ماه گرفتگي در اصفهان از ساعت 21:24 دقيقه روز چهارشنبه 25 خردادماه با 
نخستين تماس نيم سايه آغاز مي شود. اين خسوف طوالني ترين ماه گرفتگي 
40 سال اخير در ايران است كه به مدت 100 دقيقه گرفتن كامل ماه را داريم 
و نيز اين خس��وف به دليل نزديك ترين حالت ماه به زمين و شكست نور 
 خورشيد در جو، از رنگ مسي ويژه اي برخوردار است. خسوف يا ماه گرفتگي
وقتي اتفاق مي افتد كه زمين ميان خورشيد و ماه قرار مي گيرد و سايه زمين 
روي ماه مي افتد. اگر در لحظه ماه گرفتگي به ماه سفر كنيم، مشاهده مي كنيم 
كه بر روي ماه، خورشيد گرفتگي صورت گرفته يعني زمين نور خورشيد 
را مسدود كرده است. ماه گرفتگي در اصفهان از ساعت 21:24 دقيقه روز 
چهارشنبه 25 خردادماه نخستين تماس نيم سايه آغاز در ساعت 22:52 دقيقه 
وارد نيم سايه شده و گرفت كامل يا اوج گرفت از ساعت 23:52 دقيقه آغاز 
و تا ساعت 1:32 بامداد روز پنج شنبه 26 خردادماه ادامه دارد. ساعت 2:32 
خروج از نيم س��ايه و در ساعت 3:30 دقيقه گرفت ماه به طور كامل پايان 
مي گيرد. رؤيت ماه گرفتگي براي چشم انس��ان هيچ ضرري ندارد و ابزار 
خاصي نمي خواهد. مركز آموزش نجوم اديب از مراكز سازمان فرهنگي- 
تفريحي شهرداري اصفهان برنامه ويژه رصد نخستين خسوف سال 1390 را 
ويژه عموم شهروندان از ساعت 22 روز چهارشنبه 25 خردادماه تا سه بامداد 
روز پنج ش��نبه 26 خردادماه برگزار مي  كند.  براي كسب اطالعات بيشتر با 
شماره 6683535 تماس حاصل فرماييد. در زمان كسوف و خسوف خواندن 

نماز آيات واجب است.

طرح الحاق خمیني شهر به شهر اصفهان 
نیازمند كار كارشناسي است

 نماينده مردم خميني شهر در مجلس با بيان اين كه شهر خميني شهر در بن بست
مشكالت قرار دارد، گفت: طرح الحاق خميني شهر به شهر اصفهان نيازمند 
كار كارشناسي است. سيد  محمدجواد ابطحي با بيان اين كه شهر خميني شهر 
از مشكالت فراوان رنج مي كشد، افزود: اين شهر از مشكالت فراوان مانند 
ترافيك، بيكاري، آلودگي و ... رنج مي كش��د. نماينده مردم خميني شهر در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اين كه تنها راه برون رفت خميني شهر از بن 
بست مشكالت، الحاق اين شهر به شهر اصفهان نيست، تصريح كرد: حل 
مشكالت خميني شهر با الحاق اين شهر به شهر اصفهان محقق نمي شود و 
مس��ئوالن بايد از پايه مشكالت را حل بكنند، اين در حالي است كه طرح 
الحاق شهر خميني ش��هر به شهر اصفهان از سوي شوراي شهر اصفهان و 
خميني شهر دنبال مي شود. ابطحي با بيان اين كه طرح الحاق شهر خميني 
شهر به اصفهان بايد با كار كارشناسي و علمي انجام بشود، تأكيد كرد: هفته 
گذش��ته براي رسيدگي به اين طرح كميته اي تأسيس ش��ده است. وي با 
بيان اين كه طرح الحاق خميني شهر به اصفهان همچنين بايد از نظر علمي 
بررسي بشود، گفت: اين طرح بايد از نظر آمايش زمين، حوزه اقتصاد، حوزه 
فرهنگي و اجتماعي، امنيت و سياسي مورد بررسي و كنكاش قرار بگيرد.  

در موزه هنرهاي معاصر؛
نمايشگاه صنايع دستي هنرمندان اصفهاني 

برپا شد
به مناسبت هفته صنايع دستي، نمايشگاهي از آثار پيشكسوتان و هنرمندان برتر 
 صنايع دستي اصفهان در موزه هنرهاي معاصر برپا  شد. نمايشگاه آثار صنايع دستي
هنرمندان اصفهان در موزه هنره��اي معاصر اصفهان با حضور تعدادي از 
هنرمندان پيشكسوت در عرصه هنرهاي تجسمي افتتاح شد. اين نمايشگاه 
نمونه اي كوچك از هنر هاي صنايع دس��تي اصفهان اس��ت و در آن آثاري 
از رشته هاي مختلف همچون نگارگري، مشبك فلز، ميناكاري، قلمكاري، 
خاتم، تذهيب، سوخت معرق، فرش و قلم زني به چشم مي خورد. در اين 
نمايشگاه آثاري از هنرمندان معروف اصفهاني همچون رضا بدرالسما، مجيد 
 ملك زاده، حسين  اسماعيلي، مهدي  دليلي، عباس علي ايوبي، زهرا  جعفري، 
جواد  عباد، اشرف جبل عاملي و عباس  شيردل به همراه آثار جمع ديگري 
از هنرمندان اصفهاني به نمايش عموم گذاشته  شده است. همچنين در كنار 
آثار اين پيشكسوتان چند اثر از آثار ممتاز جوانان و مورد تأييد اين هنرمندان 

پيشكسوت به نمايش درآمده  است.

تدوين برنامه هاي اداره كل ارشاد 
با محوريت مهندسي فرهنگي

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري گفت: درصدديم 
تا برنامه هاي فرهنگي- هنري اين اداره كل حول محور مهندسي فرهنگي 
تدوين و اجرا ش��ود. حسين گنجي در جمع كاركنان اين اداره كل ضمن 
تبريك به مناسبت ايام مبارك ماه رجب و فرارسيدن ايام معنوي اعتكاف، 
اظهار داش��ت: ايام مبارك رجب و والدت با سعادت حضرت علي)ع( و 
ايام معنوي اعتكاف، بهترين فرصتي است كه با بهره گيري از آن مي توان 
زمينه و بس��تر مناسبي براي رشد ديني و معنوي خود فراهم كرد. وي در 
ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه بر ضرورت توجه ويژه به اجراي اين 
برنامه تأكيد كرد و گفت: اين برنامه به عنوان يك نقشه راهنمايي است كه 
با آگاهي و بصيرت نسبت به آن مي توان در پيشبرد اهداف مجموعه از آن 

بهره گرفت. 
گنجي، مهندسي فرهنگي استان را يكي از مهم ترين برنامه هاي اين اداره كل 
دانس��ت و تصريح كرد: تحليل وضعيت موجود فرهنگي استان، نگاه به 
آينده، استفاده از منابع موجود و برنامه ريزي هدفمند، راهكارهاي الزم و 
مؤثر براي تحقق اهداف اين اداره كل به شمار مي روند. مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان بر ضرورت توجه بيش از پيش به موضوع مهندسي 
فرهنگي در جامعه تأكيد كرد و گفت: مهندسي فرهنگي راهكار مناسبي 
براي رفع كاستي ها و چالش هاي موجود در جامعه و مقابله با پيامدهاي 
منفي فرهنگي اس��ت. گنجي ادامه داد: يك��ي از اقدامات موفق و مهم در 
مهندس��ي فرهنگي، اشاعه آن به عنوان يك گفتمان مهم است كه بايد به 

عنوان گفتمان عمومي و خاص تبديل شود. 
وي بهره گيري از تعاليم اس��الم را يك��ي از مهم ترين راهكارهاي الزم در 
راستاي تحقق مهندسي فرهنگي عنوان كرد و گفت: مهندسي فرهنگي از 
ديدگاه اسالم، انسان و فرهنگ جامعه را آنچنان طراحي مي كند كه جامعه 
بتواند حقايق و حكمت ها را از انديشه ها و مكاتب و هم آلود و منحرف و 

شعارهاي پوچ و اهداف بي ارزش بازشناسي كند.

تابستان امسال صورت مي گیرد؛
شهركرد میزبان جشنواره فرهنگي 

دانش آموزان استثنايي

جشنواره فرهنگي و هنري دانش آموزان استثنايي تابستان امسال در شهركرد 
برگزار مي شود. مديركل آموزش و پرورش استثنايي چهارمحال و بختياري 
اظهار داش��ت: اين جشنواره در بخش مس��ابقات فرهنگي و هنري ويژه 
دانش آموزان اس��تثنايي با عنوان گراميداشت سال جهاد اقتصادي برگزار 
مي شود. حجت اله صفري با اشاره به محورهاي اين جشنواره گفت: اين 
مس��ابقات در پنج بخش فرهنگي، قرآني، آوايي، ادبي، نمايشي، هنرهاي 
دستي و تجسمي برگزار مي ش��ود. صفري ادامه داد: در بخش مسابقات 
فرهنگ��ي، دانش آم��وزان در بخش معلوليت هاي ناش��نوايي و نابينايي و 
معلوليت جسمي- حركتي، مي توانند در رشته هاي قرائت، حفظ، تفسير 
ق��رآن كريم، نهج البالغه، اح��كام و اذان رقابت كنن��د. وي با بيان اين كه 
مسابقات هنرهاي آوايي در قالب سرود آموزشگاهي، همگاني و نماهنگ 
برگزار مي ش��ود، گفت: در اين بخش برگزيدگان استاني گروه هاي نابينا، 
ناشنوا و جسمي حركتي، چند معلوليتي و كم توان ذهني باهم به رقابت 
مي پردازند. صفري افزود: مسابقات هنرهاي نمايشي نيز در رشته هاي تئاتر 
 عروسكي، فيلم كوتاه ويژه دانش آموزان گروه هاي ناشنوا، جسمي- حركتي،

نابينا و كم توان ذهني برگزار مي شود. 
مديركل آموزش و پرورش استثنايي چهارمحال و بختياري در ادامه با اشاره 
به تعداد دانش آموزان مراكز آموزشي استثنايي اين استان گفت: در حال حاضر 
يك هزار و 100 دانش آموز مشغول به فراگيري علم در مدارس استثنايي 
اين اس��تان هستند. وي افزود: همچنين  450 دانش آموز در مدارس عادي 
استان تحصيل مي كنند. وي بر ضرورت فرهنگسازي در راستاي بهره مندي 
مطلوب از توانايي دانش آموزان استثنايي در جامعه تأكيد كرد و گفت: براي 
دستيابي به تربيت صحيح، بايد مباني و تعاليم اسالمي در بين دانش آموزان 
را مورد توجه قرار داد و كرامت انساني آنها را در جامعه حفظ كرد. بيش 
 از 100 نفر از برگزيدگان اس��تاني مس��ابقات جشنواره فرهنگي- هنري

دانش آموزان اس��تثنايي اس��تان چهارمحال و بختياري براي ش��ركت در 
مسابقات كشوري انتخاب و معرفي مي شوند.

تا پايان نیمه نخست امسال 
مکانیزه شدن سازمان ثبت احوال به سیستم 

صدور شناسنامه مکانیزه
مديركل س��ازمان ثبت احوال چهارمح��ال و بختياري گفت: تا پايان 
نيمه نخست امس��ال ادارات ثبت احوال شهرستان هاي اين استان به 
سيستم صدور شناسنامه مكانيزه مجهز مي شود. عبدالرسول غزالي در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: س��ازمان ثبت احوال در حال تجربه 
سازماني نوين با رويكرد الكترونيكي است. وي ثبت به هنگام وقايع 
حياتي را زيرساختي مطمئن در راستاي برنامه ريزي هاي كالن كشور 
دانس��ت و گفت: در تمام س��اختارهاي اجتماعي، سياس��ي و مدني، 
جمعي��ت يك��ي از ش��اخص ترين مؤلفه ها در رئ��وس هدف گذاري 
برنامه هاي كش��وري است. غزالي اضافه كرد: برهمين اساس سازمان 
ثبت احوال در راس��تاي اجراي سياست هاي كالن كشور، به دنبال آن 
است تا اطالعات وقايع چهارگانه تولد، وفات، ازدواج و طالق را به 
روز و به هنگام در اختيار متقاضيان واجد ش��رايط قرار دهد. مديركل 
سازمان ثبت احوال چهارمحال و بختياري ثبت 98 درصد مواليد اين 
اس��تان در مهلت  قانوني را از عملكرد مثبت اين اداره كل دانس��ت و 
گفت: براس��اس آمار گزارش ش��ده تنها 2 درصد از وقايع تولد اين 

استان خارج از مهلت قانوني ثبت شده است.
افزايش 52 درصدي مواليد در چهارمحال و بختياري

غزالي تعداد مواليد س��ال 90 را س��ه ه��زار و 136 واقعه اعالم كرد 
و گفت: اين آمار در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 52 مورد 
افزايش داشته است. وي ادامه داد: همچنين ثبت متوفيات اين استان 
33 مورد افزايش يافته اس��ت. غزالي ب��ا بيان اين كه در بحث مربوط 
به ثبت به هنگام و ثبت مهلت قانوني كاهش س��قف داشته ايم، گفت: 
س��ازمان ثبت احوال كشور در س��ال جاري به دنبال اين است كه از 
پارامترهاي قانوني در راس��تاي ثبت وقايع استفاده كند و با صاحبان 
وقايعي ك��ه خارج از مهلت قانوني اقدام به عمل ثبت مي كنند، برابر 

قانون برخورد مي شود.
صدور شناسنامه هاي مكانيزه جديد در چهارمحال و بختياري

مدي��ركل ثبت اح��وال چهارمحال و بختياري اظهار داش��ت: صدور 
شناس��نامه هاي مكانيزه جديد و جايگزيني آن به جاي شناسنامه قبلي 
افراد باالي 15 س��ال مبني بر افزايش كارايي و كاربرد شناسنامه هاي 
جديد در بس��ته الكترونيكي است. وي ادامه داد: اين شناسنامه ها در 
راس��تاي پيشگيري از جعل و افزايش كيفيت و اهميت شناسنامه هاي 
جديد صادر ش��ده اس��ت. غزالي از تجهيز ادارات به سيستم صدور 
شناس��نامه باالي 15 س��ال تا پايان ش��ش ماهه نخست سال 90 خبر 
داد و گف��ت: در ح��ال حاض��ر در پنج شهرس��تان اين اس��تان اداره 
 ثب��ت احوال شناس��نامه مكانيزه براي متقاضيان واجد ش��رايط صادر 

مي شود.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف استان اصفهان 
گفت: توليد فرش دستباف برای توليدكنندگان مقرون 
به صرفه نيست، اما توليد كنندگان مجبور هستند كه با 
ضرر، فرش دستباف توليد كنند. باقر صيرفيان اظهار كرد: 
به دليل افزايش قيمت مواد اوليه فرش مانند كرك، پشم 
و ابريشم  در بازار جهانی، توليد فرش دستباف در استان 
اصفهان نسبت به س��ال گذشته كم شده است، چراكه 
موجودی بازار اس��تان قدرت خريد مواد اوليه را ندارد. 
وی وضعيت واردات مواد اوليه در توليد اين صنعت را 
نابسامان دانست و افزود: قيمت مواد اوليه روز به روز در 
حال افزايش است و به همين دليل قيمت فرش دستباف 
ترقی نمی كن��د. رئيس اتحادي��ه توليدكنندگان فرش 
دس��تباف استان اصفهان گفت: ابريشم از چين و كرك 

از استراليا و مقدار كمی نيز مواد اوليه از قزاقستان وارد 
كشور می شود كه دارای كيفيت الزم نيستند. صيرفيان 
ادامه داد: طرح هدفمند كردن يارانه ها در افزايش قيمت 

مواد اوليه يا توليد فرش تأثيری نداشته است. 
وی خاطرنشان كرد: تنها كمك دولت به توليد كنندگان 
فرش دستباف، دادن وام كوتاه مدت و بلند مدت بوده 
است، ولی دولت يارانه ای به توليدكنندگان اختصاص 
نداده است. رئيس اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف 
اس��تان اصفهان در خصوص ماندگاری فرش دستباف 
اصفهان در بازارهای هدف گفت: فرش هايی كه كيفيت، 
مصالح و بافت اصولی در آنها رعايت  شده باشد هميشه 
ماندگار خواهند بود. صيرفيان بيان داشت: توليدكننده 
خوب هيچگاه نبايد از مواد پالستيكی و بافت درشت 

استفاده كند، بلكه بايد از رنگ های گياهی استفاده كند. 
وی تصريح كرد: برای توليد و عرضه بهتر فرش دستباف 
در استان و صادرات آنها به كشورهای هدف، بايد توليد 
و ف��روش فرش های نامرغوب و بدون كيفيت كنترل 
شود. رئيس اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف استان 
اصفهان همكاری مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی 
با اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف را خوب دانست 
و افزود: خوشبختانه در صورت بروز هرگونه مشكل، با 
همكاری سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی، سعی 
در برطرف كردن آن می كنيم. در پايان صيرفيان گفت: 
اگر دولت قيمت مواد اوليه داخلی را با مواد اوليه خارج 
از كشور يكسان كند، بسياری از مشكالت اين صنف 

رفع خواهد شد.

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان اصفهان گفت: 
ت��ا يك ماه آينده تيم هاي اطفاي حريق محلي غرب و 
جنوب اس��تان تجهيز و آتش س��وزي در مراتع كنترل 
مي ش��ود. ابراهيم شريفي با اشاره به ضرورت مقابله با 
 آتش سوزي در مراتع، اظهار داشت: با توجه به فرا رسيدن
تابس��تان و آغ��از گرما، مقابله صحيح با آتش س��وزي 
در مرات��ع و عرصه هاي منابع طبيعي از اهميت زيادي 

برخوردار است. 
وي با بيان اين كه مردم بايد در اين راس��تا با مس��ئوالن 
همكاري كنند، اضافه كرد: به كار گيري روش هاي نوين 
و استفاده از تجهيزات و امكانات جديد با مشاركت هاي 
مردمي، براي مقابله با آتش سوزي در مراتع و عرصه هاي 
منابع طبيعي ضرورت دارد. فرمانده يگان حفاظت منابع 

طبيعي استان اصفهان با اشاره به ضرورت مقابله سريع تر 
و كارآمد تر با آتش سوزي هاي احتمالي در سطح استان 
تصريح كرد: تمام مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي بايد 
به منظور مقابله سريع تر و كارآمد تر با آتش سوزي هاي 
احتمالي در سطح استان و به ويژه مناطق بحراني اقدامات 

الزم را انجام بدهند. 
وي ب��ه اقدامات انجام ش��ده در اين زمينه اش��اره كرد 
و افزود: تش��كيل تيم ه��اي اطفاي حري��ق با آموزش 
روس��تاييان، مرتع داران، عشاير و بهره برداران به منظور 
مقابله با آتش سوزي در مراتع و عرصه هاي طبيعي است. 
شريفي با اش��اره به برگزاري دوره هاي آموزشي براي 
مقابله با آتش س��وزي در مراتع تأكيد كرد: در اين دوره 
آموزش��ي موضوعات علمي و عملي اطفاي حريق در 

نحوه مقابله با حريق و اطفاي آن با استفاده از تجهيزات 
مناسب و موجود، به فرا گيران آموزش داده شده است. 
وي به تجهيز تيم هاي اطف��اي حريق محلي برخي از 
مناطق اس��تان اش��اره كرد و ادامه داد: با توجه به اعتبار 
تخصيصي از ستاد مديريت بحران استان، تيم هاي اطفاي 
حريق محلي در غرب و جنوب استان در شهرستان هاي 
فريدن، فريدون شهر،چادگان، خوانسار و سميرم تجهيز 
مي ش��وند. فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان 
اصفهان بيان داشت: به منظور خبر رساني سريع مردم، 
ش��ماره تلفن 09696 امداد جنگل و مراتع، به صورت 
شبانه روزي آماده دريافت هر گونه خبر پيرامون وقوع 
آتش س��وزي، قطع و تخريب در عرصه هاي منابع ملي 

جنگلي و مرتعي است.

معاون سياسي- امنيتي استاندار اصفهان گفت: سايت 
شبكه هم افزايي و تعامالت بين سازماني قرارگاه فرهنگي 
استان اصفهان آغاز به كار كرد. محمدمهدي اسماعيلي 
در نخستين نشست هم افزايي و تعامالت ميان سازماني 
قرارگاه فرهنگي استان اصفهان با بيان اين كه همه اتفاقات 
اين حوزه در اتاق شيشه اي بايد در معرض عمومي قرار 
گيرد، اظهارداش��ت: اين يك اقدام بسيار بزرگي است 
كه كمتر مجموعه اي از نحوه پذيرش، تصوير، اجرا و 
تخصيص بودجه يك فرآيند روش��ن را ارائه دهد. وي 
با بيان اين كه اين تعريفات به معناي عدم اشكال در كار 
نيست، افزود: اگر اشكالي هم در كار وجود دارد، تالش 
بر اجراي يك فرآيند قابل عرضه و قابل دفاع صورت 
گرفته اس��ت. معاون سياسي- امنيتي استاندار اصفهان 
ب��ه ارائه گزارش عملكرد در حوزه فرهنگي اش��اره و 
تصريح ك��رد: از زمان آغاز فراخوان ايده هاي فرهنگي 
طرح ها در مشاركت كارگروه شوراي برنامه ريزي توسعه 
 مصوبات و شوراي اداري استان ارائه و به تصويب نهايي 
رسيد. وي با تأكيد به اين كه پيشرفت كار در حوزه فرهنگي 
به خوبي رصد مي ش��ود، ادام��ه داد: 26 ميليارد و 400 
ميليون تومان اعتبار به حوزه فرهنگي استان تخصيص 
داده شد و در اختيار قرار گرفت. اسماعيلي با اشاره به 
اين كه اين بودجه در قالب يك نظام مهندسي درحوزه 
 فرهنگي اس��تان قرار گرفت، اضافه كرد: در 15 حوزه

مصوب شوراي انقالب فرهنگي اين بودجه تخصيص 
پيدا كرد. وي رويكرد قرارگاه فرهنگي استان را تقويت 
پايه هاي فرهنگي و ديني برشمرد و تأكيد كرد: جشنواره 

فيل��م قرآني از جمله برنامه هاي فاخر فرهنگي بود كه 
از طريق بودجه تخصيص يافته فرهنگي برگزار ش��د. 
معاون سياسي- امنيتي اس��تاندار اصفهان به در اختيار 
گذاش��تن پنج ميليارد تومان بودجه فرهنگي در طرح 
توس��عه فرهنگي خبرداد و افزود: دو ميلي��ارد و 200 
ميليون تومان براي امامزاده ها و حسينه ها در همه نقاط 
اس��تان هزينه شده است. وي به تخصيص سه ميليارد 
تومان به امور مس��اجد اش��اره كرد و بيان داشت: اين 
بودجه ص��رف امور آموزش افراد درگير با مس��اجد، 

خادمان، ائمه جماعات، هيأت امنا در مس��اجد ش��ده 
است. اسماعيلي ادامه داد: فرآيند فرهنگي روشن است، 
چرا كه چند هزار نفر س��اعت كار كارشناسي شده و 
در اين كارگروه وقت گذاري و س��اليق ش��خصي در 

 تعيين مصوبات فرهنگي در حد امكان كاهش داده شده 
است. وي با تأكيد به اين كه چند هزار ميليارد درخواست 
فرهنگي انجام شده است، اظهارداشت: از مجموعه اين 
درخواست ها فرآيند كارشناسي انجام شده و سه ميليارد 
و 800 ميليون تومان به حوزه هاي علميه تخصيص يافته 
است. معاون سياس��ي- امنيتي استاندار اصفهان افزود: 
براي نخستين بار 200 ميليون تومان به امر به معروف 
و نه��ي از منكر تخصيص پيدا ك��رد. وي ضمن ابراز 
اميدواري از اين كه اين كار نمونه را بتوان به رهبر معظم 
انقالب به عنوان يك نمونه فرهنگي فاخر ارائه داد، بيان 
داش��ت: اعضاي قرارگاه فرهنگي براي پيشبرد اهداف 
قصد واليي داشته باشند. به گزارش فارس، براي ورود 
ب��ه اين نرم افزار اطالعات و فعاليت هاي نهاد فرهنگي، 
رمز عبوري تعريف خواهد شد كه افراد، سازمان خود 
و چارت س��ازمان مربوط��ه را معرفي و نيز تجهيزات 
سازمان را در پنج فعاليت تعريف شده مشخص مي كنند. 
فعاليت در زمينه راهبري، آموزشي، پژوهش، ترويجي و 

خدماتي از جمله فعاليت هاي عمده اين سايت است. 
با ورود به اين سامانه افراد فعاليت هاي خود را معرفي 
كرده و سازمان همكار خود را برحسب نياز انتخاب و 
درخواست همكاري و فعاليت مي كنند. پس از معرفي 
دستگاه هاي همكار جلسه معرفي سازمان ها با حضور 
مديركل 57 دس��تگاه فرهنگي در 18 تيرماه در مشهد 
مقدس برگزار خواهد شد. در اين جلسه دستگاه هاي 
اجرايي نحوه هم��كاري را در حضور اس��تاندار ارائه 
خواهند داد، سپس سند هم افزايي و تعامالت درون سازي 

رئیس اتحاديه تولیدكنندگان فرش دستباف استان اصفهان:
تولیدكنندگان با ضرر فرش تولید می كنند

تا يك ماه آينده
تیم هاي اطفاي حريق مناطق اصفهان تجهیز مي شوند

معاون استاندار اصفهان:
سايت شبکه هم افزايي و تعامالت سازماني رونمايي شد

مديرعامل سازمان رفاهي- تفريحي شهرداري كاشان از راه اندازي سامانه تبليغات 
شهري براي نخستين بار در اين شهرستان خبر داد. مهدي نادعلي در جمع خبرنگاران 
اين شهرستان اجراي اين طرح را در راستاي اهداف دولت الكترونيك و تسهيل در 
انج��ام امور رزرو تبليغات به منظور افزايش رفاه ارباب رجوع ذكر كرد. وي افزود: 
كليه مراكزي كه قصد انجام تبليغات براي فعاليت هاي خود اعم از تجاري، فرهنگي و 
آموزشي دارند، مي توانند با مراجعه به اين سامانه و كسب اطالعات مورد نياز از قبيل 
نوع، ابعاد و مشخصات تابلو و قيمت آن را دريافت و نسبت به رزرو آن اقدام كنند. 
به گفته وي با راه اندازي سرويس هاي اطالع رساني پيام كوتاه، سامانه ارسال بلوتوث 
هوشمند، پايگاه اينترنتي، سامانه نظرسنجي مجازي و سامانه خبري آن نيز همزمان با 
 مبعث حضرت رسول اكرم )ص( آغاز به كار مي كند. مديرعامل سازمان رفاهي- تفريحي

شهرداري كاشان ارتقاي سطح آموزش شهروندي را از جمله وظايف و رسالت هاي 
اين سازمان دانست و تصريح كرد: به منظور غنا بخشيدن به اوقات فراغت و تكميل 
و تقويت انواع مهارت هاي علمي، هنري و فرهنگي نوجوانان و جوانان 140 رشته 
هنري، فرهنگي، علمي و ورزشي در واحدهاي تحت پوشش اين سازمان در فصل 

تابستان آموزش داده مي شود. 
وي معرفي ظرفيت ها، تقويت روحيه و ش��كوفايي استعدادها، تقويت هنجارهاي 
ارزشي و كاهش تنش هاي اجتماعي را ديگر اهداف برگزاري اين دوره هاي آموزشي 
ذكر و خاطرنشان كرد: اين رشته هاي آموزشي در قالب عناوين علوم قرآن، هنرهاي 
نمايشي و رس��انه اي، هنر كودك، هنرهاي تجس��مي، هنرهاي خانگي و دستي، 

كارگاه هاي علمي، شنا، مدرسه فوتبال، زبان انگليسي و كامپيوتر ارائه مي شود.

مديرعامل سازمان رفاهي- تفريحي كاشان خبر داد؛
راه اندازي نخستین سامانه تبلیغات شهري كاشان
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اقتصاد
خبر

رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان 
اصفهان در جمع كارگروه استان اصفهان 
گفت: ستاد تسهيل، فرصتي براي تسريع 
در حرك��ت جهادي صنعت كش��ور در 
سال جهاد اقتصادي مي باشد. با استفاده 
از فرصت پيش آمده در س��تاد تس��هيل 
مي ت��وان در حركت جه��ادي صنعت 

سرعت بخشيد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع 
و معادن اس��تان اصفهان، غالمحس��ين 
حس��يني در جمع مديران عضو س��تاد 
تس��هيل اس��تان با اش��اره به توانمندي 
صنعتگران و مشكالت پيش روي آنها، 
تصريح كرد: س��تاد تس��هيل با استفاده 
از اختيارات��ي ك��ه از وزارتخانه ه��اي 
مختلف ب��ه آن محول ش��ده، مي تواند 
 صناي��ع را در رس��يدن به نقطه مطلوب

ياري برساند.
وي افزود: ستاد تس��هيل فرصتي براي 
خدمت به صنعتگران مي باش��د. امروز 
ب��ا اس��تفاده از اختياراتي كه به اس��تان 
تفويض ش��ده و بهره برداري شايسته از 
آن، مي توان به ش��كل ق��وي از صنعت 
حمايت كرد و موجبات رونق اقتصادي 

كشور را فراهم نمود.
رئيس س��ازمان صنايع و معادن در ادامه 

گف��ت: اس��تفاده مناس��ب از اختيارات 
تفويض ش��ده، س��بب مي ش��ود اين 
حركت ب��ه الگويي موفق تبديل ش��ده 
و حاص��ل آن پش��توانه وزارتخان��ه و 
 تس��ريع در گ��ردش چ��رخ صنع��ت

كشور باشد.
وي با اش��اره به تشكيل دو جلسه ستاد 
تس��هيل در س��نوات گذش��ته و تأكيد 
سرپرست محترم وزارت صنايع و معادن 
دكتر غضنفري به برگزاري اين جلسات 
با رونق بيشتر، عملياتي شدن مصوبات 
ستاد را پش��توانه ادامه اين حركت مهم 
دانس��ت و اعالم كرد كه با نظر استاندار 
محترم، در مقاطع زماني مختلف عملكرد 
مديران محترم عضو ستاد تسهيل استان 
توسط دبيرخانه ستاد مورد ارزيابي كمي 
قرار مي گيرد و گزارش��ات آن خدمت 
اس��تاندار و وزارتخانه هاي عضو ارسال 

خواهد شد.
در ادامه اين جلس��ه بي��ش از 30 نفر از 
صنعتگران به ص��ورت چهره به چهره 
با نماين��دگان بانك هاي عامل و مديران 
اس��تان به طرح چالش هاي پيش روي 
واحده��اي صنعتي خ��ود پرداختند كه 
مصوباتي را در جهت حل مشكالتشان 

بهمراه داشت.

ح��ماي��ت  س����ازمان  مديرعام����ل 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از كاهش 
40 درصدي خدمات پس��تي مطبوعات 
خب��ر داد و گفت: رايزن��ي براي كاهش 
خدمات پس��تي ديگر بخش هاي مرتبط 
با مردم در دس��تور كار سازمان حمايت 

قرار دارد.
به گزارش ايرنا از وزارت بازرگاني محمد 
نكويي مهر با بيان اين مطلب كه افزايش 

قيمت ها عموميت ن��دارد، افزود: برخي 
از شركت ها به صورت خودسرانه اقدام 
به افزايش قيمت محصوالت خود كرده 
بودند كه با اق��دام الزم به نرخ هاي قبلي 
بازگش��ته اس��ت. معاون وزير بازرگاني 
ش��رايط بازار را مناس��ب ارزيابي كرد و 
گفت: براس��اس آمار ارائه شده از سوي 
بانك مركزي قيمت برخي از گروه كاالها 

روند كاهشي داشته است. 

معاون توسعه مديريتي و منابع انساني استانداري اصفهان از 
اختصاص سه هزار و 482 سهميه استخدامي به دستگاه هاي 

اجرايي استان در نيمه دوم سال جاري خبر داد.
فرزاد زيويار در جمع فرمانداران و مديران استان با اشاره به 
اين كه اس��تان اصفهان داراي سرمايه هاي انساني توانمند در 
بخش اداري اس��ت، اظهار داشت: استان اصفهان در فرايند 
تصميم س��ازي در حوزه هاي مختلف از جمله استان هاي 
تأثيرگذار اس��ت كه در حوزه هاي مختلف همواره از طريق 
تبادل نظر با ستاد در اجراي منويات دولت پويا و فعال ظاهر 
شده اس��ت. وي با اشاره به تحول اداري در استان اصفهان 
افزود: در طول دو س��ال گذش��ته با فعال سازي كميسيون 
تحول اداري استان و تشكيل كارگروه هاي كارشناسي نسبت 
به بررسي و عملياتي نمودن مباحث تحول اداري، بازنگري 
س��اختار و تش��كيالت،  برنامه ريزي منابع انس��اني،  بهبود 

روش هاي انجام كار انجام شده است.
معاون توس��عه مديريتي و منابع انساني استانداري اصفهان 
تصريح كرد: استقرار مديريت بهره وري، ايجاد بستر مناسب 
در جهت فرهنگ س��ازي بهره وري با برنامه پنجم توسعه 
در اس��تانداري و فرمانداري و بخش ها از ديگر برنامه هاي 

صورت گرفته در همين راستا است.
وي ادام��ه داد: بروز چنين تحولي همراه با اراده اي اس��توار 
و ب��ا تكي��ه بر باورها و با نگرش��ي توأم با دان��ش و ايجاد 
فرصت هاي مناسب بر مبناي روش هاي عقالني و همگرايي 
صورت مي گيرد. زيويار اضافه كرد: با استفاده از كارشناسان 
ساختار تشكيالت و تدوين برنامه جامعه نيروي انساني و 
انتخاب روش هايي صحيح در انجام كار و نيز استقرار نگرش 

بهره وري در فرآيند ارائه خدمات نتيجه بخش خواهد شد.
وي در ادامه به مسأله مهم كمبود نيروي انساني در دستگاه هاي 
اجرايي اشاره كرد و افزود: با امضاي توافق نامه اي كه جهت 
برآورد نياز نيروي انساني استان اصفهان بين معاون توسعه 
مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با معاونت توسعه 
مديريت و منابع اس��تانداري اصفهان انجام شده است براي 
نيمه دوم سال 90، تعداد سه هزار و 482 سهميه استخدامي 

به دستگاه هاي اجرايي استان اختصاص مي يابد.
وي همچنين به دفاتر پيشخوان دولت و رتبه نخست استان 
اصفهان در ايجاد اين دفاتر اش��اره كرد و گفت: تعداد 387 
دفتر پيش��خوان دولت در استان اصفهان وجود دارد كه 80 
خدمت از دس��تگاه اجرايي تا پايان سال جاري به خدمات 
دفاتر پيش��خوان اضافه خواهد ش��د. وي بيان داش��ت: با 
گسترش شبكه استان توانسته ايم تاكنون بيش از 800 نقطه 
از دستگاه هاي اجرايي استان را از طريق اينترنت و اينترانت 

به يكديگر وصل نماييم.
معاون توس��عه مديريتي و منابع انساني استانداري اصفهان 
پرتال استانداري اصفهان را از جمله پربيننده ترين سايت ها 
برشمرد و گفت: تاكنون يك ميليون بازديدكننده داشته است.
وي در مورد ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي از حدود 
81 دستگاه اجرايي استان 75 دستگاه به صورت داوطلبانه در 
ارزيابي شاخص هاي عمومي و اقتصادي شركت مي كنند كه 
در ارزيابي عملكرد دستگاه ها در سه گروه توسط كارشناس 
صورت گرفته كه از برترين هاي آنها در جش��نواره ش��هيد 
رجايي تقدير خواهد ش��د. زيويار بيان داشت: امور مربوط 
به كاركنان ايثارگر اس��تانداري و كاركنان ايثارگر در س��اير 
دستگاه هاي اجرايي از طرف استاندار در بخش حوزه كلي 
امور ايثارگران به اين معاونت تفويض شد تا توجه ويژه اي به 

امور ايثارگران در استان شود.
با توج��ه به تفويض اختي��ار مديريت اس��تان بر بحث 

هدفمندي يارانه ها:
اس��تانداري يك بخش توانمن��د از ادارات را به كمك 

بگيرد
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع و امور اقتصادي وزارت 
كش��ور گفت: با توجه به تفويض اختيار مديريت استان بر 
بحث هدفمندي يارانه ها اس��تانداري ها يك بخش توانمند 

استان را شناسايي و به كمك فرمانداري بگيرند.
يحي��ي محمودزاده در جمع فرمانداران و مديران اس��تان با 
اشاره به اين كه استان اصفهان از جمله استان هاي برخوردار و 
هميشه در صحنه نظام و انقالب اسالمي است،  اظهار داشت: 

همه مسئوالن در مسير خدا و واليت حركت مي كنند.
وي اف��زود: آنچه ركن ركين اس��الم و تم��ام توان را جمع 
مي كند و در اين مسير قرار مي دهد واليت و رهبري است و 

ما از آن تبعيت مي كنيم.
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع و امور اقتصادي وزارت 
كش��ور با اشاره به برخي مش��كالت فرمانداري هاي استان 
اصفهان و كمب��ود اعتبارات و ج��ذب حداكثري از جلب 
مش��اركت ها افزود: اس��تانداري به تأمين بخش��ي از هزينه 
فرمانداري ه��ا كمك مي كند كه اي��ن معاونت نيز عالوه بر 
كمك استانداري ها بخشي از اعتبارات ضروري را در اختيار 
فرمانداران در گذشته اختصاص داده كه به بخشي داده نشده 
كه پيگيري مي شود. وي در اين جلسه به كمبود خودرو در 
فرمانداري ش��هر اصفهان اشاره كرد و گفت: خريد خودرو 
در اختيار گذاشتن آن در فرمانداري ها و نيز در نظر گرفتن 
تعدادي از آنها  به عنوان خودروي عملياتي در جلس��ه اي با 
حضور معاون اول رئيس جمهور مطرح ش��ده است كه با 

تصويب آن در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد.
محموزاده اضافه كرد: هر چند تأمين خودروهاي موردنياز 
 تمام��ي فرمانداري ه��ا اكنون مقدور نيس��ت ولي به عنوان

گام نخست اقدامات در دستور كار قرار گرفته است.
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع و امور اقتصادي وزارت 
كش��ور همچنين به مس��أله عمراني فرماندار و موافقت آن 
از س��وي رئيس جمهور اش��اره كرد و گفت: در جلسه اي 
كه فرمانداران با رئيس جمهور داش��تند مقرر شد كه براي 
شهرس��تان هايي كه جمعيت آنها 250 هزار نفر به باال باشد 

دركنار فرماندار يك معاون عمراني تعريف شود.
وي در ادامه از طرح استفاده بهينه انرژي به خصوص گرمايشي 
و سرمايشي در مجموعه وزارت كشور خبر داد و گفت: در 
راستاي بهينه س��ازي انرژي و تهيه اين وسايل فرمانداري ها 
موض��وع را پيگيري نمايند. محمودزاده به فرمانداران تأكيد 
كرد: شما نماينده رئيس جمهور در مناطق هستيد كه با توجه 
به بحث هدفمندي يارانه ها وظايف سنگين تري بر عهده شما 
گذاشته شده اس��ت. وي همچنين خطاب به فرمانداران به 
شرايط بيمه تكميلي كاركنان استانداري و فرمانداري ها اشاره 
كرد و گفت: موضوع بيمه تكميلي كاركنان بر استانداري و 

فرمانداري ها به صورت جامع در وزارت كش��ور پيگيري 
خواهد شد. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع امور اقتصادي 
وزارت كشور با بيان اين كه اشتغال و سرمايه گذاري از جمله 
موارد مورد پيگيري اس��ت، اضافه ك��رد: در حد امكان بايد 
از ظرفيت هاي موجود و نيز ظرفيت هاي بيرون سازماني و 

مشاركتي استفاده كنيم.
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع و امور اقتصادي وزارت 
كشور به بحث متولي هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: 
با توجه به وظيفه مديريتي كه برعهده اس��تانداري از طريق 
رئيس جمهور واگذار ش��ده اس��ت و فرمانداري ها متولي 
اجراي آن هستند، فرمانداري ها يكي از بخش هاي توانمند 
دس��تگاه اجرايي شهرستان را شناس��ايي كرده و مسئوليت 
اجراي��ي برعهده آن ق��رار داده تا از طريق آن بخش به طور 
خاص اجرا و فرمانداري ها فقط نظارت و پيگيري را انجام 

دهند. 
محمودزاده بر مهارت گرايي تأكيد كرد و بيان داشت: در ستاد 
هدفمندسازي تأكيد بر مهارت گرايي و مدرك گرايي هر دو 
را الزم داريم و در س��اختار جديد فرمانداران و بخش داران 

مورد پيگيري قرار مي گيرد.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان:
تشكيل جلسات ستاد تسهيل امور 

پشتيباني واحدهاي توليدي؛ فرصتي براي 
تسريع در حركت جهادي صنعت كشور

 مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان:

 كاهش 40 درصدي قيمت خدمات
پستي مطبوعات 

معاون توسعه مديريتي و منابع انساني استانداري اصفهان خبر داد:

 اختصاص 3 هزار و 482 سهميه استخدامي
به دستگاه هاي اجرايي استان

تحديد حدود اختصاصی
3/363 شماره: 2229 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه به مساحت 219/30 مترمربع به شماره 
پالك 8182 فرعی مفروز از پالك 3366 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
بادرود كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای ابراهيم زارعی در جريان ثبت می باشد به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت تحديد به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1390/4/18 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و 
در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورت مجلس تحديدی تا 

سی روز پذيرفته خواهد شد. م الف/33
تاريخ انتشار: 1390/3/25                                              طويلی- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

تغييرات
3/368 شماره: 2932/ث- 1390/3/9 آگهی تغييرات در انجمن خيريه صاحب الزمان )عج( ملك شهر 
ثبت شده بشماره 877 و شناس��ه ملی 10260147983 بموجب نامه شماره 1414/516/1/80 مورخ 
1390/3/5 فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان برابر صورتجلس��ات هيئت امناء و هيئت مديره مورخ 
1390/2/14 آقای درويش باقری عادگانی به شماره ملی 1159791120 و كدپستی 8196647743 به 
س��مت رئيس، آقای كريم نادعلي به شماره ملی 5110179565 و كدپستی 8196655494 به سمت 
نايب رئيس، آقای عليرضا فردوسيان به شماره ملی 1288623410 و كدپستی 8196668441 به سمت 
مديرعامل، آقای رضا فوالدگر به شماره ملی 1297709176 و كدپستی 8196657367 به سمت قائم 
مقام مديرعامل، آقای حبيب اله رجائی زاده به شماره ملی 119952267 و كدپستی 8196799356 به 
س��مت منشی، آقای محمدرضا حيدريان به شماره ملی 1285714091 و كدپستی 8196735713 به 
سمت خزانه دار، آقای محمدعلی هادی به شماره ملی 5759701096 و كدپستی 8196648375 به 
سمت عضو اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقايان اصغر شهبازی به شماره 
ملی 12854309301 و كدپستی 8196736517 و ابراهيم مومن زاده به شماره ملی 4723519262 و 
كدپس��تی 8196668383 به ترتيب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت يكسال 
انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای رئيس هيئت مديره، مديرعامل 
و خزانه دار متفقاً و با مهر صندوق معتبر است؛ امضای ذيل ثبت در تاريخ 1390/3/9 تكميل گرديد. 

م الف/ 3614/3
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان
 

تأسيس
3/369 شماره: 919/ث90/103 آگهی تأسيس شركت ايساتيس گستر آناهيتا سهامی خاص شركت 
فوق در تاريخ 1390/3/8 تحت ش��ماره 44159 و شناس��ه ملی 10260620464 در اين اداره به ثبت 
رسيده و در تاريخ 1390/3/8 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 

زير جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شركت: انجام كليه امور سخت افزاری- خدمات اجرايی نصب- راه اندازی- تعميرات- 
امنيت ش��بكه- طراحی شبكه- برنامه نويسی صرفا جهت سيستم های حسابداری و صنعتی- پياده 
س��ازی- پشتيبانی- خدمات تحقيق- خدمات پژوهش- مخابرات )غير از آنچه در انحصار شركت 
مخابرات اس��ت( خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی- تحصيل وام 
و اعتب��ارات بانك های داخلی و خارجی صرفا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص 
حقيقی و حقوقی- ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی 
در داخل و خارج از كشور و هرآنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان آپادانا 
اول- كوچه بوستان- بن بست گلستان اول- پالك13- تلفن 09133054403،  4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه 
مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانكی ش��ماره 1500/109 مورخ 1390/2/29 نزد 
بانك صادرات شعبه ميدان انقالب پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می 
باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای رامين خدارحمی به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم 
اقدس فتاحی قهنويه به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- خانم نازنين خدارحمی به سمت عضو 
هيئت مديره 4-5- خانم نازنين خدارحمی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدات شركت با امضای مديرعامل يا رئيس هيئت 
مديره منفردا و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره خواهد 
بود. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم محبوبه طاوسی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای 

مجتبی محمد هاشمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 3614/4
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسيس
3/370 شماره: 938/ث90/103 آگهی تأسيس شركت نت افراز ايرانيان با مسئوليت محدود شركت 
فوق در تاريخ 1390/3/9 تحت ش��ماره 44177 و شناسه ملی 10260620640 در اين اداره به ثبت 
رس��يده و در تاريخ 1390/3/9 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به 
ش��رح زير جهت اطالع عمومی در روزنامه رسمی آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: خدمات 
اينترنتی- ميزبانی وب س��ايت و ثبت دامنه- خدمات مربوط به نصب و راه اندازی ش��بكه- ارائه 
خدمات كامپيوتری شامل سخت افزار و نرم افزار و برنامه نويسی- انجام امور بازرگانی مجاز از قبيل 
صادرات و واردات كاالهای مجاز بازرگانی، به استثنای هرگونه فعاليت در زمينه بسته های نرم افزاری 
رسانه ای و چند رسانه ای نشر ديجيتال، حامل های ديجيتال )از قبيل سی دی، دی وی دی و بلوری 
و مانند آنها(، همچنين اماكن كس��ب، خدمات، تجهيزات، ماشين آالت و نرم افزارهای مخصوص 
فعاليت های ياد ش��ده. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان چهارراه ابن سينا- روبروی بانك صادرات- پالك 18- كدپستی 
8148775941، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
خانم س��حر عباس��يه به س��مت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای مهرداد مقاره عابد به سمت عضو 
هيئت مديره 3-5- آقای مهرداد مقاره عابد به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضای مديرعامل منفردا و با 

مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 3614/5
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
3/371 شماره: 939/ث90/103 آگهی تأسيس شركت تاج بلوط جی با مسئوليت محدود شركت فوق 
در تاريخ 1390/3/9 تحت شماره 44180 و شناسه ملی 10260620654 در اين اداره به ثبت رسيده 
و در تاريخ 1390/3/9 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير 
جهت اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع شركت: خدمات مشاوره ای 
كش��اورزی- اجرا و طراحی سيستم های آبياری تحت فشار و آبرسانی- احداث فضای سبز- تهيه 
و توزيع بذور- احداث سازه های گلخانه ای اعم از سازه، حرارتی و برودتی و تهويه- امور نظافتی 
و خدمات شهری- طراحی و اجرای پروژه های فنی و عمرانی ساختمانی و ابنيه و راه- مشاوره و 
خدمات كشاورزی اعم از گل رز- توزيع و فروش گل شاخه بريده- نگهداری فضای سبز 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
شاهين شهر- خيابان صغير اصفهانی- پالك 60- كدپستی 8319666941- تلفن 03125242776، 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای رسول 
زارعان آدرمنابادي به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای وحيد زارعان آدرمنابادی به سمت عضو 
هيئت مديره 3-5- آقای وحيد زارعان آدرمنابادی به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای رئيس هيأت 
مديره به  تنهايي و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 3614/6
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغييرات
3/372 ش��ماره: 481/ت90/103 آگهی تغييرات شركت سامان انرژی نيرو سهامی خاص به شماره 
ثبت 42182 و شناس��ه ملی 10260599624 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده 
مورخ 1390/3/1 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبت��ی اصفهان به آدرس 
ش��هر اصفهان- خيابان هشت بهش��ت غربی- نبش چهارراه ملك- ساختمان اسپادانا- طبقه دوم- 
كدپس��تی 8154645178 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح فوق اصالح گرديد. در 
تاريخ 1390/3/17 ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تائيد و امضاء قرار 

گرفت. م الف/ 3670/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
3/373 شماره: 1031/ث90/103 آگهی تأسيس شركت بهار سبزينه گهر سهامی خاص شركت فوق 
در تاريخ 1390/3/16 تحت شماره 44238 و شناسه ملی 10260621300 در اين اداره به ثبت رسيده 
و در تاريخ 1390/3/16 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير 
جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
شركت: تهيه- شستشو- بسته بندی و توزيع انواع سبزيجات- خريد و فروش و صادرات و واردات 
كليه كاالهای مجاز بازرگانی- تحصيل وام و اعتبارات بانك های داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق 
موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی- شركت در مزايدات و مناقصات دولتی 
و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت 

مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان بهارستان- محله 4- نبش فرات دهم- پالك 563- تلفن 09139061863، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد 
س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 3945/24 
مورخ 1390/3/7 نزد بانك صادرات شعبه بهارستان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای محمدصالح كوتاه به سمت رئيس 
هيئت مديره 2-5- آقای ميالد صالح كوتاه به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای رحمت 
اله صالح كوتاه به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای رحمت اله صالح كوتاه به سمت مديرعامل 
به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدات شركت 
با امضای مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت 
مديره خواهد بود. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای احمد آقاجری به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقای قدرت اله خوانساری به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 3670/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
3/374 شماره: 986/ث90/103 آگهی تأسيس شركت نگين تجارت تارا با مسئوليت محدود شركت 
فوق در تاريخ 1390/3/11 تحت شماره 44211 و شناسه ملی 10260621009 در اين اداره به ثبت 
رسيده و در تاريخ 1390/3/11 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به 
ش��رح زير جهت اطالع عمومی در روزنامه رسمی آگهی می شود.  1- موضوع شركت: ارائه كليه 
فعالي��ت های بازرگانی اعم از خريد و فروش ص��ادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی و 
ترخيص كاال از گمرك های كشور- خريد و فروش انواع مواد پروتئينی اعم از گوشت- مرغ- انواع 
حبوب��ات- خري��د و فروش نخ و پارچه و انواع آهن آالت اعم از ميلگرد و ورق- اخذ وام و اعتبار 
و تس��هيالت از بانك های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف 
ش��ركت. اخذ شعبه و نمايندگی در داخل و خارج از كشور ارائه كليه فعاليت های خدماتی اعم از 
تامين نيروی انسانی موقت متخصص و غيرمتخصص جهت ارگان های دولتی و خصوصی. شركت 
در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی و هر آنچه با موضوع شركت در ارتباط است. 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
اميريه- خيابان هفتم- فرعی سوم پالك 23- طبقه اول- تلفن 03117822199، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال می باشد5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای جواد رضايی آدريانی به سمت 
رئيس هيئت مديره 2-5- آقای محمد رضائی آدريانی به سمت عضو هيئت مديره 3-5- آقای محمد 
رضائی آدريانی به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسالمی 
با امضای مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 

م الف/ 3721/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
3/375 شماره: 1014/ث90/103 آگهی تأسيس شركت زاگرس پخش اسپيروز سهامی خاص شركت 
فوق در تاريخ 1390/3/16 تحت شماره 44231 و شناسه ملی 10260621237 در اين اداره به ثبت 
رسيده و در تاريخ 1390/3/16 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به 

شرح زير جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شركت: پخش و توزيع انواع موادغذايی و خوراكی نظير ترشيجات، مرباجات، لبنيات 
و پخش و توزيع انواع مواد بهداشتی و توليد و بسته بندی موادغذايی و بهداشتی و خوراكی، در هر 
مورد كسب مجوز و پروانه های الزم از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع 
ذيصالح ضروری اس��ت، خري��د و فروش و صادرات و واردات و كلي��ه كاالهای مجاز بازرگانی، 
تحصيل وام و اعتبارات بانك های داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شركت، عقد قرارداد 
با اش��خاص حقيقی و حقوقی، شركت در مزايدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای 
نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هرآنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهين 
شهر- بنياد ازدواج خيابان حمزه الشهدا نيم فرعی 4 غربی )شهيد اصغر صفايی( پالك 17 شمالی، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد 
س��هم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 9559532 
مورخ 1390/3/7 نزد بانك ملت ش��عبه عطار ش��اهين شهر پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای حامد عسكری به سمت 
رئيس هيئت مديره 2-5- آقای آرش تاجيكی نژاد به س��مت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای 
علی تاجيكی به س��مت عضو هيئت مديره 4-5- آقای علی تاجيكی نژاد به س��مت مديرعامل به 

مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای 
مديرعامل و در غياب مديرعامل با امضای هريك از اعضای هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختي��ارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای مسعود عسگری به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم سميه تاجيك به عنوان 

بازرس علی البدل. م الف/ 3721/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان

  
ابالغ وقت دادرسی

3/382 ش��ماره: 30 بدينوسيله به اطالع می رساند آقای محمود هاشمی به طرفيت سعيد عسكری 
دادخواستی با موضوع مطالبه تقديم شورا حل اختالف ورنامخواست نموده است لذا جلسه رسيدگی 
مورخ 90/4/29 ساعت 4:30 عصر در محل شورای حل اختالف 16 حقوقی ورنامخواست برگزار 
می گردد. حضور آقای سعيد عسگری الزامی می باشد. در صورت عدم حضور مطابق قانون پيگيری 

صورت می گردد. م الف/2286
شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف ورنامخواست
 

ابالغ وقت رسيدگی
3/384 درخصوص پرونده كالسه 235/90 ش ح/15 خواهان رضا سالح قوچانی دادخواستی مبنی 
الزام به انتقال س��ند موتورسيكلت به طرفيت محمد دری فرزند اس��داله تقديم نموده است. وقت 
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 90/5/17 ساعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/3749
 دفتر شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
3/385 درخصوص پرونده كالسه 345/90ش/22 خواهان خيراله كارگری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ به طرفيت محبوبه محمدباقری ريزی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز يك شنبه 
مورخ 90/5/2 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. م الف/3848 
دفتر شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
392/3 كالسه پرونده: 522/90 خواهان: سيدعبدالرسول عقيلي شغل: آزاد، محل اقامت: اصفهان- خ 
كاشاني- مابين مصدق و چهارسوق نرسيده به چهارسوق شيرازي ها- سمت چپ، خوانده: رسول 
جديت شغل: آزاد، مجهول المكان، وكيل يا نماينده قانوني: زهره دهقاني ناژواني، نام پدر: اكبر، شغل: 
وكالت: محل اقامت: اصفهان- خ خيام- محله ناژوان- كوي شهيد اكبر فردجاني- پ 111، تعيين 
خواسته و بهاي آن: مطالبه مبلغ پنج ميليون و سيصد و چهل و پنج هزار ريال معادل پانصد و سي و 
چهار هزار و پانصد تومان به احتساب مطلق خسارات دادرسي و خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي 
حكم و حق الوكاله وكيل، دالئل و منضمات دادخواست: 1- كپي مصدق فاكتورهاي پيوست، 2- در 
صورت لزوم استماع شهادت ش��هود،  وقت رسيدگي مورخه 90/4/18 ساعت 10/30 مطروحه در 

شعبه 11 حل اختالف اصفهان. م الف/ 3821
شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
3/393 چون آقاي س��يف اله تسليمي فرزند محمدكريم شكايتي عليه آقاي محسن باقري مبني بر 
سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891565 ك 109 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي 
روز 90/4/28 ساعت 10/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر در اين شعبه 
واقع در خيابان نيكبخت دادگستري اصفهان حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3866
 مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان



6Wednesday 15 JUNE 2011 Wednesday 15 JUNE 2011      چهارشنبه 25 خرداد1390/ 12 رجب 1432/ شماره 545             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

نيش حشرات برای برخی افراد 
كشنده است

متخصصان آلرژی هش��دار دادند در حالی كه نيش حش��رات برای 
بس��ياری از مردم فقط يك آزار دردآور است، اما در اشخاصی كه 
مبتال به آلرژی هستند، می تواند كشنده باشد.به گزارش  ايسنا، طبق 
آمار كالج آمريكايی آلرژی، آس��م و ايمونولوژی در اياالت متحده 
هر سال بيش از نيم ميليون نفر پس از گزيده شدن با نيش حشرات 
ب��ه بخش اورژانس بيمارس��تان ها و درمانگاه ها منتقل می ش��وند و 
از اي��ن تع��داد حداقل 50 نفر جان خود را از دس��ت می دهند.اين 
كالج به تازگي دس��تورالعمل های جديد و به روز ش��ده ای را برای 
تش��خيص و درمان افراد مبتال به حساس��يت باال به نيش حشرات 

ارائه كرده است.
 اي��ن مركز معتبر پزش��كی و درمانی س��ه توصيه اصل��ی را برای 
افرادی كه به نيش حشرات آلرژی دارند ارائه كرده است كه شامل 
استفاده از واكسن ها و آمپول های ضد آلرژی، جلوگيری از هر نوع 
گزيدگی نيش حش��رات از جمله زنبور عس��ل و آگاهی از عوامل 
تشديد كننده احتمال واكنش شديد آلرژيك هستند.بررسی ها نشان 
می ده��د كه آمپول های ض��د آلرژی در پيش��گيری از واكنش های 

آلرژيك به نيش حشرات مؤثر هستند.
اين آمپول ها در واقع مانند واكسن عمل می كنند، به طوری كه بدن 
گيرنده ها را در برابر مقادير بيشتری از آلرژی زاها در نيش حشرات 
قرار می دهند تا طاقت سيستم ايمنی بدن آنها در مقابل اين فاكتور 
حساس��يتزا افزايش پيدا كند. اي��ن متخصصان تأكيد كردند هرچند 
زنبورهای عسل از ديگر حشرات گزنده كمتر تهاجمی هستند، اما 
با اين حال موارد زيادی از واكنش های ش��ديد آلرژيك، ناش��ی از 

گزيدگی با نيش زنبورهای عسل هستند.
به همين خاطر افراد به ويژه اگر حساسيت دارند بايد هرچه بيشتر 
از زنبورهای عس��ل به اندازه ساير حشرات دوری كنند. به گزارش 
س��ايت اينترنتی هلت دی نيوز، مهم ترين عالئم واكنش های شديد 
آلرژيك به نيش حش��رات شامل سوزش، خارش و تورم در ناحيه 
گزيدگی، گرفتگی س��ينه و دش��واری در تنفس، متورم شدن بينی، 
لب ها، زبان، گلو و باالخره س��رگيجه و از دس��ت دادن هوشياری 
هستند.كارشناس��ان پزش��كی تأكيد دارند هر ف��ردی كه هر يك از 
اي��ن عالئم را پيدا كند، بايد هر چه س��ريع تر به نزديك ترين مركز 

فوريت های پزشكی منتقل شود.

 آلودگي قرص هاي الغري
به موي پودر شده سگ و مواد مخدر 
 اين روزها نه تنها تبليغات ماهواره و شبكه هاي تلويزيوني غربي فارسي زبان
بينندگان خود را به مصرف انواع و اقسام قرص ها و محصوالت الغري 
تش��ويق مي كنند، بلكه بس��ياري از نشريات داخل كش��ور نيز به تبليغ 
محصوالت��ي مي پردازند كه به خواننده خود تضمين صد درصد الغري 
را مي دهند. اين محصوالت شامل انواع قرص ها، شربت ها و قطره هاي 
خوراكي اس��ت كه به گفته اين تبليغات در الغر ش��دن افراد و رسيدن 
ب��ه وزن اي��ده آل، به آنان كمك مي كند. به گ��زارش جهان، قرص هاي 
الغري سوپر اسليم نيز از آن دسته قرص هاي خوراكي است كه تبليغات 
فراواني بر مصرف آن مي ش��ود و فراواني آن در سطح شهر به اندازه اي 
اس��ت كه در حال حاضر در مغازه هاي خواروبار فروش��ي هاي كوچك 
نيز بسته هاي آن به راحتي قابل دسترسي است. اين درحالي است كه به 
گفته محققاني كه به تازگي تحقيقات گسترده اي را بر روي اين دارو انجام 
داده اند، اين قرص ها حاوي مواد غير طبيعي و مضر مانند موي پودر شده 
سگ و حتي مقادير كمي مواد مخدر است. همچنين در مصرف اين دارو 
عوارضي همچون مشكالت عروقي )شامل حمله قلبي و سكته مغزي(، 
خشكي دهان، گاهی افزايش اشتها)!(، تهوع، استفراغ، مشكالت گوارشي، 
مش��كالت خواب، گيجي و سردرد مشاهده ش��ده است. در موارد نادر 
هم امكان بروز تشنج، آريتمي قلبي، ايست تنفسي، ادم، درد قفسه سينه، 

خونريزي و ... وجود دارد.

با همسرتان قهوه نخوريد!
بر اساس يك پژوهش جديد، نوشيدن قهوه قدرت مغز زنان را در شرايط 
استرس زا افزايش داده، اما مردان را دچار بحران می كند. طبق اين تحقيقات 
در حالی كه نوش��يدن يك قهوه عملكرد زنان را در زمان كار با ديگران 
افزايش می دهد، به خاطره مردان آس��يب زده و تصميم گيری آنان را كند 
می كند. دانش��مندان دانشگاه بريستول انگليس با انجام آزمايشاتی قصد 
داش��تند بفهمند كه قهوه چه تأثيراتی بر فردی كه در موقعيت استرس زا 
ق��رار دارد می گذارد. آنها در تحقيقات خود از 68 زن و مرد خواس��تند 
تا وظايف مختلفی همچون ش��ركت در مذاكرات، حل جدول و انجام 
معماهای يادآوری را انجام دهند و به آنها گفته شد كه پس از انجام اين 
كارها بايد به صورت عمومی در مورد كار محوله خود صحبت كنند. به 
نيمی از اين افراد قهوه بدون كافئين و به ساير افراد قهوه ای با ميزان كافئين 
باال داده شد. محققان دريافتند كه عملكرد مردان در آزمايش های مربوط به 
حافظه با مصرف قهوه كافئين دار دچار اختالل بااليی می شود. آنها جداول 
خ��ود را به طور ميانگين 20 ثانيه ديرتر از افرادی كه قهوه بدون كافئين 
خورده بودند حل كردند، اما زنانی كه قهوه كافئين دار مصرف كرده  بودند 
100 ثانيه سريع تر آزمايش خود را به اتمام رساندند. مطالعات قبلی به اين 
موضوع اشاره داشته اند كه قهوه احتماالً در برابر بيماری هايی مانند ديابت، 

آلزايمر و آسيب كبدی و نقرس از بدن محافظت می كند.

ضربان
آيا می توانيد کنترل حس گرسنگی تان را در دست بگيريد؟  عناب

 عناب درختي است كه ارتفاع آن تا هشت متر
مي رس��د. نوعي از اين درخت مس��تقيم 
و باريك اس��ت و نوعي ديگر به صورت 
كج و معوج ب��اال مي رود. عن��اب، بومي 
مناطق گرمسير است، كشت آن در شمال 
آفريقا، جنوب اروپا و نواحي مديترانه رواج 
دارد. برگ هاي اين درخت كوچك، زيبا، 
شفاف،  متناوب و دندانه دار است. گل هاي 
آن كوچ��ك و به رنگ س��بز مايل به زرد 
مي باشد. ميوه اين درخت كه عناب ناميده 
مي شود، به رنگ قرمز و به شكل تخم مرغ 
و داراي يك هسته است. طعم عناب كمي 

شيرين است.
تركيبات ش��يميايي: عناب داراي لعاب 
 ف��راوان، حدود 5 درصد م��واد پروتئيني،
C 4 درصد مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين 

و امالح است. در عصاره آبي چوب عناب 
اسيد زي زي فيك واسيد زي زي فوماتيك 

وجود دارد.
خ��واص دارويي: عناب از نظر طب قديم 
ايران معتدل است. البته ابوعلي سينا اعتقاد 
داش��ت كه عناب كمي سرد است. عناب 
به دليل داشتن لعاب زياد، نرم كننده سينه 
است، ملين اس��ت مخصوصاً اگر آن را با 
آب و يا شير بجوشانيد، ادرار را زياد مي كند. 
عناب آرام كننده اعصاب است، خون را تميز 
مي كند، ضد سرفه است، خواب آور است 
و بي خوابي را برطرف مي كند، جوش��انده 
پوس��ت درخت عناب داروي ضد اسهال 
است، آسم وتنگي نفس را برطرف مي كند، 
براي معالج��ه و التيام زخم هاي كهنه گرد 
ريش��ه خش��ك ش��ده عناب را روي آنها 
بپاش��يد، هس��ته عناب خواب آور است، 
خستگي ش��ديد را برطرف مي كند، رشد 
موي س��ر را زياد مي كند، جوشانده عناب 

گرفتگي صدا را برطرف مي كند، جوشانده 
عناب براي سرفه و درد سينه مفيد است، 
براي برط��رف كردن ورم چش��م، عناب 
را ب��ه چش��م بماليد، دس��تگاه هاضمه را 
تقويت مي كند، حافظه را تقويت مي كند، 
كم اشتهايي را برطرف مي كند، هرگاه كه 
احس��اس غمگيني كرده و گريه می كنيد، 
يك فنجان دم كرده عناب لبخند به لب هاي 
شما مي آورد و باالخره براي درمان سرطان 

آب عناب را با كاهو بخوريد.
طرز استفاده:

جوشانده عناب: 50 گرم عناب را در يك 
 ليتر آب ريخته و بجوش��انيد تا حجم آن

 دو سوم شود.
جوش��انده عناب و جو: 14 دانه عناب را 
با 25 گرم جو پوس��ت كنده مخلوط كرده 
و در دو ليتر آب ريخته و آنقدر بجوشانيد 
تا جو به اصطالح شكفته شود و 1/5 ليتر 
آب باقي بماند. اين جوشانده را بگذاريد تا 
ته نشين شود. س��پس روي آن را برداريد 

و بنوشيد. 
خيس كرده عناب: تعداد 20 دانه عناب را 
با 30 دانه مويز دانه گرفته و 30 دانه سپستان 
و 17 گرم ش��اخه گلدار بنفشه در نيم ليتر 
آب خيس كنيد و بگذاريد تا صبح بماند، 
س��پس آن را صاف كرده و با 50 گرم شير 
خشت و 50 گرم ترنجبين مخلوط كنيد تا 
كامالً حل شود، سپس قدري گالب به آن 

اضافه كرده و بنوشيد .
مضرات: عناب در اش��خاص سرد مزاج 
توليد گاز و نفخ مي كند. اينگونه اشخاص 
بايد عناب را با شكر و مويز بخورند. ضمنًا 
عناب نيروي جنسي را كم مي كند، بنابراين 
بايد با غذاهاي محرك مانند عسل خورده 

شود.

نسخه گیاهینصف النهارنصف النهارنصف النهار

خوردن سوپ و ساالد كم كالری قبل از غذا، دريافت بيشتر فيبرها و خوردن يك 
عدد س��يب كامل، برای كاهش اشتها توصيه می شود. حذف صبحانه احساس 
گرس��نگی ش��ما را افزايش می دهد. اين روش  ها را امتح��ان كنيد و ببينيد آيا 
می  توانيد كنترل حس گرسنگی  تان را در دست بگيريد يا نه. اين راه كارها همه 

از پژوهش  های دانشمندان استخراج شده است:
غذاهای جامد بیش از نوشیدنی  ها

آمريكايی  ها در دنيای نوش��يدنی  ها زندگی می  كنند. نوشيدنی  های ورزشی و 
انواع نوش��يدنی  های شيرين و گازدار و قهوه  های طعم  دار. همه اين ها كالری 
دارند و بس��ياری از افراد نمی  دانند كه با نوش��يدن اين مايعات ش��يرين، مقدار 
فراوانی كالری وارد بدن خود می  كنند. بس��ياری از ما فكر می  كنيم كه نوشيدن 
مايعات چاق نمی  كند و نوشيدنی  ها كالری ندارند، در حالی كه اين  طور نيست. 
وقتی شما درش��ت مغذی  ها را كنترل می  كنيد، خواهيد ديد كه غذاهای جامد 
زودتر از نوش��يدنی  ها شما را س��ير می  كند. يك پژوهش در سال 2008 اثرات 
خوردن انواع سيب را بر اشتها بررسی كرد. ديده شد كه خوردن يك سيب كامل 
دريافت كالری در وقت ناهار را در مقايس��ه ب��ا گروه كنترل، 15 درصد كاهش 
می  دهد و نس��بت به مصرف آب س��يب و سس سيب دريافت كالری را بيشتر 

كاهش می  دهد. 
جايگزي��ن كردن يك نوش��يدنی كم كالری ب��ه جای يك نوش��يدنی پركالری 
هن��گام ص��رف غذا، به كاه��ش دريافت كال��ری كمك می  كن��د. در حالی كه 
نوش��يدنی  ه��ای ش��يرين و پركالری بس��ياری در ب��ازار وجود دارد، كس��انی 
 ك��ه می خواهن��د وزن  خ��ود را كاهش دهن��د، بايد مراقب نوش��يدنی  هايی كه

می  نوشند باشند.
پیش غذاهای کم کالری

خوردن يك پيش غذای كم كالری پيش از غذا برای تعديل اش��تها مفيد اس��ت. 
شواهد نشان داده اگر افراد پيش از شروع غذای اصلی يك پيش غذای كم كالری 
بخورند، حتی اگر حجم كل غذا را افزايش دهند، كالری دريافتی  ش��ان چندان 
زياد نخواهد ش��د. سوپ  ها و ساالدها، پيش غذاهای كم كالری خوبی هستند.

پژوهشی در سال 2007 انجام شد كه نتايج آن در نشريه اشتها منتشر شده است. 
در اين پژوهش اثرات خوردن انواع گوناگون سوپ به عنوان پيش غذا بر ميزان 
غذا خوردن در غذای اصلی بررسی شد. مشاهدات نشان داد كه خوردن سوپ 
ب��ه طور واضح ميزان خوردن غذای اصلی و دريافت كالری از آن وعده غذايی 
را 20 درص��د كاه��ش می  دهد. مطالعه  ای ديگر ك��ه پيش تر در ژورنال انجمن 
رژيم آمريكا چاپ ش��د، نيز نشان داد كه خوردن يك ساالد كم كالری به عنوان 

پيش غ��ذا، ميزان دريافت كالری را برای يك وع��ده غذايی كوچك 7 درصد و 
برای يك وعده غذايی مفصل 12 درصد كاهش می  دهد. البته دقت كنيد كه همه 
ساالدها اين ويژگی را ندارند. ساالدی كه در رستوران عرض می  شود و در آن 
تكه  های س��يب  زمينی پخته يا مرغ سرخ ش��ده وجود دارد، كالری بااليی دارد. 
ساالدهای پركالری اثری عكس می  گذارد و ميزان دريافت كالری شما را در يك 

وعده غذايی باالتر خواهد برد.
میوه ها و سبزیجات

اگر كسی مدام از احساس گرسنگی در رنج است، ميوه  ها و سبزی  ها را نبايد از ياد 
ببرد. دكتر رولز می  گويد: ميوه  ها و سبزيجاتی كه آب فراوانی دارند، به شما اجازه 
 می  دهد بيشتر غذا بخوريد و همان مقدار كالری را دريافت كنيد. به طور معمول

اف��راد هر روز حجم مش��خصی از غذا را می  خورند و كنت��رل كالری دريافتی 
غذاهای يك روز، كليد اصلی كنترل گرسنگی و كاهش وزن است. سبزی ها و 
ميوه  ها با داش��تن مقادير فراوان آب و كالری اندك، برای كسی كه قصد كاهش 
وزن دارد بسيار مناسب است. مصرف 9 وعده يا بيشتر از ميوه  ها و سبزيجات 
با دريافت كالری پايينی همراه است. دكتر رولز ثابت كرده كه مصرف ميوه ها و 
سبزيجات در حالی كه كالری دريافتی را كاهش می  دهد، فرد را سير نگه می دارد. 
 افراد می  توانند ميوه  ها و س��بزی  ها را ب��ه روش  های متفاوت در رژيم غذايی
روزانه  خود بگنجانند. شما می  توانيد از دستورات پخت غذاها و درست كردن 
ساالدهايی كه در آنها از ميوه استفاده شده، بهره بگيريد يا ميوه  ها و سبزی  ها را 

به طور معمولی در ميان وعده ها بخوريد.
فیبر بخورید

تأثير فيبرها در رژيم كاهش وزن كاماًل ثابت ش��ده و واضح است. دكتر سالوين 
درباره فيبرها می  گويد: اطالعات بس��ياری درباره فيبر و احساس سيری وجود 
دارد. افزايش ميزان خوردن فيبر، حس سيری را بيشتر به شما القا می  كند. تنها 
فيبرهای محلول در آب نيس��تند كه مفيدند، بلكه فيبرهای نامحلول در آب هم 
كاراي��ی خاص خودش��ان را دارند. اين فيبرها چند س��اعت در روده می  مانند 
و به ش��ما احساس س��يری می دهند. فيبرها از چند جهت روی گرسنگی تأثير 
می گذارند؛ آنها برخی مواد مغذی الزم برای بدن را تأمين می  كنند، ميزان جويدن 
را افزايش می  دهند كه با افزايش بزاق دهان و شيره  های گوارشی به بزرگ شدن 
 معده و افزايش حس س��يری می  انجامد و ميزان قدرت جذب روده را كاهش
 می  دهد. در پژوهشی كه در سال 2001 انجام شد، مشاهده شد كه با افزايش 14 گرم

فيبر در روز به غذای ش��ركت   كنندگان ميزان دريافت كالری آنها 10 درصد كم 
شد و در عرض 3/8 ماه مطالعه، 1/9 كيلوگرم وزن كم كردند. متخصصان تغذيه 
می  گويند: غالت كامل را بيش��تر بخوريد، ماكارونی درس��ت شده از آرد گندم 
كامل، غالت صبحانه گندم كامل، ميوه  ها و س��بزی  ها اثر مهمی در پديد آمدن 

حس سيری دارند.
حجم وعده غذایی

حجم وعده غذا به طرز قابل توجهی بر وزن و پديد آمدن حس سيری اثر دارد. 
س��يری به درك ما از حجم يك وعده غذايی معمولی هم ارتباط دارد. در س��ال 
2004، دكتر رولز و همكارانش پژوهشی انجام دادند كه در آن شركت  كنندگان، 
يك وعده غذايی می  خوردند كه يا پركالری بود يا كم كالری و اندازه آن كوچك 
يا متوس��ط و يا بزرگ بود. س��بزی ها و ميوه  ها با داش��تن مقادير فراوان آب و 
كالری اندك برای كسی كه قصد كاهش وزن دارد، بسيار مناسب است. ديده شد 
كه آزمودنی  هايی كه وعده غذايی حجيم پركالری را خوردند، 56 درصد بيش از 
كسانی كه وعده غذايی كم حجم و كم كالری را خوردند، كالری دريافت كردند. 
با وجود دريافت اين 56 درصد كالری اضافی، احساس گرسنگی يا سيری پس 
از غ��ذا در اين دو گروه يكس��ان بود. اين كه فرد بتوان��د حجم وعده غذايی  را 
درست انتخاب كند، تأثير مهمی در موفقيت او در كاهش وزن دارد. ميزان كالری 

دريافتی خيلی مهم است.
حذف نکردن وعده  های غذایی

افرادی كه صبحانه نمی  خورند، در طول روز می  كوش��ند اين كمبود كالری را 
جبران كنند و در طول روز پرخوری می  كنند. به همين دليل احتمال چاق شدن 
آنها بيش��تر اس��ت. حذف وعده  های غذايی حس گرسنگی را افزايش می  دهد 
و ب��ه خوردن بی  رويه می  انجامد. خوردن نامنظم غذا و بين وعده  های غذايی، 
چاقی را در پی دارد. وقتی ش��ما دفعات خوردن را بی  رويه افزايش می  دهيد،  
كالری دريافتی ش��ما باال می  رود. خوردن پنج يا ش��ش وعده غذای كم حجم ، 
بهتر از خوردن سه وعده غذايی پرحجم و پركالری است، ولی خوردن بيش از 
پنج تا ش��ش وعده و بين وعده  های غذايی، ش��ما را چاق می  كند. پژوهش  ها 
درباره حس گرس��نگی و سيری، همچنان در حال افزايش است. مطالب پيچيده 
 بس��ياری در اي��ن باره وج��ود دارد كه فه��م و تحليل آنها چال��ش پيش   روی

دانشمندان است.

استفاده از نمك يددار س��بب پيشگيری از بروز 
گواتر و احتماالً توقف رشد بسياری از گواترهای 
كوچك مي  ش��ود، اما فراموش نكنيد كه مصرف 
زي��اد نم��ك خطر پرفش��اری خ��ون را افزايش 
مي   دهد و تبليغ نمك يددار به اين معنی نيس��ت 
كه ما مص��رف آن را باال ببريم. سال هاس��ت كه 
پزش��كان و متخصصان از خانواده  ها مي خواهند 
كه نمك يددار مصرف كنند، اما هنوز هم برخی 
 از خانواده  ه��ا دق��ت الزم را در اين مورد ندارند، 
در حال��ی كه فوايد اس��تفاده از اي��ن نمك برای 

سالمتی افراد خانواده بسيار اهميت دارد.
بر همين اساس الزم است همه خانواده  ها بدانند 
ك��ه مهم  تري��ن منبع غذاي��ی يد را م��واد غذايی 
دريايی مانند ماهی  های آب ش��ور، ميگو، صدف 
و جلبلك ه��ای درياي��ی تش��كيل مي ده��د، اما 
مص��رف نمك يددار مهم  ترين  موارد بهداش��تی 
ب��رای از بين بردن اختالالت ناش��ی از كمبود يد 
محسوب می  شود كه در اين بين نمك های تصفيه 
ش��ده به دليل خلوص باال، ميزان يد را بهتر و به 
مدت بيش��تر حفظ مي  كنند. انس��ان يد را از مواد 
 غذايی، حيوانی و گياهی دريافت مي كند و آن را

به راحتی از راه دس��تگاه گوارش جذب و توسط 
غ��ده تيروئيد مي گيرد و م��ازاد آن را از راه ادرار 

دفع مي  كند.
يافته  های پزش��كی نش��ان مي  دهد در مناطقی كه 
خاك و آب آن دارای يد كافی نيس��ت، ميزان يد 
مواد غذايی ب��رای صحت اعمال تيروئيد كفايت 
نمی  كند. پزش��كان معتقدند نياز مطلوب روزانه 
ب��ه يُد بين 100 تا 300 ميكروگرم اس��ت كه اگر 
مصرف ي��د روزانه به كمت��ر از 100 ميكروگرم 
برسد، ممكن است گواتر بروز كند و در صورتی 
كه ب��ه كمت��ر از 50 ميكروگرم برس��د، به بروز 
اختالت ديگر ناش��ی از كمبود يد منجر خواهد 

شد.
مطالع��ات انجام ش��ده در ايران نش��ان مي  دهد، 
گواتر در اكثر اس��تان  های كش��ور وج��ود دارد، 
ه��ر چند ك��م كاری تيروئيد بس��يار مح��دود و 
فق��ط در بعض��ی از مناطق كوهس��تانی گزارش 
 ش��ده اس��ت.در مناطق كوهس��تانی اختالل در 

رشد جنس��ی)قد و وزن(، عقب  افتادگی روانی، 
كاه��ش ضري��ب هوش��ی، عالئ��م نورولوژيك 
غيرطبيعی، كاهش ش��نوايی و اختالل در اعمال 

سايكوموتور گزارش شده است.
از نمک یددار تا بیماری گواتر

در اكثر موارد تنها تظاهر كمبود يد بيماری گواتر 
است. بزرگ شدن غده تيروئيد به هر علت گواتر 
ناميده مي  شود كه علت اصلی اين بيماری، كمبود 
يد در مواد غذايی اس��ت و بزرگ شدن تيروئيد، 
واكنش جبرانی بدن برای استفاده بيشتر از يد وارد 

شده به بدن است.
در چند دهه اخير، افزودن يد به نمك طعام سبب 
پيشگيری و شايد ريشه كن كردن اين نوع گواتر 
در بسياری از كش��ورها از جمله كشور خودمان 
ش��ده اس��ت. از مصرف نمك  های تصفيه  نشده 
هم پرهيز كنيد. نمك   های تصفيه  نش��ده سرشار 
از انواع آلودگی اس��ت و حتی مي  تواند منجر به 
س��رطانزايی در افراد ش��ود. متداول ترين روش 
پيش��گيری از بروز اين بيماری، استفاده از نمك 
يددار است كه در همه سنين استفاده مي شود و به 
 جای نمك معمولی و به همان ميزان مورد استفاده 
قرار مي  گيرد. هيچ منعی برای اس��تفاده از آن در 
بارداری وجود ن��دارد و در بعضی مناطق دنيا به 
آب آشاميدنی يا آرد نانوايی نيز يد اضافه مي  شود. 
استفاده از نمك يددار س��بب پيشگيری از بروز 
گواتر و احتماالً توقف رشد بسياری از گواترهای 

كوچك مي  شود.
نمک یددار درست مصرف شود

نسرين اميدوار، متخصص تغذيه و رژيم درمانی 
مي  گويد: مهم   ترين عالمتی كه ميان مردم به عنوان 
كمبود يد شهرت دارد، بزرگ شدن تدريجی غده 
تيروئيد و ب��روز بيماری  غم  باد يا گواتر اس��ت. 
عالوه بر آن بايد گفت اگ��ر خانم های باردار در 
دوران ب��ارداری به كمب��ود اين ماده معدنی مبتال 
باشند، خطر اين كه كودكشان دچار بيماری هايی 
مانند عقب  افتادگی ذهنی ش��ود وج��ود دارد.به 
هر حال به دليل اين كمبود، در كش��ور ما پس از 
بررسی   های مختلف تصميم بر اين گرفته شد كه 
يد به يك م��اده غذايی پرمصرف و راحت يعنی 

 نمك اضافه ش��ود و در حال حاضر چند س��ال
اس��ت كه نمك های كش��ور يددار ش��ده اند. اين 
برنامه، كمك  بسياری كرده است كه يد موجود در 
بدن وضعيت بهتری پيدا كند و البته بررسی هايی 
ك��ه روی ميزان يد موجود در ادرار دانش  آموزان 
كش��ور هر چند وقت يك بار انجام مي   شود، اين 
موضوع را ثابت كرده است. همچنين الزم است 
بدانيد كه در موقع پخ��ت غذا هم هر چه ديرتر 
نمك اضافه ش��ود بهتر اس��ت، چرا كه يد بيشتر 

حفظ مي  شود و بر اثر حرارت از ميان نمی  رود.
اما دانس��تن چند نكته در مورد نحوه اس��تفاده و 
نگهداری از نم��ك يددار ضروری اس��ت. مثاًل 
فرام��وش نكنيد كه مصرف زياد نمك خطر ابتال 
به پرفش��اری خون را افزاي��ش مي   دهد و اين كه 
نمك يددار خوب اس��ت به اين معنی نيست كه 
م��ا مصرف آن را باال ببري��م، بلكه رعايت تعادل 
قدم اول است، زيرا همچنان يكی از توصيه   های 
س��المت در كش��ور مانند هر نقطه ديگر از دنيا، 
مصرف كم نمك اس��ت. از اين رو، س��ر س��فره 
نمكدان نگذاريد و به هم��ان نمكی كه در حين 
پخت به غذا اضافه ش��ده، بسنده كنيد. عالوه بر 
تمام نكات ياد شده، مواد غذايی هم وجود دارند 
كه مي   توانند مانع جذب يد باشند، مانند خانواده 
كلم و برخی ريشه   ها كه معموالً مصرف خامشان 
در مناطقی كه ش��يوع كمبود يد فراوان اس��ت يا 
توصي��ه نمی  ش��ود ي��ا مصرف پخته شده  ش��ان 

پيشنهاد مي  شود.
نمک های تصفیه نشده

از مصرف نمك  های تصفيه  نشده هم پرهيز كنيد. 
نمك   های تصفيه  نشده سرش��ار از انواع آلودگی 
است و حتی مي  تواند منجر به سرطانزايی در افراد 
شود. ناخالصی های موجود در نمك  های تصفيه 
نشده شامل سرب، جيوه، آرسنيك، كادميوم، فلور 
و ساير امالح سنگينی است كه بر اندام  های داخلی 
 بدن تأثيرات مخربی دارند. نمك اس��تخراج شده

از معدن يا دري��ا، ناخالصی های فراوانی دارد كه 
عمده ترين آنها، س��ولفات كلس��يم يا همان گچ 
است كه به دليل س��فيد بودن، قابل تشخيص از 

اصل نمك نيست.

چرا نمک يُددار مفيد است؟

رئيس انجمن تغذيه اصفهان:
 شيرينی  ها پرطرفدارترين ماده غذايی

در دوران امتحانات
فعالي��ت فك��ری بس��يار زي��اد در دوران 
امتحانات موجب گرايش دانش آموزان به 
سمت مصرف مواد شيرين وقندی خواهد 

شد.
به گ��زارش ايمنا، رئي��س انجمن تغذيه 
اصفهان با اش��اره ب��ه دوران امتحانات و 
نقش تغذيه در اي��ن دوران گفت: در اين 
دوران ب��ه علت اس��ترس ونگرانی برنامه 
تغذيه ای دانش آموزان دچار اختالل شده 
و اين بی نظمی موجب اتالف موادمغذی 
در بدن می ش��ود. رام��ش عالی پور با بيان 
اين ك��ه ترس و نگران��ی در دانش آموزان 
نياز به مواد مغذی را در اين گروه افزايش 
می دهد، اظهار داشت: چنانچه اين نيازهای 
تغذيه ای به سرعت برطرف نشود، منجر به 

سوءتغذيه در افراد خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه بس��ياری از 
دانش آموزان در اين دوران سه وعده غذايی 
را به طورمرتب مصرف نمی كنند، ادامه داد: 
اين بی نظمی، موجب ب��روز اختالالت و 
عوارض گوارشی در اين قشر خواهد شد. 
رئيس انجمن تغذيه اصفهان با بيان اين كه 
فعالي��ت فكری زي��اد در دوران امتحانات 
موجب افزاي��ش مواد ش��يرين در دوران 
امتحانات می ش��ود، خاطرنش��ان كرد: به 
عبارت ديگ��ر انرژی الزم ب��رای فعاليت 
س��لول های مغزی به وسيله گلوگز تأمين 
می ش��ود و اي��ن قن��د در اثر متابوليس��م 

كربوهيدرات ها در بدن ايجاد می شود. 
وی با اشاره به اين كه تغذيه نادرست علت 
اصل��ی ع��وارض و اخت��الالت تغذيه ای 

در دوران امتحانات اس��ت، بيان داش��ت: 
كم خونی، كاهش ق��درت بينايی، كاهش 
قدرت حافظه و يادگيری، كاهش مقاومت 
ب��دن در اثر كمبود مواد مغ��ذی و ابتال به 
انواع مختلف بيماری ها، از عوارض تغذيه 

نادرست در اين دوران است.
رئيس انجمن تغذيه اصفهان با اش��اره به 
راهكارهای مناس��ب برای پيش��گيری از 
 اين عوارض گفت: مصرف لبنيات و پنير
كم چرب، مصرف سه وعده غذايی و دو 
ميان وعده، استفاده از ميوه ها و سبزی های 
تازه، مصرف ماه��ی دو بار در هفته، تخم 
م��رغ، مركبات و درنهاي��ت مصرف يك 
وعده ازمغزه��ا درروز برخی راهكارهای 
مناس��ب در كاهش عوارض تغذيه ای در 

دوران امتحانات است. 
 عالی پور با بيان اين كه دانش آموزان سعی 
كنند در جويدن غذا آرامش كامل داش��ته 
باش��ند، خاطرنش��ان كرد: مصرف 60 تا 
120 گرم گوشت در طول روز با توجه به 
سن دانش آموزان، توت فرنگی و تمشك، 
فرآورده های كنجدی، خش��كبار به علت 
برخ��ورداری از انرژی بس��يار كم و مواد 
مغذی و فيبر باال كه عالوه بر پيشگيری از 
چاقی به افزايش قدرت تمركز وپيشگيری 
از انواع سوء تغذيه می شود، در اين دوران 

توصيه می شود. 
وی ادام��ه داد: ورزش و فعالي��ت بدن��ی 
مناس��ب در دوران امتحان��ات، موج��ب 
 كاه��ش بی اش��تهايی در دوران امتحانات

خواهد شد.

كشف علت زياد خوردن شكالت
اشتياق به خوردن شكالت ممكن است 
احس��اس خوبی در اف��راد ايجاد كند. 
مطالعات نش��ان داده است كه يك نوع 
باكتری زنده در سيستم هاضمه انسان ها 
وجود دارد كه باعث ميل به ش��كالت 
می ش��ود. افرادی كه هر روز به خوردن 
شكالت اشتياق دارند در نقاط مختلف 
بدنش��ان باكتری های بيشتری به نسبت 
آنهايی كه اش��تياقی به خوردن شكالت 
ندارند دارا هستند. بنابر اين گزارش، با 
استفاده از اين يافته، دانشمندان معتقدند 
 ك��ه بتوانند بعض��ی از ان��واع چاقی را
به وسيله تغيير در تريليون های باكتری 
ب��ه كار گرفته ش��ده در روده و ش��كم 
 معالجه كنن��د. محققان خ��ون و ادرار
دو گروه كه يك گروه هر روز تمايل به 

خوردن ش��كالت داشتند و گروه ديگر 
تمايلی به خوردن ش��كالت نداشتند را 
مقايس��ه كردند و متوجه شدند افرادی 
كه ش��كالت دوست داش��تند كلوكين 
اس��يد آمينه آنها باالتر از افرادی بود كه 
ش��كالت دوست نداش��تند و همچنين 
س��طح كلس��ترول بد خون دوستداران 
ش��كالت نيز پايين است. اين گزارش 
حاكی اس��ت، ه��ر گاه وزن افراد پايين 
می آي��د، باكتری ه��ای روده ای تغيي��ر 
می كن��د. همچنين يك ارتب��اط منطقی 
بي��ن ميكروب ه��ای روده ای و ميل به 
غذاه��ای اصلی وج��ود دارد. محققان 
معتقدند ارتباط بين غذای افراد و رشد 
ميكروب ه��ا در روده ب��رای مطالعات 

آينده مهم است.
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ورزش

رونالدو 
پيشنهاد نجومي 
 منچسترسيتي را
 رد كرد!

سانچز:
من، مسي و 
رونالدو نيستم

كريس��تيانو رونالدو، س��تاره پرتغالي تيم فوتب��ال رئال مادريد 
اسپانيا، پيشنهاد 150 ميليون پوندي منچسترسيتي انگليس را رد 
كرد. روزنامه س��ان با اعالم اين خبر به نقل از رونالدو نوشت: 
پول همه چيز نيس��ت، از زندگي در مادريد راضي هستم و به 
منچسترسيتي نمي روم. وي افزود: اگر به دنبال پول بودم، اآلن 
ثروتم دو برابر بود و حتماً به منچسترسيتي مي رفتم. به نظر من 
مهم ترين چيز رفتاري است كه مردم با شما دارند. مردم مادريد 
ب��ه من لطف دارند و من از زندگي در اين ش��هر خوش��حالم. 
اين بازيكن 26 س��اله كه هنوز چهار س��ال ديگر از قراردادش 
با رئال مادريد باقي مانده، همچنين تأكيد كرد: شايد با اين تيم 
قرارداد م��ادام العمر ببندم تا به همه بحث ها در مورد رفتن به 
سيتي خاتمه بدهم. رونالدو اظهار داشت: مي خواهم با مادريد 
قراردادی 10 س��اله امض��ا كنم و تا پايان عمر ورزش��ي ام در 
 اي��ن تيم بمانم. رونالدو بعد از اين كه در س��ال 2009 در ازاي
  80 ميليون پوند از منچس��تريونايتد به رئال مادريد پيوس��ت، 
 گران ترين بازيكن تاريخ فوتبال نام گرفت. وي از آن زمان تاكنون

 87 گل در 89 بازي اين تيم اسپانيايي به ثمر رسانده است.

الكسيس سانچز، بازيكن جوان اودينسه از اين كه او را به برخي 
از بازيكنان بزرگ فوتبال تشبيه مي كنند انتقاد كرد و گفت: من، 
مس��ي و رونالدو نيستم. به گزارش سايت فوتبال ايتاليا، باشگاه 
اودينس��ه براي فروش اين بازيكن كه يكي از پر متقاضي ترين 
بازيكنان در فصل نقل و انتقاالت تابستاني است، مبلغي بيش از 
35 ميليون يورو تعيين كرده اس��ت. گفته مي شود باشگاه هاي 
رئال مادريد و بارس��لونا متقاضي اين بازيكن شيليايي هستند. 
سانچز گفت: دوست دارم مرا با خودم بسنجند نه در مقايسه با 
ديگران. من هنوز تا رسيدن به نقطه اي كه مسي و رونالدو در آن 
قرار دارند فاصله زيادي دارم. اين بازيكن افزود: من فقط سانچز 
هستم. در شروع كار قرار دارم و بايد به اين راه ادامه دهم. براي 
بازيكن بزرگ شدن هم چيزي بيشتر از به ثمر رساندن دو يا سه 
گل الزم اس��ت. سانچز از پاسخ دقيق به اين سئوال كه دوست 
دارد ده��ه آينده را در كدام باش��گاه بگذران��د خودداري كرد و 
گفت: دوست دارم پيش��رفت كنم، چه به لحاظ انساني، چه به 
عنوان يك بازيكن فوتبال. فقط مي دانم كه مي خواهم در فوتبال 

پيشرفت هايي داشتم باشم.

س��رمربي تيم شمش��يربازي ذوب آهن گفت: به طور رس��مي 
وضعيت آينده اين تيم براي حضور در ليگ مش��خص نش��ده 
اس��ت. كيومرث طلوعي اظهار داش��ت: تيم هاي شركت كننده 
در فصل جديد ليگ برتر شمش��يربازي بايد ت��ا اوايل تير ماه 
س��ال جاري حضورش��ان در ليگ را به فدراسيون اعالم كنند 
و در صورت��ي كه مش��كل خاصي پيش نياي��د، تيم ذوب آهن 
براي تكرار عنوان قهرماني دو فصل گذش��ته در اين مسابقات 
حاضر خواهد ش��د. وي با بيان اين كه تغيير خاصي در تركيب 
اي��ن تيم به وجود نخواهد آمد، افزود: براي تقويت تيم ممكن 
است در اسلحه هاي اپه و سابر دو بازيكن غير بومي به خدمت 
گرفته شوند، اما در اسحه فلوره به طور كامل از ظرفيت بومي 
اصفهان اس��تفاده مي كنيم. مربي سابق تيم ملي شمشيربازي با 
اش��اره به عدم دعوت از محمد رضايي بيان داشت: رضايي به 
دليل مشغله كاري امكان حضور در اردوي تيم ملي را نداشته 
و فدراس��يون نيز تصميم گرفته شمش��يربازاني را به مسابقات 
بين المللي و كس��ب سهميه اعزام كند كه در اردوهاي تيم ملي 

حضور داشته باشند.

گفتگو

دبير هيأت پرورش اندام اصفهان:
 المپياد ورزشي ايرانيان
هيچ نتيجه اي نداشت

دبير هيأت پرورش اندام استان اصفهان گفت: به دليل نبود تعريف و هدفی 
براي المپياد ورزش��ي ايرانيان، برگزاري اين رقابت ها با شكست مواجه شد. 
محمد دهقان اظهار داشت: مشخص نبودن جهت و هدف براي برگزاري هر 

رقابت ورزشي، باال رفتن هزينه هاي نابه جا را به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اين كه در رقابت هاي المپيك كه در هر چهار سال يك بار انجام 
مي شود. برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده اي در دستور كار قرار مي گيرد، 
تصريح كرد: در برخي از رقابت هاي المپياد ورزش ايرانيان، رده هاي س��ني 

مشخص نشده بود.
دبير هيأت پرورش اندام استان اصفهان در مورد بودجه اختصاص يافته براي 
هيأت پرورش اندام اين استان گفت: اين هيأت در مورد بودجه، با مشكالت 
بسيار جدي روبه رو است. وي با اشاره به اختصاص اعتبار 110ميليون توماني 
بر مبناي تفاهمنامه منعقده بين اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و هيأت 
پرورش اندام اين استان در سال گذشته تصريح كرد: از كل اين بودجه تنها، 
هشت ميليون تومان در اختيار هيأت پرورش اندام استان اصفهان قرار گرفت. 
دهقان اضافه كرد: طبق تفاهمنامه ذكر شده، 35 درصد از اين بودجه بايد از 
طريق حمايت كننده هاي ديگر غير از اداره كل تربيت بدني تأمين شود. اين 
مسئول با بيان اين كه رشته پرورش اندام از جمله رشته هايي است كه داراي بعد 
تبليغاتي نيست، يادآور شد: بعد تبليغاتي داشتن يك رشته ورزشي از معيارهاي 

بسيار مهم براي باشگاه هاي حمايت كننده است. 
دبير هيأت پرورش اندام استان اصفهان اذعان داشت: صدا و سيما از جمله 
مراكزي است كه براي پخش رقابت هاي پرورش اندام و حمايت تصويري از 
اين رشته ورزشي، محدوديت زيادي دارد و بايد بر اساس قوانين مشخصي 

عمل كند.

وضعيت 
نامشخص تيم 
شمشيربازي 
ذوب آهن

عليرضا حبيبي:
 قراردادم اول تيرماه با سپاهان

به پايان مي رسد
عليرضا حبيبي گفت: هر مربي دوست دارد در سپاهان كار كند و من نيز براي 
ماندن در سپاهان بايد با باشگاه مذاكره كنم. سرمربي تيم هندبال فوالد مباركه 
سپاهان اصفهان در گفتگو با ايسنا، اظهاركرد: براي فصل آينده برنامه هايم را 
به باشگاه ارائه داده ام كه اگر خواسته هايم مورد موافقت قرار گيرد، قرار دادم 
را براي يك فصل ديگر تمديد مي كنم، چون به هر حال دوست دارم در تيم 
پرافتخار سپاهان مربيگري كنم. وي با بيان اين كه براي فصل بعد مهم ترين 
برنامه تيم هندبال سپاهان بهره گيري از كادر فني مجرب و جذب دو بازيكن 
خارجي است، افزود: به منظور حضوري پرقدرت در جام باشگاه هاي آسيا، 
بايد بازيكنان خارجي خوبي را به خدمت بگيريم كه اولويت مان براي جذب 
بازيكن از كره جنوبي و بعد اروپاست. حبيبي با اشاره به اين كه هنوز بازيكني 
را در ليس��ت فروش قرار نداده ايم، تصريح كرد: در چند روز آينده باش��گاه 
در خصوص برنامه هاي من تصميم گيري مي كند. وي با اش��اره به اين كه 
 مدت قرارداد بازيكنان طبق آيين نامه جديد فدراس��يون حداقل يك سال و 
حد اكثر دوس��ال است، گفت: اين قانون براي مربيان محدوديتي قرار نداده 
است، اما اغلب مربيان با تيم ها قرار داد يك ساله مي بندند. سرمربي تيم فوتبال 
سپاهان افزود: رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا 20 آبان در شهر دمام عربستان 
 برگزار مي شود كه زمان خوبي است چون ليگ برتر هندبال 11 شهريور آغاز
مي شود و سپاهان تا 20 آبان شش  مسابقه در ليگ انجام داده است كه اين 
خود يك آماده سازي مطلوب براي حضور در اين مسابقات مي باشد. حبيبي 
ابراز اميدواري كرد: با جذب دو  بازيكن خارجي، سپاهان نماينده شايسته اي 

در رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا باشد.

زمزمه حضور امير قلعه نوعی در باشگاه تراكتورسازی 
 امي��د محمدرضا س��اكت برای بازگش��ت قلعه نوعی
 ب��ه س��پاهان را از بين نب��رد، به همي��ن علت وی در
 گفتگ��و ب��ا رس��انه های خب��ری اع��الم ك��رد منتظر
بازگش��ت امي��ر قلع��ه نوع��ی می ماني��م و اگ��ر اين 
بع��دی گزينه ه��ای  س��راغ  ب��ه  ن��داد،  رخ   اتف��اق 

می رود.
اظهارنظر ساكت نارضايتی شديد هواداران سپاهان را 
در برداش��ت، چون آنها انتظار نداشتند كه مديرعامل 
س��پاهان زم��ان طاليی نق��ل و انتق��االت را به خاطر 
قلع��ه نوعی از دس��ت بدهد ت��ا او تكلي��ف خود را 
برای بازگشت به س��پاهان روشن كند. اين نارضايتی 
خيل��ی زود خودنمايی كرد، اما واقعي��ت اين بود كه 
مديرعامل باش��گاه س��پاهان به هيچ وج��ه منتظر امير 
قلعه نوعی نماند، بلكه ب��ا آغاز مذاكرات جدی خود 
 مس��ير را برای ورود جانش��ين قلعه نوعی به سپاهان

باز كرد.
 او ب��ه صورت همزمان با س��ه مربی ش��ناخته ش��ده
 وارد مذاكره ش��د ت��ا  چنانچه با هر يك از اين س��ه
 نف��ر ب��ه تواف��ق نهاي��ی دس��ت پيدا ك��رد، ب��ا وی
 قرارداد رس��می امضا كند و او را به عنوان س��رمربی
جدي��د تيم فوتب��ال ف��والد مباركه س��پاهان اصفهان 
معرف��ی كن��د. منص��ور ابراهي��م زاده، عل��ی داي��ی 
و ل��وكا بوناچي��چ، مربي��ان مدنظ��ر س��اكت بودن��د 
ك��ه ه��ر ي��ك در مذاك��رات خ��ود ب��ا مديرعام��ل 
 باش��گاه س��پاهان ش��روط حض��ور خ��ود در اعالم

كردند.
 محمدرضا ساكت در خصوص جريان مذاكرات خود

  هي��چ نكته قانع كننده ای را بيان نمی كرد، اما نزديكان 
 وی با وجود آنكه ساكت از منصور ابراهيم زاده و لوكا
 بوناچيچ شناخت خوبی در زمينه فنی داشت، شانس 
انتخ��اب يك��ی از اين دو ب��ه عنوان س��رمربی فصل 
بعد س��پاهان را بيش��تر از گزينه سوم يعنی علی دايی 

می دانستند.
 بر همين اس��اس نگاه ها به س��مت ل��وكا بوناچيچ و 
منص��ور ابراهيم زاده معطوف ش��د ت��ا از بين اين دو 
 نفر يكی به عنوان جانش��ين امي��ر قلعه نوعی انتخاب

شود.
محمدرضا س��اكت كه در انديشه روشن شدن نتيجه 
نهايی مذاكرات خ��ود با دو گزينه احتمالی بود، برای 
آن ك��ه فرصت ه��ای پي��ش روی س��پاهان در نقل و 
انتقاالت را از دس��ت ندهد، به سراغ مذاكره همزمان 
با عماد محمد رضا رفت و با وی قراردادی دو س��اله 
امض��ا كرد، چون اين بازيكن مورد تأييد هر دو گزينه 
احتمالی مربيگری سپاهان بود از اين رو قرارداد عماد 
بدون هيچ مش��كلی منعقد ش��د تا س��پاهانی در كنار 
خروج ستاره های پرطمطراق خود شاهد حضور مهره 
 كلي��دی دو فصل پيش خود در جمع طاليی پوش��ان

باشند.
با قطعی شدن پيوس��تن عماد رضا به سپاهان، ساكت 
مذاك��رات خود با جان واريو و يان��وش را آغاز كرد 
و ت��ا حدود بس��يار زي��ادی اين دو بازيك��ن را برای 
ادامه فعاليت در س��پاهان متقاعد كرد تا با اين حركت 
دو مه��ره تأثيرگ��ذار س��پاهان در فص��ل دهم حفظ 
ش��وند و هواداران س��پاهان يك فصل ديگر ش��اهد 

 حضور اي��ن دو بازيكن خارجی در تركيب س��پاهان
باشند.

 تمدي��د ق��رارداد مح��رم نويدكي��ا كاپيت��ان باس��ابقه
س��پاهان هم خب��ر اميدواركنن��ده ای برای ه��واداران 
 قهرم��ان لي��گ ده��م ب��ه ش��مار می رف��ت، ام��ا با
وج��ود اي��ن اتفاقات همچن��ان عده ای از ه��واداران 
 س��پاهان نگ��ران وضعيت اي��ن تي��م در رقابت های
مرحله بعدی لي��گ قهرمانان آس��يا بودند؛ اين طيف 
 با اشاره به خروج س��تاره های نامی باشگاه در ابتدای
 فص��ل نق��ل و انتق��االت كار س��پاهان و س��رمربی
جدي��د اين تيم را بس��يار س��خت پيش بين��ی كردند 
 ت��ا مديري��ت اي��ن باش��گاه تح��ت فش��ار س��نگين

ان��تظ��ارات ه��واداران م��ذاك���رات خ��ود ب��رای 
بازيكن��ان جدي��د را پي��ش  اس��تخدام س��رمربی و 
ببرند. به نظر می رس��د ش��رايط و فضا با وجود چنين 
ج��وی در اصفهان برای آغاز فعاليت س��رمربی جديد 
 سپاهان بسيار سخت و طاقت فرسا باشد، مگر اين كه
وی ب��ا نتاي��ج در بازی ه��ای ابتداي��ی لي��گ يازدهم 
ب��ه ه��واداران  توانمن��دی خ��ود و ش��اگردانش را 
 س��پاهان اثب��ات كن��د و آنه��ا را وادار ب��ه س��كوت

كنند كه اين اتفاق كمی بعيد به نظر می رس��د؛ ش��ايد 
همي��ن عامل س��بب ش��ده ابراهي��م زاده و بوناچيچ 
 در ارائ��ه پاس��خ نهايی خود به س��اكت كم��ی مردد

باشند.

- از برنامه های هیأت فوتبال برای سال 
90 برای ما بگویید؟

 طب��ق برنام��ه 10 س��اله ای ك��ه در طرح
آسيا ويژن داريم، تقويم يك ساله را تنظيم 
می كنيم كه در اسفند توسط همه مسئوالن 
واحده��ا آم��اده ش��ده و در فروردين در 
كميته های هيأت تصويب ش��د و به كليه 
هيأت های شهرس��تان ها ابالغ ش��ده كه 
شامل ارتقای سازمانی، نظارت بر امورات 
فوتبال، برگزاری منظم مسابقات، آموزش، 
داوری، فوتبال پايه و توجه هرچه بيش��تر 

به فوتبال بانوان است. 
- صحب��ت هایی مبنی بر عدم هماهنگی 
در برگزاری مسابقات لیگ برتر به گوش 
می رسد، مسئول برگزاری مسابقات شما 

هستید یا باشگاه ها؟
ما سعی می كنيم كه مسابقات را در سطح 
 حرفه ای برگزار كنيم و همه مسئوليت ها
با باش��گاه اس��ت و فدراس��يون و هيأت 
مسئول نظارت هس��تند و تالش می كنيم 

باش��گاه به نحو احس��ن وظاي��ف خود را 
انجام دهد و بحث نظارت فنی، هماهنگی 
و  تصويرب��رداران  و  خبرن��گاران  ام��ور 
هماهنگی با مقامات سياس��ی و انتظامی با 

ماست.
- ظاهراً هیأت درخواست بلیت جایگاه 
ویژه از باش��گاه ه��ا را داش��ته، ولی با 

مخالفت باشگاه ها مواجه شده است؟
اگر ما درخواس��ت كني��م وظيفه دارند كه 
بلي��ت بدهن��د و قبل از ش��روع هر فصل 
نمايندگان ارگان های مختلف در جلسات 
هماهنگ��ی ش��ركت م��ی كنند و تقس��يم 

وظايف می كنند.
 - درخص��وص اظه��ارات مدیرعام��ل

ذوب آهن چه صحبتی دارید؟ 
جواب اين افراد فقط خاموشی است كه به اين 
ادبيات و طرح اين گونه مس��ائل می پردازند 
و البته من از آن افرادی نيس��تم كه بسوزم و با 
تجربه های اجرايی و سياسی كه دارم به موضع 

انفعال كشيده نمی شدم.
- صحبت هایی مبنی بر مدیرعاملی شما 
در فوالد نطنز یا دیگر تیم های اصفهانی 

به گوش می رسید.
نه می پذيرم و نه خواهم پذيرفت. هميشه 
از اين دست صحبت ها بوده و من همين 
ج��ا اعالم می كنم كه خي��ال همه مديران 

باشگاه ها راحت باشد.
- بعد از اتمام کار مس��ئولیت ش��ما در 
هیأت چطور؟ حدود دو س��ال دیگر که 

دوران مدیریتی شما تمام می شود.
مس��ئوليت ای  مجموع��ه  در  زم��ان   آن 
می پذيرم كه فعال، پويا و بانش��اط و همه 
چيز ش��فاف و براس��اس مديريت علمی 
باش��د و با اس��تراتژی بلندمدت بتوان كار 

كرد.
- عوامل موفقیت باشگاه های سپاهان و 
ذوب آهن را در چند س��ال اخیر در چه 

می دانید؟
سپاهان در طی س��ال های اخير مجموعه 
منس��جم مديريتی داش��ته و در 10 س��ال 
گذش��ته از مديرعامل ش��ركت تا اعضای 
هي��ات مديره به طور كامل به يك حركت 
فوتبال��ی كم��ك م��ی كردند و انس��جام 
مديريت��ی باع��ث موفقي��ت ش��ده و در 
باش��گاه ذوب آه��ن نيز به ج��ز اين دوره 
اخي��ر كه مديري��ت آن به ش��دت متزلزل 
 بوده و نداش��تن جايگاه مديرعاملی باعث
تنش هايی شده، موفقيت ها مرهون همين 

عوامل است.
- رقابت س��ه تیم اصفهانی در لیگ برتر 
فوتسال را چطور ارزیابی می کنید؟ فکر 
نمی کنید فصل گذشته بیش از حد وارد 

حاشیه شدند؟
رقابت هميش��ه شيرين است و اگر رقابت 
نباش��د هيچ پيشرفتی نيس��ت. خوشحال 
بودم كه مجموعه جدي��دی آمد و رقابت 
حرفه ای ايجاد ش��د و مشكلی كه وجود 
داشت س��نگ اندازی به درون تيم ها بود 
ك��ه باعث ايجاد حاش��يه ش��د. باتوجه به 
هزينه های زياد، نتيجه مناس��ب به دست 
نيامد، ولی همچن��ان اصفهان جايگاه برتر 

فوتسال ايران را دارد. 
- در حدود شش سالی که در هیأت فوتبال 
مشغول به کار هستید، چقدر به پیشکسوتان 
توجه کردید؟ چند بار مراسم تجلیلی برای 

آنها ترتیب داده اید؟
انتق��ادات وارده در مقاب��ل فعالي��ت های 
گس��ترده هي��أت چي��زی نب��وده، ولی در 

مقايس��ه با ديگر اس��تان ه��ا در مجموعه 
داوری، مربيگ��ری و ... از چه��ره ه��ای 

ماندگار تقدير می كنيم.
- چند س��ال پیش صحبت هایی مبنی بر 

تأسیس دانشگاه فوتبال کرده بودید؟
درست است، متأس��فانه باتوجه به شرايط 
كش��ور عملی نشد و آن حمايت هايی كه 
باي��د از آن ايده می ش��د انج��ام نگرفت. 
اس��تراتژی های زيادی داريم كه به هدف 

نمی رسد؛ اين هم از آن جمله بود.
- درخص��وص مدارس فوتبال همیش��ه 
انتقادهایی از نظر سطح کیفی آنها مطرح 

بوده است. 
ما براس��اس اصراف مجوز می دهيم و هر 
فردی نم��ی تواند كار كن��د و افرادی كه 
مديري��ت كرده اند و يا پيشكس��وتان و از 
نظر ش��خصيتی نيز بايد صالحيت داش��ته 
باش��د. البته هميشه يك س��ری خطاهايی 
 هست، ولی ما مربی يا مدير فنی و مكان ها 
را تح��ت بازديد قرار می دهيم و در طول 

فصل نظارت داريم.
- بعی��د می دان��م که نظارت��ی در کار 

باشد؟ آیا واقعًا...
اگر بعضًا تخلفاتی باشد به دليل گستردگی 
كار اس��ت و ش��ايد چند درص��د متخلف 
باش��ند و م��ا اعتراض��ات را به س��رعت 
رسيدگی می كنيم و برای فصل بعد اجازه 

كار نمی دهيم.
- کمتر خانواده ای هست که از حضور 
فرزن��دش در این مدارس فوتبال راضی 

باشد!
 خان��واده ه��ا فك��ر م��ی كنند ك��ه بعد از
س��ه س��ال فرد بايد فوتباليست شود، ولی 

اينطور نيست كه همه موفق شوند.
- فک��ر نمی کنید از نظر داوری در لیگ 

برتر سهم بسیار کمی داشته باشید؟
م��ا و  نيس��ت  ط��ور  اي��ن  اص��اًل   ن��ه، 
هف��ت داور ليگ برت��ری دارم مثل آقايان 
احمد صالحی، جمش��يد محمدی، حسين 
سنجری، سعيد قاس��می، رسول احمدی، 

عبدالحسين عياضی، اميد سعيدفر.
- مطمئن هستید همه این اسامی داوران 

اصفهانی در لیگ برتر هستند؟
مشكل شما اين است كه اطالعات درست 
كس��ب نمی كنيد و فقط يك طرفه دست 
روی نقاط ضعف می گذاريد. بله همه اين 

افراد داوران ليگ برتری هستند.
- همیش��ه صحب��ت هایی ب��وده که در 
اصفهان باش��گاه ها ج��ور هیأت را هم 
می کشند و اگر روزی باشگاه ها نباشند 

چیزی از هیأت باقی نمی ماند؟
اتفاقًا احس��اس من برخالف اين موضوع 

اس��ت، ما ب��ا برگ��زاری ويژن س��عی بر 
ايج��اد زيرس��اخت ها ك��رده اي��م و اگر 
مس��ابقات م��ا نباش��د مگر می ش��ود كه 
باش��گاه ها حضور داش��ته باش��ند. ش��ما 
 م��ی بيني��د ك��ه هم��ه زيرمجموع��ه ه��ا
از اس��تان خودمان هست كه در ليگ های 

باالتر استفاده می شوند.
- مگ��ر هیأت فوتبال نقش��ی در حضور 

باشگاه ها داشته است؟
م��ا ايجاد اطمين��ان و اعتماد م��ی كنيم و 
ارتباط مس��تمر ما و ساختار ما باعث شده 
تا صنعتی ها جذب فوتبال شوند، چرا در 

ديگر استان ها اين اتفاق نمی افتد؟
- فک��ر نمی کنی��د این ط��رز تفکر که 
آم��وزش را فق��ط در برگ��زاری کالس 
مربیگری می دانید خیلی درست نباشد؟

باالترين س��طح مربيگری درجه A آس��يا 
اس��ت كه ما در اصفه��ان برگزار كرده ايم 
و دوره ه��ای ديگر را ني��ز به طور مرتب 

برگزار می كنيم.
- درست اس��ت، ولی آموزش که فقط 
ب��ه ای��ن موض��وع خالصه نمی ش��ود. 
مث��اًل دوره ه��ای مدیری��ت، بازاریابی، 
بدنس��ازی، روانشناس��ی و ... در فوتبال 
ی��ا کالس های��ی ب��رای مربی��ان پایه و 

استعدادیابی باید برگزار شود.
نه مربيان توانايی پرداخت هزينه های اين 
دوره ه��ا را دارند و واحدهای مختلفی در 
كالس های پايه هس��ت ك��ه در حد عام 
مطرح می ش��ود و بعضی از اين موارد را 
شامل می ش��ود و ما هم توانايی برگزاری 

اين كالس ها را نداريم. 
- درخصوص عملکرد فدراسیون فوتبال 

چه نظری دارید؟
بعد از يك س��ال و نيم ب��ی مديريتی و با 
مديريت انتقالی و تعليق، شروع به فعاليت 
كرد و با وجود س��اختار جدي��د كه همه 
تصمي��م گيرندگان منتخ��ب بودند و البته 

هماهنگ كردن آنها سخت بود.
- و آقای کفاشیان؟

تزل��زل تصمي��م گيری وج��ود دارد و در 
م��واردی تصمي��م های نادرس��ت يا عدم 
تصميم گيری و تزلزل در فدراسيون باعث 
 ع��دم نتيجه گيری هايی در فدراس��يون و

تيم های ملی شده است.
- سخن آخر؟

اميدوارم كه دوس��تان مطبوعاتی س��ئوالی كه 
دارند به صورت ش��فاف بپرس��ند تا جواب 
بدهي��م و از تحليل های غيرمنطقی بپرهيزند 
و س��عی ب��ر كارشناس��ی صحي��ح باش��د. 
 همه مجموع��ه را ببينند و س��پس منصفانه

نقد كنند.

جواب دليلی فقط خاموشی است
ابرقوئی نژاد در واكنش به مصاحبه دليلی:

مصاحبه دليلی مديرعامل باش��گاه ذوب آهن عليه عملکرد رئيس هيأت فوتبال اس��تان اصفهان را كه به ياد داريد؟ شايد اين 
اولين بار بود كه يک مديرعامل بدون استفاده از  تعارفات معمول و بدون هرگونه سياسی كاری عملکرد هيأت را تاجايی كه با آن 
آشنايی داشت با صراحت عنوان كرد. در اين بين خيلی ها انتظار داشتند كه ابرقويی نژاد، رئيس هيأت فوتبال استان نيز خود 

را از تک و تاب نيندازد و شده با يک جوابيه هر چند كوتاه  حداقل بخشی از اين گفته ها را تکذيب كند.
اما سياست ابرقويی نژاد ايجاب كرد كه سکوت كرده و حرف هايش را برای امروز نگه دارد... 

دليلی در صحبت های خود از درخواست برای سفرهای خارجی و گرفتن لباس و گرم كن به عنوان مهم ترين و تنها وظايف رئيس 
هيأت فوتبال استان نام برده بود كه ابرقويی در گفتگوی تفصيلی خود با زاينده رود اينچنين واكنش نشان داد...

برگزاری بيست و سومين دوره مربيگری 
فوتبال Cآسيا در گلپايگان

نايب رئيس هيات فوتبال اس��تان اصفهان گفت: شهرستان گلپايگان دارای 
استعداد ها و پتانسيل های باالی در ورزش است . آقاجان در آيين اختتاميه 
كالس مربيگری فوتبال  C آس��يا كه در اين شهرس��تان برگزار شد، اظهار 
 C  كرد: اين دوره بيس��ت و سومين دوره اختتاميه كالس مربيگری فوتبال
آسياس��ت كه بر مبنای استعداد مربيان اين كالس ها تشكيل شده است. وی 
افزود: برای تشكيل اين دوره از كالس ها فراخوان اعالم می كنيم و مربيان 
 C مدرك مربيگری FEC بايد دارای ش��رايط سنی 20 تا 35 سال باشند تا
آسيا را مورد تأييد قرار دهد و كسانی كه يكی از شرايط را دارا نباشند فقط 
می توانند مدرك مربيگری ايران را كسب كنند و نمی توانند در كشورهای 
آسيايی مربی فعال باشند. وي  افزود: جهت شركت در كالس های B آسيا 
كنفدراس��يون فوتبال شرايط خاصی گذاشته اس��ت و بايد يك سال مربی 
 فعال باشند و تسلط كامل بر زبان انگليسی نيز داشته باشند. وی همچنين به
 يك صد   و يكمين دوره مربيگری D ايران اشاره كرد و افزود: امروز در مجموعه تختی

يك صد و يكمين دوره مربيگری D به پايان رسيده است و تاكنون هشت 
 A برگزار ش��ده و س��ه دوره نيز دوره مربيگری B  دوره هم دوره مربيگری
آسيا  و يك دوره بين المللی فوتبال در اصفهان تشكيل شده است. آقا جان 
تصريح كرد: كالس های مربيگری توسط 9 نفر از مدرسان مجرب و استادان 
دانش��گاه برگزار می ش��ود كه هم در اس��تان اصفهان و هم در سطح كشور 
تدريس می كنند. نايب رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان ادامه داد: همچنين 
تعداد زيادی از افراد در كالس های فوتبال و فوتسال بانوان، فوتبال ساحلی در 
حال گذراندن دوره مربيگری هستند. وی همچنين به وضعيت مطلوب فوتبال 
گلپايگان اشاره كرد و گفت: شهرستان گلپايگان دارای استعداد ها و پتانسيل 
های بااليی در سطح ورزش است و اين امر تنها با همت اداره تربيت بدنی و 

مسئول هيأت فوتبال گلپايگان ميسر بوده است.

مردد بودن ابراهيم زاده و بوناچيچ در پاسخ به ساکت
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چهارشنبه 25 خرداد1390/ 12 رجب 1432/ شماره Wednesday 15 JUNE 2011                545)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام علی )ع(:

زكات عقل،

 تحمل نادانان است.

شركت عم�ران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت مسک�ن و شهرس�ازی در ن�ظر دارد عملي�ات 
سفتکاری و نازک كاری سالن ورزشی مسکن مهر شهر جديد مجلسی، با اطالعات مشروحه ذيل

 را به شركت های پيمانکاری تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.
1- موضوع پروژه: عمليات سفتکاری و نازک كاری سالن ورزشی مسکن مهر شهر جديد مجلسی

2- برآورد تقريبی و هزينه انجام كار: 1/050/000/000 ريال براساس فهرست بهای ابنيه سال 88
3- رشته و پايه پيمانکار: پيمانکاران بايد دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه پنج رشته ابنيه باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر نوبت دوم آگهی، جهت 
خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه 

گواهينامه صالحيت، رتبه بندی و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضای مجاز تحويل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پيمانکاران پس از تکميل اسناد حداكثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را 

در پاكت های الک و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.
6- نام و نشانی كارفرما: اصفهان- كيلومتر20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسی- بلوار ارم- شركت عمران 

مجلسی
تلفن: 5452286-0335     دورنگار: 5452214-0335    صندوق پستی: 86316-11178 

WWW.majlessi-ntoir.gov.ir   :سايت اينترنتی
* كليه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی مناقصه

م الف: 3867

معابر  آسفالت  روكش  عمليات  دارد  درنظر  خوراسگان  شهرداری 
اصلی محله ستار را با اعتباری بالغ بر 3/000/000/000 ريال از 
طريق مناقصه واگذار نمايد. متقاضيان می توانند همه روزه به جز 
ايام تعطيل تا پايان وقت اداری جهت دريافت اسناد به شهرداری 
مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ 90/4/4 جهت تسليم مدارک 

اقدام نمايند.
 www.Khorasgan.ir:سايت اينترنتی شهرداری خوراسگان

شهردار خوراسگان

آگهی مناقصه نوبت دوم

اعتبارات  محل  از  را  ذيل  مشروحه  عمليات  اجرای  دارد  درنظر  مباركه  شهرداری 
رتبه  و  كاری  مجاز  ظرفيت  رعايت  )با  شرايط  واجد  پيمانکاران  به  شهری  عمران 
بندی مرتبط( واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و 
اخذ اوراق مناقصه تا تاريخ 90/4/4 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نموده 
به  اداری روز دوشنبه مورخ 90/4/6  پايان وقت  تا  و پيشنهادات خود را حداكثر 

دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مدت اجراشرايط پيشنهاد قيمتاعتبار)ريال(موضوع پروژهرديف

شش ماهفهرست بهای ابنيه 2/000/000/00088عمليات بهسازی پياده روهای سطح شهر1

عمليات احداث فونداسيون های سقف 2
مقطوع از قرار هر 200/000/000پارک سوار شهروند

سه ماهفونداسيون

عمليات احداث فونداسيون، ساخت و 3
200/000/000نصب تابلوی خوش آمدگوئی ورودی شهر

مقطوع از قرار هر 
فونداسيون و هر كيلوگرم 

دو ماهساخت و نصب تابلو

عمليات مسقف نمودن ايستگاه پارک 4
فهرست بهای ابنيه سال 700/000/000سوار شهروند

سه ماه88

عمليات سنگفرش پياده روهای ورودی 5
از قرار هر مترمربع به 400/000/000پارک ساحلی سرارود

چهار ماهصورت دستمزدی

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است. 
شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمنًا هزينه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جمالی -  شهردار مباركه

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

والدت مولی الموحدین امیرالمومنین)ع(، حیدر کرار، شیر خدا،مولود کعبه و 

فرا رسیدن روز پدر تبریک و تهنیت باد .

مکه پر شور و شعف ، کعبه می گیرد شرف

 قبـــله را قبـــله نما ، آمـــده مــیر نـجــف
والدت مولی الموحدین ، مولود کعبه تبریک و تهنیت باد

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهانروابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

آگهی مزايده حضوری
شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد زمين ها و ساختمان های ذيل را از طريق مزايده عمومی حضوری به فروش برساند

موضوع مزايده حضوریشماره مزايدهرديف

مزايده سه قطعه زمين در خيابان شيخ مفيد190-2-155

مزايده يك قطعه زمين در خيابان امام خمينی290-2-156

مزايده يك قطعه زمين در سپاهان شهر390-2-157

مزايده يك قطعه زمين در شهرک وليعصر490-2-158

مزايده يك باب ساختمان در خيابان چهارباغ باال590-2-159

مزايده يك باب ساختمان در شاهين شهر690-2-160

مزايده يك باب ساختمان در بادرود790-2-161

تضمين به صورت چك ارائه شود )مبلغ تضمين جهت هر مورد معادل 10% قيمت پيشنهادی مزايده گزار می باشد(. 
موعد مزايده حضوری: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 90/4/8 در محل سالن آمفی تئاتر اداره مركزی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتی WWW.abfaesfahan.ir مراجعه نمايند.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه عمومی
شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد از محل اعتبار جاری مطابق با شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق 

مناقصه عمومی پروژه های ذيل را به پيمانکار يا مشاور واجد صالحيت واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال(بودجهشرح عمليات و محل اجراشماره مناقصه

اجرای عمليات بهره برداری شبکه آب و فاضالب 90-2-162
منطقه يك شهر اصفهان

جاری
830/541/000/-

اجرای عمليات بهره برداری شبکه آب و فاضالب 90-2-163
-/1/174/002/000منطقه چهار شهر اصفهان

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/4/11

تاريخ گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يك شنبه مورخ 90/4/12

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir    تلفن : 6680030 - 031

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت

   هنــگام نــهادن قــدم بر سر خاک
دیــوار حـرم به احــترام تو شکــافت

میالد باسعادت امیر مومنان
 اسدا... الغائب مبارک باد. 
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