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معاون بهره برداري ذوب آهن 
برداري  بهره  با  اصفهان گفت: 
 كامل از طرح توازن، ذوب آهن
اصفهان به يك كارخانه مدرن 

بهره ور تبديل مي شود.
بهره  معاون  موج،  گزارش  به 

برداري ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان با بيش از 40 
سال سابقه توليد، بالغ بر 58 ميليون تن محصوالت نوردي را توليد 

و به بازار عرضه كرده است...

مسئول انجمن هنرهای نمايشی 
برگزاری  از  اصفهان  استان 
بيست و سومين جشنواره تئاتر 
 27 تا   24 از  اصفهان  استانی 
مهرماه خبر داد. رسول هنرمند 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: 

برای  اثر   9 اين جشنواره،  دبيرخانه  به  ارسال شده  اثر   25 ميان  از 
نمايش در جشنواره تئاتر استانی ...

معاون توانبخشی اداره كل بهزيستی 
از  بختياری  و  چهارمحال  استان 
شناسايی يك هزار و 727 نابينا و 

كم بينا در اين استان خبر داد.
تهمينه اسماعيلی با اشاره به اين كه 
يك هزار و 727 نابينا و كم بينا در 

اين استان شناسايی شده اند، اظهار داشت: از اين تعداد 106 نفر دانشجو و 
در حال تحصيل و...

از امروز؛
 جشنواره تئاتر استانی اصفهان

كليد خورد

با بهره برداري کامل از طرح توازن؛
بسترالزم براي افزايش توليد ذوب آهن 

اصفهان فراهم شده است

سراسري    صفحه2

در استان چهارمحال و بختياري
هزار نابينا و كم بينا شناسايي شدند

فرهنگ و هنر   صفحه5 

 جامعه   صفحه 4

انتظار برای دریافت یارانه توليد، یک ساله شد

تعدیل نیروی تولید در صنایع اصفهان ادامه دارد
بر اساس تحقيق ميدانی اتاق بازرگانی اصفهان، واحدهای 
توليدی در وضعيت تعديل نيرو قرار دارند و بيکاری در 

بخش صنعت و كشاورزی در حال افزايش است.

خسرو كسائيان رئيس اتاق بازرگانی اصفهان كم آبی را از 
ديگر چالش های مهم اقتصادی و فرهنگی استان برشمرد 
و گفت: كشاورزی استان در معرض تهديد بوده و نياز 

است كه مسئوالن استان با همکاری بخش خصوصی اقدام 
مهمی در اين راستا انجام دهند. محمود اسالميان نايب 
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان نيز در گفتگو با زاينده رود، 

اين شرايط را تاييد كرد و گفت: نتايج يك تحقيق ميدانی 
و علمی از هزار و 400 واحد توليدی در استان نشان داده 

صفحه 3در يك سال گذشته ...

به مناسبت روز پيوند اوليا و مربيان:

زنجير خانه اول و دوم دانش آموزان
چقدر محكم است؟

صفحه 4

صفـحهصفـحه

رئیس انجمن سم شناسي و مسمومیت هاي ايران:

 پرتقال هاي تامسون وارداتي
 سمي هستند

در جهان معاصر

شاد زيستن هنر است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خيابان هزار جریب – اداره کل منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان – امور پيمانها.

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت 
اداری روز پنج شنبه 1390/7/28.

3- مهلت تحویل اسناد و پيشنهادات: از تاریخ 1390/7/30 تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه 1390/8/12 و زمان بازگشایی روز شنبه 
مورخ 1390/8/14 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره 

کل می باشد.
و  طبيعی  منابع  کل  اداره  دبيرخانه  مناقصه:  اسناد  تحویل  محل   -4

آبخيزداری استان اصفهان.
5- پيمانکاران واجد شرایط: کليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط 

و تایيد صالحيت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
به  یا واریز وجه  بانکی  نامه  6- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت 
حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک 
کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبيعی و 

آبخيزداری استان اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری شهرستان مربوطه تایيد گردد در غير این صورت پاکت 

پيشنهاد قيمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان اصفهان 

)نوبت دوم(

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ریال(کار

)ریال(
حداقل رتبه 

مورد نياز

1

نهالکاری در 
عرصه های بيابانی 
دشت سجزی به 
مساحت 90 هکتار

شهرستان 
اصفهان

از تاریخ تنظيم 
قرارداد 
تا لغایت 

92/7/30
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احتمال تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب 
اتحاديه عرب  العاده  به نشست فوق  اشاره  با  آگاه  منابع 
 كه با حضور وزيران امور خارجه كشورهای عضو برگزار 
می شود، از احتمال تعليق عضويت سوريه در اين اتحاديه 

خبر می دهند. 
به گزارش مهر، منابع آگاه در اتحاديه عرب اظهار داشتند: 
در نشست فوق العاده اتحاديه عرب موضوع پايبند نبودن 
سوريه به تصميمات اين اتحاديه كه در ماه گذشته اتخاذ 

شد، بررسی می شود. اين منابع با اشاره به مخالفت دمشق با حضور كميته ای متشکل 
تاكيد كردند:  اتحاديه( در سوريه  العربی )دبيركل  نبيل  به رياست  اتحاديه عرب  از 
ممکن است در اين نشست عضويت سوريه در اتحاديه عرب همان گونه كه برای  
ليبی رخ داد، تعليق شود. در نشست اخير اعضای اين پارلمان همچنين پيشنهاد شده 
بود در صورت ادامه خشونت ها در سوريه، پارلمان انتقالی عربی از دمشق منتقل شود. 
آمريکا و ديگر كشورهای غربی فشارهای زيادی را برای برهم زدن روابط كشورهای 
عربی و سوريه به عنوان يکی از محورهای مقاومت اعمال می كنند كه تعليق عضويت 

سوريه در اتحاديه عرب در اين راستا ارزيابی می شود. 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با تأكيد به اين 
كه از چهار هزار هکتار بافت فرسوده در اصفهان 
تنها احيای دو هزار هکتار آن تصويب شده است، 
گفت: اين بدين معنی است كه تنها نيمی از شهر 

حق استفاده از احيای بافت فرسوده را دارند.
در  حاج رسولی ها  عباس  فارس،  گزارش  به 
با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه 

 اشاره به اين كه شوراهای اسالمی شهر در كشور 
از  يکی  داشت:  اظهار  دارند،  منتخب  110 عضو 
راهکارهای دولت و مجلس برای حل مشکالت 
استفاده از مجموعه 110هزار نفری اعضای شورا 

در 33 هزار شورای سراسر كشور است.
وی با تأكيد به اين كه دولت و مجلس می توانند 
يك سری از مسئوليت ها را به شوراها واگذار كنند، 

افزود: مصوبه پارک شهر و يا احيای بافت فرسوده 
در حال حاضر در شهرها مشکالتی را ايجاد كرده 
كه اگر مسئوليت اجرای آن بر عهده شورای شهر 

بود تخصصی تر انجام می گرفت.
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاكيد به اين 
كه برای اجرای مسائل شهری نياز به يك مديريت 
متمركز است، تصريح كرد: همين مصوبه احيای 
بافت فرسوده و شورای شهرسازی يك بی عدالتی 

را در بافت شهری ايجاد كرده است.
هزار  چهار  از  بيش  از  كه  اين  به  تأكيد  با  وی 
هکتار بافت فرسوده، تنها احيای دو هزار هکتار 
آن تصويب شده است، ادامه داد: اين به معنای اين 
است كه نصف شهر حق استفاده از احيای بافت 
فرسوده را دارند اما نصف ديگر از آن محرومند.

حاج رسولی ها اضافه كرد: عدالت حکم می كرد كه 
مسئوالن برای احيای بافت فرسوده همه نقاط يك 
تخفيف  25درصدی ساخت و ساز صادر و مجوز 

احيا را به همه نقاط می دادند.
وی ادامه داد: آن قسمت از تصدی گری ها بايد به 
ساالری  مردم  تبلور  نمونه  كه  شوراها  اختيارات 

دينی است، واگذار شود.
به  اصفهان همچنين  اسالمی شهر  رئيس شورای 
تعرفه متفاوت آب و فاضالب در شمال و جنوب 

شهر اصفهان اشاره كرد و گفت: نمونه ديگری از 
اين بی عدالتی ها همين مسأله است چرا كه ما در 
هر دو منطقه شمال و جنوب ساكنانی داريم، در 
سطح  تفاوت های  روی  از  مصوبه  اين  كه  حالی 
اصفهان  برای  تهران  جنوب  و  شمال  در  زندگی 

نيز تصويب شد. 
وی راحت ترين مجموعه كه می تواند برای مردم 
و  دانست  را شوراها  كند  تصميم گيری صحيحی 
افزود: هنوز برای تصويب اين تصدی گری ها دير 
واگذار  ديرتر  اختيارات  اين  اما هر چقدر  نشده، 
بيشتر  به شهر  انجام خدمات  مانع  و  شود، ضرر 

می شود.
افزايش  خواستار  كه  اين  ضمن  حاج رسولی ها 
شد،  استان  محلی  و  اسالمی  شورای  اختيارات 
بيان كرد: بودجه استان ها در كشور بايد به مجلس 
برود و همين امر سبب می شود بودجه ديرتر ابالغ 
و  اشاره كرد  اصفهان  استان  بودجه  به  شود. وی 
استان  بودجه  به  كه  است  سالی  چند  داد:  ادامه 
اصفهان توجهی نمی شود، در حالی كه اين استان 
در مباحث درآمدها در بخش معدل های مالياتی از 

همه استان ها پيشروتر است.
تدوين  به  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئيس 
شورايعالی  گفت:  و  كرد  اشاره   91 سال  بودجه 

استان ها حضور فعال داشته و شاخصه هايی برای 
بودجه را بايد بر اساس آن تصويب كنند.

رجوع  ارباب  تکریم  با  رفتار  استاندارد   
نداریم

از  بعد  اصفهان  استان  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
استان تهران در بخش درآمدی بيشترين درآمد را 
دارد، ادامه داد: بايد به استان اصفهان در مباحث 
عمرانی  پروژه های  كه  اين  به  توجه  با  بودجه ای 

زيادی دارد توجه ويژه شود.
حاج رسولی ها در بخشی از صحبت های خود در 
استانداردی  ما هنوز  استاندارد گفت:  آستانه روز 
پيشنهاد  و  نداريم  رجوع  ارباب  با  رفتار  برای 
می شود سازمان استاندارد به  عنوان يك ابتکار يك 
ارباب رجوع  با  رفتار  برای  قبول  قابل  استاندارد 

تعريف كند.
وی همچنين به آسفالت برخی از مناطق شهرداری 
اشاره كرد و گفت: توزيع روكش آسفالت معابر 
در برخی از نقاط شهرداری يکسان نيست و در 
برخی مناطق هنوز معابر خاكی بوده،در حالی كه 

در برخی معابر روكش آسفالت ايده آل است.
وی تأكيد كرد: يك رديف ويژه برای پروژه های 
حداقلی خدمات بايد تعريف و برای مناطق كمتر 
برخوردار در بودجه سال 90 در نظر گرفته شود. 

سراسری

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان:

سهم بافت فرسوده مورد بی عدالتی قرار گرفت

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طی دو سال 
آينده، بی سوادی در اصفهان به صفر می  رسد.

ضرورت  به  اشاره  با  فارس  با  گفتگو  در  عامليان  مجيد  سيد 
در  داشت:  اظهار  جامعه  سطح  در  بی سواد  اشخاص  آموزش 
حال حاضر شناسايی و آموزش اين قشر از جامعه از مهم ترين 

سياست ها و برنامه های آموزشی استان محسوب می شود.
وی افزود: با برنامه ريزی مناسب مسئوالن آموزش و پرورش 
بستر ها و زمينه های ايجاد كالس های آموزشی برای اين افراد 
فراهم شده است و در آينده ای نزديك اشخاص بی سواد موجود 

در سطح استان ساماندهی می شوند.
مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اقدامات 

تصريح  آموزشی  فضای  ساماندهی  راستای  در  گرفته  صورت 
كرد: ايجاد شناسنامه فضا از مهم ترين اقدامات صورت گرفته 
در اين زمينه محسوب می شود و در حال حاضر تمام فضا های 
مربوط به آموزش و پرورش استان شناسايی شده اند و شناسنامه 

فضای آموزشی برای آنها صادر شده است.
وی به يك نوبته شدن بسياری از مدارس اصفهان اشاره كرد و 
گفت: در سال های گذشته 48درصد از دانش آموزان اصفهانی 

در نوبت بعد از ظهر مشغول به تحصيل بوده اند، اما در حال 
اصفهان  مدارس  از  93درصد  ماهه  چند  تالش  با  و   حاضر 

يك  نوبته شده اند.
عامليان با اشاره به اين كه يك نوبته شدن مدارس به همکاری 
و مشاركت مردم نياز دارد، تأكيد كرد: هم  اكنون هفت درصد 
از مدارس استان دو نوبته اند و رضايت مندی خانواده ها از مهم  

ترين داليل يك نوبته شدن تمام مدارس محسوب می شود.

وی به تعداد مدارس يك نوبته موجود در سطح استان اشاره كرد 
و ادامه داد: ابتدای سال تحصيلی جديد يك  هزار و 200 مدرسه 
در اصفهان يك نوبته شده اند و آموزش و پرورش اصفهان در 
زمينه ساماندهی فضا از فضا های موجود در استان به صورت 
بهينه و مطلوب استفاده كرده است. مديركل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بيان كرد: طی دو سال آينده هيچ فرد بی سوادی 
در استان وجود ندارد و بی سوادی در اصفهان به صفر می  رسد. 
وی با بيان اين كه نظام آموزشی اصفهان همواره در حال رشد 
و پيشرفت است، گفت: نظام آموزشی اصفهان استان با استفاده 
از ظرفيت های موجود در راستای اهداف كشور حركت می كند 

و اصفهان در رأس قله نظام آموزشی كشور ايستاده است. 

طی دو سال آینده؛

بی سوادی در اصفهان به صفر می رسد

خبر

خيزش مردمي و لرزش
 پايه هاي ليبرال

جنبش انساني آمريکا و اروپا با عبور از بحث هاي 
حاشيه اي حزبي و حمله به پايه هاي نظام ليبرال- 
سرمايه داري اين مناطق را در آستانه تغييراتي اساسي 

قرار داده است.
كنندگان  تجمع  با  اروپا  مردم  اعتراضي   همگرايي 
خيابان وال استريت موجي از بيم و اميد را در ميان 
سردمداران نظام سرمايه داري ايجاد كرده است. بيم 
از آن رو كه اين موج از حوزه كنترل نيروهاي دولتي 
فراتر رود و حاكميت نظام ليبرال- سرمايه داري را 
از آن  اميد  بيشتري مواجه كند و  با دشواري هاي 
هاي  آفريننده شوک  پنهاني  هاي  دست  كه  جهت 
اجتماعي و سياسي، دستاورد اين جنبش را به نفع 

خود مصادره كنند. 
را  غرب  در  جوانان  اعتراض  و  خشم  آغاز  نقطه 
بايد در نااميدي توده ها از اصالح سيستم اقتصادي 
حاكم بر جوامع غربي و تدابير دولت ها و نهادهاي 
بانك  پول،  المللي  بين  صندوق  مانند  اقتصادي 
جهاني و بانك مركزي اروپا جستجو كرد. در يك 
عمدتًا  جوانان  اعتراض  جنس  توان  مي  كلي  نگاه 
طبقاتي  از شکاف  كه  بدهکاري  مردم  نيز  و  بيکار 
به ستوه آمده اند را در آمريکا و كشورهاي اروپايي 
در  نظام  به حاكميت هاي كالن  اعتراض  از  ناشي 

غرب، مشترک دانست. 
از  كنيد  اشغال  را  استريت  وال  جنبش  آمريکا  در 
17 سپتامبر از پارک زوكکوتي در خيابان آزادي و 
وال  خيابان  در  دوقلو  هاي  برج  ساختمان  نزديك 
استريت آغاز شده و اكنون پس از سه هفته به مناطق 
هفته  دو  است.  شده  كشيده  هم  كشور  اين  ديگر 
بعد هم در 8 اكتبر در آن سوي اقيانوس اطلس در 
خيابان هاي منتهي به مقر اتحاديه اروپا در بروكسل 
معترضان در پارک اليزابت بروكسل اردو زده اند تا 
مقابل ساختمان پارلمان اروپا صداي اعتراض خود 

را به گوش سياستمداران اروپا برسانند. 
اجالس سران اتحاديه اروپا قرار است در هفته آينده 
بدهي  بحران  موضوع  تا  شود  برگزار  بروكسل  در 
جديد  برنامه هاي  تصويب  و  اروپايي  كشورهاي 

رياضت اقتصادي را مورد بحث قرار دهند. 
به عنوان  آمريکا  استريت مركز بورس  خيابان وال 
از گذشت سه هفته  اين كشور پس  مالي  پايتخت 
به  كه  است  مردمي  اعتراضي  حضور  شاهد  هنوز 
سياست هاي تجاري و مالي بانك هاي آمريکايي و 
تزريق بي رويه پول به بانك هاي ورشکسته، بروز 
اجتماعي  عدالتي  بي  همچنين  و  ها  بدهي  بحران 
كه  برخاست  جايي  از  موج  اين  دارند.  اعتراض 
اعدام  حکم  اجراي  به  نسبت  جوانان  از  گروهي 
تروي ديويس زنداني سياه پوست آمريکايي متهم 
به قتل يك افسر پليس فرياد اعتراض سر دادند و 
با استفاده از روش هاي سركوبگرانه تالش  پليس 
كرد آنان را متفرق كند. اما با گذشت چند روز دامنه 
اعتراض گروه 99 درصد عالوه بر شهرهاي مختلف 
آمريکا، برخي كشورهاي اروپايي را نيز در بر گرفته 
است. تظاهرات عالوه بر شهر نيويورک و در مقابل 
آنجلس،  لس  شهرهاي  در  استريت  وال  ساختمان 
لوئيزيانا،  مين  ايالت  و  پورتلند  شيکاگو،  منهتن، 
بوستون، پورتلند، آستين، مينياپوليس، سياتل، آتالنتا، 

ساكرامنتو و كانزاس سيتي گسترده شده است. 
رسانه هاي خبري با پوشش گسترده جنبش اعتراضي 
مردم در آمريکا و اروپا عليه نابرابري  هاي اقتصادي 

نقش زيادي در انعکاس تظاهرات داشته اند. 
راديو فردا در گزارشي از اين تجمع گفته است: بر 
روي پالكاردهاي دست  نويس آنها بر روي كاغذ يا 
كارتن، از همه چيز مي گويند، از بيکاري و وام هاي 
دانشجويي تا جنگ در افغانستان. در محل استقرار 
بنا بر سليقه و خواسته،  افراد در پارک زوكکوتي، 
افراد مي توانند به گروه هاي مختلف حقوق بشري، 
اما  بپيوندند.  يا سياسي  اقتصادي و  محيط زيستي، 
آنچه كه مشخص است يك چيز همه اين افراد را 
به خيابان آورده است، همه آنها مي گويند خواستار 

تقسيم عادالنه ثروت هستند. 
سايت يورونيوز در گزارشي نوشت: تظاهركنندگان 
جامعه  درصد   99 ما  نظير  شعارهايي  سردادن  با 
در  اجتماعي  و  اقتصادي  نابرابري هاي  به  هستيم 

جامع آمريکا اعتراض كردند. 
روزنامه واشنگتن پست هم نوشت: هنوز مشخص 
نيست كه اين اعتراضات تا چه اندازه موفق خواهد 
بود، اما تاكنون موفق شده است تا حمايت گسترده اي 
را در سراسر آمريکا كسب كند. حاميان اين جنبش 
صراحت  به  را  خود  حمايت  توييتر  در  اعتراضي 
اعالم كرده اند و برنامه ريزي ها براي اشغال وال 
استريت در نيويورک به طرح هايي براي اعتراض 
در لس آنجلس، آستين، پورتلند و ديگر شهرهاي 

آمريکا نيز گسترش يافته است. 
اعتراض  موج  از  گزارشي  در  رويترز  خبرگزاري 
در اروپا نوشت: حدود 1500 نفر از مخالفان نظام 
سرمايه داري از كشورهاي هلند، فرانسه و اسپانيا در 
اردويي  بروكسل  مركزي شهر  هاي  پارک  از  يکي 

يك هفته اي ترتيب داده اند. 
روزنامه فايننشال تايمز هم نوشت: معترضان اروپايي 
هاي  سياست  به  اعتراض  در  پيش  ماه  دو  از  كه 
اتحاديه اروپا پاي پياده به سمت بروكسل حركت 
كرده اند. از حدود دوماه پيش شش گروه موسوم 
به معترضين از اسپانيا به راه افتاده تا پاي پياده خود 
اتحاديه  به بروكسل برسانند و به سياست هاي  را 
اروپا اعتراض كنند. تظاهرات هاي شبانه اين گروه 
در مقابل پارلمان اروپا از 8 اكتبر آغاز شده و تا 15 

اين ماه ادامه دارد. 
بحران  بروز  سياسي،  مسايل  كارشناسان  باور  به 
اقتصادي در يونان و ورشکستگي اين كشور نقطه 
آن  تبع  به  و  يورو  ارزش  كاهش  و  شروع ضعف 
اسپانيا،  در  گذشته  سال  از  كه  بوده  اروپا  اقتصاد 
انگليس  و  ايرلند  ايتاليا،  فرانسه،  بلژيك،  پرتغال، 

اعتراض هاي زيادي را به دنبال داشته است.   

نصف النهاز

قاچاق كودكان عراقی به اروپا و حوزه خليج فارس
خانواده  های  از  كودكان  خريد  قاچاق  باندهای  هدف 
جنگ  اثر  بر  را  خود  پدر  كه   است  عراقی  فقير  بسيار 
زندگی  سرپرست  بدون  اكنون  هم  و  داده   دست   از 

می كنند. 
به  گزارش فارس هم اكنون به  دليل فقر وسيع و بيش از 
حد مردم عراق و عدم نظارت كافی دولت اين كشور به  
پايانه های مرزی، كودكان اين كشور به  طعمه های چربی 

برای باندهای قاچاق عضو تبديل شده اند. 
باندهای قاچاق عضو هم اكنون به  شيوه ای بسيار مخفی و در قالب تيم های حرفه ای، 
خانواده  های فقير عراقی را مورد هدف قرار داده  با پول بسيار ناچيز، كودكان و نوزادان 
آنها را خريداری  و به  خارج از مرزهای عراق منتقل می كنند. پديده  قاچاق كودكان 
در عراق، در حالی است كه هشت سال از حضور آمريکا در عراق با حدود 50 هزار 
سرباز اشغالگر، می گذرد و اين كودكان كه چه بسا خانواده های آنها توسط بمب های 
آمريکايی از بين رفته  و يتيم شده اند، هم اكنون بايد تاوان بی سرپرستی و ناامنی را 

نيز پس بدهند.

گزارش ديده بان حقوق بشر از عربستان
ديده بان حقوق بشر در جديدترين گزارش خود اعالم كرد 
كه نيروهاي امنيتي عربستان فعاالن و معترضان عربستاني 
را در منطقه الشرقيه كه شيعه نشين است، دستگير مي كنند 
و به طور معمول تظاهرات اين معترضان به خش��ونت و 

سركوب نيروهاي امنيتي كشيده مي شود.
 به تازگي دو فرد مسن در پي درگيري  با نيروهاي امنيتي 

دستگير شدند.
ديده ب��ان حقوق بش��ر اع��الم كرد ك��ه نيروه��اي عربس��تان در قبال فع��االن اين 
 كش��ور در منطق��ه شيعه نش��ين عربس��تان دس��ت ب��ه اقدام��ات خش��ونت آميز 

زده اند.
وي از مسئوالن عربستان خواست دست از دستگيري خشونت آميز اقوام و نزديکان 
معترض��ان و فعاالن حقوق بش��ر و تظاهركنندگان بردارند. اين در حالي اس��ت كه 
وزارت كش��ور عربس��تان در بيانيه اي تهديد كرد كه هرگونه اعتراض و تجمع را به 

شدت سركوب خواهد كرد.

جهان نما 

حجت االسالم سيادت امام جمعه بخش بلداجی در خطبه های نماز جمعه اين هفته بلداجی  
با اشاره به رويدادها و مناسبت های مهم هفته اخير به ويژه  سفر پر خير و بركت مقام 
معظم رهبری به كرمانشاه اشاره كرد و گفت: ايشان مثل هميشه سخنان گوهرباری را در 
جمع مردم غيور و دلير و شهيدپرور اين استان بيان كردند كه با فرمايشات اخير سخنان 
معظم له مثل گذشته در هر برهه ای از زمان برای ملت ما گره گشا بوده و هست و همه ما 
وظيفه داريم به سخنان ايشان عمل بکنيم، چون ايشان ولی امر مسلمين جهان هستند و بايد 

از واليت فقيه پشتيبانی كنيم.
وی افزود: حضرت آيت ا... خامنه ای فرمودند كه جمهوری اسالمی خواست مردم است 
و در هيچ جای دنيا چنين نيست كه مردم سرنوشت خود را انتخاب كنند. وی انتخابات 
مجلس نهم را يادآور شد و گفت: بايد به كسانی رأی دهيم كه تحصيلکرده، متخصص و 
دلسوز محرومان باشند و به اسالم تعهد داشته باشند. امام جمعه بلداجی خاطرنشان كرد: 
به كسانی كه طرفدار سرمايه داران هستند رأی ندهيد. وی به استناد سخنان امام امت)ره( و 
مقام معظم رهبری برای نمازگزاران در اين خصوص به تفصيل سخن گفت و افزود: اسالم 
دين اعتدال است. راهی است مستقيم، كسانی كه در پيروزی انقالب اسالمی نقش داشته 
اند بيشتر مردم فقير كشورمان بودند، فقرا بودند شما ببينيد كسانی كه در جنگ تحميلی چه 
در پشت جبهه و چه در خط مقدم جبهه به ايران اسالمی و انقالب اسالمی كمك كردند 
واليت و خدمت كردند همين مردم فقير بودند. وی در ادامه به بعضی از اوضاع داخلی 
كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه بعضی ها در جامعه فقط به فکر حفظ منافع خود هستند 
و می خواهند به قضات هم رشوه بدهند و منافع مردم و منافع ديگران را به خطر اندازند و 

جامعه را دچار سردرگمی می كنند. 
تريبون  از همين  نکنند  را اصالح  افراد خود  اين  اگر  ادامه گفت:  در  بلداجی  امام جمعه 
مقدس آنان را به مردم معرفی خواهم كرد. وی در ادامه موضوع حسد را يادآور شد و گفت: 
بعضی ها در جامعه هستند كه به دليل داشتن مال و ثروت هميشه دوست دارند قدرت و 
رياست و مسئوليت در اختيار و در دست آنان باشد و برای رأی مردم احترامی قائل نيستند 
و دوست ندارند مسئوليت پذيری ديگران كه به واقع به مردم خدمت می كنند را ببينند و 
فقط خود را در جامعه می بينند و هميشه در كارهای مردم دخالت می كنند و بدون داشتن 
مسئوليتی در جامعه خود را جلودار مردم می دانند و دوست دارند به مردم حکومت كنند.

خطيب جمعه بلداجی 24 مهرماه هفته پيوند اوليا و مربيان را تبريك گفت و افزود: اوليا 
بايد ارتباطشان را با معلمان و دبيران بيشتر كنند و اوليا همه بايد لقمه حالل به كودكان 
بيشتر به فکر تربيت اسالمی  بايد  باشند، پس ما  بدهند و هميشه به فکر تربيت فرزندان 

فرزندان خود باشيم.
 امام جمعه بلداجی در ادامه گفت: مردم كشورهای جهان بيدار شده اند نه در كشورهای 
به كجا  انقالب ها  اين  اند و سرنوشت  بيدار شده  اروپايی هم  بلکه در كشورهای  عربی 
خاتمه می يابد و بی شك اين انقالب ها پيروز خواهند شد، حق را در دست می گيرند و 
زير پرچم پر افتخار اسالم قرار می گيرند و پيروزی از آن مستضعفين است و خدا فرمود: 
هر كس خدا را ياری كند خدا هم او را ياری خواهد كرد وی در پايان 29 مهرماه روز 
استاندارد را يادآور شد و گفت: گرامی می داريم اين روز را و هر كس مسئوليت هر كاری 

را بر عهده می گيرد بايد آن را به خوبی انجام دهد.

امام جمعه بخش بلداجی:

بعضی ها جامعه را دچار سردرگمی كرده اند

با  گفت:  اصفهان  آهن  ذوب  برداري  بهره   معاون 
بهره برداري كامل از طرح توازن، ذوب آهن اصفهان 

به يك كارخانه مدرن بهره ور تبديل مي شود.
آهن  ذوب  برداري  بهره  معاون  موج،  گزارش  به 
 40 از  بيش  با  اصفهان  آهن  ذوب  گفت:  اصفهان 
سال سابقه توليد، بالغ بر 58 ميليون تن محصوالت 

نوردي را توليد و به بازار عرضه كرده است. 
در  شركت  اين  بلندهاي  كوره  توليدي  چدن  وي 
ذكر  تن  هزار   500 و  ميليون   57 را  مذكور  مدت 
 22 گرفته  صورت  توليدات  كل  از  گفت:  و  نمود 
ميليون و 700هزار تن مربوط به كوره شماره يك، 

32 ميليون و 200 هزار تن كوره دو و دو ميليون تن 
و 840 هزار تن توليد مربوط به كوره سوم مي باشد.  
بار  اولين   وي گفت: حدود يك ماه است كه براي 
ذوب آهن توليد خود را با سه كوره بلند شروع و در 
حال عبور ازظرفيت ساالنه 2/2 ميليون تن و رسيدن 

به توليد 3/6 ميليون تن مي باشد.
توليد  افزايش  سير  اين  نمود:  تصريح  راد  خسروي 
با آماده شدن برخي از اجزاء طرح توسعه توازن كه 
 در كمتر از يکسال آينده صورت مي گيرد سريع تر 
مي شود و ان شاءا... با بهره برداري كامل از طرح 
فوق، ذوب آهن اصفهان به يك كارخانه مدرن بهره 

ور تبديل خواهد شد. وي با اشاره به همت و تالش 
همه كاركنان اين شركت براي افزايش توليد گفت: 
اين افزايش توليد در حالي صورت گرفته است كه 
توليد،  اين شركت در سه جبهه  همکاران پوالدمرد 
بازسازي و مدرنيزاسيون تجهيزات قديمي و تحقق 
كامل پروژه هاي طرح توسعه توازن در حال تالش 

هستند.
اواخر  در  سه  شماره  بلند  كوره  شد:  يادآور  وي 
شهريورماه دچار يك اختالل تکنولوژيکي شد كه با 
همت و تالش همکاران طي سه شبانه روز اين كوره 

نيز در مدار توليد قرار گرفت. 

با بهره برداري کامل از طرح توازن؛

بسترالزم براي افزايش توليد ذوب آهن اصفهان فراهم شده است 
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گفت:  اصفهان  استان  دامداران  اتحاديه  مديرعامل 
دام  غذای  واردات  تعرفه  دولت  كه  صورتی  در 
همچنين  و  شيرمصرفی  قيمت  كند  حذف  را 

محصوالت لبنی نيز كاهش می يابد.
قاسم علی حسن زاده با اشاره به تاثير خشکسالی های 
اصفهان،  استان  در  دام  غذای  بر  اخير  سال  چند 

اظهار داشت: خشکسالی چند سال گذشته موجب 
به  و  كشور  در  علوفه  كشت  زير  سطح  كاهش 

خصوص در استان اصفهان شده است.
وی با تاكيد بر اين كه در حال حاضر ذخيره علوفه 
بيان  ندارد،  وجود  اصفهان  در  دام  غذای  برای 
داشت: هم اكنون تمام علوفه دام در استان اصفهان 

از سوی بندر و ديگر استان ها تامين می شود كه 
اين عامل موجب افزايش قيمت خوراک دام و در 

نهايت افزايش قيمت شير شده است.
مديرعامل اتحاديه دامداران استان اصفهان، افزود: 
را  سويا  و  ذرت  جو،  واردات  تعرفه  دولت  اگر 
حذف كند، قيمت خوراک دام و در نهايت قيمت 

شير نيز كاهش می يابد. وی در خصوص افزايش 
قيمت لبنيات در اصفهان، تصريح كرد: اين افزايش 
يا  و  جهاد  دام  معاونت  سوی  از  بايد  را  قيمت 

كارخانجات شير پاستوريزه پيگيری كرد.
حسن زاده با اشاره به اين كه از 16 مهر ماه امسال مقرر 
شد، كارخانجات از در كارخانه شير خام را با قيمت 
5600 ريال از دامدار خريداری كنند، خاطرنشان كرد: 
بر اين اساس مقرر شد كارخانجات شير دام، شير را 
به  چربی  درصد  با 2/5  ليتری  يك  های  پاكت  در 
قيمت 7000 هزار ريال به فروش برسانند كه قيمت 

تمام شده شير خام برای دامدار با يك سود متعارف 
6600 ريال برآورد شد.

دامداران  حاضر  حال  در  اين كه  بر  تاكيد  با  وی 
اصفهانی بر روی قيمت شير فروشی خود متضرر 
شده اند، گفت: با توجه به اين كه شير خام فروشی 
با يك سود متعارف برای دامدار 6600 ريال تمام 
می شود و هم اكنون نيز قيمت تمام شده شير با 
اين قيمت مصوب هزار ريال باالتر است، دامداران 
 اصفهانی به رروی قيمت شير فروشی خود ضرر 

می كنند.

استان اصفهان، اضافه  دامداران  اتحاديه  مديرعامل 
كرد: دامداران صنعتی نيز كه توليد انبوه شير دارند 
قيمت  از  باالتر  را  محصول  اين  معمول  طور  به 
اين كه  بيان  با  وی  رسانند.  می  فروش  به  مصوب 
اين محصول  يارانه شير، وضعيت  از زمان حذف 
شير  كمبود  اصفهان  در  و  شده  بهتر  استان  در 
وجود ندارد، افزود: در حال حاضر روزانه 2400 
از  كه  شود  می  توليد  اصفهان  استان  در  شير  تن 
 اين ميزان 500 تا 600 تن شير به خارج از استان 

می رود. 

 ناهيد شفيعی
اصفهان،  بازرگانی  اتاق  ميدانی  تحقيق  اساس  بر 
قرار  نيرو  تعديل  وضعيت  در  توليدی  واحدهای 
دارند و بيکاری در بخش صنعت و كشاورزی در 

حال افزايش است.
خسرو كسائيان رئيس اتاق بازرگانی اصفهان كم آبی 
را از ديگر چالش های مهم اقتصادی و فرهنگی استان 
برشمرد و گفت: كشاورزی استان در معرض تهديد 
همکاری  با  استان  مسئوالن  كه  است  نياز  و  بوده 

انجام  راستا  اين  در  مهمی  اقدام  بخش خصوصی 
دهند. محمود اسالميان نايب رئيس اتاق بازرگانی 
اصفهان نيز در گفتگو با زاينده رود، اين شرايط را 
تاييد كرد و گفت: نتايج يك تحقيق ميدانی و علمی 
از هزار و 400 واحد توليدی در استان نشان داده در 
يك سال گذشته بيش از 11 درصد نيروی انسانی 
شاغل در اين بخش تعديل شده اند. وی حداكثر 
احتمال خطا در اين مطالعه را بين سه تا چهار درصد 
دانست و گفت: به عبارت ديگر نتيجه اين تحقيق كه 
دو سه ماه قبل انجام شد تا 95 درصد درست است 
و به جز صنايع دولتی، بقيه واحدها با زيان انباشته 

روبرو شده اند.
تمام  قيمت  افزایش  درصد   25 ميانگين 

شده  
اسالميان از افزايش 25 درصدی قيمت تمام شده 
توليدات اين واحدها پس از افزايش قيمت انرژی 
وقتی  ديگر  سوی  از  گفت:  و  داد  خبر  كشور  در 
توليدكنندگان اجازه باالبردن قيمت ها را ندارند و 
عدم  از  نوعی  با  دارد  ادامه  شدت  به  نيز  واردات 
تعادل روبرو هستيم كه نتيجه ای جز ضرر و زيان 

توليدكنندگان نداشته است.
سهميه  مشابه  ای  يارانه  پرداخت  خواستار  وی 
و  شد  معدن  و  بخش صنعت  به  خانوارها  ماهانه 
مشکالت  حل  برای  كه  ديگری  پيشنهاد  گفت: 
موجود مطرح كرديم محاسبه هزينه مصرف انرژی 
باعث  كه  است  سابق  های  نرخ  با  واحدها   در 
می شود دولت مجبور نباشد از يك طرف قبوض را 
با نرخ های بيشتر محاسبه كند و از سوی ديگر برای 

پرداخت اين قبوض تسهيالت كمکی بپردازد.    
افزايش  بازرگانی اصفهان  اتاق  عضو هيات مديره 
هزينه های توليد برای واحدهای توليدی را باعث 
تعديل نيرو در اين واحدها دانست و گفت: اجرا 
حداكثر  قانون  توليد،  موانع  رفع  قانون های  نشدن 
قابل  نيز  جاری  قوانين  ساير  و  داخل  ساخت 
بازنگری هستند و نظارت بر اجرای قوانين همواره 

بايد مورد توجه باشد.    وی ادامه داد: بخش نامه 
پنج ساله بدهی معوق  تقسيط  برای  بانك مركزی 
واحدهای توليدی كه از سوی بانك مركزی صادر 

شده مورد توجه بانك ها قرار نمی گيرد.
بار اشتغال بر دوش صنعت هم هست

مشاور استاندار اصفهان در امور صنعت با اشاره به 
معادن  و  در صنايع  افزايش حجم سرمايه گذاری 
اصفهان گفت: استاندار و معاونانش تاكنون جلسات 
متعدد و كارگروه های ويژه ای برای رفع مشکالت 

صنعتگران برگزار كرده اند كه مصوبات آن در حال 
گذراندن مراحل اداری برای ابالغ و اجراست.

گذاری  سرمايه  واحد  پنجره  ايجاد  عظيمی  رحيم 
در استان را نيز با هدف حمايت از بخش صنعت 
و معدن دانست و گفت: حاكميت استان بيشترين 
فعاليت خود را برای ايجاد اشتغال متمركز كرده تا 
تعهد ايجاد فرصت های شغلی جديد در اصفهان به 

ويژه با كمك اين بخش مولد اقتصاد محقق شود.
انتظار یک ساله شد

برای  معدن  و  صنعت  فعاالن  انتظار  ادامه  از  وی 
گفت:  و  داد  خبر  حمايتی  های  بسته  اعالم 
هدفمندی  قانون  اجرای  به  كه  اين  وجود   با 
يارانه ها خوشبين بوده و هستيم اما در طرح اوليه 
 دولت برای اجرای اين قانون پيش بينی شده بود 
30 درصد مازاد يارانه ها در اختيار بخش خصوصی 
قرار گرفته و در قالب تسهيالت زودبازده و كم بهره 

بين اين واحدها توزيع شود.
تسهيالت  اين  بينی  پيش  از  هدف  عظيمی 
و  توليد  شرايط  تغيير  را  صنعتگران  برای   كمکی 
بهينه سازی تکنولوژی ها و خط توليدشان عنوان 
كرد و گفت: به اين ترتيب پرداخت يارانه به بخش 
توليد باعث افزايش راندمان توليد می شد و زمينه 
فراهم  المللی  بين  بازارهای  در  حضور  برای   را 
می ساخت در حالی كه هنوز تصميمی مشخص و 

درستی در اين زمينه اتخاذ نشده است.
وی با اشاره به تهيه بسته حمايتی صنعت و معدن 
گفت:  ها  يارانه  هدفمندی  قانون  اجرای  از  پيش 
تمامی چارچوب ها، ضوابط و آيين نامه های مورد 
اين  با  توليدی  واحدهای  شدن  همگام  برای  نياز 
تحول اقتصادی در بسته حمايتی ای پيش بينی شده 
بود كه متاسفانه هنوز تصميمی برای ابالغ يا اجرای 

آن گرفته نشده است.
ابهام در طرحی که قرار بود مشکالت را حل 

کند
مشاور استاندار اصفهان پرداخت تسهيالت كمکی 

برای جبران هزينه های افزايش قيمت انرژی را نيز 
با اين كه بسته  بيان كرد و گفت:  در همين راستا 
بايد  اما  باشد  كارگشا  بسيار  توانست  می  حمايتی 
پذيرفت كه هدفمندكردن يارانه ها اقدام پيچيده ای 
به  آن  انتظار داشت مشکالت  توان  نمی  است كه 

سرعت حل شود.
 وی ادامه داد: هنوز هم اين قانون با آزمون و خطا و 
در مواردی به صورت پايلوت اجرا می شود با اين 
حال در نهايت به بهبود معيشت و اقتصاد خانوارها 

كمك خواهد كرد.
عظيمی اظهار اميدواری كرد همت و شجاعتی كه 
به  ها  يارانه  هدفمندی  قانون  اجرای  برای  دولت 
خرج داد ادامه يافته و به بخش توليد و صنعت نيز 
سرايت كند. وی گفت: خوشبختانه در حوزه انرژی 
نتايج قابل مالحظه ای به دست آمده و اجرای اين 
طرح تا حدود زيادی مصرف آب و برق و گاز مردم 
را كاهش داده و به حد استاندارد رسانده، موضوعی 
كه اميدواريم در بخش صنعت و معدن هم با همين 

جسارت و قدرت رخ دهد.  
قطب صنعت کشور در تنگنا

های  يارانه  درصد   11 اختصاص  به  اشاره  با  وی 
به  معدن  و  صنعت  از  حمايت  بسته  در  حمايتی 
اصالح و بهينه سازی خط توليد گفت: در صورت 
اجرای اين بسته پيشنهادی، تحولی شگرف و قابل 
توجه در واحدهای توليدی رخ خواهد داد كه باعث 
رقابت پذيری كيفيت و قيمت محصوالت می شود.
به  باتوجه  معدن  و  صنعت  امور  كارشناس  اين 
استقرار بيش از هشت هزار و 500 واحد توليدی 
خواند  كشور  صنعت  قطب  را  اصفهان  بزرگ، 
و  گذاری  سرمايه  حجم  بيشترين  ثبت  گفت:  و 
ركوردهای توليد محصوالتی مانند فوالد، نساجی ها 
اين  گواه  اصفهان  در  كشور  ساختمانی  مصالح  و 
موضوع است. همچنين استان ما در اجرای فرمان 
جهاد اقتصادی پيشرو بوده و هر روز كلنگ طرح 
های عمرانی جديد با ظرفيت های تازه ايجاد اشتغال 

به زمين می خورد.
و  صنایع  در  جدید  شغل  هزار   30 ایجاد 

معادن 
وی همچنين درخصوص وضعيت كنونی اشتغال در 
اين بخش نيز خاطرنشان كرد: سال گذشته بين 25 
تا 35 هزار اشتغال جديد در اين بخش ايجاد شد و 
افزايش  اين رقم تاحدود زيادی  قرار است امسال 

يابد.
شاخص  های  پروژه  ترين  مهم  از  يکی  عظيمی 

صنعتی استان را ساخت مجتمع فوالد مارشنال در 
شرق اصفهان معرفی كرد و گفت: اجرای اين طرح 
از هفته گذشته آغاز شد و قرار است بيش از سه 
ميليون تن فوالد و بيش از 15 هزار شغل جديد به 

ظرفيت اضافه كند.
اعتصابات کارگری به حداقل رسيد

اين كارشناس امور صنعت و معدن حفظ اشتغال 
موجود را نخستين اولويت مديريت استان بيان كرد 
و گفت: اولويت بعدی افزايش ظرفيت اشتغال استان 

می باشد و براساس آماری كه تاكنون به دست آمده 
به  كارگری  اعتصابات  و  تحصن  جاری  سال  در 

حداقل رسيده است. 
وی از ادامه فعاليت كارخانه ها با حداقل مشکالت 
به جز يکی دو  داد و گفت: در حال حاضر  خبر 
حتی  و  توليد  حال  در  واحدها  بقيه   كارخانه، 
افزايش ظرفيت خود هستند  سرمايه گذاری برای 

فناوری،  علمی،  قطب  اصفهان  اين  بر  عالوه 
 تحقيقاتی و پروژه های هايتك كشور است و در اين 
قابل  تحقيقات  و  ها  گذاری  سرمايه  ها   بخش 

مالحظه ای انجام شده است.
تعدیل نيرو در قطب صنعت کشور طبيعی 

است
كارخانجات  بيشتر  درخواست  ادامه  در  عظيمی 
برای  بانکی  تسهيالت  دريافت  را  اصفهان  استان 
با  استانی  در  گفت:  و  كرد  بيان  ظرفيت   افزايش 

پااليشگاه  اندازه  و  حد  در  صنعتی  های  كارخانه 
  ... پتروشيمی و  اصفهان، فوالدمباركه، ذوب آهن، 
گاهی هم تعديل نيروهای انسانی يا تغيير خطوط 
های  سياست  حال  عين  در  است،  طبيعی  توليد 
بخش  از  حمايت  برای  استان  كالن  و  راهبردی 
خصوصی و حفظ اشتغال موجود، با قدرت و قوت 

دنبال می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان اعالم کرد؛

حذف تعرفه علوفه، قيمت شير را كاهش می دهد

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه

آسانسورهايي كه آسان 
نمي برند

تاريخچه پيدايش آسانسور بر اساس اسناد تاريخي 
به 253سال قبل از ميالد مسيح باز مي گردد و گفته 
مي شود كه مصريان باستان نيز بوسيله باالبر در اهرام 

حركت مي كردند.
سال 1850 نخستين آسانسور هيدروليکي براي يك 
ساختمان چهار طبقه ساخته شد و در سال1853 اليشا 
گرويس از اهالي نيويورک، آسانسوري با نوعي ايمني 
خودكار براي ممانعت از سقوط سکوي اين وسيله 

ساخت.
و  رفت  پيش  سرعت  به   آسانسور  ساخت  فناوري 
بسياري از سازندگان ساختمان هاي جهان اين وسيله 

مفيد و كارا را نصب كردند.
با  ايتاليايي ها  شده،  ارائه  آمارهاي  آخرين  براساس 
نصب 850هزار دستگاه آسانسور رتبه نخست را در 
از آن آمريکا  دنيا به  خود اختصاص داده اند و پس 
با 700 هزار و چين با 610 هزار دستگاه آسانسور 

رتبه هاي دوم و سوم را در اختيار دارند.
اولين كارخانه آسانسورسازي در ايران توسط وزارت 
مسکن و شهر سازي در سال 1350 در شهر صنعتي 
سوييسي  شركت  يك  تحت ليسانس  قزوين  البرز 
راه اندازي شد و بعد از آن كارخانجات ديگري توسط 

شركت ها ي خارجي در ايران فعاليت كردند.
اين وسيله كه تسهيالتي خوب دارد و از جمله موارد 
وجه تمايز ساختمان ها براي انتخاب مشتري محسوب 
مي شود، گاهي تبديل به يك معضل و در برخي موارد 

حادثه آفرين شده است.
بنا بر آمار هاي آتش نشاني در بخش حوادث، آسانسور 
با 70 درصد بيشترين آمار را به خود اختصاص داده 
پارگي كابل هاي  افراد، قطع برق و  است و حبس 
اتصالي و بيرون آمدن قرقره هاي نقاله هاي آسانسور 

بيشترين علت بروز اين حادثه است.
گفت:  نشاني  آتش  ايمني  كارشناس  باقريان  ليال 
شکستگي قرقره ها، كشش نداشتن و ضعيف بودن 
سيم و كابل باال و پايين بر و نيز سوختن منبع برق از 
جمله مواردي است كه در بعد طراحي و نصب غلط، 

باعث بروز حادثه در آسانسورها مي شود.
وي با اشاره به اين كه يکي ديگر از عوامل بروز اين 
كاربري  با  آسانسور  نوع  نداشتن  سنخيت  حوادث 
براي  خانگي  آسانسورهاي  گاه  افزود:  است،  آن 
استفاده  درماني  مراكز  در  اداري  آسانسور  و   ادارات 

مي شود.
وي اضافه كرد: آنچه كه در اين باره قابل تامل است 
كاربرد قرقره ها و كابل هاي دست دوم كشور هايي 
نظير هلند، ايتاليا و يا واردات نامرغوب از كشورهايي 

مانند چين است.
قطع  زمان  در  افراد  محبوس  شدن  وي،  گفته  به 
برق آسانسور و سقوط كابين، رايج ترين نوع حادثه 
آسانسور است در حالي كه آسانسور بايد به سيستم 
بلك اوت مجهز باشد تا در زمان قطع شدن برق كابين 

در يك طبقه ديگر متوقف شود.
آسانسور،  در  حد  از  بيش  شدن  سوار  افزود:  وي 
غيراستاندارد  قطعات  با  آسانسور  قطعات  تعويض 
و عدم مهارت تکنسين هاي تعمير كار از ديگر علل 

وقوع حوادث در آسانسور هاست.
وي با اشاره به اين كه فقدان قطعات مرغوب از ديگر 
گفت:  آسانسورهاست،  سقوط  در  شايع  علت هاي 
قطعات وارداتي آسانسور تنها داراي CE مبدا بوده و 
بدون انجام هيچ گونه تست ايمني داخل كشور استفاده 

مي شود.
CE قسم نامه اي است كه طي آن توليدكننده به كيفي 
بودن محصولش متعهد مي شود و به طور طبيعي اظهار 
خود توليدكننده براي تضمين ايمني و كيفيت يك 

محصول كافي نيست.

انتظار برای دریافت یارانه توليد، یک ساله شد

تعدیل نیروی تولید در صنایع اصفهان ادامه دارد

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استانداري اعالم کرد:

خسارت 750ميلياردی خشكسالي
 در چهارمحال و بختياري 

و  چهارمحال  استانداري  بحران  مديريت  مركز  مديركل 
 89-90 زارعي  سال  ميزان خسارات خشکسالي  بختياري، 
استان  در  را  سالجاري(  شهريورماه  پايان  تا   89  )مهرماه 

750 ميليارد تومان اعالم كرد.
داشت: خشکسالي  اظهار  ايرنا  با  گفتگو  در  فرهادي  ستار 
مختلف  بخش هاي  به  زيادي  زراعي90-89 خسارت  سال 
كشاورزي و صنعت استان وارد كرده است. وي خسارات 

بازه زماني  اين  را در  زلزله، رانش زمين و آتش سوزي در جنگل ها  از سيل،  ناشي 
32 ميليارد تومان اعالم و تصريح كرد: بخش اعظم باليا و حوادث طبيعي استان در 
شهرستان هاي كوهرنگ، اردل، لردگان، كيار و مناطق روستايي و عشايرنشين رخ داده 

است.
فرهادي، برنامه ريزي براي آموزش و پيش آگاهي از باليا به منظور كاهش خسارات 

ناشي از اين گونه حوادث را از اولويت هاي مركز مديريت بحران استان عنوان كرد.

مدیر کل هماهنگي امور اقتصادي استانداري اعالم کرد:

ايجاد 13هزار فرصت شغلي پايدار 
در چهارمحال و بختياري 

محال  چهار  استانداري  اقتصادي  امور  هماهنگي  كل  مدير 
نيمه  پايدار در  ايجاد 13هزار فرصت شغلي  از  بختياري  و 
داشت:  اظهار  استان خبرداد.علي شهريارپور  در  امسال   اول 
هدف گذاري ايجاد اشتغال شش ماهه امسال در استان 18 هزار 

و 686 نفر بوده كه 74 درصد آن تحقق يافته است.
وي با بيان اينکه تعهد ايجاد اشتغال سالجاري در استان 23 
هزار و 474 فرصت شغلي است، تصريح كرد: نماينده عالي 

استان اين تعهد را براي دستگاه هاي اجرايي 35 هزار فرصت شغلي تعريف كرده است. 
شهريارپور با اشاره به تعهد ايجاد 13 هزار و 600 فرصت شغلي استان در سال گذشته، 
اظهار داشت: اين تعهد با تحقق 168 درصدي، منجر به ايجاد 28 هزار و 124فرصت شغلي 
در سال گذشته شد. وي بابيان اينکه نرخ بيکاري استان در سال گذشته 14/6 درصد بوده 
است، تاكيد كرد: نرخ بيکاري استان در بهار امسال به 12/3 رسيده است. شهريارپور گفت: 

نرخ بيکاري استان امسال در مقايسه با سال قبل 2/3 كاهش يافته است.

مدیرعامل کارخانه سيمان شهرکرد خبر داد:

رشد  33 درصدی صادرات
 سيمان شهركرد 

مديرعامل كارخانه سيمان شهركرد از افزايش 33 درصدي 
نخست  ماهه  شش  در  كارخانه  اين  از  سيمان  صادرات 

سالجاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 باقر اميني گفت: در شش ماهه نخست سالجاري 170 هزار 
تن سيمان از كارخانه سيمان شهركرد به كشورهاي عراق و 

كويت صادر شده است.
وي گفت: كارخانه سيمان شهركرد با افزايش 10 درصدي 

توليد سيمان خود عالوه بر تامين نياز داخلي، بيش از 177 هزار تن كلينکر به خارج از 
كشور صادر مي كند.

 اميني ظرفيت توليد سيمان اين كارخانه را يك ميليون تن در سال اعالم كرد و افزود: 
هم اكنون 10 نوع سيمان در اين كارخانه توليد مي شود.

مديرعامل سيمان شهركرد تصريح كرد: چهار نوع سيمان توليدي اين كارخانه به خارج از 
كشور صادر مي شود.

خبر

آگهی مزایده خودرو سال 1390 مرحله دوم 
اس��تانداری اصفهان در نظ��ر دارد تعدادی از خودروها و ماش��ين آالت متعلق به 
خود را به اس��تناد بند 38 قانون بودجه س��ال 1390 کل کشور و همچنين مجوز 
کميس��يون ماده 2 ب��ه ش��ماره 880190 م��ورخ 1390/07/5 از طریق مزایده 
عموم��ی به فروش رس��اند. لذا متقاضي��ان می توانند از تاری��خ 1390/07/24 
لغای��ت 1390/07/28 از س��اعت 9 صب��ح لغای��ت 12 ظهر جه��ت دریافت برگ 
ش��رایط شرکت در مزایده و بازدید از خودروهای مذکور به پارکينگ ماشين آالت 
اس��تانداری واقع در کيلومتر 4 جاده اصفهان خورزوق و از ساعت 14 لغایت 16 
به مرکز بازگش��ت امور اتباع و مهاجرین خارجی واقع در جاده اصفهان – تهران – 

خيابان پتروشيمی – پشت انبار بنياد مسکن مراجعه نمایند.

اداره کل امور اداری و مالی استانداری اصفهان 

نوبت اول

م الف/10826



4Sunday 16 October 2011  يك شنبه 24 مهر1390/ 18 ذی القعده 1432/ شماره 638                     

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود

است.  مربيان  و  اوليا  پيوند  روز  مهر،  بيست و چهارم  
به دعوت  اين روز آغاز می شود  از  پيوند كه  در هفته 
گرد  ای  در جلسه  آموزان،  دانش  اوليای  مدرسه،  مدير 

هم می آيند. 
و  خود  گذشته  سال  های  فعاليت  از  گزارشی  مدير 
مشکالت  و  دهد  می  ارائه  اوليا  به  را  همکارانش 
پايان  در  و  گذارد  می  ميان  در  آنها  با  را  مدرسه 
داوطلب انجمن  در  عضويت  برای  اوليا  از   تعدادی 

می شوند.
تعيين  انجمن  در  اوليا  نمايندگان  گيری  رای  از   پس 
و  اول  خانه  ارتباط  زنجير  استحکام  كه  اين  می شوند. 
دوم دانش آموزان چقدر است جاي بررسي دارد. انجمن 
ملی اوليا و مربيان ايران سازمانی است كه در آن تعصب 
مذهبی، طبقاتی، نژادی و يا سياسی راه ندارد و فقط به 

جنبه تربيتی همگانی متوجه است.
همچنين آرمان انجمن بهسازی روابط اجتماعی در سطح 
وسيله  به  جوان  نسل  تربيت  طريق  از  جهان  و  كشور 
كسانی است كه تمام يا قسمتی از وقت، نيرو و كوشش 
خود را وقف تأمين آينده اجتماع و جهانی می كنند كه 

ما در آن زندگی می كنيم....
نمايندگان  بر  عالوه  مدرسه،  مربيان  و  اوليا  انجمن  در 
پرورشی،  مربی  معاونان،  از  يکی  مديرمدرسه،  اوليا، 
نماينده  و  دارند  عضويت  نيز  مدرسه  معلمان  نماينده 
تواند  می  برحسب ضرورت  نيز  آموزی  دانش  شورای 
در جلسات انجمن شركت كند. انجمن برای باال بردن 
كالس  آنها،  مشاركت  تقويت  و  ها  خانواده  آگاهی 
 های آموزش خانواده را در طول سال تحصيلی برگزار 
می كند. تصميم گيری در مورد كالس های تقويتی و 

فوق برنامه با انجمن است.
تهيه  تعميرات،  مانند  مسائلی  و  مدرسه  مالی  گردش 
تجهيزات زير نظر انجمن است. آنچه كه در آموزش و 
پرورش به نام مدرسه محوری خوانده می شود، چيزی 
نيست جز تفويض اختيارات گسترده برای اداره مدرسه 
اوليا و مربيان. كاهش تصدی گری دولت و  به انجمن 
سپردن كار مردم به مردم از طريق تقويت انجمن ميسر 

است.
همديگر  با  كه  صورتی  در  مربيان  و  اوليا  های  انجمن 
 ارتباط افقی داشته باشند، می توانند تبديل به بزرگ ترين
اخير  های  سال  در  چند  هر  شوند.  جامعه  مدنی  نهاد 
آموزش  های  سازمان  به  اختيارات  تفويض  طريق  از 
تمركززدايی  جهت  در  هايی  گام  مناطق  و  پرورش  و 
عنوان  به  محوری  مدرسه  بحث  و  است،  برداشته شده 
از سوی مديران آموزش و پرورش مطرح  يك نگرش 

شده است.
وجود  درازی  فاصله  مطلوب  نقطه  به  رسيدن  تا  اما 
طور  به  و  هستند  ور  دنباله  نهادهای  ها،  انجمن  دارد. 
سوی  از  كه  است  تصميماتی  تاييد  آنها  نقش  معمول 
اداری  قدرتمند  بوروكراسی  نماينده  عنوان  به  مدير 
و سلسله  تمركز  به  ميل  اداری  می شود. سيستم  اتخاذ 
مربيان،  و  اوليا  انجمن  مانند  نهادهايی  و  دارد  مراتب 
محتوا  از  را  آموزی  دانش  شورای  و  معلمان  شورای 
آنها  نمايشی  و  تشريفاتی  پوسته  فقط  و  كند  می  تهی 
در  تلقی  اين  گستردگی  ديگر  مانع  كند.   می  حفظ  را 
آوری  جمع  فقط  انجمن  وظيفه  گويا  كه  است  جامعه 
مدرسه  كمبودهای  جبران  برای  اوليا  مالی  های  كمك 
 است و در واقع به چشم يك موسسه خيريه به آن نگاه

می كنند. 

در  مربيان  و  اوليا  مستمر  ارتباط  تاثير  بررسی 
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

های  فعاليت  به  مادران  و  پدران  بيشتر  كلی  طور  به 
فراهم  در  و  بوده  مند  عالقه  خود  فرزندان  آموزشی 
تحصيالت  برای  الزم  تسهيالت  و  امکانات  ساختن 
فروگذار  كوششی  هيچ  از  خود  فرزندان  آميز  موفقيت 

نمی كنند.
فرزندان  موفقيت  خواهان  مادری  و  پدر  هر  واقع  در 
ديرين  سنت  و  احساس  يك  مبنای  بر  است.  خويش 
مشخص ترين مسئوليت خانواده در قبال زيست و رفاه 
فرزند خويش در تامين غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و 

تربيت خالصه شده است.
تسهيالتی  چهارچوب  در  مسکن  و  پوشاک  و  غذا 
تأمين  كند  می  فراهم  خود  برای  خانواده  كه 
ها خانواده  فرزندان  زمينه  سه  اين  در  شود.   می 
در كنار ديگر افراد خانواده از امکاناتی كه نيازهای آنها 

را رفع می كنند بهره مند می شوند.
شرايط اجتماعی امروز وضعی پيش آورده است كه در 
ای  آن تالش عمده  مادر،  و  پدر  مجموع كوشش های 
كه به هدف مشخص تربيتی متوجه باشد جايی ندارد و 

دستخوش اغماض و بی توجهی است.
كه  كنند  می  تصور  هنوز  ها  خانواده  از  بعضی  اوليای 
تامين  امکانات مالی و مادی و  وظيفه پدر و مادر تهيه 
نيازهای اوليه فرزندان است و كار تربيتی را بايستی به 
مدارس واگذار كرد و با اين نقطه ديد كه مسأله تربيت 
به مدرسه محول است از مهم ترين نيازهای دوره رشد 
فرزندان خويش بی توجه می گذرند و احتماالً به محض 
مشاهده رفتار نابهنجار در فرزندان خود مدرسه و معلم و 

ديگر عوامل تربيتی مدارس را مقصر می پندارند.
شرايط  به  عمومی  آموزش  های  سياست  و  ها  هدف 
طبيعی و متوسط هر گروه سنی متوجه است و مدرسه 
ها  ضرورت  كه  نيست  آن  مجال  معمول  طور  به  را 
به  و  دهد  تشخيص  نيز  را  فرد  تربيتی  نيازهای  و 
های  نگرش  اين  مجموعه  كند.  دنبال  مطلوب  صورت 
را  شرايطی  مدارس،  مسئوالن  و  آموزان  دانش  اوليای 

برخی  تاثير  تحت  آموزان  دانش  كه  سازد  می  فراهم 
قرار مدرسه  و  خانه  بين  فاصله  در  مخرب   عوامل 

گيرند.
بر  عميقی  تاثير  چنان  مواقع  برخی  در  عوامل  اين 
شخصيت، رفتار و امور آموزشی دانش آموزان بر جای 
می گذارد كه كليه تالش ها و زحمات اوليا و مربيان و 
و  كودكان  تربيت صحيح  سازد.  می  ثمر  بی  را  معلمان 
نوجوانان كوشش و همکاری متقابل خانواده و مدرسه 
تربيتی  روزمره  مسائل  چاره جويی  و  شناخت  برای  را 

ايجاب می كند. 
و  مدرسه  و  خانه  مستمر  پيوند  امروزه  كه  طوری  به 
ارتباط متقابل اوليا و مربيان به عنوان يکی از مهم ترين 

اركان تعليم و تربيت مطرح است.
خويش  فرزند  تربيت  مسئوليت  مادر  و  پدر  كه  آنجا 
و  نيازها  آن  از  و  كنند  می  محول  مدرسه  به  يکجا  را 
چارچوب  در  كه  خويش  فرزند  تربيتی  های  ضرورت 
هستند  فارغ  گنج�د،  نمی  رسم�ی  و  عموم�ی  تربي�ت 
را  ه�ا  فرص�ت  رسم�ی،  تربيت  نتاي�ج  انتظار  به  و 
پديد  كمبودهايی  و  ها  دشواری  دهند  می  دست   از 
به  مدرسه  و  و همفکری خانواده  كه همکاری  آيد  می 
موثر آنها  رفع  جهت  در  تواند  می  سادگی  به  و   موقع 

باشد.
خانواده ها اغلب از هدف ها و رئوس آموزش و پرورش 
رسمی و ابعاد آن بی اطالعند و بنابراين ممکن است از 
با تربيت رسمی مدرسه ای تربيتی مخالف   نظر مسائل 

عمل كنند.
اين شيوه زمانی تعديل می شود كه بين مدرسه و خانواده 
تبادل اطالع و تجربه معمول باشد و جنبه فردی تربيت 
به چاره جويی  و  كنند  متقابل شناسايی  با همفکری  را 

نقص ها و كمبودها بپردازند.
مسائل  شناخت  در  را  معلم  مدرسه  و  خانه  همکاری 
تربيت  مقاصد  و  ها  كلی روش  و جنبه  ياری می دهد 
فرد هماهنگ  تربيت  با ضرورت های عينی  را  عمومی 
آگاه  مستلزم  نوجوانان  و  كودكان  شناسايی  كند.  می 
و  عاطفی  و  فکری  خصوصيات  آن  به  مربی  بودن 

رفتاری كودک است كه در مدرسه ظاهر نمی شوند و 
يا فقط در خانه  از شرايط خانوادگی نشأت می گيرند 
رشد و  ظهور  مجال  خانوادگی  محيط  با  ارتباط  در   و 

دارند.
برای مربی و معلم نيز در مساله تربيت و تعليم گاه و بيگاه 
مسائلی پيش می آيد كه چاره جويی آنها مستلزم آگاهی از 
علت هايی است كه از شرايط خانوادگی ناشی می شوند. 
گفتني است: يکی از عمومی ترين و موثرترين روش ها 
اوليای مدرسه، توسعه  برای جذب مشاركت والدين و 

انجمن های اوليا و مربيان در مدارس است.
آموزشی  محتوای  بايد  ها  گردهمايی  و  ها  نشست  اين 

داشته باشد.
خالصه كالم آن كه نظارت، هدايت و حمايت مستمر 
پيشرفت  و  شخصيت  رشد  موجبات  تواند  می  والدين 
مطلوب تحصيلی فرزندانشان را فراهم آورد. معذلك خيلی 
از اوليای دانش آموزان به علل گوناگون از كار خود سر باز 
 می زنند و اين امر را فقط برعهده خود مدرسه و مربيانش

می گذارند.
كودک  روانشناسي  استادان  از  يکي  سالك،  لي 
درباره  كورنل،  دانشگاه  در  كودكان  متخصص  و 
گويد:  مي  مدرسه  با  والدين  ميان  ارتباط  اهميت 
هاي فعاليت  و  مدرسه  شما  كه  بيند  مي  كودک   وقتي 
 مربوط به آن را آنقدر مهم مي دانيد كه در آن شركت

مي كنيد، در درون خود احساس رضايت مي كند.
شما فرزند  به  مدرسه  و  خانه  جلسات  در   شركت 
مي فهماند كه اطالعات بي واسطه و آزادانه بين شما و 

آموزگار او رد و بدل مي شود.
براي  نيز  كودک  بدهيد،  اهميت  مدرسه  به  شما  اگر 
شود.  مي  قابل  بيشتري  احترام  آموزگارش  و  مدرسه 
هاي فعاليت  در  والدينشان  كه  كودكاني  گويد  مي   وي 
مربوط به مدرسه شركت مي كنند، نوعي روحيه اجتماعي 
پيدا مي كنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن 
احساس مسئوليت بيشتري دارند. كليه كودكان، مدرسه 
را كمي شبيه خانواده، و خانواده را كمي شبيه مدرسه 

مي دانند.

جامعه

به مناسبت روز پيوند اولياو مربيان:

زنجیر خانه اول ودوم دانش آموزان چقدر محكم است؟

گزارشخبر

در استان چهارمحال و بختياري

هزار نابينا و كم بينا شناسايي 
شدند

معاون توانبخشی اداره كل بهزيستی استان چهارمحال 
و بختياری از شناسايی يك هزار و 727 نابينا و كم 
بينا در اين استان خبر داد. تهمينه اسماعيلی با اشاره به 
اين كه يك هزار و 727 نابينا و كم بينا در اين استان 
شناسايی شده اند، اظهار داشت: از اين تعداد 106 نفر 
دانشجو و در حال تحصيل و 60 نفر فارغ التحصيل 
دانشگاهی هستند. وی افزود: خدماتی كه به اين قشر 
از سوی بهزيستی صورت می گيرد عبارتند از كمك 
هزينه ازدواج، بيمه مکمل، كمك هزينه اياب و ذهاب 
 به دانش آموزان و دانشجويان، پرداخت شهريه های
آزاد و شبانه، توزيع  نور،  پيام  دانشگاهی دانشجويان 
وسايل كمك بخشی به نابينايان و كم بنيايان و پرداخت 
بيمه مکمل به سرپرست اين افراد است. به نقل از مهر 
معاون توانبخشی اداره كل بهزيستی استان چهارمحال و 
بختياری با اشاره به اين كه در روز عصای سفيد از50  
نفر از نابينايان و كم بينايان كه در زمينه های فرهنگی، 
افراد  استان و كشور جز  علمی و ورزشی در سطح 
برتر بودند تجليل به عمل خواهد آمد، اذعان داشت: 
استان  اين  بينايان در  نابينايان و كم  عمده مشکالت 
 مناسب نبودن مبلمان شهری و شرايط سخت بانك ها
برای اعطای دست چك و وام به اين افراد است. وی 
بيان داشت: در مناسب سازی كردن فضای شهری بايد 
شهرداری، استانداری و ادرات مربوط همکاری الزم را 
با اداره كل بهزيستی استان داشته باشند. معاون توانبخشی 
اداره كل بهزيستی استان چهارمحال و بختياری يادآور 
شد: كتابخانه رودكی به صورت اختصاصی در اختيار 
افراد كم بينا و نابينايان قرار گرفته و 20 دستگاه رايانه 
گويا و سايت تخصصی و كتاب بريل در اين كتابخانه در 

اختيار اين قشر قرار داده شده است.

اورژانس چادگان خبر داد:

 كاهش 11/5 درصدي
ماموريت هاي تصادفي 

مسئول امور پايگاه هاي اورژانس شهرستان چادگان 
گفت: تکنسين هاي مركز فوريت هاي پزشکي شهرستان 
ماموريت   154 به  جاري  سال  ابتداي  ماه  شش  در 
تصادفي اعزام شدند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
11/2 درصد كاهش نشان مي دهد. به گزارش روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، حسن نظري 
گفت: مركز فوريت هاي پزشکي شهرستان چادگان در 
شش ماهه نخست سال جاري در 586 ماموريت شامل 
154 ماموريت تصادفي و 432 ماموريت غيرتصادفي 
افراد بستري شده در  تعداد  شركت كرده است. وي 
ماموريت هاي تصادفي و غيرتصادفي را به ترتيب 106 و 
123 نفر عنوان و اضافه كرد: در اين مدت، 19 نفر در اين 
شهرستان بر اثر حوادث مختلف جان خود را از دست 
دادند كه تعداد فوت شدگان بر اثر حوادث رانندگي، 
به  بيماري  غرق شدگي در رودخانه سد زاينده رود و 
ترتيب دو، چهار و 13 نفر بوده است. نظري با بيان اين 
كه ماموريت هاي غيرتصادفي اورژانس پيش  بيمارستاني 
اين شهرستان در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 17/8 درصد افزايش داشته است، اظهار 
داشت: تعداد حوادث ويژه شهرستان چادگان در شش 
ماهه نخست سال 89، دو مورد بود كه اين ميزان در 

مدت مشابه امسال به صفر رسيده است.

پليس مالزي: 

6  قاچاقچي ايرانی دستگير 
شدند 

رئيس دايره مبارزه با مواد مخدر پليس ايالت سالنگور 
از دستگيری شش تبعه ايرانی در فرودگاه بين المللی 
كواالالمپور به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داد. به نقل از 
روزنامه استار چاپ مالزی، نورالدين قادر در اين ارتباط 
افزود: از چمدان های شش تبعه ايرانی شامل پنج زن و 
يك مرد مواد مخدر شيشه جاسازی شده در اسپری مو و 
 بدن به ارزش 500 هزار رينگي�ت كش�ف و ضب��ط شده
قاچاق  برای  جديد  شيوه  را  روش  اين   است.وی 
مواد مخدر عنوان كرد و گفت: ماموران گمرک تنها به 
دليل سنگين تر بودن قوطی های اسپری نسبت به آنها 
مشکوک شده و مواد مخدر را كشف كردند. پس از 
دستگيری يك زن در ابتدای ماه جاری به جرم قاچاق 
مواد مخدر در مالزی، اين خب�ر دومين دستگيری و 
كشف مواد مخدر از ايرانيان در اين كشور پس از چهار 
ماه خبرساز نبودن ايرانيان در زمينه قاچاق مواد مخدر 

اس�ت.

حوادث

دادگاه

زنی در دادگاه خانواده با بيان اين كه حدود 30 
سال از شوهرم كتك خورده ام، گفت: اگر شوهرم 
شيشه مصرف نمی كرد و تنها معتاد به ترياک بود، 
باز هم حاضر به ادامه زندگی و تحمل كتك های 
او بودم. در حال حاضر تحملم تمام شد و طالق 

می خواهم.
كه  حالی  در  خانواده  دادگاه  به  مراجعه  با  زنی 
بسيار بی قرار بود، دادخواست طالق خود را به 
اين   269 شعبه  رئيس  مطلبی  سيدمهدی  قاضی 

مجتمع قضايی خانواده ارائه كرد. 
کاش شوهرم تنها تریاک مصرف می کرد 

كاش  كرد:  عنوان  شعبه  اين  قاضی  برابر  در  زن 
به شيشه  و  كرد  می  ترياک مصرف  تنها  شوهرم 
روی نمی آورد تا به زندگی با او ادامه می دادم 
ولی مصرف شيشه او برايم غيرقابل تحمل است. 
وی در ادامه با اشاره به اين كه يك پسر بزرگ 
دارم كه نگران معتاد شدن او هستم، گفت: حدود 
از او  با شوهرم زندگی كردم و هميشه  30 سال 

كتك خوردم و از سوی او تحقير شدم. 

می خواهم جالد باشم! 
زن در ادامه در مقابل قاضی اين پرونده بيان كرد: 
هميشه در برابر شوهرم سکوت كرده و كوتاه آمدم 
 و در واقع هميشه ذليل بودم ولی ديگر می خواهم

جالد شده و حقم را از شوهرم بگيرم. 
وی در ادامه با بيان اين كه وسايل مورد نياز برای 
مصرف مواد مخدر در خانه است و نمی خواهم 
فرزندم در آن محيط باشد، افزود: شوهرم بايد مرا 
طالق دهد و بيشتر از اين مرا عذاب نداده و به 

دادگاه بيايد. 
30 سال کتک کافی نيست؟ 

زن در دادگاه بيان كرد: از ابتدای ازدواج تاكنون 
خوردم  كتك  و  شنيده  ناسزا  شوهرم  از  دائم 
تحمل  توانم  نمی  ديگر  اما  ام  كرده  تحمل  ولی 

كافی برايم  خوردن  كتك  سال   30 كه  چرا   كنم 
است. 

وی در ادامه عنوان كرد: هر بار شوهرم به شکلی 
به دادگاه نيامده تا از يکديگر جدا نشويم و من 
باز هم از او توسری خوردم ولی به خدا خسته 
شدم و بيقراری باعث شده كه دائم تا صبح بيدار 

باشم. 
هم  باز  کشيد،  نمی  شيشه  شوهرم  اگر 

حاضر بودم از او توسری بخورم 
زن در ادامه در مقابل قاضی اين شعبه بيان كرد: 
اگر شوهرم شيشه مصرف نمی كرد و من نگران 
آينده فرزندم نبودم، باز هم حاضر به ادامه زندگی 

و كتك خوردن از او بودم. 
آينده فرزندم هستم و  اين كه نگران  بيان  با  وی 

اين موضوع خواب را از من گرفته است، گفت: 
حاضر  حتی  و  نيامده  دادگاه  به  بار  هر  شوهرم 
تا از اين  نيست من از سوی او داور تعيين كنم 

زندگی رها شوم. 
زن در انتها با اشاره به اين كه چهره شوهرم حاكی 
از اعتياد اوست، افزود: ديگر تحمل ندارم و بايد 

به اين زندگی نکبت بار پايان دهم. 
تعيين داور از سوی مرد معتاد 

قاضی اين شعبه با توجه به اين كه مدارک ارائه 
شده از سوی زن در خصوص اعتياد مرد موجود 
خواهان  و  كرد  دعوت  آرامش  به  را  زن  بود، 
حضور مرد برای رسيدگی در جلسه بعد شد تا 
تعيين  داور  از سوی مرد  نيافت، زن  اگر حضور 

كند و جلسه پايان يافت.

کاهش تصدی گری 
دولت و سپردن کار 
مردم به مردم از 

طریق تقویت انجمن 
 ميسر است.

انجمن های اوليا و 
مربيان در صورتی 

که با همدیگر ارتباط 
افقی داشته باشند، 
می توانند تبدیل 

به بزرگ ترین نهاد 
مدنی جامعه شوند 

كتک زدن شوهرم تمامی نداشت

 یکتا فراهاني
واقعاً هر يك از ما چگونه مي توانيم به گونه اي متفاوت 
به يك زندگي شاد دست يابيم؟ اشتياق و عالقه  ما، 
انتظارات و خواست هاي ما و حتي شخصيت ما همگي 
در برخورداري از چگونگي زندگي شاد و موفق موثر 

است.
بعضي افراد، شادماني را به داشتن شغل و حرفه اي مناسب 
مي دانند و عده اي ديگر ترجيح مي دهند ازدواج موفقي 
داشته باشند و سعادت را دريافتن ارتباطاتي صميمي 
جستجو كنند. مهم نيست شما شادماني را چطور براي 
خود تعريف كنيد، استراتژي هاي كلي و خاصي در اين 
ارتباط وجود دارند كه ثابت شده اند با به كارگيري آنها 
مي توان به شادماني بيشتري دست يافت و بدين ترتيب 

زندگي شادي را تجربه كنيد. از آنجا كه شاد زيستن هنر 
است،در اينجا راه هايي به شما ارائه مي شودكه بتوانيد از 
زندگي شادي بهره مند شويد و حتي اين شادماني براي 
شما به صورت عادتي در بيايد كه نيازهايتان را نيز به 
خوبي برآورده سازد. به عالوه اين استراتژي ها باعث 
خواهد شد هميشه ديد مثبتي داشته باشيد. عادت هاي 
كهنه و هميشگي خود را تغيير دهيد؛ طوري كه شادماني 
را برايتان به ارمغان  بياورد و در زندگي تان صلح و 

آرامش توام با لذت داشته باشيد.
توجه داش��ته باش��يد که همه چيز سر جاي 

خود قرار گرفته
بعضي از ما عادت كرده ايم نيمه پر ليوان را ببينيم و 
بعضي ديگر نيمه خالي آن را. دفعه بعد كه در ترافيك گير 

افتاديد، به اين فکر كنيد كه چقدر جالب است فرصتي 
برايتان پيش آمده كه مي توانيد بيشتر به اتفاقاتي كه طي 
روز برايتان افتاده، فکر كنيد و بر آنها متمركز شويد و 
سعي كنيد راه حلي براي آنها بيابيد يا آنها را حل كنيد؛ 
حتي ممکن است در اين هنگام، فکر بکري به ذهنتان 
 برسد كه منجر به تصميم گيري بزرگي براي شما در آينده 
مي شود. دفعه بعد كه براي خريد مايحتاج خود به مغازه 
مي رويد و با صف طوالني مشتريان مواجه مي شويد، به 
جاي اين كه عصباني شويد و در انتظار بمانيد، يك مجله 
برداريد و شروع كنيد به خواندن داستاني جذاب و به اين 
ترتيب اوقات خوبي را براي خود فراهم سازيد .بدين 
صورت، شما در پايان روز احساس صلح و شادماني و 
آرامش خواهيد كرد. وقتي را براي خود در نظر بگيريد 
و شروع كنيد به اين كه دريابيد هر چيزي كه در اين دنيا 
 مقابل ديدگان شما قرار گرفته، درست سر جاي خود

 واقع شده است.
سپاسگزار باشيد

شما در طول روز چند بار از كلمه »متشکرم« استفاده 
مي كنيد؟ چند بار در روز همان كلمه را از ديگران 
مي شنويد؟ اگر سعي كنيد هميشه قدردان باشيد و در 
سپاسگزاري از ديگران، مقدم باشيد و نخست خودتان 
 از ديگران تشکر كنيد، در آينده، كائنات نيز به گونه اي
قرار مي دهد كه خودتان مورد  شما را در موقعيتي 
سپاس واقع شويد. بنابراين، ياد بگيريد سپاسگزار باشيد 
و درهاي قلب خود را براي دريافت فراواني و لذت 

باز بگذاريد.
مهربان باشيد

اين خيلي سئوال برانگيز نيست كه چرا ديدن مهرباني 
احساسي  شدن  برانگيخته  باعث  ديگران  به  كردن 
خوشايند و حالي خوب در ما مي شود و آرزوها و 
كارهاي خوب ما را نيز جهت مي بخشد. به راستي، 
مهرباني كردن به ديگران نيز منتقل شده و به محيط 
پيرامون ما هم سرايت مي كند و مطمئنا اگر به كسي 
مهرباني كنيد، او نيز با شما رفتار مهربانانه اي خواهد 

داشت. وقتي به ديگران مهرباني مي كنيم سرسپردگي 
و عالقه  خاصي نسبت به ما پيدا مي كنند و تجربه 
جديدي سرشار از لذت و شور و شوق در زندگي به 

وجود مي آيد.
به لحظات عشق بورزید

بودن در لحظه، به معناي زندگي در لحظه است. ما اغلب 
آنقدر به اتفاقات پيش رو و حوادث آينده يا آنچه از قبل 
در زندگي مان گذشته، توجه مي كنيم كه هيچ گاه نمي 
توانيم قدر و منزلت و ارزش لحظه اي را كه در آن 
هستيم »اينجا و همين حاال« بدانيم. وقتي ما به هر لحظه 
 از زندگي خود عشق بورزيم، مي توانيم شادی هاي
زندگي مان را نيز دوست داشته باشيم و لحظات شادي 

را تجربه كنيم.
به تصویر شادي بنگرید

برآن  بيندازيم و  به چيزي نظر  بايد  ما  اوقات  گاهي 
متمركز شويم تا بتوانيم آن را بسازيم و به وجود آوريم. 
البته اين بدان معنا نيست كه شما غير صادقانه رفتار كنيد، 

كارهايتان بايد واقعي، صحيح و مفيد باشد، اما پيشنهاد 
مي كنيم گاهي اوقات با نگاه كردن به صورتي شاد كه 
مي تواند در مقابل مان حركت كند، شما مي توانيد خود 
نيز آنچه را از مقابل تان مي گذرد، بيافرينيد. تحقيقات 
نشان مي دهند خنديدن و نگاه كردن به چهره اي خندان، 
به راستي ما را شادمان تر مي كند. مطالعات بيشتر نشان 
مي دهد اگر ما طوري رفتار كنيم كه انگار شاد هستيم، 
واقعاً هم  احساس شادماني و لذت به زندگي ما راه 

مي يابد.

 شاد زيستن هنر است 
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كارگ��ردان: مازي��ار مي��ري، تهيه كنن��ده: همايون 
اسعديان، فيلمنامه: امير عربي، صداگذاري: ساسان 
نخعي، تدوي��ن: محمدرضا موييني، بازيگران: ليال 
حاتمي، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضياني، 

حسين ياري، امير آقايي.
خالصه داستان: 

در خالص��ه داس��تان فيلم »س��عادت آب��اد« آمده 
است: ياس��ی كه در زندگی مشترک اش با محسن 
دچ��ار ترديدهايی ش��ده، تصميم می گي��رد برای 
 او جش��ن تولدی بگيرد و خاطرات��ی را يادآوری

كند.
او ب��رای بهتر برگزار ك��ردن مهمانی، همه چيز از 
قب��ل پيش بينی می كند، غاف��ل از اين كه همه چيز 

مطابق با خواسته او پيش نمی رود…
يک��ی از بهترين كارگردانی ها در س��ال های اخير، 
بهترين فيلم اجتماعی يك دهه اخير، بهترين فيلمی 
كه درباره شهر تهران ساخته است، مجموعه ای از 
بهترين و درس��ت ترين بازی ها، بهترين فيلمی كه 
در تمام تاريخ س��ينمای ايران درب��اره ارتباط زن 
و مرد س��اخته شده اس��ت، از نظر فنی بهترين و 
از نظر درونمايه باري��ك بينانه ترين فيلمنامه تمام 

تاريخ سينمای ايران.
حامد بهداد بهترين، درس��ت ترين و ش��يرين ترين 
ارائ��ه فيل��م  اي��ن  در  را  زندگ��ی اش   ب��ازی 

كرده است.
ليال حاتمی عالی، مهناز افشار فوق العاده، فيلمنامه 

بی نظير و كارگردانی سنجيده است.
اما چيزی مهم تر از همه اين ها در فيلم وجود دارد 

كه باعث شده سعادت آباد يك فيلم استثنايی باشد. 
يك بخش تکان دهنده فيلم واگذاری س��هم قابل 
 توجهی از كش��ف مناس��بات و روابط بين آدم ها

به تماشاگر است.
ام��کان اين را به تماش��اگر دادن كه خودش پيش 
ب��رود. توازن عجيبی در فيلم وجود دارد كه باعث 
می شود در عين حال كه ريتم آن همواره پوياست، 
هيچ چي��ز اضافه ای در آن گفته نش��ود. فيلم يك 
 اثر هنری اس��ت كه در حد يك بازی هوش پيش
م��ی رود و ما را وامی دارد كه خودمان مناس��بات 

را كشف كنيم.
نق��ش »دان��ای كل« در فيلم به حداقل می رس��د 
و بيش��تر چيزها ب��ه ذهن بيننده واگذار می ش��ود. 
 ياس��ی زن خ��وش قلب، معص��وم و پ��اک نيتی

است. 
بهرام س��ال ها قبل عاشق ياس��ی بوده و هنوز هم 
خاطرخواه اوس��ت. تهمينه از قبل ازدواج كرده و 
در شب مهمانی متوجه عشق پنهان بهرام به ياسی 

می شود.
ياس��ی با وجود دروغ ها و خيانت های محسن از 
او جدا نخواهد شد. محس��ن قصد دارد پول  های 
بهرام را باال بکش��د. ياسی باردار است. هيچکدام 
از اين مفاهيم به طور صريح و آش��کاری در فيلم 

گفته نمی شوند. 
س��عادت آباد تصوي��ری واقع��ی و تکان دهنده از 
جامعه )و ش��ايد به خصوص ته��ران امروز( به ما 
ارائه می كند و ش��ايد اين هم��ان نکته بزرگ فيلم 

است كه باعث شده فيلم استثنايی باشد.

حال و هوايی ك��ه اين فيلم از تهران ارائه می دهد 
تصنعی و غلو شده نيست.

بلکه آنقدر واقعی و راس��تين ثبت ش��ده كه امروز 
و امس��ال به هيچوج��ه واقعی ب��ودن آن را حس 
نمی كنيم. بيشتر از هر فيلم مستندی درباره زندگی 
امروز در اين س��ال  های پر التهاب، س��عادت آباد 
دنياي��ی محص��ور ش��ده در گوش��ی های موبايل، 
پيامك ه��ا و تماس ه��ای تلفن��ی را ب��ه ما نش��ان 

می دهد.

دنيايی احاطه ش��ده ب��ه وس��يله آپارتمان ها كه با 
دروغ ه��ای رنگارنگ و خيانت ه��ای مکرر مزين 

شده است.
در س��عادت آب��اد با فيلمی مواجه هس��تيم كه هم 
فوق الع��اده اجتماعی اس��ت، و هم در خصوص 
ظرافت ه��ای رواب��ط زن و م��رد بی نهايت باريك 
بين اس��ت. عجيب تر و مهم تر از همه اين كه اين 
بع��د اجتماعی و اين باريك بينی را با لحنی كاماًل 
اصلی پيدا می كنيم، نه دربند اين هستيم كه بدانيم 

حقيقت چيست و فردا چه خواهد شد.
آنچ��ه به دس��ت آورده اي��م فقط تصوير ش��دن 
لحظات��ی ن��اب از زندگی انس��ان، مث��ل لحظه ای 
ك��ه وقت خوردن يك قرص ياد توصيه دوس��تی 
می افتيم و از مصرف آن منصرف می شويم نيست؛ 
بلکه ي��ك آگاهی بزرگ اس��ت از چيزی كه دور 
و ب��ر ما می گذرد و م��ا هم بارها ابع��ادی از آن 
 را تجربه كرده ايم ولی ش��ايد هرگز به آن اهميتی

نداده ايم.

مسئول انجمن هنرهای نمايشی استان اصفهان از 
استانی  تئاتر  سومين جشنواره  و  بيست  برگزاری 
اصفهان از 24 تا 27 مهرماه خبر داد. رسول هنرمند 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: از ميان 25 اثر ارسال 
شده به دبيرخانه اين جشنواره، 9 اثر برای نمايش 

در جشنواره تئاتر استانی انتخاب شدند.
وی افزود: اين آثار توسط شورای بازبينی متشکل 
اسماعيل  و  شهداد  مهدی  شاهين فر،  احمد  از 

روز  سه  طول  در  و  شدند  انتخاب  موحديان 
برگزاری جشنواره نيز توسط داوران تهرانی مورد 

داوری قرار می گيرند.
اين كارشناس تئاتر با بيان اين كه جشنواره استانی 
تئاتر مقدمه ای برای راه يابی به جشنواره تئاتر فجر 
است، گفت: از بين آثار راه  يافته به اين جشنواره، 
دو تئاتر به جشنواره منطقه ای كشور معرفی و آثار 
انتخابی به جشنواره فيلم فجر راه می يابند. هنرمند 

تاكيد  انتخابی  تئاترهای  نمايش  مکان های  درباره 
طی  فرشچيان  استاد  هنری  فرهنگی  مجتمع  كرد: 
چهار روز برگزاری بيست و سومين جشنواره تئاتر 
استان اصفهان، از ساعت 18 ميزبان 9 اثر انتخاب 

شده برای نمايش است.
وی تصريح كرد: همچنين تاالر هنر در دو سانس 
آثار  و  بوده  اين جشنواره  ميزبان  10 صبح و 15 
صحنه  روی  به  نيز  تاالر  اين  در  شده  انتخاب 

می رود.
رسيده  آثار  كرد:  عنوان  ادامه  در  مسئول  اين 
از  اصفهان  تئاتر  جشنواره  سومين  و  بيست  به 
نجف  فالورجان،  سميرم،  لنجان،  شهرستان های 
هستند.  اصفهان  و  خوانسار  شاهين شهر،  آباد، 
اين جشنواره به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد 
سازمان  همکاری  با  و  اصفهان  استان  اسالمی 
فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان و تاالر هنر به 
منظور ارتقا و كشف استعدادهای خالق نمايشی 
عهده  بر  جشنواره  مسئوليت  و  می شود  برگزار 
 حميد شهرانی، مسئول هنرهای نمايشی اداره ارشاد

اصفهان است.

از امروز؛

جشنواره تئاتر استانی اصفهان كليد خورد

نقد

اخبار كوتاه

امروز در شهرکرد؛
دوره تربيت مربی طرح 
صالحين برگزار می شود

و  چهارمحال  سپاه  كارمندان   سازمان  بسيج   مسئول 
صالحين  طرح  مربی  تربيت  دوره  گفت:  بختياری 
روزهای 24 و 25 مهرماه جاری در شهركرد برگزار 
می شود. به گزارش فارس، موسی انصاری در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: بهترين حلقه تربيتی آن است 
كه مربی در هر شرايطی بتواند با گروه به سهولت در 
ارتباط برگزاری و با آنها ارتباط معنوی و عاطفی داشته 

و كارهای تربيتی خود را دنبال كند.
وی تعالی معنوی توأم با رشد ايمان آگاهانه و بصيرت 
بسيجيان را مهم ترين هدف از برگزاری طرح صالحين 
مربيان  مديران،  تربيت  و  تعليم  گفت:  و  برشمرد 
تربيتی،  مختلف  عرصه های  در  كارآمد  و  شايسته 
فرهنگی، تقويت باورهای دينی و توسعه اخالق و 
رفتارهای اسالمی در ميان آحاد بسيجيان از ديگر اين 

اهداف به  شمار می رود.
 انصاری در ادامه با اشاره به كاركردهای گروه تربيتی 
طرح صالحين، گفت: انس و الفت، ارتباط چهره به 
اوليه، تذكرات فردی، شناسايی  چهره، رفع شبهات 
جمله  از  انگيزه  تقويت  و  توانمندی  و  ظرفيت 
كاركردهای فردی اين گروه محسوب می شود. مسئول 
سازمان  بسيج  كارمندان  سپاه چهارمحال و بختياری 
برگزاری جلسات هم انديشی را از جمله كاركردهای 
جمعی اين طرح عنوان كرد و گفت: برنامه ريزی، 
تحليل مسائل روز، آسيب شناسی فعاليت ها و محيط، 
برگزاری سلسله جلسات سياسی، اعتقادی، اخالقی، 
متفرقه و برگزاری جلسات كتابخوانی با محوريت كتب 
 شهيد مطهری از ديگر كاركردهای جمعی برگزاری اين

طرح است.
وی مشاركت گروهی در اجرای مأموريت های پايگاه 
را از جمله كاركردهای سازمانی اين گروه برشمرد و 
گفت: تقويت انگيزه های حضور در برنامه های پايگاه،  
پيگيری  افراد،  از وضعيت  با شناخت  كارها  تقسيم 
حضور افراد به صورت فرا سازمانی و كادر سازی برای 
مسئوليت های سازمان از مهم ترين اين كاركردهاست. 
انصاری افزود: برای برگزاری اين دوره آموزشی از 
 استادان حوزه و دانشگاه شهر مقدس قم دعوت به عمل

آمده است.
تربيت مربی طرح شجره طيبه صالحين ويژه  دوره 
  60 شركت  با  كارمندان  بسيج  توسط  بسيج  اقشار 
طرح  مربی  تربيت  دوره  شد.  خواهد  برگزار  نفر 
صالحين سازمان بسيج كارمندان سپاه قمر بنی هاشم 
)ع( در تاريخ های 24 و 25 مهر ماه جاری در محل 
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهركرد برگزار

می شود.

درباره تازه ترین فيلم سينمایي مازیار ميري

شهامت دانستن راز

فرهنگ و هنر

تحديد حدود عمومي
7/508 شماره: 6014 پيرو آگهي هاي نوبتي قبلي و بموجب دستور ماده 14- قانون 
ثبت تحديد حدود ش��ش دانگ هر يك از قطعات مش��روحه ذيل واقع در ش��هر 
بادرود و خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود بشرح ذيل كه در ايام معينه درج 

گرديده در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
1- از شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذيل آن

264- آقاي حسين قاسمي مبارک آبادي شش دانگ يکباب خانه
3145- خانم ربابه ذاكر هندوآبادي شش دانگ يکباب خانه

3285- آق��اي محمدرضا اميدي بادي و خانم فاطمه مهديان ش��ش دانگ يکباب 
خانه

3511- آقاي عباس نائيني بادي شش دانگ يکباب خانه
3601- آقاي محمد حيدري شش دانگ يکباب خانه

روز تحديد: 90/8/18
3641- آقاي حسين فردوسي بادي شش دانگ قطعه زمين محصور

3657- آقاي محمد پيروي بادي شش دانگ يکباب خانه
3706- آقاي عباسعلي طالبي بادي و غيره شش دانگ قسمتي از يکباب خانه

3824- آقاي احمد زماني بادي شش دانگ يکباب خانه
3941- آقاي حمزه غربالي شش دانگ قطعه زمين محصور

4320- خانم معصومه علي پور شش دانگ يکباب خانه
روز تحديد: 90/08/21

4468- آقاي عبداله طالبي بادي شش دانگ يکباب خانه
8280- آقاي عباس معيني بادي شش دانگ يك باب خانه در حال احداث

8288- آقاي عبداله رفيعيان شش دانگ يکباب خانه در حال احداث
8289- آقاي حسين قصابي شش دانگ يکباب خانه

8290- آقاي محمد حيدريان بادي ششدانگ قطعه زمين محصور
روز تحديد: 90/08/23

8291- آقاي عباس گلي بادي و خانم مريم ذاكري بادي شش دانگ يکباب خانه
8293- آقاي عليرضا آفريني بادي شش دانگ يکباب خانه

8294- آقاي رسول رفيعيان شش دانگ يکباب خانه
8295- آقاي عبداله سپهريان شش دانگ يکباب خانه

8296- آقاي علي پيروي ششدانگ قطعه زمين در حال احداث
روز تحديد: 90/08/25

8297- آقاي رضا معين شش دانگ يکباب خانه
8298- آقاي عباس سيداني ششدانگ يکباب خانه در حال احداث

8299- آقاي مرتضي مخلص زاده بادي شش دانگ يکباب خانه در حال احداث
8300- آقاي روح اله مخلص زاده بادي شش دانگ يکباب خانه

8304- آق��اي عليرضا زارعي و آقاي حس��ين زارعي  ش��ش دان��گ قطعه زمين 
محصور

روز تحديد: 90/08/28
8305- آقاي علي جواني ششدانگ قطعه زمين محصور

8306- آقاي مهدي ترابيان بادي ششدانگ قطعه زمين محصور
8314- آقاي علي شهبازي بادي شش دانگ يکباب خانه

8315- خانم كبري غربالي شش دانگ يکباب خانه در حال احداث
8316- خانم اسماء نجفي شش دانگ يکباب خانه

8319-آقاي شهرام سعيدي مهر ششدانگ قطعه زمين محصور
روز تحديد: 90/08/30

8320- آقاي مجيد سعيدي مهر ششدانگ قطعه زمين محصور
8321- آقاي حس��ين قاس��مي مبارک آبادي و خانم فاطمه يزدان پور شش��دانگ 

يکباب خانه
8322- آقاي علي ستاره بادي ششدانگ قطعه زمين محصور

8325- آقاي سيد احمد طباطبايي و خانم فاطمه اسديان شش دانگ يکباب خانه
8326- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور
8327- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 90/09/01
8328- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور

8329- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور
8330- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور
8331- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور
8332- شهرداري خالدآباد ششدانگ قطعه زمين محصور

8333- آقاي عباس��علي طالبي بادي و خانم ربابه شهبازي بادي ششدانگ قسمتي 
از يکباب خانه

روز تحديد: 90/09/02
2- از شماره 189- اصلي شهر خالدآباد و فروعات ذيل آن

17- موقوفه مس��جد س��جاد به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه بادرود شش 
دانگ يکباب مسجد

85- آقاي عليرضا اسماعيل زاده خالدي شش دانگ يکباب خانه
86- آقاي رضا رمضاني خالدي شش دانگ يکباب خانه

129- آقاي محمد كمالي شش دانگ يکباب خانه
143- خانم عصمت حمامي خالدي شش دانگ يکباب خانه قديمي

روز تحديد: 90/09/05
168- آقاي رحيم كمالي ششدانگ قطعه زمين محصور

180- آقاي حس��ين عباس��عليان و خانم زهرا خواجه اميريان ش��ش دانگ يکباب 
خانه 

270- آقاي عليرضا انصاري خالدي ششدانگ يکباب خانه و باغچه
348- آقاي حسين ملکوتي ششدانگ يکباب خانه

533- آقاي ابوالفضل باقري خالدي و خانم زهرا رضائي ششدانگ يکباب خانه
روز تحديد: 90/09/07

2914 و 2898- خانم عصمت فرازنده خالدي و محمدرضا محمدي و حس��نعلي 
رضا محمدي ششدانگ يکباب خانه و مغازه

2999- خانم فاطمه كريمي مفرد خالدي ششدانگ قطعه زمين محصور
3211- آقاي عباس صفري و خانم مريم صحرايي ششدانگ يکباب خانه

3212- آقاي عباس جمعه خالدي ششدانگ يکباب خانه
3213- آقاي محمدعلي صفري و خانم فاطمه مهرآبادي ششدانگ يکباب خانه

روز تحديد: 90/09/08
3214- آقاي محمدرضا تقي زاده ششدانگ يکباب خانه
3217- آقاي داود كمالي ششدانگ قطعه زمين محصور

3219- آقاي عين اله كمالي ششدانگ قطعه زمين محصور
3220- خانم فاطمه محلوجي خالدي ششدانگ يکباب خانه

3224- آقاي حس��ن س��عيدي زاده مقدم و خانم فاطمه زينالي خالدي شش دانگ 
يکباب خانه

روز تحديد: 90/09/09
لذا بموجب م��اده 14- قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اخطار مي گردد 
ك��ه در روز و تاري��خ مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رس��انند و چنانچه هر 
ي��ك از صاحبان امالک ي��ا نماينده قانون��ي آنها در موقع تعيين ح��دود در محل 
حاضر نباشند مطابق ماده 15- قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد حدود خواهد ش��د. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
ك��ه مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاري��خ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
فق��ط ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعيين 
تکليف پرونده هاي معترضي ثبت،  معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م الف/ 77  تاريخ انتشار: 90/07/24 

طويلي- رئيس ثبت بادرود

تأسيس
7/503 ش��ماره: 2822/ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت فن آوران گيتي گستر مداين 
سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/07/12 تحت شماره 45494 و شناسه ملي 
10260634593 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/07/12 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام 
كلي��ه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل ص��ادرات و واردات، خريد و فروش، توليد و تهيه 

و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  اخذ تس��هيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي 
صرفًا جهت تحقق اهداف شركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات، 
ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، مش��اركت و س��رمايه گذاري در 
ش��ركت هاي دولت��ي و خصوصي، اخذ و اعط��اي نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي و 
خصوصي، انجام امور خدماتي از قبيل طراحي، نظارت اجرا در زمينه امور س��اختماني، 
راهس��ازي، خريد و ف��روش محصوالت و تجهيزات كش��اورزي، طراح��ي و اجراي 
سيستم هاي حفاظتي و شبکه هاي كامپيوتري و هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع 
ش��ركت مرتبط مي باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان سپاهان شهر- بلوار غدير- كوچه 
رزم ش��رقي- پالک 129- تلفن: 6509071، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يکصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يکصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانکي ش��ماره 340 مورخ 1390/06/15 
نزد بانك ملي ش��عبه صمديه اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي امين حقيقي قهنويه به 
س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم نرجس عبدالهي به س��مت نائب رئيس هيئت 
مديره، 3-5- آقاي محمد س��ركوب به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- خانم ش��يدا 
حقيقي به س��مت عضو هيئت مديره، 5-5- آقاي محمد س��ركوب به سمت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي 
تعهدآور ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و با مهر ش��ركت و اوراق 
عادي و اداري با امضاي يکي از اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- 
اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي سيد رضا هاشمي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي محمد نوري به عنوان 
بازرس علي البدل. م الف: 10606/5 آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات 

غيرتجاري اصفهان

تغييرات
7/509 ش��ماره: 8112 آگهي تغييرات ش��ركت سينا برق اردستان به شماره ثبت 291 و 
شناس��ه ملي 10260067397 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
90/7/8 ش��ركت س��ينا برق اردستان در ش��ركت فوق تغييرات به شرح ذيل بعمل آمد. 
مقرر گرديد به موضوع شركت احداث سازه هاي بتني و ابنيه به موضوع شركت اضافه 
و ماده هاي مربوطه اصالح گرديد و آدرس و مركز اصلي ش��ركت از اردس��تان به تهران 
جاده قديم كرج )بزرگراه فتح( خيابان 17 ش��هريور خيابان تهران بتن كوچه سوم پالک 
29 انتقال يافت و ماده هاي مربوط اصالح گرديد. م الف/ 219 فدائي- رئيس ثبت اسناد 

و امالک اردستان

فقدان سند مالكيت
7/510 شماره: 8193 به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًا 
گواهي شده مدعي شده كه سند مالکيت دو حبه مشاع 72 حبه ششدانگ مزرعه مارسا 
53 اصلي واقع در دهستان علياي اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 205 دفتر 
115 امالک بنام ابوالقاس��م خامسي زاده ابيازني ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايي 
مفقود گرديده و معامالت متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکيت 
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر 
كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با 
مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا 
وصول واخواهي بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف/ 220 فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ
7/518 شماره دادنامه: 9009970352301033. شماره پرونده: 9009980352300492. 
شماره بايگانی شعبه: 900519. خواهان: خان شهناز هارونی به نشانی اصفهان – خيابان 
كهن��دژ – خيابان عماد س��يادت – تقاطع 2- فرعی 3- پ��الک4. خواندگان: 1- آقای 
حمي��د آبکناری. 2- خانم مينا جمال زاده همگی به نش��انی مجهول المکان.خواس��ته: 
حضانت. گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم و به شرح 
زي��ر مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی دادگاه. در خصوص تقاضای خانم ش��هناز 

هارونی فرزند اسداله به طرفيت 1- حميد آبکناری فرزند جهانگير. 2- مينا جمال زاده 
فرزند عليرضا بخواس��ته حضانت طفل بدين توضيح كه خواهان بيان داشته خواندگان 
زوجين فرزند و عروس من هس��تند كه دارای يك فرزند مش��ترک بودند و از هم جدا 
هس��تند و زوجه بلحاظ اعتياد زندانی و االن مدت ش��ش س��ال است كه خبری از آنها 
نيس��ت و فرزند آنها بن��ام مهدی پيش من زندگی می كند و جه��ت اتمام امورات وی 
ني��از به حضانت دارم. با عنايت به محتوي��ات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور 
خواندگان و نظر به اينکه رها كردن طفل بدون سرپرست موجب در خطر افتادن تربيت 
اخالقی و جسمی و روحی روانی طفل را به همراه دارد لذا مستنداً به ماده 1172 قانون 
مدنی حضانت طفل به نام مهدی 6 س��اله به طور موقت به خواهان واگذار گردد. رأی 
صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و س��پس 
ظرف بيس��ت روز قابل تجديد نظر خواهی می باش��د. م الف: 10737 زارعی – رئيس 

شبعه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
دادنام��ه:  8709980359600037ک121.ش��ماره  پرون��ده:  كالس��ه   7/519
8809970354700511-88/4/30. ش��ماره بايگانی ش��عبه: 880086.مرجع رسيدگی: 
شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان. شاكی: آقای عبداله الماسی به نشانی سپاهان 
ش��هر – پرديس 8 – ورودی 5 – طبقه 4 عقيلی. مته��م: آقای حميد خانزادی مجهول 
المکان. اتهام ها: 1- نصب پالک نيروی انتظامی. 2- سرقت مستوجب تعزير. گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتويات ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای حميد خانزادی فرزند محمود فعال 
متواری دائر بر س��رقت ش��بانه خودرو پرايد و نصب پالک به شماره 716 س 87 ايران 
13 بر خودرو مسروقه و رانندگی با آن دادگاه از توجه به مفاد شکايت شاكی و گزارش 
مرجع انتظامی، كشف خودرو در يد متهم در حالی كه پالک ديگری بر روی آن نصب 
شده و نظر به عدم حضور متهم و ارائه دفاعيات الزم و ساير قرائن و امارات موجود بزه 
انتسابی را محرز و مسلم تشخيص و مستندا به مواد 656 و 720 قانون مجازات اسالمی 
متهم موصوف را به تحمل دو س��ال حبس تعزيری و 40 ضربه ش��الق بابت سرقت و 
ش��ش ماه حبس تعزيری بابت نصب پالک بر روی خودرو و استرداد خودرو به شاكی 
محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديد 

نظر استان اصفهان خواهد بود. م الف: 10738 
وطن خواهان اصفهانی – دادرس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

نظريه کارشناسی
7/520 ورث��ه مرحوم قط��ب اجرائيه بطرفيت حس��ن ربيعی. مبنی ب��ر مالحظه نظريه 
كارشناس��ی. به اين دادگاه تقديم داشت كه به كالس��ه 342/88 ج/15 شعبه اول دادگاه 
عمومی اصفهان ثبت و نامبرده را مجهول المکان اعالم داش��ته بنابر تقاضای خواهان و 
به اس��تناد ماده 73 قانون آئنی دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی چاپ و منتشر می گردد از خوانده دعوت می شود برای يك هفته 
پ��س از رويت جهت مالحظه نظريه در اين ش��عبه حاضر و ظرف هفت روز از تاريخ 
نش��ر آگهی جهت دريافت نظريه مراجعه و در صورت عدم حضور نظريه ابالغ ش��ده 
محسوب و دادگاه غياباً تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود محل دادگاه خيابان نيکبخت 

می باشد. م الف: 10739
رحيمی – مدير اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
7/553 آگهی ابالغ وقت رس��يدگی در خصوص پرونده كالسه 643/90 خواهان آقای 
مجتبی هنری فرد دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك به طرفيت شركت طال 
رنگ زنده رود به مديريت عباس عزيزی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 
90/9/27 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتش��م 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.
مدير دفتر شعبه 25 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
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به خوردن  ميل شديد  يا عصبانيت  ناراحتي  افرادي كه هنگام 
پيدا مي كنند، بيش از هر چيز بهتر است به روان شناس يا مشاور 

مراجعه و سعي  كنند جايگزيني براي خوردن بيابند...
با  تلفني  تماس  موسيقي،  به  گوش دادن  مانند  جايگزين هايي   
دوست يا دعا. گاهي افراد در شرايط سخت رفتارهاي نامناسبي 
به  مردان مشت زدن  در  مثال  عنوان  به  بروز مي دهند،  از خود 
بالش يا حتي در برخي افراد خشن تر مشت زدن به شيشه هم 
ديده شده است اما از آنجا كه خوردن آسان و فاصله دست و 

دهان كم است، خيلي ها هنگام ناراحتي به خوردن پناه مي برند. 
رفتار  نوع  ناراحت كننده، دو  با شرايط  در كل، هنگام مواجهه 
جريحه دار  افراد  احساسات   وقتي  داريم؛  تغذيه اي  كالسيك 
است  دليل  همين  به  بي اشتها.  يا  مي شوند  پرخور  يا  مي شود، 
كه  شکست عشقي در برخي افراد يکي از عوامل چاقي شناخته 

شده است و در برخي ديگر باعث الغري مي شود.
ترک عادت پرخوري احساسي، به تمرين نياز دارد. افراد بايد 
اين  وقت  هر  تا  پيش بيني كنند  را  رفتار  اين  بروز  زمان هاي 

احساس به وجود آمد، بتوانند خود را كنترل كنند. در لحظه  اي 
كه فرد ميل به خوردن پيدا مي كند، انجام كارهايي مانند بيرون 

رفتن و قدم زدن يا نوشيدن يك ليوان آب مي تواند مفيد باشد.
بهتر است مواد غذايي را از دسترس دور نگه داشت يا اگر فرد 
به طور حتم بايد چيزي بخورد، از خوراكي هاي كم كالري كه 
متخصص تغذيه توصيه كرده است، استفاده كند. اگر خوردن 
مي توان  شده،  كننده  خسته  و  تکراري  خيلي  كرفس  و  هويج 
با روغن  كه  بوداده  مانند ذرت  ديگر  كالري  كم  خوراكي هاي 
كم تهيه شده يا يك مشت تخمه را انتخاب كرد. گاهي مکيدن 
يا  خشك  توت  با  چاي  استکان  يك  نوشيدن  سفت،  آبنبات 
كشمش يا يك بند انگشت مرباي به يا آلبالو مي تواند جلوي 

ميل و اشتهاي شديد به خوردن را بگيرد.

خوراكي هاي  از  كالري تر  كم  خيلي  خوراكي ها  اين  هرچند 
در  نبايد  اما  هستند  چيپس  و  شکالت  بستني،  مانند  پركالري 

خوردنشان زياده روي كرد.

افزايش وقوع سرطان و بيماری های هورمونی مانند 
بيماری های  و  زودرس  پيری  همچنين  و  ديابت 
پوستی به عنوان آسيب های حاصل از تجمع سموم 

در مواد غذايی است.
رئيس انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران با 
بيان اين كه استفاده از سموم شيميايی در پرتقال های 
است،  استاندارد  حد  برابر   12 تامسون  وارداتی 
انجام شده  اين مورد در رديابی های  گفت: مشابه 
سال گذشته در برخی از ميوه های ديگر نيز مشاهده 
اين كه سموم  بيان  با  عبدالهی  است. محمد  شده 
بيولوژيك 20 تا 10 سال آينده نمی توانند جايگزين 
از  استفاده  بنابراين  گفت:  شوند،  شيميايی  سموم 
سموم شيميايی اجتناب ناپذير است. از اين رو بايد 
آمادگی شناسايی و رديابی سميت آنها به صورت 

حاد و مزمن وجود داشته باشد.
اين عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اشاره به وجود برخی مشکالت در زمينه سموم 
استاندارد  ميزان  رعايت  عدم  گفت:  كش،  آفت 
مصرف سموم شيميايی توسط كشاورزان، كاركنان 
سموم  تجمع  موجب  مزارع  و  گلخانه ای  باغ های 
به  اين مسأله  در ميوه ها و مواد غذايی می شود و 
آسيب  كنندگان  مصرف  سالمت  به  مستقيم  طور 
می رساند.رئيس انجمن سم شناسی ايران با اشاره 
استاندارد سموم  از حد  بيش  برابر  استفاده 12  به 
شيميايی در پرتقال وارداتی تامسون گفت: مشابه 
اين مورد در رديابی های انجام شده سال گذشته در 

برخی از ميوه های ديگر نيز مشاهده شده است.
خالء قانونی، مهم ترین چالش مبارزه با سموم 

شيميایی قاچاق است
عبدالهی در ادامه وجود سموم شيميايی قاچاق در 

كشور و استفاده كشاورزان از اين سموم را از ديگر 
مشکالت موجود در زمينه سموم آفت كش دانست 
و به ايسنا گفت: متاسفانه اين موارد زير نظر سازمان 
حفظ نباتات نيستند و خالء قانونی در مورد نحوه 

جمع آوری آن ها وجود دارد.
وی با تاكيد بر لزوم وجود راهکارها و ابزار قانونی 
به منظور كنترل و بررسی ميزان مجاز مصرف سموم 
سازمانی  اگر  داد:  ادامه  ميوه ها  و  غذايی  مواد  در 
همچون وزارت جهاد كشاورزی به اين نتيجه برسد 
كه مصرف يك نوع سم تجمع زيادی از سموم را 
در مواد غذايی ايجاد می كند بايد با داشتن كنترل ها 
و اهرم های قانونی از ورود آن به بازار جلوگيری 

كند. 
اين عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اشاره به تعدد ارگان های رسيدگی به مسأله سم 
يکديگر  با  اغلب  كه  آفت كش  سموم  و  شناسی 
سميت  شناسايی  گفت:  دارند،  وظايف  تداخل 
ميوه ها و مواد غذايی بسيار گسترده است. بنابراين 
اين مسأله بايد در يك ارگان مشخص مانند سازمان 
و  شود  متمركز  بهداشت  وزارت  داروی  و  غذا 
ارگان های ذيربط ديگر محدود شوند و در نهايت 
يك ارگان مسئوليت بررسی سالمت ميوه جات و 

سموم آفت كش را بر عهده گيرد.
ارمغان  زودرس،  پيری  و  دیابت  سرطان، 

سم پاشی بيش از حد ميوه ها
عبدالهی با اشاره به احتمال وجود رابطه بين تجمع 
بيماری های  و  كشاورزی  محصوالت  در  سموم 
مزمن گفت: سم شناس ها بايد اين روابط را بيابند 
تا بتوانند از وقوع بيماری های مزمن مانند سرطان و 

ديابت جلوگيری كنند.

ميزان  افزايش  از  ايران  شناسی  انجمن سم  رئيس 
وقوع سرطان و بيماری های هورمونی مانند ديابت 
و همچنين پيری زودرس و بيماری های پوستی به 
عنوان آسيب های حاصل از تجمع سموم در مواد 
استانداردهای  آموزش  و گفت:  كرد  اشاره  غذايی 
اندركاران  دست  و  كشاورزان  به  سموم  مصرف 
توليد مواد غذايی به ويژه ميوه ها و محصوالتی كه 
به صورت گل خانه ای توليد می شوند از راهکارهای 

مقابله با اين مسأله است.
وی با بيان اين كه شناسايی باقی مانده سموم در 
محصوالت كشاورزی و گلخانه ای و ندادن مجوز 
فعاليت  يك  عنوان  به  محصوالت  اين  به  توزيع 
مبارزه  راهکارهای  ديگر  از  الزم االجرا،  و  معمول 
است،  كش  آفت  سموم  حد  از  بيش  مصرف  با 

افزود: تشکيل كار گروه هايی كه سموم تقلبی را 
از اصلی تشخيص دهد و دستور جمع آوری 
اين سموم را صادر كند، بايد در راس امور 

قرار گيرد.
پيامد استفاده از فاضالب برای آبياری 

مزارع
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هيات  عضو 

تهران با بيان اين كه تجمع نيترات در محصوالت 
كشاورزی و گلخانه ای از ديگر مشکالتی است كه 
بايد بررسی شود، گفت: در برخی اوقات از فاضالب 

نيز برای آبياری محصوالت كشاورزی استفاده 
می شود كه اين مسأله می تواند موجب بروز 

اين  كنندگان  مصرف  در  مزمن  بيماری های 
محصوالت شود.

ايران توجه به سالمت  رئيس انجمن سم شناسی 
با سموم شيميايی  كاركنانی كه در تماس مستقيم 

زمينه  اين  در  اولويت ها  مهم ترين  از  را  هستند 
و  گلخانه ها  كاركنان  كشاورزان،  افزود:  و  دانست 
پرسنل كارخانه های توليد كننده سموم آفت كش 
از گروهای در معرض خطر مسمويت با اين سموم 
و  ماسك  از  استفاده  عدم  صورت  در  كه  هستند 
پوشش حفاظتی مناسب دچار آلودگی خواهند شد. 

افراد  اين  در  تنفسی  و  پوستی  آسيب های 
شايع است.

به  اش��اره  با  عبداله�ی 
گستردگ�ی گروه در مع�رض 

با سم�وم  خطر آلودگی 

كشاورزی در مزارع و باغ های كشور و عدم امکان 
بازرسی و اجبار اين گروه به رعايت استانداردها، 
گفت: وظيفه اصلی در اين زمينه بر دوش سازمان 
صدا و سيما است تا با تدارک برنامه های آموزشی 

در اين زمينه كارساز باشد.

آيین تندرستي

رئيس انجمن سم شناسی و مسمویت های ایران:

پرتقال های تامسون وارداتي سمي هستند

يادداشت

گزارش

هشدار روان  پزشکان:

آلزايمر در راه است
با  بازگشت  و  نگهداري  شناخت،  توانايي  حافظه 
دوباره شناسي اطالع�ات وارد ش�ده به مغ�ز است، به 
اين معني كه اطالعات دريافتي پس از شناس�ايي در 
قسمت هايي از مغز پردازش و در موقع مناسب يادآوري 

مي شوند...
از نوع فوري، كوتاه مدت، ميان مدت  انسان ها  حافظه 
و درازمدت است و قوي و ضعيف  بودن حافظه به 
تمركز اوليه آن بستگي دارد و اين كه فرد چقدر توانسته 
مطالب را در حافظه اش نگهداري كند. قسمت فرونتال 
)پيشاني( مغز وظيفه دريافت داده هاي فوري، تمركز و 
توجه و لوب گيجگاهي و قسمتي از دستگاه ليمبيك 
)هيپوكامپ( وظيفه ضبط و ذخيره حافظه كوتاه مدت، 

ميان مدت و طوالني مدت را برعهده دارد.
دستگاه ليمبيك مركز هيجاني عاطفي انسان هاست و 
حافظه هايي كه با هيجان و عاطفه همراه  شوند بهتر حفظ 
مي شوند. تقسيم بندي ديگر حافظه مهارتي و غيرمهارتي 

است.
حافظه مهارتي، حافظه اي است كه تداوم يك عمل به 
صورت مهارت درمي آيد و براي انجام كار مهارتي، ديگر 
نيازي به يادآوري ذهني نيست و عمل بدون فکركردن 

صورت مي گيرد.
اگر اختالل در هر كدام از نواحي مغزي مربوط به حافظه 
رخ دهد، فراموشي ايجاد مي شود. فراموشي علت هاي 
مختلفي دارد و به دو نوع اختالل حافظه قابل بازگشت 
بيماري هايي  در  مي شود.  تقسيم  غيرقابل بازگشت  و 
مانند آلزايمر، اختالل هاي ژنتيکي يا ضربه هاي پيشرفته 
غيرقابل برگشت و  رفته  بين  از  حافظه  اغلب   مغزي 

است.
با  فراموشي  قابل  بيماري هاي ديگري هم هستند كه 
مثل  داروها  از  بعضي  مصرف  همراهند.  بازگشت 
و  تيروييد  كم كاري  داروهاي  بنزوديازپين ها،  گروه 
بيماري هاي عفوني ممکن است روي مغز اثر بگذارد 
و اختالل حافظه ايجاد كند. با درمان بيماري يا قطع 
به روال عادي خود به سرعت  دارو حافظه   مصرف 

بازمي گردد.
اختالل عملکرد حافظه در بوكسورها نسبت به ساير 
كه  ضربه هايي  زيرا  مي شود  ديده  بيشتر  ورزشکاران 
به سر و صورت آنها وارد مي شود، احتمال آسيب به 
نقاطي از مغز و ابتال به فراموشي را باال مي برد. فراموشي 
هميشه به علت بيماري نيست. خيلي از افراد تمركز 
فکر و  ندارند  شنيده هايشان  و  ديده ها  روي   دقيقي 
مي كنند دچار آلزايمر شده اند به عنوان مثال افراد مضطرب 
و پراسترس، مشغله هاي ذهني متعددي دارند يا كودكان 
بيش فعال و پرتحرک  دقتي روي چيزي ندارند و به غلط 
 تصور مي شود آنها دچار مشکل در يادگيري و حافظه

هستند . 

شكست عشقي چاقتان نكند!
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كند كه اجراء حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن ميس��ر باش��د و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قس��مت اجراء تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای 
حک��م و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرف��ی نکنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به نحوی كه اجرای 
تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی می باش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی 
مص��وب 10 آب��ان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده 
و به آن عمل نمايد. م الف/ 10750 صابری – مدير دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه 

چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9009970351400942 دادنام��ه:  ش��ماره   7/524
8909980351401594. شماره بايگانی ش��عبه: 891595. خواهان ها: 1- آقای 
محمد علی اقتداری. 2- خانم عذرا اقتداری با وكالت آقای مس��عود ش��اهزمانی 
به نش��انی خيابان مير – مقابل داروخانه نقش جهان – اول كوچه هزار دستان – 
سمت راس��ت – طبقه 3. خواندگان: 1- آقای محمود ماهرانی به نشانی خيابان 
ش��هيد دكتر باهنر – كوی قيام – كوچه ش��هيد جمال محمد رضايی – س��مت 
چپ – منزل دوم. 2- آقای محمد مهدی ش��فايی زاده. 3- آقای حس��ن كاظمی 
اس��فه. 4- خانم فخرالس��ادات تابش. 5- خانم اقدس كاظمی اس��فه همگی به 
نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: خلع يد. گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.رأی دادگاه. در خصوص 
دادخواس��ت آقای محمدعلی اقتداری فرزند محمد حسن و خانم عذرا اقتداری 
فرزند محمد حسن با وكالت آقای مسعود شاهزمانی بطرفيت آقايان 1- محمود 
ماهرانی. 2- فخرالس��ادات تابش. 3- حس��ن كاظمی اس��فه. 4- اقدس كاظمی 
اس��فه. 5- محمد مهدی سقائی نژاد مبنی بر خلع يد خواندگان از 120 مترمربع 
زمي��ن پالک ثبتی 850 بخش 14 ثبتی اصفهان، نظر به اينکه دادگاه جهت اتخاذ 
تصميم نياز به جلب نظر كارش��ناس منتخب دادگاه داشته و خواهان ها عليرغم 
اخطار با استدالل كه چون در پرونده های ديگر كارشناسی شده نيازی به جلب 
نظر كارش��ناس نمی باشد، از پرداخت دستمزد خودداری نموده اند كه با توجه 
به اينکه كارشناسی صرفًا از وسايل اثبات دعوی می باشد و دادگاه جهت صدور 
حک��م و اتخ��اذ تصميم نياز به جلب نظر كارش��ناس دارد و ب��دون رعايت اين 
موضوع قادر به اتخاذ تصميم نمی باش��د، لذا با اجازه حاصل از ماده 259 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی، قرار ابطال دادخواس��ت خواهان صادر و اعالم می نمايد. 
قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10749 محمدی جرقويه – رئيس شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9009970352700797 ابالغي��ه:  ش��ماره   7/525
8909980363201975. ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900061. شاكی: آقای محمود 
امينی به نش��انی خيابان طالقانی – كوی شهيد امين اله اعتباری – روبروی منزل 
ش��هيد عليرضا عليزاده. متهم: آقای رسول قاسم زاده به نشانی خيابان طالقانی – 
كوی ش��هيد جواد عابدينی – بن بست صالح – پالک 14. اتهام: ضرب و جرح 
عمدی. گردش��کار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رس��يدگی را اعالم و بعون ا... 
تعالی ذياًل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص ش��کايت 
آقای محمود امينی پزوه فرزند حس��ن عليه آقای رسول قاسم زاده فرزند محمد 
و دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به جامع محتويات و اوراق 
پرونده تحقيقات انجام شده شکايت شاكی گواهی پزشکی قانونی نحوه شهادت 
ش��هود تعرفه ش��ده در پرونده و نحوه اظهارات متهم در صفحات 11-21 اقرار 
ضمنی و تلويحی و اتيان س��وگند ش��اكی مصدوم چون دادگاه مورد را از موارد 
لوث تش��خيص داده و ش��اكی مصدوم در برابر كالم ا... مجيد حاضر و به الفاظ 
جالله خداوند س��بحان اتيان سوگند نموده و عدم حضورمتهم در جلسه دادگاه 
و در نهايت عدم دفاع مؤثر از خويش و مفاد كيفرخواس��ت صادره پيوس��تی و 
س��اير محتويات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را محرز و ثابت دانسته مستنداً 
به م��واد 294-295-297-302-2-304- بند 1 م��اده 480 – بند ب ماده 484 
از قانون مجازات اس��المی متهم موصوف الذكر را جهت حارصه گوشه داخلی 
چشم راس��ت و حارصه باالی لب فوقانی جمعًا به پرداخت دو صدم ديه كامله 
و جهت كبودی اطراف داخلی جش��م راست و حارصه باالی لب فوقانی جمعًا 
به پرداخت دو صدم ديه كامله و جهت كبودی اطراف چشم راست به پرداخت 
س��ه هزارم ديه كامله و از نوع انتخابی در حق ش��اكی محکوم می نمايد. مهلت 
پرداخت ديه از زمان وقوع حادثه )1389/12/4( به مدت يکسال می باشد. رأی 
ص��ادره غيابی و ظرف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می 
باشد. م الف: 10743 ذبيحی – رئيس شعبه 101دادگاه عمومی جزايی اصفهان

   
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   .9010100351104496 ابالغي��ه:  ش��ماره   7/526

8909980351101119. شماره بايگانی شعبه: 891129. پيرو آگهی های منتشره 
در جرايد بدينوس��يله به محکوم عليه آقای محمدرضا س��عيد منش كه مجهول 
المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9009970351100263 
صادره از ش��عبه 11 در پرونده شماره 891129 محکوم به 240/000/000 ريال 
در ح��ق محکوم عليه آقای محمد امين عظيم منش با وكالت علی جزينی و نيم 
عشر دولتی شده ايد ظرف ده روز از انتشار آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای 
مف��اد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت داي��ره اجرای احکام طبق مقررات 
نس��بت به وصول مطالبات با هزينه اجراي��ی اقدام خواهد نمود. م الف: 10748 

خزايی - مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
7/533 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-567 ش /8 خواهان جواد الماس��ي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار ريال بموجب يك 
فقره چك بانك س��په به ش��ماره 489720-88/9/25 به انضمام هزينه دادرسي 
و خس��ارت تأخير و تأديه به طرفيت ايمان مقيم زاده تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي مورخ 90/9/1 س��اعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب درجرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه هشتم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7/534 خان��م آرپا در مارد يروس��يان داراي شناس��نامه ش��ماره 695 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالسه 3341/90 ح/10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رفي در مارد يروسيان بشناسنامه 
373 در تاري��خ 90/5/24 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو دختر به نام هاي ذيل: 1- س��وان در مارد 
يروسيان ش ش 2977 دختر متوفي، 2- آرپا در مارديروسيان ش ش 695 دختر 
متوفي و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را يکمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د 
از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/ 10769 رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
7/550 نظر به اينکه خواهان ش��ركت زراعی حسين آباد اعظم دادخواستی مبنی 
ب��ر الزام به انتقال به طرفيت خوانده )به ش��رح ظهر اين برگه( در اين مرجع به 
ش��ماره كالس��ه 1070/90 ش2ح مطرح نموده اند وقت رسيدگی نامبرده برای 
حضور طرفين تاريخ 1391/12/1 ساعت 19:00 بعد از ظهر در نظر گرفته شده 
است عليهذا با توجه به اينکه خوانده مجهول المکان می باشد وفق ماده 73 آئين 
دادرسی مدنی تاريخ فوق االشعار يك نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گرديد جهت دريافت دادخواس��ت و ضمائم ثانی آن به اين واحد مراجعه 

نمايد. شعبه دوم شورای حل اختالف حقوقی شاهين شهر  

اخطار اجرايی
7/551 شماره: 529/89ش32 به موجب رای شماره 353 تاريخ 90/2/31 حوزه 
32 ش��ورای حل اختالف اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه مرضيه 
زينالی طرقی به نش��انی چهارراه آبشار – س��اختمان مركزی پلی اكريل – طبقه 
سوم – واحد 302 محکوم است به پرداخت مبلغ بيست و يك ميليون ريال بابت 
يك فقره چك 927605 مورخ 89/6/21 و س��ی و چهار هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك لغايت اجرای احکام در حق محکوم له مهدی رضوانی با وكالت 
خانم سميه بقولی دس��تجردی به نشانی خيابان شريعتی – روبروی اورژانس – 
س��اختمان فراز – طبقه سوم – واحد 302. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين 
كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف اس��ت ظرف ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
ك��ه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم 

نمايد. شورای حل اختالف شعبه 32 حقوقی اصفهان 

ابالغ
7/554 كالسه پرونده: 363/90. شماره دادنامه: 90/5/30/562. مرجع رسيدگی: 
ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: وجيه اله ميرزايی به نش��انی 
اصفهان – دس��تگرد – خيابان س��يد عظيم - كوچه ش��هيد جواهری – پالک 6. 
خوانده: س��يد بهزاد طاهرپور دوركی به نش��انی مجهول المکان. گردش��کار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نمايد.رأی قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواست وجيه اله ميرزايی به 
طرفيت س��يد بهزاد طاهرپور دوركی بخواس��ته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه 
يك فقره چك به ش��ماره 405214-89/11/27 عهده بانك صادرات چهارمحال 
و بختياری به انضمانم خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اينکه خوان��ده با ابالغ 90/4/16 
وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ايراد و تکذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حکايت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم ب��ه محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ  ده ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ سی هزار ريال به 
عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 89/11/27 
لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می گردد رای صادره غياب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين ش��عبه خواهد بود.م الف:10830 قاضی شعبه 27 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ
7/555 كالسه پرونده: 362/90. شماره دادنامه: 560-90/5/30. مرجع رسيدگی: 
ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: وجيه اله ميرزايی به نش��انی 
اصفهان – دس��تگرد – خيابان س��يد عظيم - كوچه ش��هيد جواهری – پالک 6. 
خوانده: اس��ماعيل رحيمی دوركی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه 
نه ميليون و هش��تصد هزار ريال بابت يك فقره چك به ش��ماره 312700 بانك 
صادرات اصفهان ش��عبه سيمين. گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا. در 
خصوص دادخواس��ت وجي��ه اله ميرزايی به طرفيت اس��ماعيل رحيمی دوركی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ نه ميليون و هش��تصد هزار ري��ال 9/800/000 وجه يك 
فقره چك به شماره 312700-89/10/30 به انضمانم خسارات دادرسی و تاخير 
تاديه با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينکه 
خوانده با ابالغ 90/4/16 وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و 
در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان اي��راد و تکذيبی به عمل نياورده و 
مس��تندات ابرازی نيز حکايت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکايت می 
كند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ  نه ميليون و هش��تصد هزار ريال به عنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ س��ی هزار ريال به عنوان خس��ارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تاخي��ر و تاديه از تاري��خ 89/10/30 لغايت زمان وصول و 
ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مركزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می 
گ��ردد رای ص��ادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در اين 

شعبه خواهد بود.م الف:10829 قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 
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سرمربی تيم ساحلی استقالل  مباركه  
كجاست؟

سرپرست تيم فوتبال ساحلي استقالل مباركه كه هدايت اين 
تيم در مقابل گلساپوش يزد را به عنوان سرمربي به عهده 
داشت گفت: در سه بازي اخير سرمربي تيم ما با كم لطفي، بر 

سر تمرينات و بازي هاي تيم حاضر نشده است.
حسين مرادي پس از باخت تيمش مقابل تيم فوتبال ساحلي 
گلساپوش يزد در گفتگو با ايرنا با بيان اين كه قرار بر اين 
بود كه هاديان سرمربي تيم استقالل مباركه در بازي مقابل 

گلساپوش حاضر شود، افزود: در اين بازي و بازي گذشته بر اثر بدشانسي و با اختالف 
يك گل بازي را واگذار كرديم. مرادي اظهار داشت: در زمين خودمان با وجود اين كه 

همه شرايط براي برد تيم ما مهيا بود، بازهم بازي را واگذار كرديم. 
تيم فوتبال ساحلي استقالل مباركه عصر جمعه در ادامه مسابقات ليگ برتر با نتيجه دو 
بر يك از ميهمان خود گلساپوش يزد شکست خورد. در هفته دهم و هفته سوم دور 
برگشت ليگ برتر فوتبال ساحلي، تيم گلساپوش يزد با 12 امتياز و تيم استقالل مباركه با 

هفت امتياز در رده هاي پنجم و هشتم قرار دارند. 

تيم ژيمناستيک اصفهان 
راهي ليگ هنری مي شود

هنری  تيم  گفت:  اصفهان  استان  ژيمناستيك  هيأت  رئيس 
پيدا  حضور  ليگ  مسابقات  در  اصفهان  ژيمناستيك  هيأت 

می كند.
 اصغر نکوگل اظهار داشت: مسابقات ليگ ژيمناستيك هنری 
اواخر مهرماه سال جاری در شهر اروميه برگزار می شود و 

هيأت ژيمناستيك اصفهان در اين مسابقات شركت می كند.
را  امتيازاتی  ليگ  مسابقات  در  شركت  كه  اين  بيان  با  وی 

برای شركت كنندگان به همراه دارد و محلی برای كسب تجربه است، افزود: به دليل 
عدم حمايت حاميان مالی از رشته ژيمناستيك، اين تيم با هزينه هيأت در مسابقات 

شركت می كند.
رئيس هيأت ژيمناستيك استان اصفهان ادامه داد: ژيمناستيك يك رشته مادر و پايه 
است اما آن چنان كه شايسته است به اين رشته اهميت داده نمی شود. وی با اشاره به 
اولويت های اين هيأت بيان كرد: ارتقا سطح فنی مربيان در دستور كار قرار دارد زيرا 

باال رفتن سطح علمی مربيان تأثير خود را در خروجی هيأت نشان می دهد.

 تيم بسكتبال بانوان فوالد ماهان 
صدرنشين ليگ برتر تا پايان هفته دوم

برابر  در  سپاهان  ماهان  فوالد  بانوان  بسکتبال   تيم 
پيروزی  اين  با  و  رسيد  پيروزی  به  گرگان  دانه  رشد 
در  كشور شد.  بانوان  بسکتبال  ليگ  مسابقات  صدرنشين 
ادامه مسابقات ليگ برتر بسکتبال بانوان ايران، تيم فوالد 
ماهان در دومين ديدار خود در هفته دوم توانست با نتيجه 
81 بر 54 تيم رشد دانه گرگان را شکست دهد. فوالد ماهان 
در بازی اول نيز موفق شد روز پنجشنبه با نتيجه 75بر 27 

هيأت بسکتبال سنندج را شکست دهد تا به تنهايی تا پايان هفته دوم با توجه به كسب 
سه پيروزی ارزشمند در هفته اول مسابقات در صدر جدول گروه دوم قرار گيرد. 
فوالد ماهان در سومين هفته رقابت های ليگ برتر در خانه بسکتبال اصفهان ميزبان 
ديدارهای گروه دوم خواهد بود كه طبق برنامه در روز پنجم آبان ماه رو در روی تيم 
تيام تهران قرار می گيرد و روز ششم آبان در ديدار دوم به مصاف هيأت بسکتبال 
قزوين خواهد رفت. فوالد ماهان از مدعيان اصلی كسب عنوان قهرمانی ليگ برتر 

بسکتبال بانوان كشور محسوب می شود. 

احمدرضا طالبيان ملی پوش قايقرانی ايران با نشان 
طاليی كه در رقابت های قهرمانی آب های آرام آسيا 
كسب كرد برای اولين بار در تاريخ، قايقرانی آب های 
آرام ايران را المپيکی كرد. طالبيان معتقد است اگر 
فدراسيون شرايط مناسب را در اختيار او قرار دهد 

كسب مدال المپيك هم چندان سخت نخواهد بود.
ايمنا گفت:  با اين رقابت ها به  ارتباط  طالبيان در 
مسابقات خوب بود، در عين حال سخت هم بود. 
اما كاری سخت تر از گوانگجو نداشتم. چون سهميه 

المپيك در اين مسابقات توزيع می شد حريفان با 
تمرين بيشتری آمده بودند. 

تمرين  مسابقات  اين  برای  هم  من  داد:  ادامه  وی 
زيادی داشتم و بدون ذره ای استرس به مسابقات 
وارد شدم. می دانستم می توانم موفق باشم و در 

نهايت به نتيجه هم رسيدم. 
عدم  قايقرانی  فدراسيون  مسئوالن  گله  ترين  مهم 
حضور مديران ورزش كشور در زمان برگزاری اين 
مسابقات و توزيع مدال ها بود. طالبيان در اين مورد 

گفت: علت اين مسأله برای من مهم نيست. برای من 
مهم نتيجه ای بود كه كسب كردم. 

تا  رود  می  سنگاپور  به  آينده  روزهای  در  طالبيان 
در  وی  كند.  شركت  ماراتن  جهانی  مسابقات  در 
خصوص اين مسابقات گفت: اولين بار است در اين 
مسابقات شركت می كنم. بيشتر از اين كه نتيجه برای 
من مهم باشد جنبه تمرينی اين مسابقات برايم مهم 
است. چون هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی 
خسته هستم و آمادگی چندانی برای شركت در اين 

مسابقات نداشتم. 
تا كسب مدال  ثانيه  اين كه چهار  به  اشاره  با  وی 
المپيك  المپيك فاصله دارد گفت: همه چيز برای 
به برنامه ريزی فدراسيون بستگی دارد. اگر شرايط 
خوب باشد و بتوانم تمريناتم را در جايی كه مناسب 
غيرممکن  المپيك  مدال  كسب  كنم  دنبال  است 
نيست. به هر حال اگر فدراسيون توقع داشته باشد و 
هدفش نتيجه باشد نه فقط حضور، من هم تمام توانم 

را به كار می گيرم.

ورزش
 تلنگر

 از وضعيت سفيد
 با كی روش تا سقوط آزاد 

فوتبال ايرانی
1- مثل ترانه معروف همه چی آرومه انگار اوضاع 
آرامش  و  شادی  و  خوبی  از  پر  هم  ايران  فوتبال 
شده است. همه از برد بزرگ شش بر صفر مقابل 
بحرين خوشحال هستند. اين برد كه گويا خاصيت 
مدتی  در  شد  موفق  دارد  فوق العاده ای  دارويی 
قهرمان  است  سال  چند  كه  ببرد  يادمان  از  كوتاه 
المپيك  به  نرفتن  حسرت  نشده ايم،  ملت ها  جام 
شمع های چند ساله گی اش را فوت می كند و مهم تر 

از همه مسئوالن فوتبال ايران چه كسانی هستند.
 2- شايد دور نباشد روزی كه رئيس فدارسيون مان 
در كنار تبريك تولد توتی، يك تبريك بلندباال برای 
چون  بفرستد.  الحوتی  راشد  نامزدی  يا  تولد  روز 
ده  و  نرم  از  خارج  و  عجيب  تکل  آن  اگر  شايد 
معلوم  نبود،  بازی   35 ثانيه   در  بحرين  شدن  نفره 
نبود اختالف ايران و بحرين به شش گل برسد تا 
به يك باره تمام مشکالت فوتبال مان حل بشود و 

دوباره برگرديم به سطح اول فوتبال آسيا.
بحرينی،  آرام  شب های  و  روزها  همين  در   -3  
مربی شان  هم دستی  با  باشگاهی  تيم  يك  بازيکنان 
كنند.  كله پا  را  مطرح شان  سرمربی  شدند  موفق 
مسئوالن يك تيم ديگر سرمربی خارجی جديدشان 
را بعد از دو باخت روی لبه  تيغ می فرستند و تيم 
المپيك ايران به خاطر اين كه توانسته با مچ گيری و 
غرق  بکشد  بيرون  رقابت ها  از  را  عراق  شکايت، 
به  كه خودش  در حالی  هم  آن  ا ست؛  خوشحالی 
دليل تخلفی ديگر، از قبل مچش گرفته و به بيرون 

از زمين بازی ها برده شده است.
 4- اما در ميان اين فضای مهربان كه حتی پرويز 
مظلومی هم بعد از جلسه با كی روش گفته ديگر 
سردار  را  حرف  مهم ترين  ندارم،  مشکلی  او  با 
فعلی  سرمربی  كه  آن جا  است.  زده  عزيزمحمدی 
و قبلی تيم  ملی را مقايسه می كند و بعد از بصيرت 
بی نظيرش خودش می گويد كه خيلی زود فهميده 
بوده كه سرمربی قبلی بخاری ازش بلند نمی شود 
و بايد كس ديگری را بر روی نيمکت گذاشت كه 
با كمی  احتماالً  از زدن گل ها خيلی جدی و  بعد 

اخم به بازی و بازيکنان و تيمش نگاه كند.
شادی  نحوه   از  نيست  قرار  عنوان  هيچ  به   -5  
كليزمن  يا  مورينيو  لو،  يوآخيم  مثل  مربيانی  كردن 
نامربوطی  تر عجيب و  بزنيم. موضوع مهم  حرف 
آن  با  و  افتاده  غيرمتخصص  افراد  كه دست  ا ست 
قرارداد  مبلغ  متری  چنين  با  می سنجند.  را  فوتبال 
و  بلندی  مربيان،  كردن  مصاحبه  نوع  بازيکن ها، 
شکل  همين  و  فوتبال  اهالی  ريش  مدل  و  كوتاه 
كشف  باب  در  ا ست  معياری  كردنشان  شادی 
بزرگی و كوچکی شان. البته نبايد تعجب كرد. وقتی 
مسئوالن فوتبال مان همه لباسی از لباس دووميدانی 
تا تن پوش نظامی گری به تن كرده اند اال رخت و 
لباس فوتبال، چنين قضاوت ها و معيارهايی عجيب 
نيست. با چنين متری كه در دست های سردار است 
مايلی كهن  شدن  مربی  برای  عجيبش  اصرار  ديگر 
زدن  از  روش  كی  اگر  چون  نيست.  غيرقابل باور 
مايلی كهن  نشد،  هيجان زده  بحرين  به  گل  شش 
لبخند  يك  كره جنوبی  به  گل  شش  زدن  بابت 

نصفه ونيمه هم به لب نياورد.
 6- تکليف كی روش مشخص است. وضعيت او 
سال هاست كه سفيد است. هم كنار دست بزرگی 
نيمکت  روی  هم  است،  نشسته  فرگوسن  مثل 
مربی گری رئال. تيم ملی كشورش را هم موفق شده 
در جام جهانی رهبری كند. پس بهتر است به جای 
كمی  روش،  كی  مثل  بی نيازی  برای  كردن  تبليغ 

درباره  خودمان حرف بزنيم.
كيفيت  اخالقی،  منشور  شکست ها،  سياهه   درباره  
معضالت  و  مشکالت  و  دوپينگ  و  داخلی  ليگ 

ديگری.
طبقه  برج صد  از  كسی  كه  می ماند  اين  مثل   -7  
همان  در  و  باشد  سقوط  حال  در  پائين  به سمت 
حال از پيشرفت صنعت ساختمان سازی در كشور 
حرف بزند و حواسش به زمين سختی كه آن زير 

انتظارش را می كشد نباشد.
 8- مربی قبلی تيم ملی يك سری بازيکن در اختيار 
گرفت، تمرين داد و به مسابقه فرستاد. با زدن سه 
پائين  و  باال  هم  سنگاپور  اندازه   در  تيمی  به  گل 
بوده  خوشحال  كارش  نتيجه   ديدن  از  البد  پريد. 
و  دوستان  امروز  كه  اين جاست  جالب  اما  است. 
عزيزان برای برد مقابل بحرين كه هيچ نقشی هم 
در به وجود آمدنش نداشته اند، صد برابر بيشتر از 
قطبی باال و پائين می پرند و خوشحالی می كنند و 

مشت گره كرده نشان می دهند.
آن قدر شيرين  بود.  مقابل بحرين شيرين  برد   -9 
بازيکنان  برخی  نبودن  بحرين،  بودن  نفره  ده  كه 
زبده اش و گل ناجوانمردانه  ششم تلخش نمی كند.

بدهد  فريب مان  آن قدر  نبايد  شيرينی  اين  اما 
مملکت  اين  فوتبال  مسئوالن  برود  يادمان  كه 
به  كاردانی شان  لطف  به  كه  هستند  آن هايی  هنوز 
شديم،  حذف  ملت ها  جام  در  نرفتيم،  جام جهانی 
با المپيك زودهنگام خداحافظی كرديم و تيم های 
باشگاهی مان به نيمه نهايی جام باشگاه های آسيا هم 

نرسيدند.
رطب  منع  كه  كسانی  نيست  بد  راستش   -10  
دست  رطب  خوردن  از  الاقل  خودشان  می كنند 
و  مسئوالن  شادمانه   پرواز  اين  راستش  بکشند. 
مقابل  برد  برای  ايرانی  فوتبال  دست اندركاران 
بحرين ده نفره  و بحران زده صدبرابر از پرش های 
شخصی و انفرادی مربی سابق تيم ملی جلو سنگاپور 
خطرناک  آن قدر  است.  خطرناک تر  و  حقيرانه تر 
با  هماوردی  روز  در  زود،  خيلی  است  ممکن  كه 
استاد  برای  كره جنوبی،  و  استراليا  نظير  تيم هايی 
كارنامه  سفيدی مثل كی روش هم آژير قرمز را به 
صدا در بياوريم و باز بر طبل استفاده از نيروهای 

بومی ای نظير مايلی كهن و قلعه نوعی بکوبيم.

بازيکنان ذوب آهن با انجام يك بازی هوشمندانه 
از تيم مدعی صبا هر سه امتياز ممکن را گرفتند و 
به اصفهان بازگشتند. بی ترديد سبزپوشان اصفهانی 
و  خود  خوب  بازی  مديون  بايستی  راه  اين  در 

تعويض های طاليی سرمربی خود باشند. 
شهاب گردان 

سر  پشت  را  خوبی  روز  آهن  ذوب  بان  دروازه 
گذاشت اما بيشتر از آن خوش شانس بود كه دروازه 
خود را بسته ديد. ضربات سر دقايق پايانی فرزانه 
و عنايتی با اشتباه شهاب و البته خوش شانسی او 

گل نشد. 
فرشيد طالبی 

مدافع ذوب آهن بار ديگر مرد اول خط دفاعی اين 
دفاعی  ستون خط  به  روزها  اين  فرشيد  بود.  تيم 
تيمش بدل شده كه حضورش در تركيب ذوب آهن 

برای اين تيم غنيمت است. 
علی احمدی

حضور موفق علی احمدی در اين پست بار ديگر 
او  در اصل زوج  آيا  كه  ايجاد كرد  را  اين سئوال 
نيست؟  فرشيد  از زوج صلصالی-  بهتر  فرشيد  و 
احمدی و طالبی با هماهنگی و كيفيت بااليی كه 
نشان می دهند شايد دوباره برای ثابت بازی كردن 

كاپيتان خطرساز شوند. 
حسين ماهينی 

مدافع چپ ذوب آهن كه البته در تيم ملی مدافع- 
به  اعتماد  داد  نشان  كند  می  بازی  راست  هافبك 
نفسی كه پيدا كرده است می تواند يك پوئن مثبت 
بازيکنان  جزو  اكنون  ماهينی  باشد.  تيمش  برای 
شاخص ذوب محسوب می شود كه می توانند در 

زمان های خاص تعيين كننده ظاهر شوند. 
محمد حسينی 

مدافع راست ذوب آهن كه افتش در گلزنی نسبت 
به فصل قبل مشخص است از پس وظايف دفاعی 
محوله بر می آيد. حس��ينی خيلی در جريان ديدار 
با صبا ق��رار نگرفت اما تجرب��ه او از كار انداختن 
 گوش ه��ای س��رعتی و تکنيکی صبا ف��وق العاده 

كار گشا بود. 
فليپه آلوز 

عدم حضور صلصالی، احمدی را به دفاع و زمينه 
حضور آلوز را در پست مدافع ميانی فراهم كرده 
بود. آلوز با بازی خوب خود در اين پست نشان 
نزديك  منصور  تفکرات  مرز  به  دارد  كم  كم   داد 

می شود. 
داود حقی 

انگيزه  ثابت او مقابل تيم سابقش  تنها دليل بازی 
داود حقی بود. او با وجود انگيزه بسيار بااليی كه 
نمايش  به  خود  از  خوبی  بازی  نتوانست  داشت 
اولين تعويضی تيمش بود. آيا حقی به  بگذارد و 

دوران پايان فوتبالش نزديك می شود؟ 
هوگو ماچادو 

هافبك پرتغالی ذوب آهن اكنون ديگر در تيمش جا 
افتاده است. او در اين ديدار كار خاصی انجام نداد 
ولی همواره در جريان حركت رو به جلوی تيمش 
موثر كار كرد. او بايد آماده جانشينی قاسم در نيم 
فصل شود، قاسمی كه قرار است هشت هفته ديگر 

راهی يك تيم نظامی شود. 

پيام صادقيان 
از  يکی  به  را  پيام  تالش  و  جنگندگی  دقيقه   90
بهترين بازيکنان ذوب آهن در اين بازی بدل كرد. 
صادقيان اگرچه كه موفق به گلزنی در اين ديدار 
نشد ولی به اندازه كافی در پيروزی تيمش سهيم 

بود. او مدافعين صبا را كالفه كرده بود. 
اسماعيل فرهادی 

خوشبختانه اسماعيل فرهادی به دوران اوج خود 
بازگشته است و در هر بازی جزو بهترين بازيکنان 
تيمش به شمار می رود. اگرچه كه او جزو بازيکنان 
تعويضی تيمش در ديدار با صبا بود اما مطمئناً دليل 

تعويض او بازی ضعيفش نبود. 
محمد قاضی 

اعتماد به نفس قاضی روز به روز باالتر می رود. 
او سبب شده  به  كارلوس كی روش  اعتماد ويژه 
است قاضی كم كم در مسير تبديل شدن به يك 
بايد  راه  اين  در  و  گيرد  قرار  دانگ  فروارد شش 
خيلی خوشحال باشد كه با منصور ابراهيم زاده كار 
می كند. قاضی البته در ديدار اين هفته بار ديگر از 
محوطه جريمه حريف دور شده بود اما اين دليل 

نشد كه او بازی بدی را به نمايش بگذارد. 
تعويض های طاليی منصور ابراهيم زاده بار ديگر 
تعيين كننده نتيجه ديدار تيمش بود. او كاسترويی را 
به ميدان آورد، كه نسخه صبا را پيچيد و در ادامه با 

اضافه كردن هوار نتيجه بازی را حفظ كرد.
بازهم مدافعين س��پاهان شاخص ترین ها 

بودند
و اما سپاهان و شاگردان كريم قنبری در ديدار با 
تراكتورسازی خيلی زود به گل رسيدند، ولی عطش 
آنها خيلی زود خوابيد و به حفظ نتيجه پرداختند. 

ديدار تيم های سپاهان و تراكتورسازی با حساب 
دو بر يك و با گل های عمادرضا و محسن بنگر 

به سود طاليی پوشان به پايان رسيد.
انتخاب  كه  شد  انجام  شرايطی  در  ديدار  اين 
باب  حدودي  تا  قنبری  كريم  سوی  از  بازيکنان 
ميل هواداران سپاهان بود و مربی جديد سپاهان 
از اين انتخاب ها پشيمان نشد. كريم قنبری بعد از 
اين كه توانست در پايان يك ششم ابتدايی دقايق 
به حفظ  ببيند،  برنده  بر صفر  را دو  تيمش  بازی 
مربيان  ويژگی  كرد  فراموش  و  پرداخت  بازی 

بزرگ جاه طلبی است. 
رحمان احمدی 

با وجود اين كه رحمان احمدی پس از دو بازی 
نيمکت نشينی عملکرد خوبی از خود نشان داد اما 
خروج های نا مطمئن او و گلی كه از زاويه دريافت 

كرد، سبب می شود او نمره عالی نگيرد. 
محسن بنگر 

سر  پشت  را  موفق  روز  يك  هم  سپاهان  كاپيتان 
گذاشت. محسن بنگر كه اين روزها يك بازيکن 
تعيين كننده در معادالت سپاهان است، نشان داد 
بازگشتش به ميادين به معنی استحکام خط دفاعی 
و ميل به برتری جويی اين تيم است. او روی گل 

دوم نقش اساسی را بازی كرد. 
جالل حسينی 

بازی  از  پس  روز  چند  كه  حسينی  جالل   سيد 
با شکوه تيم ملی مقابل بحرين به تيم ملی اضافه 
متعصب  جزو  را  او  توان  می  داد  نشان  بود  شده 
البته  جالل  سيد  برشمرد.  تيمش  بازيکنان  ترين 
كرد،  دريافت  تيمش  كه  گلی  روی  حدودی   تا 

مقصر بود. 

مهدی جعفرپور 
سانتر مواج او گل اول تيمش را رقم زد تا پس از 
از  يکی  از سوی  بازی خوب  مدت ها شاهد يك 
بومی های سپاهان باشيم. مهدی اگر در پست مدافع 
راست جا بيفتد می تواند اين پست را برای سال ها 

در تيمش بيمه كند. 
هاشم بيک زاده 

تيمش  اخير  بازی های  تمامی  در  كه  چپی  مدافع 
ضعيف كار كرده بود نشان داد تغييرات كادر فنی 
به بهبود كيفيت او هم كمك كرده است. بيك زاده 
در ديدار با تراكتور پاس هايي می داد كه در ميان 

تعجب همگان به مقصد می رسيد! 
اميد ابراهيمی 

جنگندگی او باز هم فاكتور برجسته اميد بود ولی 
ايده آل خود خارج  از فرم  او  نبود چرا  مشخص 
هيچوجه  به  بازی  دقيقه   90 طول  در  بود.  شده 
هافبك دفاعی سپاهان به چشم نيامد و او را هم می 
توان مقصر گلی كه سپاهان دريافت كرد دانست، 

چرا كه لوپز توانست به راحتی از او عبور كند. 
احمد جمشيدیان 

مهيا  بخش  نويد  بازی  اين  در  حضور شماره 20 
شدن اين بازيکن باهوش بود. جمشيديان اگرچه 
كه نتوانست تاثير مستقيمی بر روی گل های تيمش 
داشته باشد ولی از جمشيديان همه ديدارهای اخير 
بهتر و دونده تر ظاهر شد. شايد احمد در چند بازی 
آينده به همان بازيکن آماده فصل پيش بدل شود. 

مهدی کریميان 
كريم قنبری با استفاده از كريميان در خط هافبك 
تيمش تقريباً ميانگين ميزان دوندگی را در تيمش 
با  بود كه  بابت خيالش آسوده  اين  از  او  برد.  باال 

داشتن كريميان و ابراهيم محال است ميانه ميدان را 
تقديم تراكتور كند و انصافاً در راه رسيدن به اين 

هدف موفق بود. 
فابيو جانواریو 

آل  ايده  جانواريوی  بود.  خوب  بازگشت  برای 
جانواريويی است كه درگير شود، پاس گل بدهد، 
شوت بزند، گل بزند و... نظير همان جانواريويی 
كه در ديدار با بنيادكار به خاطر داريم اما بايستی 
اذعان داشت ولی در مورد فابيو در ديدار با تراكتور 

بايستی گفت: برای بازگشت خوب بود، همين. 
عماد رضا 

ابتدايی  دقايق  در  را  كننده  تعيين  گلی  عماد رضا 
يك  بابت  از  تيمش  خيال  تا  رساند  ثمر  به  بازی 
نيمه  در  اگر  عماد  باشد.  راحت  خوب  شروع 
دوم هم به خوبی نيمه اول تغذيه می شد و قدر 
فرصت ها را بهتر می دانست می توانست بيش از 

يك گل بزند. 
مهدی سيد صالحی 

آمار او به عنوان يك مهاجم بسيار ضعيف است ولی 
به هر حال نبايد فراموش كرد كه سيد در تمام طول 
90 دقيقه خيلی به چشم می آيد. او مهاجم هدف 
خوبی برای عماد شده است ولی به هر حال فوتبال 

روز دنيا مهاجمی كه گل نزند را نمی پسندد. 
خوبی  بازی  نتوانستند  سپاهان  تعويضی  بازيکنان 
كه  نويدكيا  محرم  بگذارند.  نمايش  به  از خود  را 
هم  تامينی  و  يانوش  و  شد  ظاهر  ضعيف  بسيار 
چقدر  هر  نبودند،  بازی  جريان  در  هيچوجه  به 
منصورخان در تعويض هايش با دقت عمل كرد، 
قبولی نمره  تعويض هايش  انجام  در  قنبری   كريم 

 نگرفت.

تحليل

خبر

نفر به نفر با بازیکنان ذوب آهن و سپاهان در هفته دهم

پیروزی ذوب آهن و باز هم تعویض طالیی ابراهیم زاده

طالبيان: مهم نيست كسی نيامد، مهم نتيجه بود

سپاهان یا می برد یا می بازد



مسابقه شتر سواری ربات ها
شترسواری، يکی از مسابقات معروف در سراسر كشورهای 

عربی است. 
خبرهای رسيده از اين كشورها حاكی از آن است كه 
اين  در  مسابقه  مخصوص  تندروی  شترهای  پرورش 
كشورها، سمبلی از قدرت و ثروت اين كشورها است. 
اما در اين جا منظور ما مسابقه بسيار عجيب سواركاری با 
ربات های هوشمند است. به طور يقين برگزاری مسابقه 

از  ديرباز  ندارد.  به مسابقات سنتی شترسواری   توسط ربات سواركار هيچ شباهتی 
بچه ها و نوجوانان به عنوان سواركار برای شالق زدن شترها و وادار كردن آنها به 
استفاده  ابزارهايی  از  به جای شالق  اخير  های  در سال  كردند.  می  استفاده   دويدن 
می شود كه سواركار به دست خود می بندد. حدود 40000 عدد از اين ابزار در سراسر 
آسيای جنوبی و در بازار سياه يافت شده كه از پشم و پوست بزغاله درست می شود. 
به تازگي سازمان های خيريه جهت جلوگيری از فروش اين لوازم و استفاده از بچه ها 
جهت سواركاری، شروع به برگزاری يك همايش نموده و به بچه ها و خانواده های 
آنها كه از اين راه امرار معاش می كنند، قول حمايت و مساعدت مالی داده اند تا دست 
از اين كار بردارند. با اين توصيف می بايد به دنبال يك راه حل جديد برای برطرف 

كردن ترافيك در مسابقه شترسواری بود. 

خطر مسموميت كودكان با مواد آرايشي
داروها، مواد آرايشي، كرم ها و لوسيون ها حاوي مواد مضر 
مانند الکل هستند كه براي كودكان سمي و خطرناک است 

و موجب مسموميت در آنها مي شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، كارشناس 
آموزشي مركز پيشگيري از حوادث و فوريت هاي پزشکي 
اورژانس كشور ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بعضي 
از قرص ها،  داروهاي گياهي و حتي قرص ها براي كودكان 

خطرناک هستند و والدين بايد توجه داشته باشند كه بچه ها در قياس با بزرگ ترها 
تحمل كمتري نسبت به مقادير كم مواد سمي دارند بنابراين، اين مواد هميشه بايد در 

كابينت قفل دار طوري كه قابل دسترس بچه ها نباشد،  نگهداري شوند. 
آرزو دهقاني با اشاره به اين كه الکل براي بچه ها بسيار خطرناک است، افزود: هميشه 
محکم بستن در قفسه هاي حاوي الکل هاي قوي كافي نيست زيرا بچه ها خيلي 
 خوب در ظروف را باز مي كنند و حتي مقادير كم الکل مي تواند براي كودكان مضر

 باشد. 
به گفته وي،  سيگار و تنباكوها اغلب در اطراف خانه انداخته مي شوند تنباكو در همه 
شکل، سمي و خطرناک است و انواع تنباكو بايستي از دسترس بچه ها دور نگهداشته 

شود حتي يك ته سيگار ممکن است براي كودک سمي باشد. 

هتل خارق العاده سوئد
با  و  زمين  عمق  فوتی  در509  العاده  خارق  هتل  يك 
دمای دو درجه سانتی گراد، با هزينه اقامتی روزانه 380 
دالر، در سوئد گشايش يافته است، از آنجايی كه اين 
هتل از قبل يك معدن نقره بوده، تمام وسايل و اسباب 
خواب،  تخت  همچون  آن  در  موجود  لوكس  اثاثيه  و 
لوستر و صندلی و شمع دانی های آن يا از نقره ساخته  

شده اند و يا پوششی نقره ای دارند.
 از جمله ويژگی های اين هتل 14 اتاقه، فقدان آنتن موبايل در آن و نبود هيچگونه 
استفاده  با  تنها می توانند  اتاق های آن است و مسافران  با خارج در  ارتباط  وسيله 
از مونيتور موجود در بخش پذيرش دنيای بيرون را مشاهده كنند. اگرچه پيش از 
ورود به اين هتل، هشدارهای الزم به مسافران برای همراه داشتن لباس و پوشاک 
به صورت  به صورتی طراحی شده اند كه  اتاق ها  از  اما هريك  داده می شود  گرم 
مداوم دمای  آن ها در 18 درجه سانتی گراد ثابت می ماند و محيط را تاحدودی قابل 

تحمل می كند. 
به گفته مدير اين هتل كه »معدن نقره ساال« نام دارد، وجود شمع دانی ها و لوسترهايی 
نقره ای در هر يك از اتاق ها، باعث شده است تا نور انعکاسی گسترده داشته و از 

اينرو اتاق ها از تاريکی مطلق درآمده و به اندازه كافی روشن باشند.

گوگل ارث امکانی است برای يافتن نقاطی كه نمی 
شناسيد. در واقع سيستم گوگل ارث مانند يك جی 
پی اس می تواند نقاطی را كه مد نظر شماست، 
نشان دهد. مکان های شگفت انگيز بر روی زمين 

توسط كاربران گوگل ارث كشف شده است.
- اين جزيره شبيه قلب در دريای آدرياتيك در 
نمودار شد.   Google Earth در  ولنتاين  روز 
اين جزيره غير مسکونی حدود119 كيلومتر مربع 
مساحت داشته وGalesnjak  نام گرفته است. 
صاحب اين جزيره در سواحل كراواسی از شکل 
جزيره اش خبر نداشت تا آن كه با درخواست 
اش  جزيره  در  ماندن  برای  بسياری  های   زوج 

روبه رو شد.
- اين اثر انگشت 38 متری را می توانيد در پارک 
در   Hove و   Brighton نزديکی  در   Hove

انگلستان ببينيد.
- Badlands Guardian يك شگفتی زمين 
با سری كه  انسان  به سر يك  شناسی است كه 

شبيه بوميان آمريکايی آراسته شده 
و يك هدفون به گوش شباهت 

دارد. اين شگفتی طبيعی است.
بسيار  مصنوعی  درياچه  اين   -
بزرگ كه شبيه يك انسان ساخته 
  Bauru شده است، در نزديکی

برزيل واقع است.
يك    Rhett Dashwood  -
است  استراليايی  گرافيك  طراح 
كه اولين طرح 26 حرفی حروف 
از   استفاده  به  انگليسی را  الفبای 
نمايش  به    Google Earth
در آورد. برای تکميل اين طرح 
از تصاوير ماهواره ای طبيعت و 

ساختمان ها استفاده شده است.
 ZSL اين شير در باغ وحش -
انگلستان  در   Whipsnade

است.
- بعضی از مناطقی كه در Google Earth  ديده 
می شوند بسيار مرموز هستند. به عنوان مثال به نظر 

شما چرا اين جت در حياط اين 
خانه در يك محله مسکونی در 

پاريس پارک شده است؟
دريايی  نيروی  ساختمان  اين   -
آمريکا درCoronado است كه 
به شکل صليب نازی ها ساخته 
شده است. اكنون به دليل اين كه 
اين ساختمان يك ساختمان دولتی 
است، 600 هزار دالر برای تغيير 

شکل آن هزينه شده است.
- در روزهای اوليه از فايرفاكس، 
عده ای از طرفداران آن برای آن 
كه بتوانند محبوبيت سايت خود 
افزايش دهند و لوگوی شبيه  را 
فاير فاكس را در ذهن ها  روباه 
حك كنند، با كمك مالی گروهی 
از نيکوكاران، اين لوگو را در يك 

ميدان ايجاد كردند.

 Google Earth سال پيش، يکی از كاربران -
به نامear1grey كشف جالب خود را بر روی 
اينترنت قرار داد. او يك تصوير عظيم با قد حدود 

57 كيلومتر كشف كرد.
Google Earth  تبليغ نمی كند، مگر آن كه شما 
لوگوی شركت خود را به قدری بزرگ طراحی 
كنيد كه از فضا هم ديده شود. لوگوی زير يکی از 
دامنه های شيلی با 70 هزار بطری كوكا كوال ايجاد 

شده است.
- شکل 10 هکتاری زير توسط يك كشاورز به نام 

Arizona درست شده است.
- شايعاتی دربی اين درياچه به رنگ خون در عراق 
وجود دارد. اين شايعات بيش تر مربوط به وجود 
يك كشتارگاه در نزديکی اين درياچه است. اما 
مشاهدات رسمی حاكی از آن است كه اين آب به 
دليل نفوذ فاضالب ها آلوده شده و به اين رنگ در 
آمده است. هيچ مقام مسئولی در اين باره توضيح 

دقيقی نداده است. 

مكان شگفت انگیزی که توسط گوگل ارث کشف شد!

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 26 °24 ° 11 °1 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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امام محمد تقی)ع(: 
افزونی نعمت از جانب خدا 
بریده نشود تا آن هنگام که 
شکرگزاری از سوی بندگان 
بریده شود

دانستني ها

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد3

سفر هيجان انگيز به بناهای 
باستانی دنيا

شکوه و عظمت آثار باستانی و بناهايی كه پيشينيان 
هر اند،  گذاشته  جای  به  حاضر  عصر  مردم   برای 
 بيننده ای را افسون می كند. در ميان اين آثار، بناهايی 
وجود دارند كه گذشته از جالل و هيبت، شگفتی و 

حيرت تماشاگران را هم به دنبال دارند.
معابد و بتکده های باگان

اما  نمايد،  می  ای  خرابه  همچون  امروز  چند   هر 
پيشينه ای با شکوه دارد. اين بنا در برمه و در شهر 
باگا قرار گرفته و اعتقاد بر اين است كه اين مکان 
كانون تمدن های اوليه بوده است. در حال حاضر، 
تعداد زيادی معبد و بتکده با وضعيتی اسفناک به شدت 
نيازمند مرمت و بازسازی هستند كه اگر به آنها توجه 
نشود، فرو خواهند ريخت. مهم ترين دليل اين كه باگان 
اين روزها وضعيت مناسبی ندارد اين است كه ارتش 
برمه از به رسميت شناختن بناهای تاريخی به عنوان 

ميراث جهانی امتناع می ورزد.
شهر ممنوعه

شهری قديمی در پکن، پايتخت چين است. بسياری 
از گردشگرانی كه اين بنا را ديده اند، تماشای آن را 
به ديگران هم توصيه می كنند. قدمت شهر ممنوعه 
به دهه 1400 می رسد، اما در حال حاضر بسياری از 
آن، از بين رفته ولی حدود 980 ساختمان باقی مانده 
فضايی نزديك به 8/7 ميليون فوت مکعب را به خود 
اختصاص داده اند. اين شهر در واقع روايتگر فرهنگ 
چينی است و بسياری از ساختمان هايش زير نظر موزه 
كاخ هستند، هرچند برخی ديگر از آنها هنوز هم مورد 

استفاده دولت قرار می گيرند.
تخت جمشيد

اين بنای باشکوه كه در مرودشت در استان فارس 
و  كرد  گذاری  بنيان  بزرگ  داريوش  را  شده  واقع 
پسرش خشايارشا و نوه اش اردشير اول بر وسعت 
ايران  باستانی  شهر  اين  در  افزودند.  اش  بزرگی  و 
كه طی ساليان پيوسته، پايتخت مجلل و تشريفاتی 
امپراتوری ايران در زمان امپراتوری هخامنشيان بوده 
 است، مجموعه كاخ هايی به نام تخت جمشيد وجود 
دارد. باور تاريخدانان بر اين است كه اسکندر مقدونی 
سردار يونانی در 330 پيش از ميالد، به ايران حمله 
 ً كرد و تخت جمشيد را به آتش كشيد و احتماالً 
بخش عظيمی از كتاب ها، فرهنگ و هنر هخامنشی 
را با اينکار نابود كرد. تخت جمشيد با نام های پارسه، 
هزارستون، چهل منار و پرسپوليس نيز معروف است.

خبر

روزنه

رشته و رتبه عنوان مناقصهردیف 
مبلغ تضمينبرآورد هزینهمورد نظر

اجرای تکميل شبکه توزیع آب روستای چهل 1
خانه شهرستان فریدن )90-518(

رشته آب 
حداقل رتبه 3 

حقيقی
377/447/0966/500/000

2
اجرای خط انتقال آب مجتمع 4 روستای الو، 

آبرو، حوض ماهی و قلعه سفيد از توابع 
شهرستان مبارکه )90-519(

رشته آب 
حداقل رتبه 3 

حقيقی
599/006/8727/500/000

3
تهيه مصالح و اجرای عمليات تکميل خط انتقال 

آب روستاهای دارگان و زودان از توابع 
شهرستان مبارکه )90-521(

رشته آب 
حداقل رتبه 3 

حقيقی
704/194/5058/000/000

4
اجرای مصالح و اجرای شبکه توزیع آب 

روستای یزدل از توابع شهرستان آران و 
بيدگل )90-522(

رشته آب 
حداقل رتبه 1 

حقيقی
2/678/821/03015/000/000

5
تهيه مصالح و اجرای خط انتقال آب و شبکه 
توزیع آب روستاهای قهه و پوده از توابع 

شهرستان دهاقان )90-523(

رشته آب 
حداقل رتبه 3 

حقيقی
158/955/57810/000/000

اجرای خط انتقال آب روستاهای جشوقان از 6
توابع شهرستان اصفهان )90-524(

رشته آب 
حداقل رتبه 3 

حقيقی
959/418/1087/600/000

تهيه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای 7
تيميارت از توابع شهرستان اصفهان )90-525(

رشته آب 
حداقل رتبه 2 

حقيقی
1/685/726/00011/600/000

سپاس نامه 
محضر مبارک جناب آقای مهندس عنابستانی

 استاندار محترم استان چهارمحال و بختياری 
سالم عليکم 

مطلع ش��دیم بعد از س��ه ماه پيگيری، تالش خالصانه و ش��بانه روزی و همت و جدیت رئيس و اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر بلداجی و رئيس اداره آب و فاضالب شهر بلداجی با سفر به تهران و دیدار 
با رئيس شورای عالی جنگلها و مراتع کل کشور و بازدید ایشان از محل اجرای پروژه تصفيه خانه شهر 
بلداجی )موضوع: تملک زمين این تصفيه خانه حل و فصل شد( و عمليات اجرایی ساخت این تصفيه 
خانه آغاز گردید. بدین وس��يله ما جمعی از اهالی ش��هر بلداجی مراتب تقدیر و تشکر و سپاسگزاری 
اینجانبان امضاکنندگان ذیل را به خاطر پيگيری این مس��أله بس��يار مهم و حياتی و بهداش��تی پذیرا 
باشيد، با آرزوی توفيق روز افزون برای شما خدمت گزاران بی ریا و با صداقت بی ادعا و متواضع از 
استاندار محترم محبوب و مردمی جناب آقای مهندس عنابستانی می خواهيم که از تالش همه پيگيری 
ها و خدمات ارزنده و شایس��ته اعضای ش��ورای اسالمی شهر بلداجی سپاسگزاری شود و این عزیزان 
را به نحو شایس��ته ای تش��ویق کنند. همچنين الزم می دانيم از حس��ن توجه، همکاری و مساعدت و 
زحمات بی ش��ائبه جناب آقای مهندس اصغر یزدانی مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری استان، 
معاونت فنی و مهندس��ی ایش��ان جناب آقای قدرت اله بيگلری و جناب آقای دکتر ابراهيمی مدیرکل 
محترم منابع طبيعی و آبخيزداری استان و جناب آقای مهندس محمدی معاونت اداره کل منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان و از زحمات جناب آقای فتاح کرمی فرماندار محترم و پر تالش شهرستان بروجن 
همچنين از زحمات خالصانه جناب آقای عليرضا رحمانی بلداجی رئيس محترم شورای اسالمی و اعضای 
ش��ورای اسالمی ش��هر بلداجی و از زحمات جناب آقای بيژن براتی بلداجی رئيس محترم اسبق اداره 
آب و فاضالب ش��هر بلداجی و رئيس جدید اداره آب و فاضالب شهر بروجن همچنين از زحمات جناب 
آقای اس��فندیار کریمی بخش��دار محترم بخش بلداجی و حضرت حجت االس��الم و المس��لمين حاج آقا 
سيادت امام جمعه بخش بلداجی همچنين از زحمات شبانه روزی و خالصانه جناب آقای یزدان آقاخانی 
ش��هردار محترم شهر بلداجی که در این مدت چند ماه پس از انتصاب به سمت شهردار شهر بلداجی 
در این شهر متحمل زحماتی شده اند، صميمانه تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می نمایيم و از استاندار 
محترم تقاضامندیم ایشان را نيز مورد لطف و عنایت و تشویق قرار دهند. همچنين از مالکانی که در 
خصوص واگذاری زمين برای احداث پروژه مس��کن مهر ش��هر بلداجی با ش��ورای اسالمی و شهرداری 
بلداج��ی همکاری و مس��اعدت کردند کمال تقدیر و تش��کر و س��پاس فراوان را داری��م. همچنين از 
مهندس ابراهيمی رئيس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان و از جناب آقای مهندس انصاری 
مدیرکل محترم بنياد مس��کن اس��تان و از آقای محمدی رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
بروجن و مدیران مسکن مهر شهر بلداجی جناب آقایان استاد ایرج رفيعی بلداجی و عزت اله محمدی 
هم سپاس گزاریم، صحت و سالمتی و توفيق روز افزونتان را از درگاه خداوند منان خواهانيم. پيروز 

و سربلند و موفق باشيد.

جمعی از اهالی شهر بلداجی 

آگهی مناقصه
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمين 

به ریال(
آگهی مناقصه شماره 518 و519 و 521 و 522 و 523 و 524 و 525-90 یک مرحله ای 

 محل دریافت اس��ناد مناقصه: امور قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان اصفهان واقع
 در ميدان جهاد.

محل تحویل پاکات: دبيرخانه شرکت آبفار تلفن: 2363066 دورنگار: 2369023
تاریخ توضيح، تشریح اسناد 90/8/8 ساعت 9 صبح در سالن جلسات شرکت 

تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 90/7/25 لغایت 90/7/30
آخرین مهلت تکميل و تحویل پيشنهادات: ساعت 14 مورخ 90/8/10
تاریخ جلسه مناقصه: مورخ 90/8/11 ساعت 9 صبح در محل شرکت 

ضمناً آگهی در س��ایت ش��رکت به نش��انی www.Abfar-isfahan.ir و س��ایت ش��رکت مهندس��ی آب و 
 فاض��الب کش��ور ب��ه نش��انی http://tender.nww.co.ir و پای��گاه اطالع رس��انی مناقصات به نش��انی 

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

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان 


