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استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
اصفهان گفت: تأمین آب شرب 
و آب برای کشاورزی و صنعت 
در  آب  کردن  جاری  بر  مقدم 

زاینده رود است.
محمد مهدی اسماعیلی در جلسه 

شورای فرهنگ عمومی که با محوریت محیط زیست برگزار شد، اظهار 
داشت: سیاست عمومی استان همواره بر بحث حمایت از محیط زیست 

بوده است و ما امسال را به عنوان سال ....

استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
گفت:  بختیاري  و  چهارمحال 
وزارت نیرو از خواست منطقي، 
قانوني و مشروع مردم والیتمدار 
استان تمكین کرد و در تصمیمي 
گرفته  وزارتخانه  سطح  در  که 

 شد، تخصیص طرح انتقال آب سد زاینده رود تحت عنوان  انتقال آب 
بن-بروجن اعالم و مقرر شد عملیات ...

 یک فوق تخصص ارتوپدی با 
بیان این که قد ایرانی ها نسبت به 
30 سال گذشته به طور میانگین 
بلندتر شده است،  10 سانتیمتر 
گفت: اکنون متوسط قد ایرانیان 
بین 170 تا 180 سانتیمتر است.

به گزارش از ایسنا، مرتضی مولوی در ...

رئيس مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري:
باالخره وزارت نيرو از خواست قانوني 

مردم استان تمكين كرد

معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان:
تأمين آب شرب مقدم بر جاری كردن 

آب در زاینده رود

اقتصاد    صفحه3

    صفحه7

يك فوق تخصص ارتوپدي:
قد ایرانی ها10 سانتيمتر بلندتر

 شده است

سراسري   صفحه 2 

آيین تندرستي  صفحه6

دو راهي ورزش و جوانان به كجا مي رود؟

بين اين واو  تا آن واو تفاوت از زمين تا آسمان است
اصوالً باید این طرف »واو« با آن طرف  »واو« از لحاظ 
این  اما  باشد  داشته  سنخیت  هم  با  اصطالح  و  مفهوم 
که نمایندگان محترم مجلس چه وجه اشتراکي را بین 
»سازمان تربیت بدني« و »سازمان ملي جوانان« پیدا و 

این دو ارگان را با هم ادغام کردند، ما هنوز نفهمیده ایم 
و به قول شاعر هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز 

اندر خم یک کوچه ایم....
 امــروز روز تــربیت بـــدني اســت؛ شــاید امــروز 

به  چرا  که  بگیرند  ما  بر  را  خرده  این  ها  خـیلي 
یعني  آن  جدید  نام  از  بدني  تربیت  واژه  جاي 
در  وقتي  اما  ایم،  نـكرده  استفاده  جوانان«  و   »ورزش 
خبرگزاري ها و در زبان مدیران هنوز از محمد عباسي 

به عنوان وزیر ورزش یاد مي شود و خبري از عنوان 
کامل وزیر ورزش و جوانان نیست باید  به ما حق داد.

اصل 139  به  ادغام صرف عمل  این  رسد  مي  نظر  به 
قانون ....

مدير كل آموزش های آزاد و 
غيرانتفاعی وزارت علوم خبر داد:

صفحه2راه اندازی 10 دانشگاه تک جنسيتی تا سال آینده

صفـحهصفـحه

مدير كل ارشاد اصفهان خواستار شد:

تالش دستگاه هاي متولي در جهت 
فرهنگ سازي موضوع محيط زيست 

استاندار چهار محال و بختیاري:

آراي خاموش مردم به نفع نظام است

برای اولين بار در تاريخ ورزش استان، هفته گراميداشت تربيت بدنی با برنامه های
متنوعی در اصفهان همراه است به طوری كه هفت روز هفته تربيت بدنی نامگذاری 

شده كه در جدول زير آمده است.
»جدول برنامه های هفته تربيت بدنی و ورزش اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان«

اقدامات پيش بينی شدهتاريخروزعنوان روزرديف

1
ورزش و ارزش 

های اسالمی 
ايران 

1390/7/26سه شنبه
1 – ديدار با علماء

2- تجليل از خانواده معظم شهداء ورزشکار و جانباز
3- تجليل از همکاران و خانواده ها

ورزش و 2
1390/7/27چهارشنبهانتظارات مردمی

1 – ورزش رايگان در كليه اماكن تحت پوشش اداره كل
2- ايجاد دو ايستگاه ثابت مشاوره ورزشی )ميدان انقالب و 

كوی امام جعفر صادق)ع((
3- انجام نظرسنجی از مردم در 20 ايستگاه مشاوره ورزشی
4- حضور مديران ارشد اداره كل در ايستگاه های ورزشی 

صبحگاهی »همگام با مردم«
5- برگزاری سومين المپياد ورزشی روستايی عشايری بانوان 

كشور

ورزش و اقتدار 3
1 – جنگ شادی با قهرمانان ديروز، امروز، فردا – مکان: سالن 1390/7/28پنج شنبهملی

همت آباد – ساعت 18

ورزش و 4
1390/7/29جمعهسالمتی

1– كوه گشت دانش آموزان و خانواده های آنان و ميثاق 
با شهداء گمنام در كوه صفه: ساعت 7 صبح )مجری: هيات 

ورزش های همگانی استان(
2- همايش دوچرخه سواری عمومی: ساعت 9 صبح –)محل 

ثبت نام: هيات دوچرخه سواری استان ورزشگاه انقالب(
3- همايش اسکيت عمومی: ساعت 10:30 صبح –)محل 

ثبت نام: هيات اسکيت و كليه پايگاه های اسکيت شهرستان 
اصفهان(

4- حضور گسترده جامعه ورزشی در نماز سياسی – عبادی جمعه 
در سطح استان و سخنرانی مديركل محترم پيش از خطبه های 

نماز جمعه 
*سخنرانی روسای تربيت بدنی شهرستان ها پيش از خطبه های 

نمازجمعه

ورزش و رسانه 5
1390/7/30شنبه ها

1 – ديدار از رسانه ها و خبرگزاری ها توسط تيم مديريتی اداره 
كل: ساعت 9 لغايت 11:30

2- كنفرانس مطبوعاتی 1390/7/25 با اصحاب رسانه با هدف 
اطالع رسانی و بررسی اقدامات اجرايی سند راهبردی ورزشی 

برای عموم مردم استان

ورزش و توسعه 6
زيرساخت ها

يك شنبه
دوشنبه 

1390/8/1
1390/8/2

1 – افتتاح پروژه های ورزشی طبق ليست پيوست
2- تقدير از پيمانکاران برتر معرفی شده از سوی استانداری 

استان در حوزه پروژه های ورزشی

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
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و  آموزش  وزارت  تربیتي  امور  کل  اداره  ریزي  برنامه  معاون 
پرورش گفت: در حال حاضر به ازاي هر 400 دانش آموز یک 

مشاور در مدارس کشور وجود دارد.
 به گزارش ایرنا، سیدمحمدحسن مصطفوي در همایش هفته 
استان  مدارس  مشاوران  و  مربیان  جمع  در  روان   بهداشت 
چهار محال و بختیاري، افزود: سال گذشته به ازاي هر 750 نفر 
دانش آموز یک مشاور در مدارس کشور فعالیت مي کرد که با 
جذب مشاوران جدید پیش بیني مي شود تا پایان برنامه پنجم 
این شاخص به ازاي هر 100 نفر دانش آموز یک مشاور باشد. 
وي تعداد مشاوران آموزش و پرورش کشور در سال تحصیلي 

با  امسال  گفت:  و  کرد  اعالم  نفر   500 و  هزار   19 را  گذشته 
نفر  هزار   21 به  مشاوران  تعداد  نفر   500 و  هزار  یک  جذب 
تشخیص  آزمون  برگزاري  از  مصطفوي  است.  یافته  افزایش 
معین  رشته  و  هوش  و  استعداد  شناسایي  رویكرد  با  استعداد 
براي دانش آموزان خبر داد و گفت: امسال سه آزمون سالمت 
رواني و رفتاري، تشخیص استعداد شغلي در دي و آذرماه براي 

دانش آموزان سوم راهنمایي و اول متوسطه برگزار مي شود. 
وي افزود: در این آزمون ها سه میلیون و 600 هزار دانش آموز 

پایه سوم راهنمایي و اول متوسطه شرکت مي کنند. 
مصطفوي از ورود مباحث مشاوره اي به مدارس ابتدایي براي 

اولین بار در سطح مدارس پنج استان کشور خبر داد و گفت: 
رایزني براي اجراي این طرح در مناطقي داراي مشاور در دست 
ابتدایي  این طرح در مدارس  انجام است.  وي گفت: اجراي 
الزامي خواهد شد و مدارس زیر  سراسر کشور از سال آینده 
150 دانش آموز یک مربي پرورشي و باالي 150 دانش آموز 
عالوه بر یک مربي پرورشي یک معاون پرورشي نیز خواهند 

داشت. 
تربیتي  امور  کل  اداره  ریزي  برنامه  معاون  ایرنا،   گزارش  به 
دو  همایش  در  شرکت  منظور  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 

روزه بهداشت روان به شهرکرد سفر کرده است. 

رئيس مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري:

باالخره وزارت نيرو از خواست 
قانوني مردم استان تمكين كرد

رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاري گفت: وزارت نیرو از 
خواست منطقي، قانوني و مشروع مردم والیتمدار استان تمكین کرد و در 
تصمیمي که در سطح وزارتخانه گرفته شد، تخصیص طرح انتقال آب سد 
زاینده رود تحت عنوان  انتقال آب بن- بروجن اعالم و مقرر شد عملیات 

اجرایي این طرح در آستانه سفر چهارم دولت به استان آغاز شود.
استان  فهیم  مردم  پشتیباني  از  تشكر  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  نوراله حیدري   
افزود: امید است سایر تعهدات دولت در زمینه آب و سایر مصوبات استان تا 
قبل از انجام سفر چهارم اجرایي و با آمدن دولتمردان، مردم شاهد نویدهاي 

بهتري براي استان باشند.
به  که  است  مهمي  دستاورد  بروجن  بن-  آب  تخصیص  داد:  ادامه  وي   
فعاالن  پشتیباني مردم، خبرنگاران غیرتمند و همه  لطف خدا، هوشیاري و 
 عرصه آب استان به دست آمده و امید است این بیداري در حوزه آب استان 
 گسترده تر شود تا همه مطالبات قانوني در زمینه آب در حداقل زمان ممكن 

محقق شود.
اکنون  کرد:  تصریح  آباد  بهشت  و  گالب  هاي  تونل  به  اشاره  با  حیدري   
آب  انتقال  شده  فراموش  طرح  مردم  پشتیباني  و  نمایندگان  پیگیري  با  که 
بن- بروجن احیا شده است، مي توان امیدوار بود که حضور مردم در صحنه 
تونل گالب یک را مسدود و تونل هاي گالب دو و بهشت آباد را نیز منتفي 

خواهد کرد.
این است که هیأت دولت جلساتي  از  به گفته وي، آخرین خبرها حاکي   
پیرامون مطالبات مردم استان در حوزه آب داشته اما تاکنون پاسخ روشني بیان 
نشده است، ولي به نظر مي رسد تأخیر در سفر چهارم دولت به استان براي 

روشن کردن تكلیف پروژه هاي انتقال آب از این استان است.
در حوزه  استان  قرمز  به خطوط  اشاره  با  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس    
آب اظهار داشت: آنچه مسلم است مردم چهارمحال و بختیاري از پیگیري 
آنان  همیشگي  سخن  و  آمد  نخواهند  کوتاه  آب  حوزه  در  خود  مطالبات 
انتقال آب مازاد حوزه بهشت آباد از  مسدود شدن تونل انحرافي گالب و 

طریق غیر تونل است.

مدیر کل آموزش های آزاد و غیرانتفاعی وزارت 
اندازی  راه  جزئیات  برخی  تشریح  با  علوم 
از  ها،  استان  مراکز  در  جنسیتی  تک  مؤسسات 
فعالیت رسمی پنج مؤسسه تک جنسیتی در کشور 
در  دیگر  جنسیتی  تک  مؤسسه   10 اندازی  راه  و 

سایر مراکز استان ها خبر داد.
به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  نادری  غالمعلی 
آخرین وضعیت تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی 
در مرکز هر استان، اظهار داشت: در حال حاضر، 
داریم  کشور  در  فعال  جنسیتی  تک  موسسه  پنج 
که از این تعداد دو مؤسسه رفاه و ابرار در تهران، 
مؤسسه طلوع مهر در قم، مؤسسه رسام در کرج 
و موسسه فردوسی طوسی در مشهد فعال هستند. 
مؤسسه طلوع مهر در قم برای دانشجویان پسر و 
چهار مؤسسه دیگر برای دانشجویان دختر در نظر 

گرفته شده است.
وزارت  غیرانتفاعی  و  آزاد  های  آموزش  مدیرکل 
مؤسسات  اندازی  راه  تقاضاهای  درباره  علوم 
گزینش  مرحله  در  اکنون  هم  که  جنسیتی  تک 
تک  مؤسسه  دو  گفت:  دارد،  قرار  علوم  وزارت 
و  زاهدان  و  تبریز  در  دختران  برای  جنسیتی 
کرج  در  پسران  برای  جنسیتی  تک  مؤسسه  یک 
آینده شورای گسترش  زیاد در جلسه  احتمال  به 
مطرح  مجوز  دریافت  برای  علوم   وزارت 

می شوند.
به گفته نادری، سایر درخواست هایی که به دفتر 

علوم  وزارت  غیرانتفاعی  و  آزاد  های  آموزش 
مراکز  در  جنسیتی  تک  دانشگاه  اندازی  راه  برای 
استان ها ارائه شده است، شامل درخواست هایی 
زنجان،  کرمانشاه،  خوزستان،  شیراز،  ارومیه،  از 

گلستان و ساری می شود.
وی با تأکید بر این که اعالم تقاضا برای راه اندازی 
در  باید  حاضر  حال  در  جنسیتی  تک  مؤسسات 
مراکز استان ها صورت گیرد، اضافه کرد: چندین 
از سوی شهرهایی مطرح شد که  درخواست هم 
درخواستشان  است  ممكن  و  نبودند  استان  مرکز 
را عوض کنند، هم اکنون اولویت راه اندازی این 
مؤسسات برای مراکز استان ها است و وقتی مراکز 
علوم  وزارت  سیاست  اساس  بر  شدند  تكمیل 
ممكن است این مؤسسات در سایر شهرستان های 

غیر مراکز استان ها هم دایر شوند.
تک  مؤسسات  اندازی  راه  زمان  درباره  نادری 
دو  داشت:  اظهار  کرد،  اشاره  آنها  به  که  جنسیتی 
از سال گذشته مجوز  تهران  ابرار  مؤسسه رفاه و 
را  دانشجو  پذیرش  سال  دومین  امسال  و  گرفته 
پشت سر می گذارند، سه مؤسسه طلوع مهر قم، 
امسال  از  کرج  رسام  و  مشهد  طوس  فردوسی 

دانشجو می پذیرند.
و  کرج  تبریز،  در  که  ای  مؤسسه  سه  گفت:  وی 
زاهدان قرار دارند در حال گذراندن مراحل اداری 
راه اندازی هستند و مجوز سایر مؤسسات نام برده 

شده برای سال 91 خواهد بود.

98 درصد گرسنگان در جهان سوم زندگی می كنند
ــی اعالم کرد که 98 درصد از  ــازمان ملل متحد در گزارش س
ــعه زندگی  ــورهای در حال توس ــان در کش ــنگان جه  گرس

می کنند.
ــازمان ملل، مدیر  به گزارش مهر به نقل از مرکز اطالعات س
ــازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( گفت:  کل س
98 درصد از گرسنگان جهان در کشورهای در حال توسعه 
زندگی می کنند و تولید مواد غذایی در این کشورها تا سال 

2050 باید دو برابر گردد تا بتوان جمعیت در حال رشد را تغذیه نمود. مدیر کل فائو افزود: 
امسال قیمت مواد غذایی که چندین دهه ثابت بود به طور روز افزونی متغیر گردیده است. 
اگر بخواهیم به طور جدی به مسأله گرسنگی در جهان بپردازیم، باید تالش بیشتری جهت 
رسیدگی به مشكل نوسانات قیمت مواد غذایی نمود، به ویژه برای افرادی که غالب در آمد 
آنان صرف مواد غذایی می شود، تا اطمینان حاصل گردد که آنان قادر به تهیه غذای کافی و 
مغذی جهت خانواده های خود از بازار هستند. علل بی ثباتی قیمت مواد غذایی به خوبی 
شناخته شده اند. اما آنچه می تواند برای رفع این مشكل انجام شود نیازمند اراده سیاسی 
است.  وی اشاره کرد: بازار مواد غذایی جهانی در تنگنا است، چرا که عرضه در تالش برای 
رسیدن به سطح تقاضا و ذخیره مورد نیاز، در پایین ترین سطح تاریخی خود است. در سطح 
شبكه کشورهای وارد کننده مواد غذایی، افزایش قیمت می تواند کشورهای فقیر را مورد 

آسیب قرار دهد چرا که واردات محصوالت غذایی برای آنها  بسیارگرانتر تمام می شود.

سراسری

مدير كل آموزش های آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم خبر داد:

راه اندازی 10 دانشگاه تک جنسيتی تا سال آينده

خبر

بحران اقتصادي 
آمریكا و ادامه 
ریخت و پاش 

در مخارج نظامي
درصد   9/1 بیكاري  نرخ  با  آمریكا  که  حالي  در 
کنار  در  مردم  درآمدي  وضعیت  بودن  متزلزل  و 
است،  مواجه  دالري  تریلیون   1/3 بودجه  کسري 
خصوص  در  سفید  کاخ  ساالنه  گزارش  انتشار 
رشد کسري بودجه و اصرار دولت اوباما بر ادامه 
ریخت و پاش هاي نظامي خشم مردم این کشور 

را برانگیخته است. 
آمریكا  مالي  سال  ماه  آخرین  سپتامبر،  ماه  پایان   
اغلب  کشور  این  داري  خزانه  وزارت  که  است 
که  کند  مي  منتشر  مالي  روند گردش  از  گزارشي 

بیانگر وضعیت اقتصادي این کشور است. 
بنا بر اعالم وزارت خزانه داري آمریكا، میزان بدهي 
ملي این کشور به سقف 14300 میلیارد رسیده که 
13 درصد بیشتر از تولید ناخالص ملي است. حجم 
بدهي هاي آمریكا در سال 2010 مبلغ 13/6 میلیارد 
دالر بوده که پیش بیني شده تا سال 2015 به حدود 
20 هزار میلیارد دالر برسد. در حال حاضر نسبت 
ناخالص داخلي حدود 95 درصد  تولید  به  بدهي 
است و در چهار سال آینده به 102 یا 103 درصد 
در  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  رسید.  خواهد 
دوره ریاست جمهوري باراك اوباما میزان کسري 
بودجه آمریكا رشد بیشتري داشته است. در همین 
رابطه رسانه هاي خبري گزارش هایي از پیش بیني 
کارشناسان مبني بر وقوع بحران تازه اي در اقتصاد 
منتشر آمریكا  اقتصادي  وضعیت  از  متأثر   جهاني 

 کرده اند. 
گزارش  براساس  کرد:  اعالم  رویترز  خبرگزاري 
این  بودجه  کسري  آمریكا،  داري  خزانه  وزارت 
کشور در ماه سپتامبر 2011، نسبت به دوره مشابه 
سال 2010 به میزان 67/570 میلیون دالر افزایش 
یافت، اما چند میلیارد کمتر از پیش بیني تحلیلگران 

اقتصادي بوده است. 
وضعیت  از  گزارشي  در  بلومبرگ  خبري  شبكه 
داري  خزانه  وزارت  نوشت:  آمریكا  اقتصادي 
تریلیون   1/3 بودجه  که کسري  کرد  اعالم  آمریكا 
دالري به ثبت رسیده براي سال مالي 2011 بیشتر 
دومین  و   2010 سال  در  دالر  تریلیون   1/29 از 
کسري بودجه باالي به ثبت رسیده است. کسري 
بودجه در سال 2009 به 1/42 تریلیون دالر رسیده 
تاکنون  شده  ثبت  بودجه  کسري  باالترین  که  بود 

محسوب مي شود.
با اشاره به نرخ کسري بودجه  خبرگزاري فرانسه 
از  کمتر  دالر  میلیارد   84 رقم  این  که  است  گفته 
فوریه  ماه  در  اوباما  باراك  که دولت  است  آماري 

امسال پیش بیني کرده بود. 
این  مهار  براي  اوباما  به طرح  ادامه  این رسانه در 
بحران اشاره کرد و گفته است: دولت انتظار دارد 
نزولي  روند  بودجه  کسري  نیز  آینده  سال  در  که 
و  تریلیون  یک  حدود  به  و  دهد  ادامه  را  خود 
کرده  برآورد  سفید  کاخ  برسد.  دالر  میلیارد   420
 3/2 به  جاري  سال  پایان  تا  اقتصادي  رشد  نرخ 
آمریكا  اقتصاد  آینده،  سال  در  و  برسد  درصد 
ادامه  خود  رشد  به  درصد   3/6 نرخ  اساس  بر 
میزان  تا سال 2015  رود حداقل  مي  انتظار  دهد. 
درصد  شش  باالي  آمریكا  سراسر  در  بیكاري 
درصد  9/5 حاضر  حال  در  رقم  این  بماند.   باقي 

 است. 
رویترز همچنین نوشته است: کسري ساالنه بودجه 
مالي  سال  در  دالر  میلیارد   1/294 از  نیز  آمریكا 
2010 به 1/299 میلیارد دالر در سال مالي 2011 
درصد   9 از  بودجه  کسري  این  یافت.  افزایش 
تولید ناخالص داخلي آمریكا در سال مالي 2010 
یافته کاهش   2011 مالي  سال  در  درصد   8/7  به 

 است. 
کارشناسان سیاسي معتقدند مهم ترین عامل کسري 
سال  از  ها  مالیات  میزان  کاهش  آمریكا،  بودجه 
2002 بوده که این امر در کنار افزایش هزینه هاي 
بسته کمک هاي محرك  دادن  این کشور و  نظامي 
بازار مسكن،  بانكي و  براي نجات نظام  اقتصادي 
منجر به بروز چنین بحراني در اقتصاد آمریكا شده 

است. 
باال بودن سطح بیكاري و پایین بودن سطح رشد 
انتخابات  آستانه  متغیري هستند که در  اقتصاد دو 
2012 ریاست جمهوري دولت اوباما را با بحران 
با  مقابله  براي  اوباما  باراك  است.  کرده  روبه رو 
حوزه  در  است  مجبور  بحراني  چنین  گسترش 
خدماتي  هاي  بخش  مخارج  اجتماعي  تأمین 
چنین  اجراي  و  دهد  کاهش  را  بهداشتي  و 
شدن  پیر  به  رو  که  آمریكا  جامعه  براي   طرحي 
اوباما  محبوبیت  براي  تهدید  بزرگ ترین  رود،  مي 
کشور این  جمهوري  ریاست  آینده  کرسي   و 

 است. 
واقعیت آن است که آمریكا در طي ده سال گذشته 
براي دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق هزینه 
هاي  بخشش  و  بذل  و  کرده  پرداخت  را  گزافي 
انجام  داران  سرمایه  مالیات  کاهش  در  زیادي 
را   2008 سال  اقتصادي  رکود  که  حالي  در  داده، 
باعث  عوامل  این  تمام  و  است  کرده  تجربه  هم 
آمریكا شده است.  اقتصاد  در  زیاد  بودجه  کسري 
اوباما را   انتشار گزارش ساالنه کاخ سفید واکنش 

در پي داشت. 
نویسد:  مي  گزارشي  در  فرانسه  خبرگزاري 
داده  هشدار  آمریكا  جمهور  رئیس  اوباما  باراك 
است،  روبه رو  مشكل  با  هنوز  آمریكا  اقتصاد 
و  بیكارند  هنوز  آمریكا  مردم  از  زیادي  تعداد 
دادن ادامه  قابل  کشور  بلندمدت  مالي  سیر   خط 

 نیست.  

نصف النهاز

آیت ا... خامنه اي به آمریكا هشدار داد
ــم انقالب در مورد  ــات آیت ا... خامنه اي رهبر معظ بیان
ــدار آیت ا...  ــي آمریكا تحت عنوان »هش اتهام ضد ایران
ــانه هاي  ــترده اي در رس خامنه اي به آمریكا« بازتاب گس

ترکیه داشت.
ــه بیانات رهبر معظم  ــانه هاي ترکی  به گزارش ایرنا، رس
انقالب را در صدر اخبار خارجي خود قرار دادند. رسانه 
ــالمگرا، بیانات آیت ا... خامنه اي در کرمانشاه، در  هاي اس

ــدار به آمریكا منتشر و اضافه کردند  ــگاهیان، را با عنوان هش حضور جمعي از دانش
که رهبر دیني ایران به واشنگتن هشدار داد که هر توطئه اي علیه ایران با پاسخ قاطع 

روبه رو خواهد شد. 
ــدار داد: هرگونه  ــزارش داد که آیت ا... خامنه اي هش ــي خبر 7  گ ــبكه تلویزیون ش
ــیمان  کننده جمهوري اسالمي  توطئه و حرکت مخرب و مزاحم با مقابله قاطع و پش
روبه رو خواهد شد. پایگاه اینترنتي تلویزیون دولتي ترکیه در گزارش خود نوشت، 
آیت ا... خامنه اي گفت: دولت امریكا، براي منزوي کردن ایران در سطح بین المللي 
ــتریت در آمریكا،  ــاختن افكار عمومي از تظاهرات ضد دولتي وال اس و منحرف س
سناریو سازي مي کند. به گزارش تي.آر.تي، آیت ا... خامنه اي تأکید کرد: مردم ایران 
به هرگونه اقدامي علیه ایران، پاسخ دندان شكني خواهند داد. دیگر رسانه هاي ترکیه 

نیز گزارشات مشابهي با استفاده از فرازهایي از بیانات رهبر معظم منتشر کردند. 

وال استریت؛ اعتراض به پيوستگی قدرت و پول 
این روزها همه جا صحبت از جنبش تسخیر وال استریت 
و جهانی شدن آن است، اما نكته مهمی که باید آن را آغاز 
فصلی نوین در این باره عنوان کرد جایگاه این جنبش در 
محافل روشنفكری و دانشگاهی آمریكا و طرح پارادوکس 

دموکراسی و نظام سرمایه داری است.
ــی در اعتراض به  ــهریور صدها نیویورک ــنبه 27 ش یكش
ــتم های مختلف و کاهش بودجه  ــاد موجود در سیس فس

ــاختمان بورس وال استریت تحصن کردند. این  دستگاه های دولتی آمریكا مقابل س
حرکت آغاز یک جنبش جهانی شد و امروز در اروپا نیز حرکت هایی برای حمایت 

از جنبش تسخیر وال استریت وجود دارد.
ــخنگوی معترضان در وال استریت در آمریكا می گوید: مهم ترین  پاتریک برونر س
ــور به دلیل نابرابری ثروت، به  ــی واقعی در کش ــت که دموکراس نگرانی ما این اس
ــتریت که در ابتدا تالش می شد  ــت. حرکت اعتراضی در وال اس ــرقت رفته اس س
ــانه های آمریكایی به آن رنگ و بوی آنارشیستی داده شود، در نهایت  ــوی رس از س
مورد حمایت محافل آکادمیک و دانشگاهی و روشنفكری قرار گرفت، اما به راستی 
ــی که امروز برای جنبش وال  ــل واقعی این اعتراضات چه بود؟ مهم ترین علل دالی
 استریت عنوان می شود فقر و شكاف طبقاتی حاکم در آمریكا و نظام سرمایه داری 

است. 

جهان نما 

رئیس پژوهشكده زیست فناوري جانوري پژوهشگاه رویان  
در اصفهان گفت: شرکت دانش بنیان رویان با هدف توسعه 
تحقیقات این پژوهشگاه و تبدیل علم به فناوري، در اصفهان 

تأسیس مي شود.
افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  اصفهاني  نصر  حسین  محمد    
رایزني هاي الزم براي ایجاد این شرکت با استانداري اصفهان 

صورت گرفته و امید است هرچه سریعتر اجرایي شود. 
وي با اشاره به این که در زمان حاضر فعالیت هاي پژوهشگاه 
رویان در اصفهان در فضایي به وسعت 650 متر مربع انجام 
مي شود، تصریح کرد: این فضاي محدود پاسخگوي حجم 

باالي فعالیت ها نیست. 
وي با بیان این که در هر سال حدود یک هزار درخواست به 
این مرکز براي بازدید از پژوهشگاه یا حیوانات شبیه سازي 
شده و سخنراني ارسال مي شود، اضافه کرد: این ارقام گویاي 
عالقه شدید مردم ایران به توسعه علم است اما ما به دلیل 

محدودیت هاي مكاني و مسائل امنیتي قادر به تحقق همه 
آنها نیستیم. 

نصر اصفهاني با اشاره به احداث ساختماني براي پژوهشگاه 
تحقیقات  براي  ساختمان  این  گفت:  اصفهان  در  رویان 
صورت  در  و  شده  گرفته  نظر  در  حیوانات  نگهداري  و 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا پایان سال جاري به اتمام 

مي رسد. 
وي درباره ساختمان دوم رویان اظهار داشت: این ساختمان 
نیاز به بودجه بیشتري دارد و در صورت تخصیص به موقع 

آن تا سه سال آینده به بهره برداري خواهد رسید. 
نصر اصفهاني، پژوهشگاه رویان را درخت طیبه اي دانست 
که در حال رشد و توسعه است و افزایش شاخه هاي آن نیاز 

به حمایت و جوانان مستعد بیشتري دارد. 
وي با اشاره به فعالیت بانک خون بند ناف در اصفهان گفت: 
مردم اصفهان با استقبال از این بانک نشان دادند که در هزینه 

کردن براي سالمت خود پیشقدم هستند. 
وي اصفهان را دومین استان موفق پس از تهران در زمینه 
و  علمي  مدیریت  افزود:  و  برشمرد  ناف  بند  خون   بانک 
اطالع رساني به مردم تأثیر بسزایي در توسعه این قبیل مراکز 
دارد.  بر اساس قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان، 
مؤسسه  یا  شرکت  بنیان،  دانش  مؤسسات  و  ها  شرکت 
خصوصي یا تعاوني است که به منظور هم افزایي علم و 
ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي 
و اقتصادي )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري( 
و تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحي و 
با  و  برتر  فناوري هاي  کاال و خدمات( در حوزه  تولید 
رویان  پژوهشگاه  مي شود.  تشكیل  فراوان  افزوده  ارزش 
ایران  پزشكي  علوم  دانشگاهي  جهاد  در   1370 سال  در 
تأسیس شد و بخشي از فعالیت هاي آن از پنج سال قبل 

در اصفهان صورت گرفته است. 

شركت دانش بنيان رویان در اصفهان تأسيس مي شود

به ازاي هر 400 دانش آموز یک مشاور در مدارس كشور وجود دارد

کم کاری  گفت:  اصفهان  استان  اجتماعی  امور  مدیرکل 
مسئوالن به علت نگرش غلط مردم به بحث سالمت غذا 

توجیه پذیر نیست.
به گزارش فارس، حجت االسالم محمد قطبی در ششمین 
همایش ایمنی غذا و سالمت جامعه اظهار داشت: وظیفه 
نظام حاکم ایران، تأمین غذای سالم و ایجاد امنیت غذایی 
برای تمام افراد جامعه است که باید در این حوزه تمام 

تالش خود را بكنند. 
وی با بیان این که قرآن سفارش های زیادی در زمینه غذا 
و نوع مصرف آن و پرهیز از شكم بارگی و ولع داده است، 
افزود: نگرش غلط مردم به غذا هیچ تكلیفی را از مسئوالن 

ساقط نمی کند و دلیلی بر کم کاری آنها نمی شود.
کرد:  اصفهان تصریح  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
و  پاکی  ضلع  سه  این  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
اقتصاد در نظر گرفته شود و استراتژی  از  سالمتی بیش 

خود را بر این اساس قرار دهند.
وی با اشاره به این که غذا یک مثلثی در اطراف خود دارد 
که باید با یكدیگر ارتباط متوازنی داشته باشد که سالمت، 
پاکی و اقتصاد از ضلع های این مثلث  هستند، بیان کرد: 
و  باشد  پاك تر  که  دارد،  بیشتری  اقتصادی  رونق  غذایی 
غذایی که سالم تر است، گردش مالی، تولید راحت تر و 

سود بیشتری دارد. 

قطبی با بیان این که ادامه غذای سالم و پاك، راه ارتباط 
مردم را با معرفت و خداشناسی باز می کند زیرا که روح 
تعالی به آنها می بخشد، ادامه داد: در صورتی که سه ضلع 
و استراتژی آن در کنار یكدیگر قرار بگیرد به یک نقطه 
و  عمیق  دقیق،  برنامه  یک  نیازمند  که  می رسیم  مشترك 
پیچیده است. مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان 
است  الزم  صنعتگران  و  کشوری  مسئوالن  کرد:  اضافه 
فدای  را  غذا  سالمتی  و  پاکی  نباید  هیچ گاه  که  بدانند 
تولید پر سود محصوالت غذایی کنند و به دنبال غذایی 
است  پاك تر  و  سالم تر  ارزان تر،  اقتصادی  نظر  از   که 

باشند. 

مديركل امور اجتماعی استانداری اصفهان:

كم كاری مسئوالن به سالمت غذای مردم توجيه پذیر نيست
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زاينده رود

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: تأمین آب 
شرب و آب برای کشاورزی و صنعت مقدم بر جاری 

کردن آب در زاینده رود است.
فرهنگ  در جلسه شورای  اسماعیلی  مهدی  محمد 
عمومی که با محوریت محیط زیست برگزار شد، اظهار 

داشت: سیاست عمومی استان همواره بر بحث حمایت 
از محیط زیست بوده است و ما امسال را به عنوان سال 
حفاظت از محیط زیست در استان نام نهادیم که به 
عنوان ابتكاری از سوی استان اصفهان در کشور تلقی 
می شود.وی تصریح کرد: رویكرد مدیریت استان در دو 
سال اخیر درباره محیط زیست بی نظیر بوده و در هیچ 
یک از دوره های گذشته به این شدت نبوده و در این 

زمینه گام های بلندی برداشته شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با طرح این سئوال 
که آب شرب و تأمین آب برای کشاورزی و صنعت 
مقدم است یا جاری شدن آب در زاینده رود؟ گفت: 
آب شرب شش میلیون نفر از این منطقه تأمین می شود 
و نباید مدیران و متولیان ذیربط درگیر مسائل حاشیه ای 
درستی  به  را  کارشان  وگرنه  شوند  جوسازی ها  و 

نمی توانند انجام دهند. وی ادامه داد: مدیریت استان در 
صدر تمام مسائل، پیگیر آب بوده و همواره حتی در 
روزهای تعطیل نیز برای حل مطالبات به حق کشاورزان 
و صنایع تالش کرده است. اسماعیلی تصریح کرد: من 
به عنوان مدیر سیاسی امنیتی استان تالش کرده ام تا 
زاینده رود  رودخانه  کم آبی و خشک شدن  موضوع 
دستمایه مباحث حاشیه رسانه ها قرار نگیرد تا دشمن 
از این گسل برای ایجاد شبكه سازی به منظور اخالل در 

نظام اجتماعی بهره برداری نكند.
وی بیان داشت: بر اساس اعالم مدیریت بحران استان، 
بارش های امسال از 15 آبان ماه به بعد خواهد بود که 

این مسأله حاکی از این است که ما همچنان با کم آبی و 
خشكسالی در استان روبه رو هستیم.

 اطالع رسانی کامل از نحوه محاسبه هزینه تماس تلفنی میان ایران 
و عربستان در ایام حج تمتع می تواند تأثیر مثبتی در کاهش هزینه 
اقتصادی حجاج داشته باشد و بهتر است برای کاهش هر چه بیشتر 
این هزینه ها به تسهیالتی که اپراتورهای موبایل درنظر گرفته اند 

توجه شود.
فعال در کشور همه ساله و  اپراتورهای موبایل  به گزارش مهر، 
اپراتورهای فعال در کشور  با  با توافق  ایام حج تمتع  با  همزمان 
عربستان، تسهیالتی را برای مشترکان خود درنظر می گیرند تا هزینه 
مربوط به رومینگ زائران در تماس های تلفنی که به طور قطع 

اجتناب ناپذیر است تا حدودی کاهش یابد.
در این میان به حجاج توصیه می شود که با توجه به نرخ های اعالم 
شده از شبكه هایی استفاده کنند که هزینه های کمتری را برای آنها 
به همراه دارد و به توصیه های ضروری در این زمینه نیز توجه 

بیشتری داشته باشند.
تخفيف 80 درصدی همراه اول برای زائران

اپراتور همراه اول برای کاهش هزینه مكالمات زائران بیت ا... الحرام 
در ایام حج امسال، تعرفه مكالمات رومینگ با کشور عربستان را با 

اپراتور موبایلی )االتحاد( تا 80 درصد کاهش داده است.
اگرچه امكان استفاده از سرویس رومینگ بین الملل برای تمامی 
مشترکان سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول در کشور 
عربستان فراهم شده اما با توجه به توافقات این اپراتور با اپراتور 
االتحاد به مشترکان همراه اول توصیه می شود حتی المقدور از 

ارتباط رومینگ با اپراتور موبایلی عربستان استفاده کنند.
 با تخفیف در نظر گرفته شده هزینه تماس مشترکان ایرانی با ایران و 
داخل عربستان بین اپراتور همراه اول و اتحاد عربستان 445 تومان، 
هزینه تماس دریافتی 167 تومان، هزینه ارسال پیامک 145 تومان 
و هزینه دریافت پیامک رایگان است و چنانچه مشترکان ایرانی از 
شبكه اپراتورهای الجوال )STC( و زین )Zain( عربستان استفاده 

کنند هزینه تماس با تعرفه عادی محاسبه شده که هزینه تماس 
دریافتی از طریق این اپراتورها 167 تومان، تماس داخلی 1005 
تومان، هزینه تماس با ایران 2726 تومان و ارسال پیامک 460 تومان 

خواهد بود.
 مشترکان باید توجه داشته باشند که سرویس رومینگ برای تمامی 
 مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول )به غیر از مشترکان سیمكارت های
0910( به صورت پیش فرض فعال بوده و تنها با روشن کردن گوشی 
 در کشور عربستان قابل استفاده است اما مشترکان سیم کارت های
 با پیش شماره 0910 باید با مراجعه به مراکز خدمات مشتریان و 
پرداخت صورتحسابی با حداقل 200 هزار تومان ودیعه نسبت به 

فعالسازی این سرویس اقدام کنند.
 تعرفه های رايگان ايرانسل برای زائران

اپراتور ایرانسل امسال هزینه مكالمات و پیام های کوتاه دریافتی 
حجاجی که از سیم کارت های این اپراتور استفاده می کنند را رایگان 
اعالم کرد و تخفیفاتی نیز برای مكالمات حجاج ایرانی به ایران 
درنظر گرفته که این تخفیف ها برای استفاده از رومینگ با تمامی 

اپراتورهای فعال عربستان قابل استفاده است.
از طریق ایران  با  مكالمه حجاج  دقیقه  اساس، هزینه هر  براین    
سیم کارت های ایرانسل، صرف نظر از این که از خدمات کدام 
یک از اپراتورهای عربستان استفاده می کنند 4017 ریال، هزینه هر 
دقیقه مكالمه با داخل عربستان 1305ریال و بهای ارسال هر پیام 
کوتاه 1400ریال تعیین شده است. ضمن آن که حجاج مشترك 
سیم کارت های ایرانسل برای دریافت تماس و پیام کوتاه، هزینه ای 
پرداخت نخواهند کرد. همچنین ایرانسل برای نخستین بار امكان 
در صورت  نیز  را   )GPRS( همراه  اینترنت  از خدمات  استفاده 
انتخاب اپراتورهای زین و موبایلی عربستان برای مشترکانش فراهم 

کرده است.
 تمامی مشترکان سیم کارت های اعتباری ایرانسل زائر خانه خدا، 

با شماره  گیری  از کشور  از خروج  باید حداقل 24 ساعت قبل 
کد دستوری #1*111* از خط ایرانسل خود، سرویس رومینگ 
بین الملل را به طور رایگان بر روی خط ایرانسل خویش فعال 
کنند. همچنین حجاج در صورت نیاز می توانند پس از فعال سازی 
سرویس رومینگ بین الملل با مرکز خدمات مشترکین ویژه حجاج 
مشكالت  و  سئواالت  و  گرفته  تماس   711 شماره  به  ایرانسل 
 احتمالی خود را با کارشناسان خدمات مشترکین ایرانسل مطرح و

راهنمایی های الزم را دریافت کنند.
 شارژ سیم کارت های ایرانسل حجاج نیز عالوه بر کارت شارژ از 
طریق روش هایی نظیر سرویس خط به خط، شارژ مستقیم، شارژ 

الكترونیک و شارژ اینترنتی ممكن خواهد بود.
 تخفيف اپراتورهای عربی به زائران

سه اپراتور الجوال، االتحاد و زین نیز خدمات مخابراتی حجاج را در 
طول ایام مناسک حج تمتع امسال پوشش می دهند که در نرخ های 
اعالم شده توسط دو شرکت الجوال و االتحاد در برقراری مكالمات 
تلفنی تفاوتی وجود ندارد اما شرکت زین با اعالم نرخ های متفاوت تر 
نسبت به دو شرکت دیگر، سعی در جذب مشتریان بیشتری از میان 

زائران بیت ا...  الحرام دارد.
این  کارت های  از سیم  توانند  می  ایرانی  زائران  راستا،  این  در   
اپراتورها )حتی االمكان سیم کارت اعتباری( نیز برای ایام حضور 
در کشور عربستان استفاده کنند که باید آن را با همكاری مدیران 

کاروان ها تهیه کنند.
 اما با توجه به تعرفه های رومینگ دو اپراتور تلفن همراه فعال در 
کشور )همراه اول و ایرانسل( و تخفیف های ویژه درنظر گرفته شده 
به نظر می رسد استفاده از سیمكارت های اعتباری این دو اپراتور در 
این ایام روش بهتری برای برقراری ارتباط با ایران و بالعكس خواهد 
بود و براین اساس به همراه بردن سیم کارت و موبایل شخصی از 

ایران ، به زائران توصیه می شود.
نکاتی برای استفاده از سرويس رومينگ در ايام حج

سرویس رومینگ بین الملل سرویسی است که به مشترکان تلفن 
با همان شماره، در از سیمكارت خود  تا  اجازه می دهد   همراه 

شبكه های مخابراتی کشورهای طرف قرارداد استفاده کنند.
مبلغ رومینگ مكالمه برای مشترکان سیمكارت های دائمی سقف 
مكالمه  مبلغ  این  از  بیش  مشترکی  اگر  و  شده  اعالم  دالر   200
مشترکانی  تنها  و  شد  خواهد  قطع  همراهش  تلفن  باشد،  داشته 
می توانند بیش از این مكالمه داشته باشند که مبلغی را به ودیعه 

 بگذارند تا در مدتی که در سفر به سر می برند تلفن آنها قطع
 نشود.

مشترکان تلفن همراهی که قصد سفر به عربستان دارند باید برای 
نظر  مورد  شماره  از  قبل  ایران،  مقصد  به  تلفنی  تماس  برقراری 
کد کشور ایران )0098( را شماره گیری کنند. به این صورت که 
 برای تماس با تلفن ثابت ایران مشترك باید شماره مورد نظر را 
ایران تلفن همراه  با  برای تماس   به همراه کد شهر و  0098 و 

گیری  شماره   0098 با  را  نظر  مورد  همراه  تلفن  شماره   باید 
کنند.

 مشترکان باید توجه داشته باشند که هزینه رومینگ با شماره گیری 
بدون  تماس های  هزینه   بنابراین  و  شد  خواهد  محاسبه   0098
پاسخ، شماره گیری اشتباه و شنیدن پیغام های صوتی رایج شبكه 
مورد  مشترك  یا  است  مكالمه  مشغول  نظر  مورد  مشترك  مانند 
اخذ و  محاسبه  رومینگ  صورت  به  نیست  دسترس  در   نظر 

می شود.
اما توجه به این نكته نیز ضروری است که مشترکان در صورت 
روشن کردن تلفن همراه در عربستان به هیچوجه هزینه ای برای 
سرویس رومینگ بین الملل متحمل نخواهند شد مگر در صورت 
شماره گیری و مكالمه با ایران یا برقراری ارتباط از ایران که منجر به 

ثبت مكالمات در سیستم صورتحساب شده باشد.
 براین اساس به مشترکان موبایل توصیه می شود که چنانچه ارتباط 
مكالمات پایان یافت و یا به هر دلیل دیگر برقرار نشد و یا حتی در 
صورت شنیدن پیغام از سوی شبكه، به طور حتم با زدن دکمه قطع 
تلفن از قطع ارتباط مطمئن و سپس اقدام به شماره گیری مجدد 

کنند.
در شبكه تلفن همراه ایران، اگر مشترکی تلفن همراه خود را بعد 
از مكالمه قطع نكند، حداکثر پس از یک ساعت ارتباط وی قطع 
خواهد شد؛ اما در کشور عربستان اینگونه نیست و ممكن است 
این ارتباط تا چندین ساعت برقرار باشد و در نتیجه مشترك هزینه 
 بسیار زیادی را متحمل خواهد شد، به همین دلیل به مشترکان توصیه

 می شود که از قطع مكالمه خود مطمئن شوند.
 چنانچه ارتباط مشترك به هر دلیل برقرار نشد یا در حین انجام 
مكالمه ارتباط قطع شد و یا در صورت شنیدن هر پیامی، از قطع 
ارتباط مطمئن و سپس اقدام به تماس مجدد کنند، چنانچه تماس اولیه 
 قطع نشود برقراری ارتباط های همزمان موجب محاسبه هزینه های

ناخواسته رومینگ خواهد شد.

معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان تأكيد كرد:

تأمين آب شرب، مقدم بر جاری كردن آب در زاینده رود 

اقتصاد

نيم نگاه

بازیافت 90 درصد آب مصرفي 
شركت پاالیش نفت اصفهان 

زاينده رود

مسئول حفاظت محیط زیست شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: با استفاده از راه هاي بازیابي آب مصرفي 
به  را  آب  درصد  توانسته ایم 90  صنعتي،  واحد  این 

چرخه استفاده مجدد بازگردانیم.
حسین صالحي  با بیان این مطلب که 10 درصد مابقي 
پساب نیز در استخرهاي تبخیر نگهداري مي شود گفت:  
پساب هاي فاضالب بهداشتي با سیستم uv گندزدایي 
مي گردد و در آبیاري درختان و فضاي سبز مورد استفاده 

قرار مي گیرد.
پاالیشي  تنها شرکت  این شرکت  اظهار داشت:  وي 
است که به روش اسمز معكوس پساب صنعتي را 
بازیابي مي کند و در این راستا فعالیت شرکت هر سه ماه 
یک بار توسط آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست 

استان مورد بازبیني و بررسي قرار مي گیرد.
صالحي در ادامه به امكان سنجی استفاده مجدد از آب 
اصالح شده تصفیه خانه شاهین شهر برای مصارف 
صنعتی پاالیشگاه اصفهان اشاره نمود وگفت: این پروژه 
تحقیقاتي توسط واحد تحقیق و توسعه در حال بررسي  
است که در صورت اجرایي شدن آن، استفاده از آب 
 تصفیه شده تأسیسات تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر
با دبی 60 هزار متر مكعب در روز واقع در جنوب 
شرقی شاهین شهر برای مصارف صنعتی پاالیشگاه 
در  و  نشانی  آتش  کننده،  خنک  های  برج  قبیل  از 
صورت دارا بودن پتانسیل کیفیت، به عنوان آب جبرانی 

واحدهاي آب و برق و  بخار میسر خواهد شد.
  

در نيمه نخست امسال؛

 صادرات 70 ميليون دالر كاال
از چهارمحال  و  بختياری 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال  
جاری تاکنون افزون بر 70 میلیون دالر کاال از این استان 

به خارج از کشور صادر شده است.
علی اصغر عنابستانی در مراسم نواختن زنگ صادرات که 
به  صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نیایش شهرکرد 
برگزار شد، اظهار داشت: صادرات محور توسعه پایدار 
است، بر همین اساس با توجه به نقش بسیار مهم و 
مؤثر این امر در مسیر تحقق اهداف توسعه ای استان، 
رشد و ارتقای آن باید بیش از پیش مورد توجه مسئوالن 

قرار بگیرد.
وی با اشاره به نقش آموزش در تحقق اهداف توسعه، 
گفت: با توجه به این که آموزش نقش بسیار مؤثری در 
نهادینه سازی فرهنگ توسعه در بین نسل آینده ساز کشور 
بر عهده دارد، اجرای برنامه های آموزشی و آشناسازی 
دانش آموزان با فرهنگ توسعه موجب خواهد شد تا 
کشور مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتر طی کند.
عنابستانی با اشاره به تحوالت منطقه بر ضرورت تبدیل 
تهدید به فرصت تأکید کرد و گفت: کشور ایران در 
حال محاصره اقتصادی است که این امر موانعی را فرا 
روی صادرکنندگان ایجاد کرده است، البته این مسأله 
نباید موجب شود تا ایران از دایره تجارت جهانی خارج 

و از گردونه رقابت دور بماند.
استاندار چهارمحال و بختیاری از ایران به  عنوان کریدور 
شرق به غرب نام برد و گفت: با توجه به موقعیت 
منطقه خاورمیانه،  در  ایران  استراتژیک  و  جغرافیایی 
استفاده از این جایگاه ویژه بیش از پیش الزم و ضروری 
است تا ایران بتواند با برنامه ریزی مناسب از این موقعیت 

ویژه نهایت بهره را داشته باشد.
وی با مقایسه وضعیت کنونی کشور با دوران پیش از 
انقالب، رشد اقتصادی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: در گذشته ایران توانایی ساخت یک پیچ را هم 
نداشت و تمام نیازهای کشور را از خارج وارد می  کرد، 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  است  حالی  در  این 
احتیاجات کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور 
توسط متخصصان ایرانی ساخته و وارد بازار مصرف 

می شود.
عنابستانی ارتقای صادرات کاالهای غیر نفتی را به عنوان 
یک ضرورت فرا روی مسئوالن اجرایی کشور دانست 
و گفت: با توجه به این که ذخایر نفتی رو به پایان 
هستند، جایگزینی صادرات غیر نفتی موجب خواهد 
شد تا ایران بتواند در سطح رقابت با دیگر کشورها از 

چرخه توسعه عقب نماند.

مديركل راه و ترابری استان اصفهان:

حوزه استحفاظی ادارات 
شهرستان ها مشخص شود

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: براساس 
تقسیمات کشوری، محدوده حوزه استحفاظی ادارات 

شهرستان ها باید مشخص شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان 
اصفهان، هوشنگ عشایری با اشاره به آغاز فصل پاییز 
و آغاز بارندگی ها اظهار داشت: آمادگی تمامی ادارات 
شهرستان های تابعه به ویژه نقاط کوهستانی و سردسیر 
مردم  به  بیشتر  چه  هر  خدمات  ارائه  راستای  در  را 

خواستار  هستیم.
حوزه  راه های  در  حوادث  سریع  اطالع رسانی  وی 
استحفاظی ادارات به مرکز مدیریت راه های اداره کل 
را از ضروریات دانست. مدیرکل راه و ترابری استان 
اصفهان افزود: براساس تقسیمات کشوری، محدوده 
باید مشخص  شهرستان ها  ادارات  استحفاظی  حوزه 

شود.
وی در ادامه اطالعات دقیق و به موقع برای پاسخگویی 
در  مردم  نمایندگان  مكاتبات  و  مردمی  شكایات  به 
مجلس شورای اسالمی را خواستار شد و بیان کرد: 
تكریم ارباب رجوع و رسیدگی به مكاتبات نمایندگان 
مردم شهرستان ها در مجلس شورای اسالمی از مهم ترین 

وظایف رؤسای ادارات تابعه است.

جدول هزينه مکالمات موبايلي حجاج

کدام سيمكارت با صرفه تر 
است ؟!

 بازسازی 32 هزار واحد مسكونی روستایی 
طي چهار سال گذشته 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: خشكسالی، 
آلودگی هوا و سیل مهم ترین حوادث طبیعی استان اصفهان 

هستند.
منصور شیشه فروش در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که 
ایران جز ده کشور حادثه خیز جهان است، اظهارکرد: از 42 
مورد بالیای طبیعی روی داده در جهان 32 مورد در کشور 

روی داده است.
وی با بیان این که طرح جامع مدیریت بحران در استان بررسی و سند آن برای اجرا 
تهیه شده است، افزود: این طرح با همكاری استادان دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان 

تدوین شده است.
مدیرکل ستادمدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به این که سوابق حوادث تهدید کننده 
مناطق شهری و روستایی استان اصفهان در قالب یک بانک اطالعاتی تهیه شده است، بیان 
کرد: طرح مدیریت جامع بحران استان اصفهان با استفاده از طرح های آمایش سرزمین، 
برنامه پنج ساله توسعه کشور و چشم انداز 20 ساله توسعه آسیب پذیری مناطق استان را 

نسبت به حوادث و بالیای طبیعی شناسایی می کند.
شیشه فروش با بیان این که  این طرح یک برنامه پیشگیری از حوادث طبیعی برای تمام 
مناطق شهری و روستایی ارائه می دهد، گفت: فاز مطالعاتی این طرح به پایان رسیده است 
و وقوع حوادث و بالیای طبیعی در تاریخ استان بررسی شده و پتانسیل خطر پذیری در 

حوادث طبیعی شناخته شده اند.
وی با اشاره به برنامه های انجام شده در هفته بحران در استان اصفهان ادامه داد: برگزاری 
هفت رشته مانور لحظه صفر برای ارتقا و توانمندی دستگاه های اجرایی، همایش بزرگ 
شهرداران، بهیاران و دبیران فرمانداری ها، مانور بزرگ اسكان اضطراری منطقه اردستان با 
سه هزار شرکت کننده و با هدف آمادگی دستگاه ها و آموزش اسكان در شرایط سخت از 

جمله اقداماتی است که به مناسبت هفته بالیای طبیعی در استان انجام شده است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با بیان این که طرح مقاوم سازی و بهسازی 
سازه های روستایی از چهار سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است، خاطر 
نشان کرد: در چهار سال گذشته 32 هزار واحد مسكونی روستایی بهسازی و بازسازی 

شده است.
شیشه فروش با اشاره به اهمیت مراکز درمانی و امدادی برای امداد رسانی در مواقع 

بحرانی تصریح کرد: هرساله اعتباراتی برای مقاوم سازی به این مراکز تعلق می گیرد.

فروش شيرخام،
زیر قيمت توليد به كارخانجات

عضو هیأت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: با 
وجودي که هر دامدار براي تولید یک کیلو شیر بین 600 تا 
650 تومان هزینه مي کند متأسفانه این قشر هنوز شیر خام 

خود را زیر قیمت تولید به کارخانجات شیر مي فروشند.
سید موسي رهنمایي در گفتگو با ایمنا، با اشاره به این که طبق 
قوانین موجود دامداران مشمول حق صنفي و سود آن هستند، 
اظهار داشت: اگر کمترین سود موجود یعني 10 درصد را در 

نظر بگیریم باید فروش هر کیلو شیر خام به 650 تا 700 تومان برسد تا دامدار بتواند 
تداوم تولید داشته باشد. 

وي با بیان این که چهار ماه قبل، هر دامدار شیر خام خود را به قیمت 400 تا 430 تومان 
به کارخانجات مي فروخت، افزود: مهر ماه امسال مقرر شد هر دامدار هر کیلو شیر خام 
با 2/3 چربي و بار میكروبي زیر 500 هزار را، 560 تومان به کارخانجات شیر به فروش 

برساند ولي متأسفانه باز هزینه شیر خام با این نرخ زیر قیمت تمام شده است. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان با بیان این که 70 درصد هزینه هاي 
دامپروري و تولید شیر به مصرف علوفه بر مي گردد، تصریح کرد: سال گذشته قیمت 
علوفه دام بین 70 تا 100 درصد با افزایش نرخ روبه رو شد که این اتفاق به تبع بر رشد 

هزینه تولید شیر بي تأثیر نبود. 
وي در خصوص سیر صعودی قیمت لبنیات، اظهار داشت: این افزایش قیمت مربوط 
به هزینه هاي کارخانجات شیر می شود که به تبع با رشد هزینه حامل هاي انرژي از 

جمله سوخت و برق همراه بوده است. 
رهنمایي اضافه کرد: افزایش هزینه هاي کارگر و بسته بندي محصوالت تولیدي، در 

رشد  قیمت مواد لبني تأثیرگذار است. 
وي خاطرنشان کرد: در راستاي افزایش قیمت شیرخام و محصوالت لبني باید نظارت 

مطلوبي بر عملكرد کارخانجات صورت گیرد تا بتوان به سود معقول دست یافت. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان در ادامه با تأکید بر نبود اجراي قانون 
افزایش بهره وري در این بخش، گفت: قرار بود قانون هدفمند شدن یارانه ها و حذف 
یارانه حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي با قانون افزایش بهره وري همراه شود که 

متأسفانه هنوز این قانون اجرا نشده است. 
وي اضافه کرد: در راستاي این قانون جهاد کشاورزي باید خرید تضمیني محصوالت 

راهبردي کشاورزي را بر عهده مي گرفت ولي تاکنون این کار اجرایی نشده است.

بزرگان صنعت چاپ
به نمایشگاه اصفهان پيوستند

در  چاپ  نمایشگاه  بزرگ ترین  میزبان  زودی  به  اصفهان 
نیمه جنوبی کشور خواهد بود. حضور شرکت های بزرگی 
همچون ایران روتاتیو، جی اس اس و تی ام سی در بخش 
تجاری و مشارکت و همراهی اتحادیه چاپخانه داران استان 
اصفهان، اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغات این استان، زیر 
مجموعه های وابسته و اعضاي آن ها از جمله نقاط قوت 
این نمایشگاه به شمار مي رود. استان اصفهان، استانی است 

 که بخش عمده ای از خدمات چاپ، تبلیغات و بسته بندی کشور در آن صورت
می پذیرد. اهمیت این امر تا آن جاست که اصفهان، تنها استان دارنده اتحادیه مستقل 

کانون های آگهی و تبلیغات در کشور محسوب مي شود. 
 عالوه بر این وجود فضای نمایشگاهی منسجم و کاربردی در راستای معرفی توانمندی های
این حوزه، اطالع رسانی گسترده و هدفمند به منظور جذب حداکثری مخاطبان توسط 
برگزار کنندگان نمایشگاه های تخصصی، رشد فزاینده دانش و تكنولوژی به کار رفته 
در صنایع مرتبط با این رشته در سطح استان، وجود بازار عرضه و تقاضای باال متناسب 
با موقعیت محوری استان اصفهان در صنعت چاپ، تبلیغات و بسته بندی کشور، 
 ظرفیت باالي بخش دانشگاهي استان و تحصیل عده کثیري از دانشجویان در رشته هاي
مرتبط با این صنعت، موقعیت ویژه و استراتژیک این استان در زمینه راه های دسترسی 
و  هوایی  زمینی،  بخش  سه  هر  در  سفارشات  ارسال  و  دریافت  در  باال  سرعت  و 
 ریلی و پوشش کلیه خدمات مربوط به چاپ، تبلیغات و بسته بندی که امكان انجام
به صورت یک جا توسط  را  نهایي  تا  ابتدایي  از مراحل  ها  ترین سفارش  سنگین 
 واحدهای فعال در استان مهیا مي سازد، کیفیت باال و بهره گیری از آخرین استاندارد های
روز جهان در فرآیند چاپ و نظارت بر آن، اشغال حجم باالیی از انتشارات کشور در 
کلیه بخش های علمی، پژوهشی، خبری و  فرهنگي به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمي، وجود توان تخصصی و مهندسی در مشاوره و راه اندازی واحدهای 
مرتبط با صنایع چاپ و حضور بزرگان و پیشكسوتان این رشته در استان اصفهان، تنها 
بخشی از مزیت های کیفی و کمی اصفهان در این صنعت است که این استان را در 
حوزه صنعت چاپ نسبت به دیگر شهر های کشور متمایز ساخته است؛ تا جایي که 

حتي گاه لقب پایتخت چاپ نیز به این استان اطالق مي شود.
 اما دست اندرکاران این حوزه  تنها به این عناوین و القاب اکتفا نكرده و در تالش برای
پیاده سازی آخرین دستاوردها  با هدف ارائه باالترین سطح خدمات به مشتریان هستند.

خبر

جدول مقایسه ای تعرفه های همراه اول و ایرانسل در ایام حج

همراه اول با اپراتورهای نحوه تماس
الجوال و زین )ریال(

همراه اول با اپراتور االتحاد 
)ریال(

ایرانسل با کلیه اپراتورهای 
عربستان )ریال(

2726044504017تماس با ایران

رایگان16701670تماس دریافتی از ایران

1005044501305تماس با داخل عربستان

460014501400هزینه ارسال پیام کوتاه

رایگانرایگانرایگانهزینه دریافت پیام کوتاه

GPRSبا اپراتورهای زین و موبایلینداردندارد
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زاينده رود

همه ما در دوران کودکی مان داستان شنل قرمزی را که 
گرگ، مادربزرگ اش را با دندان های بزرگ می خورد، 
شنیده ایم؛ داستان کدو قلقله زن را که شیر و گرگ و پلنگ 
برای خوردن اش جلوی او را می گیرند و خاله سوسكه 
که همسرش، آقاموشه، توی دیگ آش می افتد و می میرد 
و شنگول و منگول که گرگ مدام به خانه شان سر می زند 
و یكی از بره ها را می خورد و داستان های دیگری از 

همین قبیل...
به گفته کارشناسان هیجان ناشي از تماشاي صحنه هاي 
پرخشونت، انگیزه کودك را براي شبیه سازي حادثه افزایش 
مي دهد تماشاي مكرر فیلم هاي ترسناك، مهار هاي ذهني 

کودك را به کلي تخریب مي کند.
تخصص  فوق  شیرازي،  الهام  تندرستي  پیک  از  نقل  به 
روانپزشكي کودك و نوجوان در تحلیل این حادثه با اشاره 
به الگو برداري کودك از صحنه هاي خشونت بار فیلم هاي 
ترسناك هشدار داد: تماشاي مكرر این صحنه ها نه تنها قبح 
و ترس برخي کودکان را نسبت به اعمال خشونت بار از بین 
مي برد بلكه با عادي سازي این مسأله، مهارت هاي ذهني 
کودك به کلي تخریب مي شود و بدین ترتیب در حالي که 
به شدت هیجان زده است، ممكن است برخالف رفتارهاي 
معمول دست به اقداماتي بزند که در شرایط عادي از انجام 
آن خودداري مي کرده یا به نوعي تماشاي این نوع برنامه ها 
کنترل هاي کودك بر رفتار و اعمالش را کاهش مي دهد، به 
طوري که هیجان ناشي از تماشاي صحنه هاي پرخشونت، 
انگیزه کودك را جهت شبیه سازي حادثه افزایش مي دهد. 
وي تصریح مي کند: تحقیقات نشان داده است، بین تماشاي 
برقرار  معلولي  و  علت  رابطه  رفتار خشن،  بروز  و  فیلم 
نیست، از این رو صرف تماشاي یک فیلم، پرخاشگري را 
افزایش نمي دهد، چراکه اثرات تماشاي یک فیلم در کودکان 
مختلف بسیار متفاوت است، به گونه اي که برخي کودکان 
به هیچوجه تحت تأثیر قرار نمي گیرند اما بعضي دیگر حتي 

از آن تقلید مي کنند.
بر میزان بروز  اثرگذار  به عوامل  با اشاره  این روانپزشک 
خشونت در کودکان اظهار مي کند: محیط خانوادگي اعم از 
این که آرام، پرورش دهنده و امن باشد یا آن که نابسامان، 
درهم ریخته و خشونت زا باشد، به شدت کودك را تحت 
تأثیر قرار مي دهد، این در حالیست که کودکي که تحت 
تأثیر آموزش هاي محیطي خانواده، رسانه و اجتماع است 
در حالي از این منابع اثر مي پذیرد که خود نیز خصلت 
تا آنجاکه گاه این تمایل  و سرشت ژنتیكي را دارا باشد 
پرخشونت و  ترسناك  هاي  فیلم  تماشاي  به  را   کودك 

مي کشاند. 
عضو هیأت علمي دانشگاه ایران با اشاره به نتایج تحقیقات 
نتایج و  نوع  و  تأثیر سني  درباره  روانپزشكي  کارشناسان 
برداشت هاي کودکان از فیلم هاي ترسناك و پرخشونت 
مي افزاید: در یكي از این تحقیقات، کارشناسان فیلمي را 
براي گروه هاي مختلف سني کودکان به نمایش گذاشته و 
در اواسط، فیلم را قطع و از مخاطبانشان خواستند که نتیجه 
فیلم را پیش بیني کنند، با بررسي این نتایج مشخص شد: هر 
چه مخاطبان کودك، کم سن و سال تر و کوچک تر بودند، 
پایان داستان فیلم را پرخشونت و تهاجم گونه تر برآورد 

مي کردند و حتي صحنه هاي مرگ آوري را براي فیلم در 
نظر مي گرفتند و این در حالي بود که بر خالف کودکان جو 
 زده از فضاي فیلم، هر چه گروه هاي سني کودکان بزرگ تر
مي شد، توجه مخاطبان به این که بروز خشونت بر اساس 
حق بوده یا ناشي از بي عدالتي و ناحق، جلب شده و بر 

اساس این موضوع، پایان فیلم را در ذهنشان مي ساختند. 
که  این  بیان  با  روان  بهداشت  تحقیقات  مرکز  کارشناس 
کودك در موقعیت هاي پرخاشگرایانه با توجه به این که 
از نظر ذهني شناختي نسبت به هویت عملش تكامل پیدا 
نكرده، رنج و ناراحتي قرباني را کمتر متوجه مي شود، مي 
افزاید: امروز محتواي رسانه به کودکان رفتار، اطالعات و 
بنابر شرایط،  را آموزش مي دهد و  ارزشي  سیستم هاي 
مشخصه هاي مهمي همچون محتواي رسانه مبني بر این 
که خشن، تخیلي و یا علمي باشد به همراه مسائلي همچون 
مدت زمان استفاده از رسانه بویژه رسانه هاي تصویري و 
کیفیت تماشاي آن که مخاطب کودك تنها، با دوستان و 
یا در جمع خانوادگي بیننده باشد، اثرات متفاوتي به جا 
مي گذارد و این در حالیست که جزئیات این رسانه اعم 
از رادیو، تلویزیون، موسیقي، رایانه و تبلیغات محیطي و 
خارج از منزل هر کدام نتایجي خاص در شخصیت کودك 

به جاي مي گذارند.
شیرازي با بیان این که آموزش هاي مهارت هاي زندگي 
کشور  مدارس  هاي  آموزش  در  هنوز  رسانه  آموزش  و 
جاي نگرفته است به انتقاد از سیاست هاي آموزشي کشور 
انگلستان،  یافته  توسعه  کشورهاي  در  گفت:  و  پرداخت 
کانادا، استرالیا و حتي کشورهاي در حال توسعه آمریكاي 
آموزشي  سیستم  در  رسانه  آموزش  است،  مدتي  التین 
مدارس جاي گرفته است، به این ترتیب، کودك در روند 
آموزشي مي آموزد، چگونه از رسانه بهره مند شده و به 
شكل منفي اثر نپذیرد. این فوق تخصص روانپزشكي کودك 
و نوجوان، رکن آموزش رسانه را آموزش تفكر نقادانه در 
کودکان عنوان و تصریح مي کند: در این درس کودکان یاد 
 مي گیرند، نظراتشان را ابراز کنند و در عین حال تمرین
مي کنند در هنگام تماشاي تلویزیون نسبت به شناسایي 
نكات مثبت و منفي آنچه با آن مواجه شدند، دقت الزم را به 

عمل آوردند تا ذهنشان را به تجزیه و تحلیل عادت دهند.
وي با تأکید بر قدرت نیرومند رسانه در اثرگذاري بد ذهن 
است  راهي  رسانه،  آموزش  افزاید:  مي  کودك،  تخیل  و 
تا کودك تحت تأثیر بي چون و چراي این ابزار نیرومند 
قرار نگیرد و آنچه را که دید به طور مطلق نپذیرد؛ بلكه با 
ذهن فعال و تحلیل گر خود بتواند خوب و بد را تشخیص 

دهد. 
این کارشناس مرکز تحقیقات بهداشت روان در پایان اذعان 
مي کند: بر این اساس تحت تأثیر این آموزش، خانواده نیز 

مي آموزد، مفاهیم مثبت ذهني خود را به کودك القاء نكند، 
به طوري که بچه ها تنها گزینه هایي که بزرگ ترها به آن 
»نه« نمي گویند را بشناسند، بلكه گاهي با نقد این گزینه ها از 

ذهن کودکانه خود براي اولین برداشت ها بهره ببرد.
داستان های ترسناک با كودک چه می كنند؟

گاهی این داستان ها مملو از صحنه های ترسناکی است که 
حتی والدین، برخی اوقات دو به شک می شوند که ادامه 
داستان را بگویند یا نه و نكند بیان این بخش از داستان سبب 
شود کودك کابوس ببینند. راستی، چرا داستان های کودکانه 
ما صحنه های ترسناك دارد؟ برعكس آنچه بیشترمان گمان 
می کنیم، بچه ها این قسمت از داستان ها را بیش از سایر 
قسمت ها دوست دارند و هر چه این بخش ها را پررنگ تر 
کنیم، بیشتر به داستان جذب می شوند اما آیا می دانید چرا؟ 
چون شادی، غم و ترس جزءاحساسات اصلی و ضروری 

برای بزرگ شدن کودکان است.
از هیوالها، جادوگران، دزدان، حیوانات  ترسیدن کودکان 
وحشی و ... خوب است؛ به شرطی که بتوانند همه آنها را 

شكست دهند و درنهایت داستان، پیروز باشند.
اگر توجه کرده باشید در بیشتر داستان های مربوط به کودکان 
مردن از گرسنگی، بی سرپرست ماندن، ماندن در تاریكی 

شب، ماندن در میانه جنگل، گرفتار شدن به دست غریبه ها 
و ... وجود دارد و کودك با شنیدن آنها ترس از جدایی از 
آنچه دوست دارد و حیات اش وابسته به آنهاست، یعنی 

جدایی از والدین را حس می کند.
هدف اصلی این داستان ها کانال بندی ترس ها و از بین 
بردن تدریجی آنها به کمک تخیل است.کودك با شخصیت 
او  به  پنداری کرده و خود را نزدیک  داستان ها همذات 

حس می کند.
در واقع، صحنه های ترسناك داستان، ترس خوابیده در 
عمق وجود کودك را بیرون کشیده و با تبدیل کردن کودك 
 به یک قهرمان، او را وادار به شكست دادن ترس هایش
می کند. به همین دلیل است که تمام بچه ها در هر عصری، 
عالقه زیادی به داستان شنل قرمزی، بندانگشتی، سفیدبرفی 

و سیندرال دارند.
ایجاد  سبب  کودکان  های  کتاب  در  موجود  های  ترس 
کابوس در کودکان نمی شود؛ چون در تمام داستان ها پایان 

خوبی وجود دارد.
در ضمن، در هر داستانی، کودك آموزه هایی را می یابد که 
باعث حل مشكالت و رهایی از موقعیت های خطرناك 
شده است. با پیروز شدن قهرمان داستان بر ترس ها، کودك 
اعتماد به نفس خود را پیدا می کند و یاد می گیرد چگونه در 
 زندگی با ترس باید مقابله کرد. این تنها در مورد داستان ها
صادق نیست. اگر توجه کرده باشید، کودکان عالقه زیاد به 

انتخاب ماسک های وحشت آور دارند.
درواقع، آنها با گذاشتن این ماسک ها روی صورت بدون 
آنكه احساس متهم بودن داشته باشند، احساسات منفی، 
عصبانیت و خشونت خودشان را به والدینی که مدام به آنها 
»نه« می گویند یا برادر بزرگ تری که آنها را از بازی کردن 

بازمی دارد، نشان می دهند.

جامعه

مطالعات نشان داده است:

کودکان، قربانيان تصاوير خشونت 

اخبار

گزارش

 ابالغ نرخ سرویس مدارس
در هفته جاري 

از  اصفهان  شهر  تاکسیراني  سازمان  مدیرعامل 
افزایش 15 درصدي نرخ سرویس مدارس خبر داد 
و گفت که در هفته جاري این مصوبه به شهرداري 

ابالغ مي گردد.
گفت:  فوق  خبر  اعالم  با  ریاحي  تاجمیر  علیرضا 
تعداد کاهش  جدید  هاي  مصوبه  به  توجه   با 
مراحل  مدارس  شدن  نوبته  یک  و  ها  سرنشین 
به  مدارس  هاي  سرویس  نرخ  تصویب  و  تعیین 
تأخیر افتاد. وي افزود: در ابتدا نرخ هاي پیشنهادي 
در هیأت مدیره سازمان بررسي و تعیین مي شود 
شوراي  به  سازمان  شوراي  در  تصویب  از  پس  و 
مدیرعامل  شود.  مي  ارسال  اصفهان  شهر  اسالمي 
سازمان تاکسیراني شهر اصفهان تصریح کرد: پس 
از بررسي در کمیسیون حمل و نقل شورا این نرخ 
در صحن علني مجلس به تصویب رسید و براي 
خوشبختانه  که  گردید  ارسال  فرمانداري  به  ابالغ 
نیز تأیید شده و به شهرداري  از سوي فرمانداري 
ابالغ گردید که در هفته جاري به شرکت ها اعالم 

مي شود.
 به نقل از ایمنا تاجمیر ریاحي با اشاره به افزایش 
داشت:  اظهار  مدارس  سرویس  نرخ  درصدي   15
تعداد سرنشین ها یک  اساس کاهش  بر  نرخ  این 
روزهاي  تعطیلي  همچنین  و  مدارس  شدن  نوبته 
پنج شنبه تعیین شده البته براي انواع تاکسي شامل 

سواري، ون و میني بوس متفاوت است.

آراي خاموش به نفع نظام 
است

انتخابات  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال  استاندار 
ریاست جمهوري در سال 88 نشان داد بر خالف 
تبلیغات دشمن، آراي خاموش مردم به نفع نظام به 

صندوق هاي رأي ریخته شد.
با  دیدار  در  عنابستاني  اصغر  علي  ایرنا  از  نقل  به 
و  چهارمحال  هفتگانه  هاي  شهرستان  فرمانداران 
بختیاري اظهار داشت: مشارکت حداکثري مردم در 
انتخابات سالم  انتخابات آینده مجلس و برگزاري 
انتخابات  از راهبردهاي اصلي مجریان  با نشاط  و 

است.
وي با اشاره به توطئه دشمن در ایجاد تشكیک در 
سالمت انتخابات، افزود: تالش مجریان انتخابات، 
است.  مردم  باالي  مشارکت  با  انتخابات  برگزاري 
عنابستاني با اشاره به بیانات مقام معظم رهبري، افزود: 
ایشان بعد از فتنه 88 فرمودند مردم، در انتخابات 
پشتوانه  از  اسالمي  نظام  داد  خواهند  نشان  بعدي 
هاي انتخابات  و  است  برخوردار  باالیي   مردمي 

مختلف در کشور فرمایشي نیست.
ما،  کرد:  تصریح  بختیاري  و  چهارمحال  استاندار 
برگزاري  براي  باید  و  هستیم  انتخابات  مجري 
انتخابات سالم، با ناظران انتخابات به نحو مطلوب 

همكاي کنیم.
در  تخلف  از  جلوگیري  لزوم  بر  تأکید  با  وي 
به  کرد  توصیه  فرمانداران  به  آینده،  انتخابات 
نكنند.  اظهارنظر  کاندیدایي  علیه  یا  له  هیچوجه 
هفتگانه  هاي  شهرستان  فرمانداران  از  مسئول  این 
زودرس  تخلفات  با  کرد  درخواست  استان  این 
رسمي  شروع  از  پیش  احتمالي،  کاندیداهاي 
عالي دولت  نماینده  کنند.  برخورد جدي  تبلیغات 
در چهارمحال و بختیاري تأکید کرد: باید از همه 
انتخابات سالم  برگزاري  براي  استان  ظرفیت هاي 
فرمانداران  از  عنابستاني  کنیم.  استفاده  نشاط  با  و 
درخواست کرد تالش حداکثري خود را در مبارزه 

جدي با تخلفات انتخاباتي به کار گیرند.

هرمي ها تار و مار شدند 
مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداري پلیس 
شرکت  دفتر  پلمپ  پي  در  اصفهان  استان  آگاهي 
هرمي کوئست اینترنشنال 21 نفر از اعضاي فعال 

این شرکت را دستگیر کردند.
اصفهان  پلیس  رساني  اطالع  مرکز  سرپرست 
فعالیت  پي  در  داشت:  اظهار  خصوص  این  در 
افراد  فریب  و  اصفهان  در  هرمي  شرکت  یک 
موضوع  استان،  سطح  از  عضوگیري  و  لوح  ساده 
اداره  مأموران  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
قرار پلیس  این  هرمي  هاي  شرکت  با   مبارزه 

گرفت.
فعالیت  ماه  از چهار  مأموران پس  افزود:  صادقیان 
این  عملكرد  نامحسوس  کنترل  و  روزي  شبانه 
مجرب  کارآگاهان  از  تیمي  نهایت  در  شرکت 
شرکت مورد نظر را به محاصره خود درآوردند و 
در یک اقدام غافلگیرانه 21 نفر جوان مغفول که در 
دام شرکت هرمي کوئست اینترنشنال گرفتار شده 

بودند را دستگیر کردند.
وی در ادامه عنوان کرد: بر اساس اظهارات دستگیر 
دادن  با  »مصطفي- چ«  نام  به  اصلي  متهم  شدگان 
تورهاي سیاحتي 30 ساله  براي  وعده هاي واهي 

این افراد را اغفال کرده بودند.
بالغ  بیان این که تاکنون مبلغي  با  انتظامي  این مقام 
بر 75 میلیون ریال از فریب خوردگان کالهبرداري 
کرده اند، گفت: این افراد که بیشتر از استان هاي 
جنوبي کشورند به بهانه کار در شرکت هاي صنعتي 
کرده  سفر  استان  این  به  و  خورده  فریب  اصفهان 
فشار  تحت  با  و  شده  حبس  خانه اي  در  بودند، 
آشنایان  و  دوستان  از  را  مبالغ  این  قرارگرفتن 
واریز شرکت  این  حساب  به  و  دریافت   خود 

مي کردند.

حادثه

تلنگردادگاه

زنی در دادگاه خانواده گفت: شوهرم همیشه به شوخی 
در مورد رفتن به خارج از کشور صحبت می کرد ولی 
من هیچ گاه تصور نمی کردم که این کار را انجام دهد 

چرا که من با تمام خوبی ها و بدی های او کنار آمدم.
زنی با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طالق 
خود را به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه 268 

این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.
این زن در حضور قاضی پرونده با بیان این که شوهرم 
شش ماه است که مرا ترك کرده و مجهول المكان 
از زندگی مشترکمان  است، گفت: حدود 12 سال 
می گذرد و یک پسر هفت ساله داریم و شوهرم شش 

ماه است ما را ترك کرده و اطالعی از او نداریم.
وی با اشاره به این که از مهریه 200 سكه ای ام تنها 10 
سكه را به شوهرم بخشیدم تا طالق بگیرم، افزود: دیگر 
خسته شدم و تحمل صبر کردن برای بازگشت او را 
ندارم، در واقع شوهرم به هیچوجه برای ما ارزش قائل 
نبوده که بی دلیل ما را رها کرده و بدون خرجی گذاشته 
است. زن بار دیگر در برابر قاضی عموزادی با بیان 
این که شوهرم طی 12 سال زندگی با لجبازی هایش 
مرا بسیار آزار می داد و من طی این همه سال گذشت 
کرده و نگذاشتم ناراحتی برایش پیش بیاید، اضافه کرد: 
در حقیقت هر کاری کردم تا محیط خانواده برایش 

گرم باشد. وی در ادامه با اشاره به این که اقوام مدعی 
هستند که شوهرم به خارج از کشور رفته است، عنوان 
کرد: شوهرم گاهی به شوخی در مورد رفتن به خارج 
از کشور و ترك ما صحبت می کرد ولی من هیچ گاه 
تصور نمی کردم که این کار را انجام بدهد چرا که مرا 
خیلی دوست داشت و من به هر شكلی با او کنار آمدم. 
زن در انتها با بیان این که پسرم در حال رشد است 
و سایه پدر باالی سرش نیست، گفت: می خواهم به 

صورت غیابی از شوهرم طالق خلع بگیرم و مهریه ام 
را با بخشش 10 سكه از شوهرم دریافت کنم چرا که 

او مستحق چنین برخوردی است.
به نقل از فارس قاضی عموزادی رئیس شعبه 268 
این مجتمع قضایی خانواده بعد از اتمام صحبت های 
زن، طالق خلع را صادر کرد و برای رسیدگی بیشتر 
به پرونده در خصوص مهریه و موارد دیگر، زن را به 

داوری ارجاع داد.

تحقيقات نشان داده 
است، بين تماشاي 
فيلم و بروز رفتار 
خشن، رابطه علت 
و معلولي برقرار 
نيست، از اين رو 
صرف تماشاي يك 

فيلم، پرخاشگري را 
افزايش نمي دهد، 

چراكه اثرات تماشاي 
يك فيلم در كودكان 
مختلف بسيار متفاوت 

است،

مرد ناسپاس شوخی شوخی به خارج از كشور رفت

 ارمغان جوادنيا

یكی از مهم ترین مسائل مورد اختالف بین زن و شوهر 
سوء ظن هایی است که از طرف زن یا شوهر نسبت به 
دیگری بوجود می آید. متخصصان سوء ظن را آتش 

زیر خاکستر می دانند.
»ساناز« که شوهرش نسبت به او سوء ظن زیادی دارد 
با گله و شكایت در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده می گوید: متأسفانه هر روز بدتر از دیروز، هرچقدر 
که به جلوتر می رویم همسرم نسبت به من سوء ظن 

و بدگمانی بیشتری پیدا می کند، در ابتدای زندگی که 
اجازه کار کردن نمی داد و خوشبختانه بعد از بحث و 
جدل های بسیار با این مسأله کنار آمد، ولی همیشه با 
تماس های مكرر و مراجعه به محل کارم از حضور من 
اطمینان پیدا می کند. امان از روزی که تلفن را حداقل 
پنج دقیقه دیرتر جواب دهم و یا برای انجام کارهای 
 دیگر به طبقات رفته باشم. از همانجاست که درگیری ها

و بگو مگوها آغاز می شود. وی می گوید: حتی به 
تنهایی اجازه رفتن به خانه مادرم را ندارم و هر وقت که 
با این امر مخالفت می کنم با مطرح کردن این که دوست 

ندارم به خانه مادرت بروی و حرف های آنها روی تو 
 تأثیر منفی می گذارد و باعث تغییر در رفتارهای تو

 می شود، روبه رو می شوم.
حتی با دوستان خود نمی توانم برای تفریح به بیرون 
از منزل بروم با نحوه لباس پوشیدن و آرایش کردن 
من نیز برخورد می کند و می گوید حتماً از چنین 
کاری قصدی داشته ای، چنین امری مرا تا سر حد 
مرگ و جنون کشیده است، بعضی از روزها دوست 
دارم که دیگر هرگز از خواب بیدار نشوم و حتی اقدام 
به خودکشی نمایم؛ این در حالیست که من نسبت به 
دیر آمدن و زود رفتن وی از منزل نمی توانم حرفی 
بزنم و در صورتی که از او سئوال کنم با حرف های 

زشت و ناپسند از طرف او مواجه می شوم.
قتل به خاطر سوءظن

مستشار دادگاه کیفري استان تهران نیز در اینباره گفت: 
برخي از مردان به خاطر سوء ظن به همسرانشان آنها 

را به قتل مي رسانند.
وقوع  عوامل  و  علل  درباره  شاملو  حسین  محمد 
همسرکشي گفت: این گونه قتل ها همانند سایر قتل ها 
به دلیل وقوع چند عامل به طور همزمان و یا جداگانه 
رخ مي دهد. وي گفت: دسته اول افرادي هستند که به 
واسطه مصرف مواد مخدر روانگردان به همسرانشان 
ظنین مي شوند و همین سوء ظن باعث مي شود تا 
همسرشان را به قتل برسانند. قاضي سابق دادسراي 
امور جنایي تهران تصریح کرد: دسته دوم افرادي هستند 
که به روابط نامشروع همسرشان پي مي برند و پیش از 
آنكه او را طالق دهند به دلیل خشم ناشي از فهمیدن 

این موضوع او را به قتل مي رسانند.
همچنین دسته سوم کساني هستند که خودشان روابط 
نامشروعي دارند و همسرشان را مزاحم برقراري رابطه 
نامشروعشان مي دانند و همیشه از این موضوع که 
همسرشان مطلع شود، نگرانند به همین دلیل همسرشان 

را از سر راهشان برمي دارند.
شاملو تصریح کرد: دسته دیگري هستند که بیماري هاي 
رواني نهفته دارند و از آنجا که این بیماري ها در طول 
با  بي دلیل  نشده  درمان  جواني  و  نوجواني  دوران 

همسرانشان درگیر شده و آنها را به قتل مي رسانند. 

 بر اساس تحقيقات: 

سوءظن آتش زیر خاكستر است

    پسر ۱۱ ساله اي پس از تماشاي یك فيلم ترسناك در حالي كه به شدت تحت تأثير آن قرار گرفته بود، 
برادر شش ساله خود را با بردن به پشت بام حلق آویز كرد. این دو برادر پس از تماشاي یك فيلم جنایي، در 
حالي كه والدینشان در منزل بودند، به پشت بام رفته و در شبيه سازي صحنه هاي فيلم، پسر بزرگ تر برادر شش 
ساله خود را حلق آویز كرد. در این حال پسربچه شش ساله كه در حال مرگ بود، یكي از همسایه ها ناگهان 
متوجه موضوع شد و بالفاصله او را به بيمارستان انتقال داد كه در بخش ICU بستري شد.   بدین ترتيب كودك 
شش ساله قرباني خشونت القایي از صحنه هاي یك فيلم ترسناك شد و این در حالي بوده كه والدین آنها در 

منزل حضور داشته اند.

اعتراضی كه به فرار منتهی می شود
عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد با بیان این که 50 درصد دختران به دلیل تربیت نادرست از 
خانه فرار می کنند گفت: فرار دختران از منزل یک نوع مكانسیم دفاعی در مقابل خانواده 

است که بیشتر جنبه اعتراض آمیز دارد.
به گزارش ایمنا مهناز عسگریان دلیل فرار برخی از دختران را مقاومت و مقابله با خانواده 
خود عنوان کرد و اذعان داشت: در بسیاری از موارد شكاف نسل ها و اختالف طبقاتی و 
حتی فكر و نگرش آنها نسبت به زندگی و آینده سبب بروز فرار آنها از خانواده هایشان 
می شود. وی به بزرگ ترین علت فرار دختران از منزل اشاره کرد و اظهار داشت: فرار 
دختران از منزل یک نوع مكانسیم دفاعی در مقابل خانواده است که بیشتر جنبه اعتراض 
آمیز دارد. به گفته عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد هر دختری که اقدام به فرار از خانواده 
می کند به طور معمول از نظر ساختار شخصیتی و تربیتی ضعیف است و به جای آنكه 

سعی در رفع مشكل کند اقدام به فرار می کند.
عسگریان با بیان این که 50 درصد علت فرار از خانه، اشكال در تربیت فرزندان است، 
خانه از  فرار  دیگر  عامل  نیز  خود  همساالن  از  دختران  اینگونه  غلط  راهنمایی   گفت: 

است. 
وی با تأکید بر این که خانواده ها باید نسبت به تربیت کودك و نوجوان خود احساس 
مسئولیت داشته باشند، گفت: پدر و مادر نباید فكر کنند که این مسئولیت فقط به عهده 
یک نفراست. به عنوان مثال پدر بگوید به من ارتباطی ندارد یا مادر فكر کند این امر فقط 
 وظیفه پدر است. هر دو باید در کنار هم این نقش بزرگ یعنی تربیت کودکان را برعهده

گیرند. 
ها خانواده  و  جامعه  به  فراری  دختران  آمار  افزایش  خصوص  در  هشدار  ضمن   وی 
قابل ای  هزینه  هیچ  با  خانه  از  فرار  خسارت های  برخی  که  باشید  گوش  به   گفت: 

جبران نیست.
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زاينده رود

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان گفت: دستگاه هاي
ــتان در جهت فرهنگ سازي موضوع محیط  اجرایي و فرهنگي اس

زیست همكاري الزم را با سازمان محیط زیست استان انجام دهند.
سید علیرضا حسیني در شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان افزود: 

در نیم قرن اخیر سازمان محیط زیست استان، به دلیل گسترش حاشیه 
نشیني و افزایش جمعیت با مشكالت متعدد روبرو شده است. 

ــازمان محیط زیست استان خواستار همكاري  وي با بیان این که س
دستگاه هاي فرهنگي با این ارگان است، ادامه داد: فرهنگ سازي در 

این مقوله مي تواند بسیاري از مشكالت را حل کند. 
حسیني اظهار داشت: رسانه ها، ائمه جماعات، مراکز فرهنگي باید 

در خصوص فرهنگ سازي در ارتباط با چگونگي حفظ و نگهداري 
محیط زیست تالش کنند. 

ــگر دیني در این مورد بیان داشت: اسالم توجه  در ادامه یک پژوهش
زیادي به حفظ و رعایت مسایل زیست محیطي دارد و اگر انسان ها 

به این نكات توجه نكنند در آینده شاهد نابودي آن خواهیم بود. 
ــت به آب، هوا، خاك،  ــین میرزایي با بیان این که محیط زیس حس

ــیم بندي مي شود، اظهار  ــعه و صوت تقس گیاهان، حیوانات و اش
ــوره الرحمن   ــت: در آیه 10 س داش

توجه ویژه اي به این مقوله شده 
است و انسان ها

 حق ندارند  آن را از
 بین ببرند.

ــر اصفهانی گفت: در همه جا مبداء  بازیگ
هر حرکت فرهنگی حق خواهی است که 
با یک مدیریت خوب این مشكل برطرف 

می  شود. 
ــن اکلیلی در گفتگو با فارس درباره  حس
ــوان در  ــودك و نوج ــم ک ــنواره فیل جش
اصفهان اظهار داشت: اگر قبل از افتتاحیه 
ــوان آب  ــودك و نوج ــنواره فیلم ک جش
ــود، تاثیر فرهنگی این  رودخانه جاری ش
ــتر نشان داده  ــنواره در اصفهان بیش جش

می شود.
وی با اشاره به این که از تعهدات جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان در اصفهان ساخت 
سینمای کودك است، ادامه داد: چنانچه در ارتباط با سینمای کودك کم کم ساخت سینمای 

سالمند هم داشته باشیم، تا حق و حقوق کودك و سالمند هر دو رایت شود.
ــنواره ای در اصفهان را میمون و مبارك دانست  ــوت اصفهان وجود هر جش بازیگر پیشكس
ــالن  ــنواره ها با هزینه گزاف در اصفهانی که از نبود یک س و تاکید کرد: برگزاری این جش
ــب برای تئاتر رنج می برد به صرف حضور برخی از افراد در این جشنواره و دریافت  مناس

یک لوح، چه تاثیری بر افزایش سطح آگاهی و اطالعات در زمینه تئاتر دارد.  
وی جشنواره فیلم کودك و نوجوان در پاریس ایران را از نظر این که برون مرزی و ایران 
ــت و بیان کرد: باید فكری اساسی در مورد تئاتر  ــیار خوب و مفید دانس ــمول است بس ش
ــد و سینماهایی که رو به تعطیلی است، کرد  ــبد خانواده ها خط خورده ش اصفهان که از س

وگرنه وجود هزاران جشنواره دیگر هم فایده ایی ندارد.
ــت، که با یک  ــه جا مبداء هر حرکت فرهنگی حق خواهی اس ــی اضافه کرد: در هم  اکلیل
ــیاری از  ــتان اصفهان که بس ــود، به ویژه در اس ــكل برطرف می  ش مدیریت خوب این مش

کارهای فرهنگی از روی عمد یا از روی جهالت انجام نمی گیرد.
ــا و مفهوم  ــد دارای معن ــا بای ــت: فیلم ه ــودك گف ــای ک ــازی در فیلم ه ــورد ب وی در م
ــاخته ــاب و لوح تقدیر س ــن یک ق ــت گرفت ــی و در نهای ــرای خودنمای ــا ب ــد و تنه  باش

 نشود.

روي خط جشنواره

اخبار كوتاه

آغاز توليد تله فيلم تش 
در سيمای جهان بين

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری این تله فیلم 90 دقیقه ای به تهیه کنندگی و 
نویسندگی فرشاد صالحی و کارگردانی داریوش ربیعی 
مراحل تولید را در استان چهارمحال و بختیاری سپری 
می کند. تله فیلم »تش« که مراحل نگارش فیلمنامه آن از 
فروردین امسال آغاز و در اواخر مرداد به پایان رسید، در 

فضایی محلی به نمایش روابط انسانی می پردازد. 
داستان این تله فیلم روایت زندگی انسان هایی است که 
در برابر موقعیت های پیش آمده و حوادث پیش بینی 
نشده، فرصت بروز عكس العمل های متفاوتی را پیدا 
می کنند. مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و 
بختیاری در بازدید از مراحل ضبط تله فیلم »تش« با 
اشاره به این که این تله فیلم، آسیب های جامعه روستایی 
را به تصویر می کشد، گفت: ضبط این فیلم در هفته های 
آینده به اتمام می رسد و امید است با پخش آن بعضی از 
معضالت فرهنگی موجود در جامعه شهری، روستایی و 

عشایری حل شود. 

برنامه  روزآخر بيست و سومين 
جشنواره تئاتر استان اصفهان

زاینده رود
این جشنواره که از 24 مهرماه آغاز به کار کرد، دو روز 
خود را با استقبال خوبی روبرو بود و تئاترهایی از قبیل 
خواب برهنه برف به نویسندگی رضا گشتاسب، باد که 
می نویسد با نویسندگی آرش عباسی و آه از دست این 
ویكتور هوگو که نویسنده آن جمشید خانیان بود، در 

روز اول این جشنواره به روی صحنه رفت.
در روز دوم از این جشنواره، نوشته حمید رضا نعیمی 
با عنوان ترانه برای آیدا، مجلس سوخته به نویسندگی و 
کارگردانی حمید قاسمی و چشم پرده از نویسنده ای با 

نام امیر صفایی پور نیز بر روی صحنه رفت.
امروز نیز خواب تلخ به نویسندگی و کارگردانی کیهان 
روحانی در سالن کوچک تاالر هنر ساعت 10 صبح، 
مروارید با کارگردانی و نویسندگی هومن حیدری در 
سالن اصلی ساعت 11:30، حلیمه ساعت هفت و سی 
به نویسندگی و کارگردانی حمید عبداللهی در  سالن 
کوچک ساعت 15 و مار زخمی خطرناك تر است به 
نویسندگی و کارگردانی کورش شمس در سالن اصلی 
مجتمع استاد فرشچیان ساعت 18 به نمایش گذاشته 
خواهد شد. الزم به ذکر است که اختتامیه بیست و 
سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان روز چهارشنبه 
27 مهرماه سال جاري در مجتمع فرهنگی هنری استاد 

فرشچیان برگزار خواهد شد.

بازيگر اصفهانی:

مبداء حركت فرهنگی 
حق خواهی است

فرهنگ و هنر
مدير كل ارشاد اصفهان خواستار شد:

تالش دستگاه هاي متولي در جهت فرهنگ سازي موضوع محيط زیست 

آلبوم جدید گروه »رستاك« به سرپرستي سیامک سپهري 
به زودي روانه بازار موسیقي مي شود.

سیامک سپهري در همین رابطه توضیح داد: آلبومي که در 
حال حاضر مشغول کار هستیم کارهاي پژوهشي بسیاري 
ــارش نیز به همین موضوع بر  دارد و دلیل تاخیر در انتش

مي گردد.
ــاي گروه با جدیت در  ــه گفته او، در حال حاضر اعض ب
ــوند و از استادان موسیقي مناطق و  تمرین ها آماده مي ش
نواحي نیز درخواست کرده ایم که هنگام ضبط اثر در کنار 

ما حضور داشته باشند.

سرپرست رستاك از مازندران، بوشهر، قشقایي و شیراز و 
به عنوان مناطقي یاد کرد که اعضاي گروه از موسیقي این 

اقوام در آلبوم جدید بهره برده اند.
ــنیده  ــرد: قطعه  دیگري نیز در این آلبوم ش وي اضافه ک
مي شود که ساختار متفاوتي با سایر قطعه ها دارد و ایده هاي 

متفاوتي در آن گنجانده شده است.
ــازبندي آلبوم جدید توضیح داد:  سپهري درباره شیوه س
ــنتور به جاي ساز قانون استفاده کردیم  در این آلبوم از س
ــنتور گروه است . دلیل  ــدپور نیز نوازنده س و دانوش اس
ــت که جنس هاي متفاوت صدا را  جایگزیني هم این اس

تجربه کنیم.
سرپرست رستاك احتمال داد که آلبوم جدید تا اواخر پاییز 
امسال به اتمام برسد. وي همچنین از برگزاري چند اجراي 

صحنه اي در شهرستان ها خبر داد.
وي در پاسخ به عدم وجود آلبوم »همه اقوام من« در بازار 
ــیقي ، گفت: »همه اقوام من« تا کنون دو بار توسط  موس
شرکت »هنر اول« تجدید چاپ شده و تا آنجا که اطالع 
دارم تعداد کمي از این آلبوم در انبار موجود بود که آن هم 
تمام شد. به هر حال اگر مراکز فروش، تمایل داشته باشند 

مي توانند این اثر را به شرکت »هنر اول« سفارش دهند. 

سرپرست رستاک: 

سنتور را جايگزين قانون کرديم

ابالغ رأي
ــده: 8909980358000886.  ــماره پرون ــماره دادنامه: 9009970354601187. ش 7/545 ش
ــكات: 1- آقای بهرام دهقانی. 2- خانم شهال شهریاری  ــعبه: 900388. ش ــماره بایگانی ش ش
ــاختمان وکال – طبقه  ــیخ صدوق شمالی – س ــانی ش ــهریاری به نش با وکالت خانم منیژه ش
ــانی مجهول  ــنگ حیاتی. 2- علی خدایی همگی به نش 2- واحد 6. متهمین: 1- آقای هوش
ــروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات. گردشكار:  المكان. اتهام: تحصیل مال از طریق نامش
ــرح ذیل مبادرت به صدور  ــیدگی را اعالم و بش ــی محتویات پرونده ختم رس دادگاه با بررس
ــارکت در  ــنگ حیاتی و علی خدایی دائر بر مش رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقایان هوش
تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارده میلیون تومان از شكات آقای بهرام دهقانی و 
خانم شهال شهریاری با وکالت خانم منیژه شهریاری با توجه به شكوائیه شكات و تحقیقات 
انجام شده و مستندات ضمیمه و گواهی گواهان و اینكه متهمین از طریق نشر آگهی احضار 
ــدید مجازات  ــت علیهذا دادگاه در اجرای ماده 2 قانون تش و حضور پیدا نكرده اند محرز اس
ــاء و اختالس و کالهبرداری هر یک از نامبردگان را به تحمل یكسال حبس و  مرتكبین ارتش
نیز به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان مشترکاً در حق شكات و نیز پرداخت مبلغ چهارده 
میلیون تومان مشترکاً بعنوان جزای نقدی در حق دولت محكوم می نماید. ضمناً دادگاه قرار 
ــته بمبلغ چهارده میلیون تومان در اجرای ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری از  تامین خواس
ــادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل  ــوال بالمعارض نامبردگان صادر می نماید رای ص ام
ــعبه 120  ــد.  م الف: 10807  اعظمی - رئیس ش ــی کیفری در همین دادگاه می باش واخواه

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأي
ــده: 8909980351801664،  ــماره پرون ــماره دادنامه: 9009970351800900، ش 7/546 ش
ــن جابری به نشانی اصفهان – سه راه  ــماره بایگانی شعبه: 891732، خواهان: خانم سوس ش
ــراق – کوچه فرهنگیان – مجتمع کوثر  ــتان – بعد از خیابان اش ــهر – خیابان گلس ملک ش
ــه راه ملک  ــانی اصفهان – س ــم محمدی به نش ــش- واحد 23. خوانده: آقای هاش – طبقه ش
شهر – خیابان بهارستان – خیابان بهارستان – کوی بهار آزادی – دست راست – درب دوم 
طبقه2. خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. 2- مطالبه مهریه. گردشكار: دادگاه 
ــرح ذیل مبادرت به صدور رأی  ــیدگی را اعالم و به ش ــی محتویات پرونده ختم رس با بررس
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم سوسن جابری فرزند 
ــاه بطرفیت آقای هاشم محمدی فرزند حبیب اله و به خواسته مطالبه مهریه وفق سند  جهانش
نكاحیه مطابق شاخص بانک مرکزی و بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه از توجه 
ــهادیه محلی، شهادت شهود و قرائن و شواهد  به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، استش
ــی مدنی حكم به اعسار موقت  ــتنداً به مواد 504 و 505 و 506 قانون آیین دادرس موجود مس
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید و نسبت به اصل خواسته با توجه 
ــند نكاحیه به شماره ترتیب 2954 مورخ 1341/9/1 دفتر ازدواج شماره  به تصویر مصدق س
یک اصفهان که داللت بر زوجیت طرفین دارد و با عناین به اینكه خوانده از طریق نشر آگهی 
ــغول تشخیص  ــده و حضور پیدا نكرده و دفاعی نیز به عمل نیاورده ذمه وی را مش دعوت ش
ــاده 1082 قانون مدنی و تبصره  ــتنداً به م ــوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس و دع
الحاقی و آیین نامه اجرائی آن و رای وحدت رویه به شماره 647-78/10/28 هیات عمومی 
دیوانعالی کشور مهریه خواهان را به نرخ روز محاسبه و خوانده را به پرداخت آن شامل مبلغ 
سی و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال )34/575/750 ریال( 
در حق وی محكوم می نماید و خواهان مكلف است در حین اجرای حكم و خروج از اعسار 
هزینه دادرسی را وفق مقررات در حق دولت پرداخت کند رای صادره غیابی و ظرف بیست 
ــی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید  ــس از ابالغ قابل واخواه روز پ
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر می باشد. م الف: 10806  توکلی – رئیس شعبه 18 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

تغييرات
ــماره: 8238 آگهی تغییرات شرکت سیم الکی ایران به شماره ثبت 598 به شناسنامه  7/564 ش
ــئولیت محدود. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  ملی 10260116176 با مس
ــیم الکی ایران تغییراتی به شرح ذیل در شرکت فوق به عمل آمد.  ــرکت س مورخ 90/4/29 ش
1- آقای حامد حاجی زاده به سمت بازرس اصلی و آقای علی سهرابی به سمت بازرس علی 
ــال انتخاب شدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی جهت  البدل برای مدت یک س
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3- گزارش مالی و ترازنامه مالی منتهی به 89/12/29 به 

تصویب رسید. م الف: 221  فدایی - رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان

ابالغ 
7/568 شماره ابالغیه: 9010100351902738. شماره پرونده: 8909980351901643. شماره 
ــعبه: 891684. خواهان سیما آقامحمدی دادخواستی به طرفیت خوانده سید جالل  بایگانی ش
ــیدگی به  ــتان اصفهان نموده که جهت رس حجازی دهاقانی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس
ــعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان  ش
ــهید نیكبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2-  چهارباغ باال – خیابان ش
ــه 8909980351901643 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  ــماره 251 ارجاع و به کالس اتاق ش
ــده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و  ــاعت 09:30 تعیین ش آن 1390/08/29 و س
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 10926  پیرامون - مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( اصفهان 

 
ابالغ 

ــلمان ابوطالبی دادخواستی  ــه 1249/90 ش 45 خواهان س 7/569 در خصوص پرونده کالس
مبنی بر مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه چک شماره 452745 و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک به طرفیت سید محمد محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
ــاعت 8:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن  ــنبه مورخ 90/9/2 س چهارش
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی – جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ــود. مدیر دفتر شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک  ــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش ش

شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
7/570 در خصوص پرونده کالسه 356/90 خواهان حسینعلی نصر آزادانی دادخواستی مبنی 
ــت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ  ــتمی تقدیم نموده اس بر مطالبه به طرفیت مجید رس
90/8/28 ساعت 16:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ــخه ثانی  ــماره یک اصفهان مراجعه و نس ــانی – جنب بیمه ایران – مجتمع ش ــم کاش محتش
ــیدگی ابالغ شده تلقی  ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره یک شوراي حل 

اختالف اصفهان 
 

احضار
ــی دادسرای عمومی و انقالب  ــعبه هشتم بازپرس ــه 900809 ب 8 ش 7/572 در پرونده کالس
ــی علیه آقای سهراب سمند  ــتان اصفهان گزارش اصفهان، پلیس اطالعات و امنیت عمومی اس
ــمر( دابر بر قاچاق انسان )اتباع خارجی افغانی( اعالم نموده که در جهت رسیدگی به این  )س
شعبه ارجاع گردید و نظر به این که متهم مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین 
ــب یک نوبت در یكی از جراید  ــای عمومی و انقالب در امور کیفری مرات ــی دادگاه ه دادرس
ــار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه  کثیراالنتش
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد در صورت حضور بازپرسی تصمیم مقتضی خواهد گرفت. م الف/ 10923 بازپرس شعبه 

هشتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
7/573 در پرونده کالسه 900882 ب4 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، 
ــكایتی علیه آقای علی پلویی فرزند محمود دایر بر اتهام  ــهیال ماهرانی فرزند احمد ش خانم س
فروش مال غیر سه دانگ منزل مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید، 
نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
ــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام  یک ماه به ش
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت حضور، دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 10924 مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
7/574 در پرونده کالسه 901005 د 14 شعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، 
ــته مومنی دایر بر تغییر کاربری  ــتان اصفهان شكایتی علیه خانم فرش ــاورزی شهرس جهاد کش
ــعبه ارجاع گردید، نظر به اینكه  ــیدگی به این ش اراضی زراعی مطرح نموده که در جهت رس
متهم مجهول المكان می باشد، حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 10922 دادیار شعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
7/577 شماره دادنامه: 9009970353501036، شماره پرونده: 9009980365800182، شماره 
بایگاني شعبه: 900346، شاکي: خانم خدیجه رحیمي به نشاني خ کاوه جنب بیمارستان سوانح 
ــمس آباد ك ش رجایي پ 3، متهم: آقاي محمد زراعتي به نشاني فعالً مجهول  ــوختگي ش س
ــن عمومي یا معابر، 2- تهدید به  ــا: 1- مزاحمت براي بانوان و اطفال در اماک ــكان، اتهام ه الم
قتل، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
ــوص اتهامات متهم متواري محمد زراعتي فرزند عباس )که بلحاظ عدم  رأي دادگاه: در خص
دسترسي به وي اطالعات و مشخصات بیشتري از ایشان در اختیار نمي باشد( دایر بر مزاحمت 
ــراي عمومي و انقالب  ــت صادره از دادس بانوان و تهدید به قتل، از توجه به مفاد کیفرخواس
ــاکیه و مالحظه اظهارات شاهدین تعرفه شده از سوي وي  ــكوائیه ش اصفهان و با عنایت به ش
ــره در روزنامه  و گزارش مرجع انتظامي و این که متهم نیز علیرغم ابالغ قانوني اخطاریه )منتش
نسل فردا به شماره 3705-90/2/6( در مرحله تحقیقات مقدماتي دادسرا و علیرغم ابالغ قانوني 
ــماره 566- ــیدگي از طریق جراید )که آگهي مربوط نیز در روزنامه زاینده رود به ش وقت رس
ــت( در جلسه دادرسي مورخه 90/6/29 این دادگاه حضور نیافته و  90/4/22 درج گردیده اس
الیحه اي نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. لذا وقوع و انتساب بزه هاي فوق به وي محرز 
و مسلم مي باشد. دادگاه مستنداً به مواد 47، 619 و 669 قانون مجازات اسالمي متهم را بعلت 
ارتكاب بزه مزاحمت بانوان به تحمل شش ماه حبس تعزیري و چهل ضربه شالق به صورت 
ــالق به صورت متعارف  ــارف و بعلت ارتكاب بزه تهدید به قتل به تحمل هفتاد ضربه ش متع
ــرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین  ــوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظ محك

دادگاه است. م الف/ 10931 کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اخطاريه 
ــده: 9009980365900089.  ــماره پرون ــماره دادنامه: 9009970353501119. ش 7/578 ش
ــاکی: آقای سعید قربانی به نشانی خیابان جابرانصاری –  ــماره بایگانی شعبه: 900372. ش ش
ــعید  ــی. متهم: آقای س خیابان طاهرزاده – چهارراه دوم – جنب نانوایی – مغازه میوه فروش
ــانی فعال مجهول المكان. اتهام: ایراد ضرب و جرح با چاقو. گردشكار: دادگاه  رضایی به نش
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
ــعید رضایی )که بلحاظ عدم دسترسی  نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم متواری س
ــد( دایر بر ایراد جرح  ــتری از ایشان در اختیار نمی باش ــخصات بیش به وی اطالعات و مش
بدنی عمدی با چاقو نسبت به سعید قربانی، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
ــوی مامورین انتظامی  ــالب اصفهان و با عنایت به گزارش اولیه تنظیمی از س ــی و انق عموم
ــه با حضور در صحنه، مراتب وقوع درگیری فیما بین نامبردگان را  ــه 89/11/13 ک در مورخ
تایید و تصدیق نموده اند و با مالحظه شكوائیه شاکی مصدوم و گواهی طول درمان شماره 
ــم نیز علیرغم ابالغ قانونی  ــده از طرف وی و اینكه مته ــه ش 1/20561/م/2-89/11/16 ارائ
اخطاریه )منتشره در روزنامه اصفهان امروز به شماره 1288-90/2/14( در مرحله تحقیقات 
ــی مربوط نیز در روزنامه  ــیدگی )که آگه ــرا و علیرغم ابالغ قانوني وقت رس مقدماتي دادس
ــی مورخه  ــه دادرس ــت( در جلس ــماره 1288-90/4/13 درج گردیده اس نصف جهان به ش
ــت لذا  ــور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس ــن دادگاه حض 90/7/9 ای
وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به مواد 294 و 367 
و 480 و 481 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی، متهم را از حیث جنبه عمومی بزه 
ــه تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی آن بعلت ایراد جرح  ــی ب ارتكاب
بدنی عمدی نسبت به شاکی منجر به ایجاد بریدگی حارصه کف دست چپ وی به تادیه نیم 
درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد خراشیدگی حارصه باالی ابروی راست وی به تادیه یک 
درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد بریدگی متالحمه خلف زیر بغل چپ وی به تادیه یک 
ــد از دیه کامل به عنوان ارش در حق آن مصدوم محكوم می نماید. رای صادره  ــم درص و نی

ــت. م الف: 10932  غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس
کلیشادی – رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

 
اخطاريه 

ــده: 8909980351000035.  ــماره پرون ــماره ابالغنامه: 9010100351003358. ش 7/579 ش
ــونده حقیقي: محمد معمارزاده به نشانی  ــماره بایگانی شعبه: 890035. مشخصات ابالغ ش ش
ــت – پ20 – طبقه2.  ــمت راس ــهید عظیمی – اولین کوچه – س خیابان باغ زیار – کوچه ش
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز. محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت 
ــاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 316، علت حضور: در خصوص  س
دعوی علی رفیعی به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و 
اظهار هر مطلبی نفیاً یا اثباتاً در این دادگاه حاضر شوید. م الف/ 10930 هاشمی- مدیر اجراي 

احكام شعبه دهم دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
7/580 شماره دادنامه: 9009970353700934. شماره پرونده: 8909980364901259. شماره 
ــاکی: آقای محمود امین جعفری به نشانی اصفهان – خیابان امام  ــعبه: 900340. ش بایگانی ش
خمینی – جنب بانک صادرات – خدمات تایر امین جعفری. متهم: آقای ناصر دلیر الریجانی به 
نشانی مجهول المكان. اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات. 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور 
ــد. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای ناصر دلیر الریجانی فرزند علی مبنی بر  ــی نمای رای م
تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به شكایت شاکی و اظهارات مطلع و متواری بودن متهم 
ــواهد و قرائن بزه وی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات  ــایر ش و س
ــش ماه حبس و رد  ــاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل ش مرتكبین ارتش
دو حلقه الستیک اصل کره ای در حق شاکی محكوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف: 10929 نم نبات - رئیس 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ رأي
7/582 شماره دادنامه: 9009970351300339، شماره پرونده: 8909980351301138، شماره 
ــعبه: 891155، خواهان ها: 1. آقاي علیرضا روغني 2. آقاي رجبعلي روغني، 3. آقاي  بایگاني ش
اصغر فروغي ابري، 4. آقاي محمدعلي روغني، 5. آقاي عباسعلي ستایش مهر، 6. خانم صغري 
روغني همگي به نشاني خ جي، ابهر، کوچه مسجد فروغي، بن بست شیما، پ 18، خواندگان: 
ــمال شرق اصفهان به نشاني اصفهان، 2. آقاي میرزا حسن فروغي  ــناد منطقه ش 1. اداره ثبت اس
ــاني مجهول المكان، خواسته: ابطال سند  ابري، 3. خانم فخرالملوك فروغي ابري همگي به نش
رسمي )موضوع سند ملک است(، گردشكار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسي 
ــرح ذیل مبادرت به اصدار رأي مي نماید. رأي  ــتعانت از درگاه ایزد متعال بش را اعالم و با اس
دادگاه: در خصوص دعوي آقایان 1- اصغر فروغي 2- عباسعلي ستایش مهر 3- رجبعلي 4- 
محمدعلي 5- علیرضا و 6- خانم صغري شهرت همگي روغني بطرفیت 1- خانم فخرالملوك 
ــن 2- آقاي میرزا حسن فروغي ابري فرزند کاظم 3- اداره ثبت  فروغي ابري فرزند میرزا حس
اسناد منطقه شمال شرق اصفهان بخواسته ابطال سند رسمي شماره 44769 مورخ 1342/1/24 
دفترخانه اسنادرسمي شماره 86 اصفهان و ابطال سند انتقال شماره 30910 مورخ 1386/1/21 
ــناد رسمي شماره 82 اصفهان و مطالبه مطلق خسارات دادرسي با این  تنظیمي در دفترخانه اس
توضیح که خواهان ها مدعي هستند که »حسب تقسیم نا مه رسمي 12320-41/3/12 تنظیمي در 
دفتر اسناد رسمي شماره 9 اصفهان شش دانگ قطعه زمین پالك 12688 بخش پنج ثبت اصفهان 
در مالكیت مورث ما مرحوم محمود روغني ابري قرار گرفته و اخیراً متوجه شدیم که مالكیت 
ایشان از پالك موصوف پنج دانگ مي باشد و چون مورث اینجانبان هیچ گاه یک دانگ از پالك 
مذکور را نفروخته و منتقل ننموده است و کل پالك در تصرف ما است درخواست ابطال اسناد 
مذکور را داریم« علیهذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمي نظر به اینكه 
ــب اظهارات خواهان ها علت ابطال سند رسمي عدم اطالع نسبت به بیع یک دانگ پالك  حس
توسط مورث خود مي باشد و با توجه به اینكه علت مذکور نمي تواند دلیل بر ابطال سند رسمي 
باشد لذا خواسته خواهان ها را غیر وارد دانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسي مدني 
قرار رد دعوي مطروحه را صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 

10927 مهدیه- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

و  درمان  بهداشت،   وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  معاون 
آموزش پزشكی با بیان این که شیر بهترین منبع برای جلوگیری 
آزاد  شیر  قیمت  گفت:اگر  هاست  استخوان  پوکی  و  تراکم  از 

شود دیگر خانواده ها تمایلی برای خرید آن ندارند.
زهرا عبداللهی ادامه داد:شیر جایگاه ویژه ای در برنامه غذایی 
افراد دارد و در صورتی یک برنامه غذایی روزانه افراد درست 
جمله  از  و  غذایی  منابع  اصلی  های  گروه  که  است  کامل  و 
شیر و مواد لبنی در آن جای داشته باشد و کلیه کارشناسان و 
به میزان  لبنی  باید شیر و مواد  متخصصین تغذیه معتقدند که 

کافی در برنامه غذایی افراد جای داشته باشد.
فسفر  و  کلسیم  اصلی  منبع  داشت:شیر  اظهار  ادامه  در  وی 
عالوه  و  است  ها  استخوان  استحكام  و  رشد  برای  نیاز  مورد 
مثل  بدن  نیاز  مورد  های  ویتامین  و  پروتئین  از  بخشی  آن  بر 
شیر  گفت  توان  می  و  کند  می  تامین  را   B و   A ویتامین 
استخوان  پوکی  و  تراکم  از  جلوگیری  برای  منبع  بهترین 
شود  می  توصیه  شیر  واحد   3 تا   2 روزانه  مصرف  و  هاست 
در  که  نوجوانان  و  کودکان  برای  به خصوص  و مصرف شیر 
حال جهش رشد هستند و نیز برای زنان باردار بسیار توصیه 
افراد  این  توسط  کافی،  مقدار  به  روزانه  بایستی  و  است   شده 

مصرف شود.
طبق  گفت:  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  معاون 
اطالعاتی که داریم در کشور مصرف سرانه شیر کمتر از مقادیر 
توصیه شده است و بخشی از آن به خاطر بحث الگوی مصرف 
رسانی  اطالع  خصوص  این  در  بایستی  که  است  کشور  در 
از برنامه های وزارت بهداشت و  البته یكی  صورت گیرد که 
درمان ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای و آموزش برای اقشار 
آسیب پذیر کشور است، از طرفی در کنار آموزش و فرهنگ 
منابع شیر و مواد  به  امكان دسترسی  باید  سازی مصرف شیر 
لبنی با قیمت مناسب وجود داشته باشد تا مردم و به خصوص 

اقشار آسیب پذیر جامعه بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.

زهرا عبداللهی تصریح کرد: اگرچه بحث یارانه ها بحث مهمی 
از سوی دولت محترم صورت گرفته  اقدامات مهمی  است و 
غذایی  اقالم  نوع  و  غذایی  مواد  های  یارانه  مورد  در  است، 
 که یارانه به آنها اختصاص پیدا می کند و یا یارانه آن حذف 

می شود بایستی توجه بیشتری شود. 
معاون دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: 
به دلیل این که نان قوت اصلی مردم است با حذف یارانه و 
افزایش قیمت آن مردم همچنان به خریدن نان ادامه می دهند 
و  کند  موضوع صدق  این  آید  نمی  نظر  به  شیر  مورد  در  اما 
برای خرید  تمایلی  آزاد شود دیگر خانواده ها  آن  قیمت  اگر 

آن ندارند.
از  آن  حذف  یا  و  شیر  مصرف  کاهش  کرد:  خاطرنشان  وی 
برنامه غذایی مردم در نهایت منجر به نرمی و پوکی استخوان و 
شكستگی های خود به خودی می شود و هزینه های باالیی به 
بخش درمان تحمیل می کند و پوکی استخوان یكی از مشكالت 
شایع در کشور ما است و سن پوکی و تراکم استخوان پایین 
آمده است و از سن 30 سالگی و یا حتی قبل از آن شاهد پوکی 
استخوان در افراد هستیم و هر چه شیوع پوکی استخوان بیشتر 
باشد به تبع آن پیامدهای آن از جمله شكستگی های استخوانی 
و غیبت از کار را شاهد خواهیم بود که هزینه های باالیی را به 

کشور تحمیل می کند.
یارانه  نباید  دولت  که  هستیم  معتقد  ما  گفت:  عبداللهی  زهرا 
شیر را حذف کند و حتی بایستی از کارخانجات تولید کننده 
قیمت  با  را  شده  غنی  شیر  تا  کند  حمایت  لبنی  مواد  و  شیر 
مناسب تولید کرده و در دسترس اقشار آسیب پذیر جامعه که 
 کمبود ویتامین D دارند قرار دهد و شیر عالوه بر این که منبع
بسیار هم  افراد  خون  فشار  کنترل  در  است  کلسیم  از   مهمی 
شود حفظ  شیر  یارانه  باید  که  آید  می  نظر  به  و  است   موثر 
 تـا سـالمـت افــراد و به خــصوص کــودکان و نوجــوانان

حفظ شود. 

آيین تندرستی

معاون دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی: 

حذف يارانه شير، هزينه های درمانی بااليی را تحميل ميكند

به دليل اين كه نان 
قوت اصلی مردم 

است با حذف يارانه 
و افزايش قيمت 

آن مردم همچنان به 
 خريدن نان ادامه 
می دهند اما در 
مورد شير به نظر 

نمی آيد اين موضوع 
صدق كند و اگر 

قيمت آن آزاد شود 
ديگر خانواده ها 

تمايلی برای خريد آن 
ندارند.

یک فوق تخصص ارتوپدی با بیان این که قد ایرانی ها نسبت 
بلندتر شده  سانتیمتر   10 میانگین  طور  به  گذشته  سال   30 به 
است، گفت: اکنون متوسط قد ایرانیان بین 170 تا 180 سانتیمتر 

است.
بــه گــزارش از ایسنا، مــرتضی مــولوی در حـاشیه برگزاری 
نوزدهمین کنگره بین المللی ارتوپدی درجمع خبرنگاران گفت: 
کشور  در  و ورزش  بهداشت  بهتر شدن وضعیت  به  توجه  با 
مشاهده می کنیم که قد بسیاری از فرزندان از پدر و مادرشان 

بلندتر شده است.
وی ادامه داد: ورزش کردن به ویژه شنا، بسكتبال و والیبال و 
همچنین داشتن یک تغذیه صحیح به داشتن قد بلند در کودکی 

کمک می کند.
بین  دختران  در  استخوان  رشد  که صفحه  این  بیان  با  مولوی 
15 تا 16 سالگی و در پسران بین سنین 17 تا 18 سالگی بسته 
قد  بلندشدن  منظور  به  که  تبلیغاتی  کلیه  کرد:  اظهار  می شود، 
صورت می پذیرد مبنای علمی ندارد و زمانی که صفحه رشد 

بسته می شود دیگر امكان رشد طولی استخوان وجود ندارد.
وی ادامه داد: تنها زمانی عملی قابل انجام است که یک اندام 
تحتانی از دیگری کوتاه تر باشد. به عنوان مثال یک پا از پای 
برروی  که  به کمک دستگاهی  اینجا  در  باشد.  تر  کوتاه  دیگر 
پای بیمار متصل می شود قد اندام آن عضو را بلند می کنیم که 
اقدام درمانی هم یكسال به طول می انجامد و هزینه  البته این 
می توان  سانتیمتر  تا 10  تنها  را  اندام  زیبایی  البته  دارد.  باالیی 

جبران کرد.
مولوی تاکید کرد: در مورد بلند کردن قد زمانی که هر دو پا به 
یک اندازه هستند اگر ساق ها بلند شوند مفصل ران کوتاه شده 

و تناسب اندام به هم می خورد. 

قد ایرانی ها10 سانتيمتر بلندتر شده است خبر

خبر

يافته جديد محققان: 

انسان از دوران جنينی 
زبان هاي مختلف را می آموزد

کانادایی  دانشمندان  های  یافته  ترین  تازه  نتایج 
با  مادر  رحم  در  جنین  که  است  آن  از   حاکی 
یادگیری  توانایی  بیرون  صداهای  به  دادن  گوش 

زبان های مختلف را کسب می کند.
بذر  که  دریافتند  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه  محققان 
مادر  رحم  در  مختلف  های  زبان  به  افراد  عالقه 
نوزادان  تحقیقات،  این  برپایه  شود.  می  کاشته 
به  جنینی  دوران  در  که  را  صداهایی  و  ها  ریتم 
ترجیح  دیگر  صداهای  به  اند  داده  گوش  آنها 
ها لهجه  نوزادان  ساده،  عبارتی  به  دهند،   می 
 و گــویش هــایی را که شــباهت بیشــتری بــه 
اند  شنیده  دوره جنینی  در  که  دارند  هایی  گویش 
تشخیص می دهند. این معادله ریتم- زبان در مورد 
و موجب  زبانه چندگانه شده  دو  مادران  فرزندان 
تنها هر دو زبان مادر را که  نه  می شود که نوزاد 
 در مدت 9 ماه بارداری گوش داده است به سایر
زبان ها ترجیح دهند بلكه همچنین بتواند تمایز و 

تفاوت های میان این دو زبان را درك کند.

آب سرد بهتر است یا آب گرم
آیا نوشیدن آب سرد مفید است یا مضر؟ آیا هنگام 

نوشیدن آب توجه به دمای آن ضروری است یا نه؟
در پاسخ به این دو پرسش باید گفت که دمای آب در 
انجام فعل و انفعاالت بدن موثر است. برخی پزشكان 
می گویند مصرف آب با دمای اتاق بهتر از مصرف 
نوشیدن آب سرد  هنگام  بدن  زیرا  است،  آب سرد 
باید مقداری انرژی خود را صرف گرم کردن آب و 
رساندن آن به دمای بدن کند. در حالی که عده ای 
می گویند پس از ورزش فرد باید آب سرد بنوشد 
مردم  بیشتر  که  است  پرواضح  شود.  خنک  بدن  تا 
دوست دارند آب سرد بنوشند زیرا آب سرد هم طعم 
بهتری دارد و هم گواراتر است اما مشكل این است 
که با نوشیدن آب سرد، چربی مواد غذایی مصرف 
شده منجمد می شود و هضم و دفع چربی های زاید 

مشكل تر خواهد شد.
اگر به جای آب یا نوشیدنی سرد، آب یا نوشیدنی های 
مایع  به شكل  بدن  در  ها  کنید، چربی   ولرم مصرف 
می ماند و هضم غذا آسان تر می شود و در نتیجه خطر 
گرفتگی رگ های خونی کاهش می یابد. اگر قصد دارید 
دمای بدن فرد تب دار یا آفتاب زده را کاهش دهید، بهتر 
است به او آب ولرم بدهید و یا او را در آب ولرم فرو 
ببرید. آب سرد باعث ایجاد لرز و افزایش دمای فرد تب 

دار می شود.

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 9009970350300993، شماره پرونده: 9009980350300346،  7/581 ش
ــعبه: 900346، خواهان: آقاي علي حب علي زاده به نشاني قم خ 30  ــماره بایگاني ش ش
ــاي علي راهنما  ــل ماهان، خوانده: آق ــه 10 و 12 ط فوقاني مب ــري کلهري بین کوچ مت
اصفهاني به نشاني مجهول المكان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسي، گردشكار: 
دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: 
ــوص دعوي آقاي علي حب علیزاده بطرفیت آقاي علي راهنما اصفهاني مبني بر  در خص
ــه 900346 ح 3  ــي مرحله بدوي راجع به پرونده کالس ــار از پرداخت هزینه دادرس اعس
ــهود و  ــتندات ابرازي و با توجه به اظهارات ش دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مس
ــه دادرسي مورخ 90/7/16 حضور نیافته  مطلعین و اینكه خوانده با وصف ابالغ در جلس
و در قبال خواسته خواهان دفاعي بعمل نیاورده لهذا خواسته خواهان را مقرون به صحت 
ــتنداً به مواد 504-505-506-507-513 قانون آیین دادرسي مدني حكم به  ــته مس دانس
اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسي مرحله بدوي بشرح فوق صادر و اعالم 
ــیدگي  ــي دارد. رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس م
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 10928  اسماعیلي- رئیس شعبه 3 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تأسيس
ــماره: 2877/ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت پي تاش ایرانیان سهامي خاص.  7/584 ش
شرکت فوق در تاریخ 1390/07/16 تحت شماره 45534 و شناسه ملي 10260635007 
ــیده و در تاریخ 1390/07/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل  در این اداره به ثبت رس
ــرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي  گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
ــرکت: انجام کلیه فعالیت هاي  ــود. 1- موضوع ش ــار زاینده رود آگهي مي ش و کثیراالنتش
ــي از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید تهیه و توزیع کلیه کاالهاي  بازرگان
ــًا جهت تحقق  ــاي دولتي و خصوصي صرف ــهیالت از بانک ه ــاز بازرگاني، اخذ تس مج
ــور، شرکت در  ــرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش اهداف ش
ــرکت هاي  ــرمایه گذاري در ش ــارکت در س مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي، مش
ــرکت هاي دولتي و خصوصي، انجام  ــي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي از ش دولت
ــازي و  ــاختماني، راه س ــي از قبیل طراحي، نظارت و اجرا در زمینه امور س ــور خدمات ام
ــبز و خدمات مربوط به درخت کاري و جدول بندي، الینینگ  طراحي و اجراي فضاي س
ــد. 2-  ــرکت مرتبط مي باش ــوري که به نحوي با موضوع ش ــا و کلیه ام ــازن، تونل ه مخ
ــتان  ــرکت: 1-3- اس ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش مدت ش
ــه مالي اعتباري  ــرفي اصفهاني- طبقه فوقاني مؤسس ــهر اصفهان خیابان اش اصفهان- ش
ــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم  ــرمایه ش قوامین- پالك 111، 4- س
ــط  ــد که مبلغ 350/000 ریال توس ــهم با نام مي باش ــي که تعداد یكصد س 10/000 ریال
ــماره 369 مورخ 1390/07/10 نزد بانک ملي شعبه ملک  مؤسسین طي گواهي بانكي ش
ــهر پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین  ش
ــمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم  ــرکت: 1-5- آقاي سروش دادوند به س مدیران ش
شراره عبدي خوش سخن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 3-5- آقاي آرمین دادوند 
ــمت مدیرعامل به مدت 2  ــمت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي آرمین دادوند به س به س
ــناد مالي تعهدآور با  ــد. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس ــال انتخاب گردیدن س
ــن اوراق عادي و اداري با  ــد. همچنی ــرکت معتبر مي باش ــاي مدیرعامل و با مهر ش امض
ــد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل  ــرکت معتبر مي باش امضاي مدیرعامل و با مهر ش
مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم گلناز 
عظیمیان دهكردي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم صبا شهسواریان به عنوان بازرس 
ــرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي  علي البدل. م الف: 10885/1 آذري- رئیس اداره ثبت ش

اصفهان
 

تأسيس
ــماره: 2863/ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت سپهر پیشگامان صنعت پرشین  7/585 ش
ــهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1390/07/16 تحت شماره 45526 و شناسه ملي  س
ــیده و در تاریخ 1390/07/16 از لحاظ امضاء  ــن اداره به ثبت رس 10260634880 در ای
ــت اطالع عموم  ــرح زیر جه ــده و خالصه اظهارنامه آن به ش ــر تكمیل گردی ــل دفات ذی
ــود. 1- موضوع شرکت:  ــار زاینده رود آگهي مي ش ــمي و کثیراالنتش در روزنامه هاي رس

شكل دهي انواع فلزات به روش گرم و سرد- فورج انواع آلیاژهاي آلومینیومي و فوالدي- 
شكل دهي ورق به سبک کشش عمیق- تولید انواع لوله به روش اکسترود- تولید و توزیع 
ــاز بازرگاني- تحصیل وام و  ــد و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي مج و خری
ــرکت- عقد قرارداد  اعتبارات بانک هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش
با اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
ــرکت مرتبط  ــور و هر آنچه با موضوع ش ــاي نمایندگي در داخل و خارج از کش و اعط
باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 3-1- 
ــعبه نفت نصرآباد- پالك 733-  ــهر اصفهان میرزاطاهر- روبروي ش ــتان اصفهان- ش اس
ــتي 8185854495- تلفن: 09139308094، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000  کدپس
ــد که  ــهم با نام مي باش ــهم 10/000 ریالي که تعداد یكصد س ــم به یكصد س ریال منقس
ــماره 1371/3934 مورخ  ــي گواهي بانكي ش ــین ط ــط مؤسس مبلغ 350/000 ریال توس
ــت  ــعبه نجف آباد اصفهان پرداخت گردیده اس ــزد بانک اقتصاد نوین ش 1390/06/24 ن
ــرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي  و الباقي س
مهدي شفیعي نجف آبادي به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي یحیي شفیعي نجف 
آبادي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 3-5- خانم آزاده شفیعي نجف آبادي به سمت 
عضو هیئت مدیره، 4-5- خانم آزاده شفیعي نجف آبادي به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت 
ــت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل  ــرکت معتبر اس با امضاي مدیرعامل و با مهر ش
مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم فاطمه 
ــاي مجتبي مهدیه نجف آبادي به  ــي نجف آبادي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آق صالح
عنوان بازرس علي البدل. م الف: 10885/2 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
ــماره: 2846/ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت توسعه محله پایدار نقش جهان  7/586 ش
ــهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1390/07/14 تحت شماره 45512 و شناسه ملي  س
ــیده و در تاریخ 1390/07/14 از لحاظ امضاء  ــن اداره به ثبت رس 10260634750 در ای
ــرح زیر جهت اطالع عموم در  ــل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش ــل دفاتر تكمی ذی
روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: شرکت 
ــام کلیه پروژه هاي  ــي و غیردولتي به منظور انج ــدات عمراني دولت ــات و مزای در مناقص
ــهري، آماده سازي  ــاماندهي ش ــازي، س ــازي و بهس تهیه طرح، نظارت، اجرا، احیا،  نوس
ــازي، محوطه سازي، راهسازي، انجام ابنیه هاي سبک و سنگین به صورت  زمین، شهرس
ــي صرفًا جهت تحقق  ــهیالت بانک هاي دولتي و خصوص ــي و اجرایي،  اخذ تس مدیریت
ــدود، 3- مرکز اصلي  ــخ ثبت به مدت نامح ــرکت: از تاری ــرکت. 2- مدت ش اهداف ش
ــتان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جي- خیابان همدانیان- نرسیده به  شرکت: 1-3- اس
ــگاه شاهین- سه راه اول سمت راست- نبش چهار  بازار گل و گیاه- کوچه روبروي باش
ــمت راست- مجموع خانه سبز- تلفن 2757748، 4- سرمایه شرکت:  راه اول- خانه س
ــهم 1/000 ریالي که تعداد یک هزار سهم  ــم به یک هزار س مبلغ 1/000/000 ریال منقس
با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 92304 
ــعبه شهید قریشي اصفهان پرداخت گردیده است  مورخ 1390/07/03 نزد بانک ملت ش
ــرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم  و الباقي س
ــمت  ــمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي امید عمراني به س ــكائي به س آمنه بنائي ویش
نائب رئیس هیئت مدیره، 3-5- آقاي محمدحسن خراجي به سمت عضو هیئت مدیره، 
ــن خراجي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.  4-5- آقاي محمدحس
ــناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل  6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس
به همراه یكي از اعضاي هیأت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاي 
ــرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیئت  مدیرعامل و با مهر ش
مدیره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي عباس عسكري به عنوان بازرس 
ــي، 2-8- آقاي رحمان اکبري به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 10885/3 آذري-  اصل

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

انتقالي
ــي و ساختماني رهیاب  ــرکت مهندس ــماره: 54/ الف 90/103 آگهي انتقالي ش 7/587 ش
ــماره 61658 مورخ 1389/11/30 و به  ــپادانا سهامي خاص. به موجب نامه ش انرژي اس

ــرکت  ــه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/06/07 مرکز اصلي ش موجب صورتجلس
مهندسي و ساختماني رهیاب انرژي اسپادانا سهامي خاص به شماره ثبت 283029 واحد 
ثبتي تهران به نشاني استان اصفهان- اصفهان میدان فیض- ابتداي خیابان میرفندرسكي- 
کوچه ملک- شماره 4- کدپستي 8545211212 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 
45480 به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/07/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده 
ــرکت ها  و جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. م الف/ 10867 آذري- رئیس اداره ثبت ش

ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
ــرکت کوشا انرژي اسپادانا سهامي  ــماره: 1729/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش 7/588 ش
خاص به شماره ثبت 44768 و شناسه ملي 10260626985. به استناد صورتجلسه مجمع 
ــي عادي بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1390/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ  عموم
ــد: 1- خانم فرزانه ابراهیمي درچه به عنوان بازرس اصلي، آقاي اصغر الدرو به عنوان  ش
بازرس علي البدل براي یک سال مالي انتخاب گردیدند. 1-2- اعضاء هیأت مدیره تا تاریخ 
1392/6/27 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي امیرحسن زاده دستجردي و آقاي علیرضا 
حق شناس گرگابي و خانم مریم روان بخشیان حبیب آبادي تا تاریخ 1392/06/27. 3- 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي امیر حسن زاده دستجردي به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي علیرضا حق شناس گرگابي به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و خانم مریم روان بخشیان حبیب آبادي به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم 
ــناد مالي تعهدات  ــمت مدیرعامل. 4- کلیه اوراق و اس ــیان حبیب آبادي به س روان بخش
شرکت با امضاي دو نفر از اعضاي هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر مي باشد. در تاریخ 
1390/07/16 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء 
 قرار گرفت. م الف: 10909/1 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي

اصفهان
 

تغييرات
ــي نوین  ــرکت گروه فني و مهندس ــماره: 1664/ت90/103 آگهي تغییرات ش 7/589 ش
ــه ملي 10260591684. به  ــهامي خاص به شماره ثبت 41454 و شناس ــپهان س باش اس
ــالیانه و هیئت مدیره مورخ 1390/07/06  ــه مجمع عمومي عادي س ــتناد صورتجلس اس
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي محمد میرزایي خشوئي به عنوان بازرس اصلي، آقاي 
ــال مالي انتخاب گردیدند.  ــعید قرباني زواره به عنوان بازرس علي البدل براي یک س س
2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء 
ــبط  ــبط روضاتي و آقاي مهدي س ــند: آقاي محمد س ــت مدیره به قرار ذیل مي باش هیئ
ــبط روضاتي تا تاریخ 1392/07/06، 4- سمت اعضاء هیئت  روضاتي و آقاي مصطفي س
ــمت رئیس هیئت  ــبط روضاتي به س ــره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي محمد س مدی
ــمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي مصطفي  ــبط روضاتي به س مدیره و آقاي مهدي س
ــبط روضاتي به سمت  ــمت عضو هیئت مدیره و آقاي مصطفي س ــبط روضاتي به س س
مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر مي باشد. ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. در 
ــرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید  تاریخ 1390/07/10 ذیل دفتر ثبت ش
ــات  ــرکت ها و مؤسس و امضاء قرار گرفت. م الف: 10909/2 آذري- رئیس اداره ثبت ش

واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
ــي نگین آب  ــرکت فني و مهندس ــیس ش ــماره: 2888/ث 90/103 آگهي تأس 7/590 ش
ــرکت فوق در تاریخ 1390/07/17 تحت شماره 45542  ــهامي خاص. ش ــتون س چهلس
ــیده و در تاریخ 1390/07/17  ــي 10260635083 در این اداره به ثبت رس ــه مل و شناس
ــرح زیر جهت  ــر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش ــاظ امضاء ذیل دفات از لح
اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ــا و تصفیه خانه هاي  ــتم ه ــاخت سیس ــرکت: دربرگیرنده امور پیمانكاري مربوط به س ش
ــبكه هاي  ــاي انحراف آب و مخازن آب و ش ــدها و بندها و تونل ه ــالب، س آب و فاض
ــاحلي و نظایر  ــازه هاي دریایي و س ــاني و کانال هاي انتقال آب، س آب و فاضالب، آبرس
ــع و انتقال نیرو اعم از  ــكاري مربوط به تولید، توزی ــن برگیرنده امور پیمان آن و همچنی
ــتم هاي توزیع و الكترونیک عام و  ــات برقي، سیس ــبكه هاي برق و تأسیس نیروگاه ها، ش

ــوط انتقال )خطوط انتقال آب  ــاص و نظایر آن- و نیز امور پیمانكاري مربوط به خط خ
ــات و امور رفاهي ساختمان،  ــات مكانیكي، هیدرومكانیكي تأسیس و نفت و گاز( تأسیس
ــتم هاي سردکننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات برق، آب،  سیس
ــایل انتقال )آسانسور و پله برقي(- سیستم هاي خبر و هشداردهنده،  گاز و فاضالب، وس
ــویي، پیمانكاري سیستم هاي ارتباطي،  ــرویس و رختش ــتم هاي آشپزخانه، سلف س سیس
همینطور دربرگیرنده امور پیمانكاري مربوط به اکتشاف، حفاري، استخراج، بهره برداري 
ــكي و آب(، بهره برداري از مواد بستر  ــته زمین  )در خش از مواد غیرزنده موجود در پوس
دریا سیستم هاي ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه هاي آن شامل آب، فاضالب و دیگر 
ــكي( و آماده سازي  ــاخت و بهره برداري از معادن روباز )در خش ــازي و س مواد، آماده س
ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت  ــاخت و بهره برداري از معادن زیرزمیني. 2- مدت ش و س
نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- بعد 
ــهید صدیقي- ساختمان 13- واحد  ــیده به برج کاوه- نبش کوچه ش از پل چمران- نرس
ــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالي که  4، 4- سرمایه ش
ــد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي  ــهم با نام مي باش تعداد یكصد س
ــعبه صمدیه پرداخت گردیده  ــماره 366 مورخ 1390/06/26 نزد بانک ملي ش بانكي ش
ــرکت:  ــد. 5- اولین مدیران ش ــهام مي باش ــرمایه در تعهد صاحبان س ــت و الباقي س اس
ــت مدیره، 2-5- آقاي مجتبي صداقت زاده  ــمت رئیس هیئ 1-5- آقاي هادي آران به س
ــمت عضو هیئت  ــفیعي به س ــس هیئت مدیره، 3-5- آقاي داود ش ــمت نائب رئی به س
ــمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.  ــفیعي به س مدیره، 4-5- آقاي داود ش
ــاي مدیرعامل و  ــناد مالي تعهدآور با امض ــاء: کلیه اوراق و اس ــق امض ــدگان ح 6- دارن
ــرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل  رئیس هیئت مدیره و با مهر ش
ــد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علي  مجري مصوبات هیئت مدیره مي باش
ــاري گشنرگاني به  ــماعیلي علویجه به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي محمود افش اس
 عنوان بازرس علي البدل. م الف: 10909/3 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاري اصفهان

تغييرات
ــئولیت محدود ثبت  ــرکت تهران پودر با مس ــماره: 5932 آگهي تغییرات در ش 7/592 ش
ــه مجمع عمومي  ــه 10260007799. برابر صورت جلس ــا شناس ــماره 23 ب ــده به ش ش
ــت. 1-  ــرکت نامبرده به عمل آمده اس ــاده مورخ 1390/7/7 تغییرات ذیل در ش فوق الع
ــرکه خود از  ــهم الش ــن امیدي با دریافت کلیه س آقایان حمیدرضا امیدي و محمد حس
صندوق شرکت خارج گردیدند. 2- آقاي محمدرضا امیدي با پرداخت مبلغ یک میلیون 
ــه میلیون ریال به مبلغ  ــرکه خود را از مبلغ س ــهم الش ــرکت میزان س ریال به صندوق ش
ــید  چهار میلیون ریال افزایش داد. 3- آقاي علي امیدي با والیت پدرش محمدرضا و س
ــا پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به  ــر احمد کرماني و خانم صدیقه امیدي هر یک ب امی
صندوق شرکت در ردیف شرکاء جدید شرکت قرار گرفتند در نتیجه در سرمایه شرکت 
ــمت رئیس هیئت مدیره و آقاي  ــین امیدي به س ــد. 4- آقاي امیرحس تغییري حاصل نش
ــمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاي محمدرضا امیدي به  ــید امیراحمد کرماني به س س
ــناد و اوراق  ــدود انتخاب گردیدند کلیه اس ــرکت براي مدت نامح ــمت مدیرعامل ش س
ــاء مدیرعامل و یكي از  ــفته و بروات با امض ــرکت از قبیل چک، س بهادار و تعهدآور ش
ــرکت معتبر مي باشد و اوراق عادي و اداري با امضاء  اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش
ــد. م الف/ 10983 نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد  ــرکت معتبر مي باش  مدیرعامل و مهر ش

و امالك میمه

ابالغ وقت رسيدگي
ــه 1330/90 ش ح/ 14 خواهان آقاي اکبر رحمانیان  ــوص پرونده کالس 7/594 در خص
ــت.  ــتي مبني بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقاي ناصر جاوید تقدیم نموده اس دادخواس
ــیدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/9/7 ساعت 9 صبح تعیین گردیده. با توجه  وقت رس
ــر تا  ــاي خواهان مراتب در جراید منتش ــب تقاض ــه مجهول المكان بودن خوانده حس ب
ــاني جنب  ــم کاش ــعبه واقع در خیابان محتش ــیدگي به این ش ــده قبل از وقت رس خوان
ــخه ثاني دادخواست و ضمائم را  ــماره یک اصفهان مراجعه و نس بیمه ایران- مجتمع ش
ــده تلقي و تصمیم مقتضي  ــیدگي ابالغ ش اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس
ــعبه 14 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي  ــود. م الف/ 10997 مدیر دفتر ش  اتخاذ مي ش

حل اختالف اصفهان
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امیدوار  که  این  بیان  با  اصفهان  ذوب آهن  باشگاه  مدیرعامل 
است در نشست با مسئوالن استانداری مشكل این باشگاه حل 

شود،گفت: بحث ذوب آهن ملی است نه یک بحث باشگاهی.
باشگاه  با مهر، در مورد مشكالت  ابراهیمی در گفتگو  خسرو 
ضمن  آن،  فوتبالی  غیر  تیم های  انحالل  احتمال  و  ذوب آهن 
بیان مطلب فوق گفت: در رابطه با بحث انحالل رشته های غیر 
امنیتی  و  سیاسی  معاون  اسماعیلی  با  نشستی  باشگاه،  فوتبالی 
استانداری داشتم و امیدوارم با حمایت های مسئوالن این مشكل 

به بهترین شكل برطرف شود.

وی اضافه کرد: وقتی تیم   های هندبال و بسكتبال ذوب آهن از 
مسابقات  ادامه  برای  تیم ها هم  انگیزه سایر  بكشند،  کنار  لیگ 
رقابت ها  در  حضور  از  هم  آنها  است  ممكن  و  یافته  کاهش 
انصراف دهند. ضمن این که نباید فراموش کرد تیم   های هندبال 
و بسكتبال ذوب آهن نمایندگان ایران در مسابقات باشگاه های 
آسیا هستند و به عنوان یک تیم ایرانی باید از آنها به صورت 

ویژه حمایت شود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: موفقیت های 
تیم   های هندبال و بسكتبال ذوب آهن در باشگاه های آسیا، تنها 

متعلق به باشگاه نیست بلكه بحث استانی و ملی است اما در 
شرایط حاضر بازیكنان این دو تیم از وضعیت روحی مناسبی 
برخوردار نیستند. بی شک اگر این دو تیم در مسابقات آسیایی 
موفق شوند، این موفقیت برای ورزش استان اصفهان و ایران 

است.
وی با بیان این که موفقیت ورزشی یک استان را باید فدای یک 
رشته کرد و یا یک رشته را فدای موفقیت ورزش استان، تأکید 
است،  اجتماعی  بحران  یک  ورزشی  رشته های  انحالل  کرد: 
نونهاالن،  رده های  در  ذوب آهن  بسكتبال  تیم  مثال  عنوان  به 

نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن فعالیت می کند و انحالل 
آن تأثیر منفی در سالمت نسل جوانان و جامعه می گذارد.

ابراهیمی در پایان با تأکید بر این که رشته های دیگر هم حق 
فعالیت و حمایت شدن را دارند، گفت: بر اساس مصوبه هیأت 
مدیره، باشگاه باید در رشته هایی به غیر از فوتبال هم فعالیت 
می کرد و مدیرعامل باشگاه هم مكلف به بستن این تیم ها بود. 
اواخر  باشگاه  بسكتبال  تیم  مثال  به طور  و  بستیم  را  تیم ها  ما 
هفته جاری با تیم ماهشهر بازی دارد اما برای حضور در این 

دیدار مشكل داریم.

ورزش
توپ و تور

تسليم جنجال ها  نمی شویم
فدراسیون هندبال با انتشار مطلبی روی خروجی سایت 
خود از مسئوالن تیم های شرکت کننده در لیگ برتر 

خواست دست از فرافكنی بردارند.
 به گزارش ایمنا، با وجود مهلت فدراسیون هندبال به 
در  مدارك حضور  ارائه  برای  برتری  لیگ  های   تیم 
برای حضور  مسابقات  ماهه  دو  تعویق  و  ها  رقابت 
حداکثری تیم ها، هنوز تكلیف برخی تیم های شرکت 
کننده در مسابقات مشخص نیست.  فدراسیون هندبال 
با انتشار مطلبی در سایت خود از مدیران این باشگاه ها 
خواست تا دست از فرافكنی بردارند و اعالم کرد که 

فدراسیون تسلیم جنجال ها نمی شود. 
رعایت قانون بزرگ ترین فریضه ای است که همواره 
اجرایش با مخاطراتی همراه است و آنانی که به زندگی 
در بی قانونی عادت دارند همواره در برابر این شرایط 
مشكل ساز می شوند. در همین زمینه فدراسیون هندبال 
و  قانون  رعایت  بر  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری 
عدالت تأکید داشته و نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در 
آستانه آغاز دوره جدید لیگ برتر هندبال کشور رخ داد 
و فدراسیون هندبال به ویژه کمیته مسابقات در اقدامی 
شایسته، مطالبه باشگاه های هندبال کشور را در زمینه 

اجرای یكسان قانون به مرحله اجرا درآورد. 
در سال 1390 با توجه به فشردگی تقویم فدراسیون 
منافع  تأمین  جهت  ابتدا  از  فدراسیون  این  هندبال، 
مشترك تیم ملی و باشگاه های هندبال هماهنگی های 
الزم را میان کادر فنی تیم ملی و باشگاه ها ایجاد نمود 
و در نهایت تعامل با باشگاه های هندبال کشور تاریخ 
منتقل  ماه  آبان  به  مردادماه  از  را  برتر  لیگ  مسابقات 
برای  مدارك  ارسال  جهت  را  الزم  فرصت  و   کرد 
باشگاه های هندبال تا هفته سوم مهرماه بار دیگر تمدید 
کرد تا مدارك خود را در اختیار کمیته مسابقات قرار 

دهند. 
تمدید فرصت ارسال مدارك و واریز مبلغ ورودیه در 
مهرماه، اقدام دیگر کمیته مسابقات برای حضور حداکثری 
تیم ها در رقابت های لیگ برتر هندبال کشور بود و در 
نهایت بعد از پایان فرصت قانونی، کمیته مسابقات بر 
مبنای قانون تصمیم به اعالم برنامه لیگ برتر منطبق با 
تعداد تیم هایی که مدارك خود را در موعد مقرر تحویل 

داده اند، گرفت. 
اکنون طبیعی است که برخی باشگاه های بی نظم در این 
زمینه دست به فرافكنی زده و از اجرای قانون ناراضی 
شوند. با این حال آنچه مسلم است کمیته مسابقات 
فدراسیون هندبال در تصمیم قانونی خود استوار بوده و 
تسلیم جنجال ها نخواهد شد، ضمن آن که کلیه مدارك 
و مستندات در این زمینه نیز مشخص بوده و قابل ارائه 
است. بهتر است مسئوالنی که در انجام مسئولیت خود 
در برخی باشگاه ها کوتاهی کردند، از خود سئوال کنند 
که چگونه 10 تیم حاضر در لیگ برتر از جمله فوالد 
مبارکه سپاهان و ذوب آهن که درگیر رقابت های باشگاه 
های آسیا هستند با رعایت قانون به موقع در لیگ برتر 
حاضر شده اند و آیا بهتر نیست ایراد را در خود پیدا کنند 

تا مجبور به فرافكنی نشوند. 
عده اي در حال سم پاشي هستند

باشگاه ذوب آهن قصد ادامه تیم داری در رشته تنیس 
روی میز را ندارد. از سوی فدراسیون تنیس روی میز 28 
مهر به عنوان تاریخ آغاز فصل جدید لیگ برتر باشگاه 
های کشور اعالم شد اما به نظر می رسد شروع این 

رقابت ها به زمان دیگری موکول شود. 
با این که ذوب آهن پیش از این آمادگی حضور در لیگ 
برتر را به فدراسیون اعالم کرده بود اما آن طور که شنیده 
می شود این باشگاه قصد ادامه تیم داری در این رشته را 
ندارد. احمد احسانی سرمربی این تیم به ایمنا گفت: پیش 
از این باشگاه تصمیمی برای عدم حضور در این رقابت 
ها نداشت و آمادگی خود را به فدراسیون اعالم کرد اما 
اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ممكن است مسئوالن 
به زودی انحالل این تیم را اعالم کنند.  وی ادامه داد: 
افرادی هستند که با ورود به باشگاه چالش ایجاد کرده 
اند. احتمال دارد به خاطر سنگ اندازی های عده ای، در 
نهایت مدیران از تیم داری در این رشته اعالم انصراف 
 کنند.  احسانی گفت: ذوب آهن در دو سال حضور در
 رقابت های مختلف تنیس روی میز چهار جام کسب 
کرد. سه قهرمانی و یک سومی. اگر این تیم منحل شود 
استان  میز  روی  تنیس  مجموعه  به  بزرگ  ای  ضربه 
اصفهان وارد می شود. تنیس روی میز استان به طور حتم 
به یک اسپانسر نیاز دارد. رشته های ضعیفی مثل تنیس 
روی میز نیاز به حمایت بیشتر دارند. سرمربی تیم تنیس 
روی میز ذوب آهن ادامه داد: دو سال پیش بعد از 9 سال 
موفق شدیم یک تیم از اصفهان در لیگ برتر شرکت 
 بدهیم اما عده ای با سم پاشی علیه تنیس روی میز 
نمی خواهند این فعالیت ها ادامه پیدا کند.  وی گفت: در 
این مورد با ابراهیمی صحبت نكرده ام اما با حضور در 

باشگاه اعالم کردم که مانع این اتفاق شوند.

 نجمه كرمي 

»واو«  طرف   آن  با  »واو«  طرف  این  باید  اصوالً 
از لحاظ مفهوم و اصطالح با هم سنخیت داشته 
باشد اما این که نمایندگان محترم مجلس چه وجه 
اشتراکي را بین »سازمان تربیت بدني« و »سازمان 
ملي جوانان« پیدا و این دو ارگان را با هم ادغام 
کردند، ما هنوز نفهمیده ایم و به قول شاعر هفت 
شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک 

کوچه ایم....
امروز  شاید  است؛  بدني  تربیت  روز   امروز 
خیلي ها این خرده را بر ما بگیرند که چرا به جاي 
واژه تربیت بدني از نام جدید آن یعني »ورزش و 

 جوانان« استفاده نكرده ایم، اما وقتي در 
خبرگزاري ها و در زبان مدیران هنوز 
از محمد عباسي به عنوان وزیر ورزش 
یاد مي شود و خبري از عنوان کامل 
وزیر ورزش و جوانان نیست باید  به 

ما حق داد.
به نظر مي رسد این ادغام صرف عمل به 
اصل 139 قانون برنامه چهارم صورت 
و  سیاسي  رجال  اکثر  که  چرا  گرفته، 
ورزشي  نیز به این ادغام و این مصوبه 
دهان  به  حیرت  انگشت   مجلس 
گرفته اند که چطور این دو سازمان از 
اند. شاید  هم جدا، با هم تلفیق شده 
چون هر دو سازمان عنوان فرهنگي را 
یدك مي کشند دلیل این ادغام باشد یا 
شاید چون هر دو با قشر جوان سر و 

کار دارند! یا شاید...
سازمان  که  اینجاست  سئوال 
نفر   180 با  جوانان  ملي 

یا  و  خواهد  مي  چطور  کشور  در   نیرو 
مي تواند در کنار سازمان ورزشي قرار  گیرد که 
با جمعیت هفتاد میلیوني سر و کار دارد و فقط به 
مقوله ورزش مي پردازد و یا سازمان ملي جوانان 
با وجود دغدغه هایي همچون مسكن، اشتغال و 
ازدواج جوانان چطور مي تواند به موضوع ورزش 

این قشر هم فكر کند.
از طرفي سازمان ورزش و ادارات کل تربیت بدني 
استان ها با قشر جوان و نوجوان سر و کار دارند 
و  است  طیف  این  براي  آنان  هاي  برنامه  پایه  و 
کل  به  که  است  اي  گونه  به  آنان  کار  گستردگي 
جامعه تحت پوشش خود خدمات مي دهند پس 
این  در  چرا  بود  دستي  دم  موارد  این  مالك  اگر 
تیزبین مسئوالن دور  ادغام وزارت رفاه از چشم 
وزارت  ادغام  بحث  مقطعي  در  چند  )هر  ماند؟ 
رفاه با وزارت ورزش و جوانان نیز مطرح شد اما 

شانس آوردیم این پیشنهاد رأي نیاورد.(
جوانان موفقي که هم اکنون تحت پوشش سازمان 
مورد  خود  خودي  به  دارند  قرار  جوانان  ملي 
زماني که  به  برسد  قرار مي گیرند چه  لطفي  کم 
قرار باشد این طیف در کنار جمعیت اال ماشاا... 
قهرمانان و مدال آوران ورزشكاري قرار بگیرند که 
به خاطر افتخاراتشان سكه بارانشان مي کنند! به 
طور حتم سایه آن افتخارات پر رنگ و لعاب بر 

کار فرهنگي این افراد سایه مي اندازد.
وقتي  است،  اي  ساده  کار  باره  این  در  قضاوت 
تنها شش سكه  ایراني  ملي  اول جشنواره  نفر  به 
این  برتر  جوان   330 براي  و  گیرد  مي  تعلق 
مي  گرفته  نظر  در  ناچیزي  هدایایي  جشنواره 
و  ابتكارات  اختراعات،  با  که  جواناني   شود، 
فعالیت هاي فرهنگي و غیره و ذلک هر کدام وزنه 
اي براي این آب و خاك محسوب مي شوند، باید 
 با حیرت به این ادغام نگاه کرد و از اعماق وجود

 متأسف شد.
در  طال  مدال  یک  کسب  براي  که  ورزشكاري 
صاحب  سكه   200 جیرینگي  آسیایي،   مسابقات 
نخبه  کنار  در  را  او  شود  مي  چطور  شود  مي 
بزرگش  خدمت  پاس  به  که  داد  قرار  فرهنگي 
مورد  سكه  شش  با  تنها  کشور  علمي  جامعه  به 
قدرداني قرار مي گیرد! تفاوت از زمین تا آسمان 

است....
به  اکثر کارشناسان، سازمان تربیت بدني  به گفته 

تنهایي این قابلیت را داشت تا به یک وزارتخانه 
تبدیل شود اما ترس از ریخت و پاش هاي احتمالي، 
بعضي ها را مجاب کرد تا به بهانه کوچک کردن 
اندازه دولت دست به چنین اقدام سئوال برانگیزي 
بیشتر  چه  هر  شدن  متمول  به  بسا  چه  که  بزنند 
ورزشي ها در این چارت جدید منجر خواهد شد 
و جز سرخوردگي چیزي عاید مسئوالن و مدیران 

سازمان ملي جوانان نمي شود.
غفلت وزير ورزش از جوانان

از  انتقاد  با  مجلس  اصولگرایان  فراکسیون  عضو 
و  ورزش  وزارت  مشاوران  و  مدیران  انتصاب 
جوانان از بین مدیران سازمان تربیت بدنی، گفت: 
این نگرانی در بین ما وجود دارد که وزیر ورزش 
به  مربوط  مسایل  از  جوانان  و 
به  بیشتر  و  شود  غافل  جوانان 

موضوع ورزش بپردازد. 
مجلس  نماینده  الهیان  زهره 
گفتگو  در  اسالمی  شورای 
که  این  بیان  با  نیوز  جهان  با 
رسد  می  گوش  به  خبرهایی 
جوانان،  و  ورزش  وزیر  که 
مشاوران  و  مدیران  مسئوالن، 
بدنی  تربیت  حوزه  از  را  خود 
گرفته  کار  به  و  کرده  انتخاب 
و  ورزش  وزارت  گفت:  است، 
جوانان از ادغام دو سازمان ملی 
تشكیل  بدنی  تربیت  و  جوانان 
شده و به نظر می رسد که وزیر 
جوانان  ملی  سازمان  به  توجهی 
ندارد و بیشتر به سازمان تربیت 

بدنی توجه می کند. 
وی با بیان این که وزیر حتی در 
دفتر  اند و  بدنی مستقر شده  تربیت  مقر سازمان 
کار خود را در ساختمان آن سازمان قرار داده اند، 
مدیران  که چرا  است  این  وزیر  از  سئوال  افزود: 
خود را از بین فعاالن تربیت بدنی انتخاب کرده و 
علت عدم به کار گیری مدیران حوزه ملی جوانان 

در مدیریت کالن آن وزارتخانه چیست؟ 
افزود:  مجلس  اصولگرایان  فراکسیون  عضو 
جنگ  ازدواج،  فراغت،  اوقات  همچون  مسایلی 
مرتبط  موضوعات  جمله  از  اعتیاد  و  طالق  نرم، 
با مسایل جوانان است که در سازمان ملی جوانان 
برای اینها برنامه ریزی شده بود و وزیر باید به این 

موارد توجه داشته باشد. 
با  سنخيتی  هيچ  جوانان  و  ورزش  وزارت 

هم ندارند
به  ورزش  فراکسیون  عضو  گروسی  حسین 
اشكاالت این ادغام اشاره کرد و گفت: در برنامه 
پنجم توسعه مقرر گردید دولت شكل انقباضی به 
خود بگیرد و از 21 وزارت به 17 وزارت کاهش 
یابد، اما موضوع وزارت ورزش و جوانان با توجه 
به تنوع آنها که مانند مسكن، اشتغال، ازدواج و... 
می باشد. با توجه به این که ارتقاء سطح ورزش در 
کشور مد نظر همه مسئوالن و نمایندگان است با 
عنوان فردی که سال ها با ورزش و جوانان ارتباط 
داشته ام و این ارتباط کماکان ادامه دارد اعالم می 
نمایم اگر خواهان توجه جدی به نیازهای جوانان 
یک  عنوان  به  ورزش  وزارت  باید  باشیم  می 
وزارتخانه مستقل و قوی با سازمان های ورزش و 
ورزش های جمعی )فوتبال، بسكتبال و...(، سازمان 
 ورزش قهرمانی، سازمان ورزش بانوان و سازمان 
تشكیل  کشور  انفرادی  و  رزمی  های   ورزش 
با وزارت خانه ای  مي گردید و سازمان جوانان 
به ویژه  نیازهای اصلی جوانان  ادغام مي شد که 
مانند  جوانان  نیازهای  سایر  و  مسكن  اشتغال، 
پیگیری  جدی  طور  به  را  و...  آموزش  ازدواج، 
نماید. کشوری که 25 میلیون جوان دارد نیاز به یک 
سازمان قوی جوانان دارد بنابراین ادغام ورزش و 
جوانان نمی تواند نیازهای اساسی جوانان کشور 
به  نیز  ورزش  خود  طرفی  از  نماید.  برآورده  را 
جوانی  در  ورزش  که  چرا  رفت،  خواهد  حاشیه 
و نوجوانی اگر الزم است باید به صورت منسجم 
پیگیری شود نه به صورت پراکنده و جزیره ای، 
از طرفی ورزش، اختصاصی به جوانان ندارد و در 

دوران پیری هم باید ادامه داشته باشد. 
بود  این طرح  موافقان  از  امیررضا خادم یكي  اما 
وي مي گوید: در سیاست های کلی، برنامه توسعه 
کردن حجم  کوچک  به  موظف  را  دولت  چهارم 
دولت کرده، پس بر همین اساس یكی از بهترین 
اتفاقاتی که می توانست دو سازمان عریض و طویل 
را در جهت کاستن از حجم دولت در هم ادغام 
ملی  بی هویت  سازمان  که  رسید  جا  این  به  کند 
پیش بینی  طرح های  نتوانسته  هیچ گاه  که  جوانان 
شده را محقق کند با توجه به نزدیكی حوزه اش با 

ورزش در سازمان تربیت بدنی ترکیب  شد. 
که  جوانان  ملی  سازمان  من  نظر  به  افزود:  وي 
در  گاه  هیچ  نتوانسته  حال  به  تا  تأسیس  بدو  از 
امور جوانان کشور  بر  ناظر  و  سیاست گذار  مقام 
از  یكی  کنار  در  ترکیب  این  با  کند،  عمل  موفق 
حساس ترین مجموعه های مدیریتی از نظر جوانان 
این بخت را پیدا کرد تا سیر به سوی تكامل را آغاز 
کند، همان گونه که در بسیاری از کشورهای جهان، 
»ورزش و جوانان« از هم جدا نیستند. وزارتی به 
همین نام بر امور ورزش کشورها نظارتی مستقیم 
این  از  بسیاری  در  هم  موفق  تجربه هایی  و  دارد 

موارد رقم خورده و ثبت شده است. 
متوازن كردن امور به معناي كوچك كردن 

دولت نيست
اداره  بانوان  ورزش  معاونت  زاده،  کعبي  صدیقه 
که  نكته  این  بیان  با  استان  کل ورزش و جوانان 
متوازن کردن امور به معناي کوچک کردن دولت 

نیست اظهار داشت:  گاهي اوقات الزم است که 
براي متوازن کردن برنامه ها به افزایش بدنه دولت 

نیز فكر کنیم.
وي تصریح کرد: سازمان ملي جواناني که اولویت 
است  جوانان  ازدواج  و  اشتغال  مسكن،  آن  اول 
فكر  نیز  آنها  ورزش  مقوله  به  تواند  مي  چطور 

کند.
معاون ورزش بانوان با بیان این که ما تابع قانون 
هستیم افزود: سازمان ملي جوانان با شرایط موجود 
حدف نمي شود اما یک معاونت به معاونت هاي 
ما اضافه خواهد شد تا در برنامه هاي آتي به مقوله 

جوانان نیز پرداخته شود.
وزارت  جدید  چارت  به  همچنین  زاده  کعبي 
داد: طبق  اشاره کرد و توضیح  ورزش و جوانان 
نام  به  معاونت جدید  پیشنهادي یک  این چارت 
جوانان به چارت اصلي اضافه شده و از طرفي 10 
فعالیت  همگاني  ورزش  ماهیت  با  که  فدراسیون 
مي کردند زیر نظر معاونت برنامه ریزي و ورزش 

بانوان قرار داده اند.
اعتقاد  جوانان  و  ورزش  وزیر  داد:  ادامه  وي 
دارند که بحث ورزش بانوان نیازمند توجه ویژه 
فدراسیون  برخي  اساس  همین  بر  و  است  تري 
همگاني،  ورزش  جسماني،  آمادگي  جمله  از   ها 
رزمي،  هاي  رشته  برخي  ورزشي،  هاي  انجمن 
مجموعه  زیر  غیره  و  باستاني  پهلواني،  کشتي 

معاونت ورزش بانوان قرار گرفته اند.
امیدواریم  داشت:  اظهار  همچنین  زاده  کعبي 

نیز  را  اعتبارات  جوانان،  و  ورزش  تلفیق  با  که 
 افزایش دهند چرا که با بودجه قبلي نمي توان به 

فعالیت هاي آینده امیدي داشت.
هدف  با  جوانان  ملي  سازمان  داشت:  بیان  وي 
جوانان  هاي  نیازمندي  رفع  براي  ریزي  برنامه 
شكل گرفت و با رایزني ها و تعامل با ارگان هاي 
ذیربط سعي در انجام این امور داشته و به نظر بنده 

این ادغام بیشتر به نفع سازمان ملي جوانان شد.
در  استان  جوانان  ملي  سازمان  داد:  توضیح  وي 
حال حاضر با هفت نفر فعالیت مي کند و با این 
نیروي  و  منابع  تا  شده  فراهم  فرصت  این  ادغام 
کل  اداره  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد   انساني 

تربیت بدني تأمین کند. 
معاون ورزش بانوان همچنین اظهار داشت: بهتر 
بود وزارتخانه ها و سازمان هایي که فعالیت هاي 
موازي داشتند را با هم ادغام مي کردند و ساختار 

و ورزارتخانه جدید ایجاد مي کردند.
مقوله  و  ورزشي  رویدادهاي  گفت:  همچنین  وي 
ورزش از تأثیرگذارترین اتفاقات در جوامع محسوب 
مي شود و بي شک این تاثیرگذاري بر روي سایر 
مقوالت مربوط به جوانان سایه خواهد انداخت، هر 
چند ما دوست نداریم  که خواسته یا ناخواسته بر 

روي فعالیت هاي جوانان سایه بیاندازیم.
نیازهاي جوانان  دل  از  زاده گفت: ورزش  کعبي 
از  نیازها  سایر  باید  و  نیست  چیز  همه  اما  است 
جمله مسكن، اشتغال و ازدواج جوانان نیز در نظر 

گرفته شود. 

تحليل

دو راهي ورزش و جوانان به كجا مي رود؟

بين اين واو  تا آن 
واو تفاوت از زمين تا 

آسمان است

بي خبري سازمان ملي جوانان استان از روز ورزش و جوانان!
دانس��تن اظهارات رئيس س��ازمان ملي جوانان به مناسبت روز ورزش و جوانان در نوع خود جالب بود. اما طي تماسي كه خبرنگار ما با سازمان 
ملي جوانان داش��ت، موفق به گفتگو با رئيس این س��ازمان نش��د. به گفته مس��ئول دفتر وي، رئيس تنها مایل به گفتگو هاي رو در رو است و از 
مصاحبه هاي تلفني اجتناب مي كند. ناگفته نماند از خبرنگار ما خواس��ته ش��د كه سئواالت مربوط به گفتگو براي سازمان مربوطه ارسال شود تا 

در اسرع وقت پاسخ الزم را دریافت كند كه به دليل ذیق وقت  این امكان فراهم نشد. 
همچنين بد نيست بدانيد كه مسئوالن سازماني كه قرار است از این پس دوشادوش اداره ورزش و جوانان فعاليت كند از بودن روز تربيت بدنی 

)ورزش و جوانان( در تقویم بي اطالع بودند.....

شرایط برزخی در باشگاه ذوب آهن

روز ملي پارالمپيک ایران، 
جهاني مي شود

رئیس کمیته ملي پارالمپیک آسیا و عضو هیأت 
روز  شدن  جهاني  از  جهان  پارالمپیک  رئیسه 

پارالمپیک ایران خبر داد.
زینال ابوذرین در حاشیه برگزاري همایش بزرگ 
ایران  داشت:  اظهار  اصفهان  پارالمپیک  ملي  روز 
در ورزش معلوالن فعالیت هاي بسیار ارزنده اي 
انجام داده است. من مشتاق بودم تا از نزدیک شاهد 
بنابراین  باشم،  بخش  این  در  ایران  هاي  فعالیت 
دعوت مسئوالن کمیته ملي پارالمپیک ایران براي 
حضور در این جشن را پذیرفتم. اصفهان نیز در 

سراسر جهان شناخته شده است. 
ابوذرین به فعالیت گسترده ایران در ورزش معلوالن 
اشاره کرد و گفت: ثبت یک روز در تقویم ایران 
به عنوان روز ملي پارالمپیک حرکتي ارزشمند در 
راستاي حمایت از ورزش معلوالن است. ما در 
کمیته پارالمپیک آسیا و همچنین جهان در تالشیم 
تا جهاني کردن این روز را در برنامه توسعه خود 
قرار دهیم و به زودي روز ملي پارالمپیک ایران را 

جهاني مي کنیم.

رويدادهاي ورزشي 
و مقوله ورزش از 

تأثيرگذارترين اتفاقات 
در جوامع محسوب مي 
شود و بي شك اين 

تاثيرگذاري بر روي ساير 
مقوالت مربوط به جوانان 
سايه خواهد انداخت، هر 
چند ما دوست نداريم  كه 

خواسته يا ناخواسته بر 
روي فعاليت هاي جوانان 

سايه بياندازيم



زیست شناسان سنگاپوری در بررسی های خود نشان دادند که به دلیل افزایش 
دما و گرم شدن زمین اندازه گیاهان و حیوانات درحال کوچک شدن است.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه سنگاپور دریافتند که تغییرات آب و هوایی 
درحال کوچک کردن ارگانیسم های زنده از گیاهان تا شكارچیان بزرگ زنجیره 
غذایی است و در آینده ای نزدیک این فرایند می تواند حتی برای تغذیه انسان نیز 

عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.
مطالعات مختلف نشان داده اند که بسیاری از گونه ها در پاسخ به گرمای جهانی 
درحال تغییر دادن گستره جغرافیایی خود هستند و به سمت ارتفاعات مهاجرت 

می کنند.
جنبه دیگر واکنش جانداران به افزایش دما کاهش ابعاد ارگانیسم های زنده است. 
این تغییر اندازه اول در میان ارگانیسم های ساده تری چون فیتوپالنكتون ها دیده 

شد و بعد به مرجان ها، الك پشت ها و قورباغه ها رسید و سرانجام در بین 
پستانداران بزرگی چون گوزن ها و خرس های قطبی شایع شد.

براساس گزارش نیچر، دانشمندان با مطالعه بر روی فسیل ها و تازه ترین تحقیقات 
درباره تغییرات اندازه حیوانات خونگرم و خونسرد، یک سری اطالعات را جمع 
آوری کردند و به این ترتیب کشف کردند که این کوچک شدگی می تواند با 
تغییرات آب و هوایی و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر ارتباط داشته باشد. 
این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند:  کاهش ابعاد ارگانیسم ها در آینده 
ادامه خواهد داشت و در مناطقی که افزایش دما موجب کاهش بارندگی می شود 
محسوس تر خواهد بود. گرما، کهش دسترسی به آب، آتش سوزی جنگل ها و 
فقر خاك منجر به کاهش رشد گیاهان شده و در نتیجه بر روی تمام زنجیره غذایی 

تاثیر خواهد گذاشت.

می گویند حادثه هیچ وقت خبــر نمی کند. گاهی 
مواقع در سطح جهان اتفــاقات و حــوادثی رخ 
می دهد که در بردارنده هزینه و خسارات بسیار 
باالیی می باشد، به طوری که این خسارات گاهي 

می تواند اقتصاد جهان را متأثر سازد. بازار اقتصاد 
جهانی برخی از این حوادث را که در اقتصاد دنیا 
تغییرات شگرفی ایجاد کرده را نام برده که برخی 

از آنها تعجب برانگیز است:

که  هستند  حوادثی  جمله  از  ریلی  حوادث   
می توانند هزینه بسیار باالیی را به همراه داشته 
باشند. در سپتامبر 2008 یكی از این حوادث ریلی 
در کالیفرنیا 25هزار نفر را به کشتن داد. این حادثه 

باعث  بود  داده  بان رخ  اشتباه سوزن  اثر  که در 
برخورد دو قطار به یكدیگر شد. پرداخت غرامت 
های کشته  و خانواده  این حادثه  بازماندگان  به 
شدگان مبلغی بالغ بر  500میلیون دالر بود که این 

مبلغ توسط راه آهن کالیفرنیا پرداخت شد.
این حوادث  از  دیگر  یكی  فاجعه چرنوبیل   
است. در آوریل 1986 انفجار در نیروگاه اتمی 
چرنوبیل، بیش از نیمی از کشور اوکراین را به 
میلیون  آلوده ساخت و حدود 5/1  اتمی  مواد 
کرد.  آسیب  دچار  را  کشور  این  مردم  از  نفر 
دولت اوکراین مبلغی بالغ بر 200 میلیارد دالر 
بابت پاکسازی و جبران خسارت ناشی از این 

انفجار هزینه کرد.  
 در سال 2002 نفتكشی حامل 77 هزار تن نفت 
در سواحل اسپانیا دچار مشكالت فنی شدیدی 
شد. کاپیتان نفتكش که اوضاع را بسیار وخیم می 
دید از گارد ساحلی اسپانیا تقاضای کمک کرد. 
ولی گارد ساحلی نه تنها کمكی به نفتكش نكرد 
بلكه به آنها دستور عقب نشینی داد تا به سرعت 
ساحل اسپانیا را ترك کنند. نفتكش هم که چاره 
نداشت  را  اسپانیا  ساحل  از  شدن  دور  جز  ای 
باالجبار منطقه را ترك کرد و پس از دور شدن 
از ساحل دچار تالطم شد. سوخت نفتكش به 
همراه 77هزار تن نفت موجود در آن در آب دریا 
پراکنده شد که هزینه پاکسازی آن مبلغی بالغ بر 

11میلیارد دالر تخمین زده شد. 

 آمریكایی ها یكی از مدعیان ساخت هواپیماهای 
جنگنده  هواپیماهای  از  نوعی  هستند.  جنگنده 
ساخت آمریكا بمب افكن های آمریكایی است 
میلیارد و  آنها یک  از  که هزینه ساخت هریک 
چهارصد میلیون دالر می باشد. در فوریه 2008 
نفوذ رطوبت  اثر  در  افكن ها  این بمب  از  یكی 
به سیستم رایانه ای کنترل پرواز سقوط کرد و 
خسارت یک میلیارد و چهارصد میلیون دالری 
را برای شرکت سازنده رقم زد. گفتنی است که 
از سیستم خروج  با استفاده  این هواپیما  خلبان 

اضطراری جان سالم به در برد. 
 پرت شدن اتومبیل ها از روی پل و انحراف 
یا  آلودگی  خواب  اثر  در  اصلی  جاده  از  آنها 
سرعت باال یكی دیگر از حوادثی است که در 
جهان اتفاق می افتد ولی نمی توان تصور کرد 
که این حوادث، هزینه باالیی را برای یک دولت 
در بر داشته باشد. اما گفتنی است که در سال 
لیتر سوخت  تانكری که حامل 32هزار   2004
این  و  کرد  پلی سقوط  از روی  آلمان  در  بود 
سقوط منجر به انفجار تانكر گردید. این انفجار 
 باعث ویران شدن پل شد که هزینه اولیه برای 
راه اندازی پل به طور موقت 40میلیون دالر بود 
و پس از آن پل جدیدی احداث شد که هزینه 
ای بالغ بر 318میلیون دالر دربرداشت. به طور 
هزینه  دالر  358میلیون  تانكر  این  کلی سقوط 

دربرداشته است.

حوادثی كه بر اقتصاد دنيا تأثير گذاشت 

حادثه هيچ وقت خبر نمی کند

آب و هوای امروز )شهركرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 27 °26 ° 10 °0 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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امام حسن مجتبی)ع(: 
سرزنش و ننگ شمردن 
مردم انسان را آسان تر است 
از معصيت و گناهی كه 
موجب آتش جهنم شود

دانستني ها

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

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

باور نکردنی

روزنه

آگهی ارزيابی کيفی مناقصه گران 90/176
ش��ركت آب منطقه ای اصفه��ان در نظر دارد عمليات تکميلی خط دوم انتقال آب و ش��يرخانه های كمربندی 
شمال و شرق اصفهان از مخازن پيالف تا مخازن گورت را از طريق مناقصه عمومی با شرايط و مشخصات زير 
ب��ه پيمانکار واجد صالحي��ت واگذار نمايد. از مناقصه گرانی كه تمايل به حض��ور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت می گردد تا نسبت به تهيه، تکميل و تحويل اسناد ارزيابی توان انجام كار اقدام نمايند.
مشخصات كلی پروژه:

اجرای بخش های باقيمانده خط دوم آبرسانی از پيالف تاگورت بالوله 1400 بتنی و 1200 فوالدی شامل: 1- از شيرخانه دولت 
آب��اد به طول حدود 900 متر با ي��ك مرحله پايپ جکينگ در خيابان زينبيه. 2- از ابتدای منطقه حصه تا اتوبان فرودگاه به طول 
ح��دود 900 مت��ر . 3- از خيابان واليت تا ايس��تگاه پمپاژ ارغواني��ه و مخزن گورت حدود 3800 متر با س��ه مرحله نقب يا پايپ 
جکين��گ در خياب��ان های جی، ارغوانيه و اتوبان ش��رق. 4- آبگيری كل مس��ير و رفع عيب احتمالی به طول ح��دود 30 كيلومتر. 
 5- تغيي��ر مح��ل ريزش پس��اب تصفيه خانه جنوب بط��ول 1100 متر. 6- نصب ش��يرآالت و تجهيزات و انج��ام كارهای تکميلی 

شيرخانه های در طول مسير.
مبلغ پايه: حدود 17/000/000/000 )هفده ميليارد ريال( براساس فهارس بهای پايه خطوط انتقال و ... سال 1388

حداقل رتبه پيمانکار: 5 آب
محل اجرا: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شمال و شمال شرق اصفهان 

مشاور: مهندسين مشاور زايند آب 
مدت اجرا: 9 ماه 

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 14 روز مهلت دارند نسبت به تهيه و تکميل اسناد ارزيابی 
از س��ايت WWW.ESRW.ir اقدام نموده و مدارک تکميلی را به نش��انی اصفهان – پل خواجو – بلوار آئينه خانه – جنب هالل 
احمر – ش��ركت آب منطقه ای اصفهان – كدپس��تی 76473-81646 صندوق پس��تی 0391 دبيرخانه امور قراردادها تحويل 

دهند. تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 و فاكس: 6611073
هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. م الف: 10864

شركت آب منطقه اي استان اصفهان

بدشانس ترین 
انسان های تاریخ 

تسوموتو ياماگوچی
ترین  بدشانس  از  ساله   93 ژاپنی  زن   این 
انسان های تاریخ است در زمان جنگ جهانی دوم 
که اولین بمب های اتمی در روی شهرهای هیروشیما 
وناکازاکی انداخته شد دراین دو شهر حضور داشت. 
در 6 اگوست سال 1945 یاماگوچی برای انجام یک 
ماموریت کاری عازم هیروشیما شد. و هنگامی که 
قصد داشت از قطار پیاده شود اولین بمب اتم در دو 
کیلومتری او انداخته شد و از شدت انفجار کر شد 
و همچنین دچار نابینایی موقت شد. سه روز بعد از 
این حادثه یاماگوچی در ناکازاکی مشغول صحبت با 
رئیسش بود که دومین بمب در فاصله دو کیلومتری 
او انداخته شد و این شهر را ویران کرد یاماگوچی از 
این دو انفجار جان سالم به در برد و از آن پس به 
 یكی از سرسخت ترین مخالفان استفاده از سالح های 

هسته ای تبدیل شد. او چندی قبل درگذشت.
وايلت جسوب

وایلت جسوب یكی دیگر از آدم های بدشانس تاریخ 
است. داستان از آنجا شروع می شود که در سال 1910 در 
23 سالگی به عنوان مهماندار در کشتی المپیک مشغول 
کار بود در 20 سپتامبر همان سال این کشتی در یكی 
از سفرهای خود با یكی از ناوگان نیروی دریایی ارتش 
بریتانیا برخورد کرد و غرق شد ولی همه مسافران و 
خدمه نجات یافتند. بعد از این اتفاق وایلت شانس خود 
را در کشتی بزرگ تری امتحان کرد به نام تایتانیک ولی 
این کشتی نیز در اولین سفر خود بایک کوه یخ برخورد 
کرده و غرق شد ولی وایلت موفق شد خود را به یكی از 
قایق های نجات برساند و نجات یابد. بعد از این واقعه 
او در کشتی بزرگ تری به نام بریتانیكا مشغول به کار شد 
که این کشتی نیز در یكی از سفرهای خود با یک مین 
دریایی برخورد کرد و غرق شد اما این بار از قایق نجات 
خبری نبود وایلت خود را درون آب پرتاب و سرش به 
سنگی برخورد کرد و بیهوش شد اما پس از به هوش 
آمدن متوجه شد که نجات یافته است. وایلت در سال 
1971 بر اثر ایست قلبی درگذشت و جسدش را به دریا 

انداختند.
روی ساليوان

روی  تاریخ  های  شانس ترین  بد  از  دیگر  یكی 
زدگی  صاعقه  بار  هفت  دچار  که  است  سالیوان 
شده است. که احتمال وقوع آن بسیار نادر است به 
هر حال جان سالم به در برد ولی در 71 سالگی با 

شلیک گلوله ای به زندگیش پایان داد.

نوبت  دوم

برآورد )ريال( تضمين )ريال( بودجه  شرح عمليات و
محل اجرا

شماره مناقصه

568/321/832 7/500/000 عمرانی  ايستگاه پمپاژ آب
خام گلپايگان

90-3-295

4/974/391/414 171/500/000 جاری  عمليات بهره برداری
منطقه فالورجان

90-3-269

آگهی مناقصه
سهامی خاص

ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات ذيل را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 90/8/7
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يکشنبه 90/8/8

 www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030
شركت آب و فاضالب استان اصفهان

محل انجام موضوع مناقصهرديف
كار

مدت 
انجام كار

مبلغ سپرده )ريال(مبلغ برآورد )ريال(

1
گشت و مراقبت از عرصه های 
منابع طبيعی و كنترل كوچ در 
حوزه استحفاظی شهرستان 

شهرستان 
8/5948/000/0009/240/000 ماهسميرم

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

نوبت اول 

1 – محل دريافت اسناد مناقصه: خيابان هزار جريب – اداره كل منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان اصفهان – امور پيمان ها 

2- مهلت دريافت اس��ناد: از تاريخ نش��ر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری 
روز شنبه 1390/7/30.

 3- مهل��ت تحوي��ل اس��ناد: از تاريخ 1390/8/1 ت��ا پايان وق��ت اداری روز 
پنج شنبه مورخ 1390/8/12 و زمان بازگشايی روز شنبه مورخ 1390/8/14 

ساعت 9:30 صبح در محل سالن جلسات اداره كل می باشد.
4- محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 

استان اصفهان.
5- پيمانکاران واجد ش��رايط: كليه شركت های واجد شرايط و تاييد صالحيت 
شده توس��ط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی كه حداقل دارای رتبه 5 

كشاورزی و منابع طبيعی باشند.
6- س��پرده ش��ركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی يا واريز وجه به حس��اب 
تمركز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانك كشاورزی شعبه 

جهاد كشاورزی به نام اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان.
7- هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

م الف: 11027

در اثر گرمای جهانی 

جانداران درحال كوچک شدن هستند


