
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به بافت متراکم و وجود 
فضاهای فشرده مسکونی در منطقه یک اظهار داشت که شهرداری برای ایجاد 

مراکز فرهنگی، ورزشی و فضای سبز با کمبود زمین مواجه است.

 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، حبیب اله 
تحویل پور با بیان مطلب فوق گفت: منطقه یک به دلیل بافت متراکم کم ترین 
سرانه فرهنگی و ورزشی را در بین مناطق ۱۴ گانه دارد. وی با اشاره به این 

که شهرداری منطقه حتی برای توسعه معابر شهری نیز با مشکل مواجه است، 
تصریح کرد: به طور مثال وجود همین بافت های فشرده باعث شده بود احداث 

خیابان آیت ا... زاهد به سختی و کندی پیش رود...
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گفت:  تئاتر  کارگردان  یک 
داوران تهرانی بیست و سومین 
جشنواره تئاتر اصفهان ابتدا قصد 
نداشتند اثری را برای ارسال به 
جشنواره منطقه ای انتخاب کنند 
برای  اثر  یک  تنها  برگزیدن  و 

ارسال به این جشنواره بخشی از تنبیه آنها به دلیل افت تئاتر اصفهان 
بود. پویان عطایی اظهار داشت: جشنواره ...

از  اصــفهان   شــهردار 
پارکینگ  سه  برداری   بهره 
و  محرم  هفته  بهایی،   شیخ 
حدود 800  ظرفیت  با  افتخار 
خودرو در منطقه یک خبر داد 
و اعالم کرد: انفجار توسعه با 

 اجرای طرح های متعدد در بافت های فرسوده منطقه یک در حال انجام
است. به گزارش روابط عمومی ...

محیط  حفاظت  اداره  رئیس   
کاشان،گفت:   شهرستان  زیست 
شهرستان  این  در  کثیف  طالي 
توجه  و  ساماندهي  نیازمند 
محمود  است.  مسئوالن  جدي 
 قهرماني درباه وضعیت آالیندگي 

زباله هاي خانگي و صنعتي در این شهرستان اظهار داشت: زباله هاي 
به ظاهر بي ارزش، امروزه به عنوان طالي ...

شهردار اصفهان:
انفجار توسعه در منطقه یک 

در حال انجام است

کارگردان تئاتر:
داوران تهرانی تئاتری های اصفهان را 

تنبیه کردند

فرهنگ و هنر   صفحه 5
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یمن در آستانه بهار انقالبي
 یا جنگ داخلي؟

ملل  سازمان  امنیت  شوراي   20۱۴ قطعنامه  ایرنا: 
متحد، درباره لزوم انتقال قدرت در یمن به صورت 
مسالمت آمیز در شرایطي صادر شد که مقام هاي یمني 
بر بي تفاوتي رئیس جمهوري این کشور به هر گونه 

قطعنامه مصوب تأکید کرده اند.
نشست بیست و ششم مهرماه شوراي امنیت سازمان 
که  نداشت  یمن  اوضاع  جز  موضوعي  متحد  ملل 
در نهایت چهار روز بعد به تصویب قطعنامه 20۱۴ 
مبني بر کناره گیري فوري علي عبداله صالح رئیس 
جمهوري یمن، از قدرت و آماده شدن هر چه سریعتر 

طرحي براي انتقال قدرت منجر شد.
جلسه اي  نیز  مهرماه  نوزدهم  امنیت  شوراي  البته 
غیرعلني با حضور ۱5 عضو خود براي بررسي گزارش 
جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن، 
درباره این کشور داشت. این شورا ماه گذشته بیانیه اي 
در حمایت از طرح پیشنهادي شوراي همکاري خلیج 

فارس داده بود.
تارنماي یمني التغییر بیست و پنجم مهرماه به نقل از 
منابع مطلع در نیویورك نوشت: شوراي امنیت قصد 
این  اوضاع  درباره  عمر  بن  گزارش  اساس  بر  دارد 
کشور بحث کند. همچنین انگلیس به همراه کشورهاي 
اروپایي طرحي درباره یمن به اعضاي دایم شوراي 
گیري  تصمیم  آن  درباره  تا  است  کرده  ارائه  امنیت 

شود.
با این حال،  گفته مي شود صالح با وجود گذشت 9 ماه 
از آغاز تظاهرات مردمي و طرح هاي مکرر ارائه شده از 
سوي شوراي همکاري خلیج فارس، قصد کناره گیري 
از قدرت 33 ساله خود را ندارد به طوري که تاکنون 
سه بار تا پاي امضاي طرح شوراي همکاري خلیج 
فارس رفته است. به نظر مي رسد صالح و اطرافیان 
او، درگیري ها بین گروه هاي مختلف اما غیرمتمرکز را 
فرصتي بیشتر براي ماندن در قدرت و حفظ جایگاهي 
آبرومندانه براي خود مي دانند اما قدرت هاي غربي و 
کشورهایي که زماني حامي رژیم صالح بودند اینک 

موضعي دیگر اتخاذ کرده اند.
آينده يمن در حاشيه درگيري هاي مسلحانه

رسیدن به توافق میان رژیم حاکم و مخالفان که به 
عنوان شرطي براي کناره گیري صالح از قدرت مطرح 
شده است، بهانه اي جدید از سوي رئیس جمهوري 

زخم خورده یمن به نظر مي رسد.
در حالي که منابع خبري و دولتي یمن، خروج صالح از 
کشور براي مداوا را بازتاب داده اند، کشتارها همچنان 

در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.
در این میان، سالح هاي انبوه غربي در اختیار گروه هاي 
دولتي و حمایت هاي مردمي و قومي از مخالفان مسلح، 

قوت قلبي براي نیروهاي دو سوي درگیري است.
همچنین وقت کشي هاي صالح براي پذیرش طرح هاي 
متناوب شوراي همکاري خلیج فارس زمان کافي را 
براي خروج اموال و دارایي ها و همچنین وابستگان و 

دوستان خاندان حکومتي ایجاد کرده است.
اول مهرماه تارنماي شبکه خبري الجزیره به نقل از 
کارشناسان مسائل منطقه اي نوشت که قطعنامه سازمان 
ملل براي کناره گیري صالح با توجه به نبود فشارهاي 
خارجي حقیقي بر ضد نظام حاکم بر یمن، تغییري 
در توازن فعلي ایجاد نمي کند و این امر موجب روي 
آوردن به گزینه نظامي خواهد شد. طرح نشدن قطعنامه 
20۱۴ ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل متحد و نبود 
تحریم هاي مستقیم بر ضد رئیس جمهوري یمن، بر 
قطعنامه  این  بودن  اجرایي  درباره  موجود  ابهام هاي 
افزوده است. این امر در گفته هاي عبدالوهاب بدرخان 

کارشناس مسائل سیاسي، نیز مشهود است.
حمالت هواپیماهاي بي سرنشین آمریکایي به خاك 
یمن به بهانه حضور نیروهاي القاعده که طي چند هفته 
اخیر منجر به کشته شدن برخي افراد همچون انور 
العولقي شهروند آمریکایي و رهبر القاعده در یمن، پسر 
2۱ ساله و چهار نفر از اعضاي خانواده وي و همچنین 

ابراهیم البنا مسئول اطالع رساني القاعده، شده است.
در یکي از آخرین موارد نقض حریم یمن از سوي 
مهرماه  چهارم  و  بیست  آمریکایي،  هواپیماهاي 
خبرگزاري آسوشیتدپرس خبر از کشته شدن 9 نفر 
داد و افزود طي دو روز گذشته، پنج بار به بخش هاي 

جنوب غربي یمن حمله شده است.
حضور القاعده نیز بهانه اي دیگر براي رژیم حاکم در 
مقام هاي  امتیازدهي ها شده است. چرا که  این  ادامه 
دولتي ادعا کرده اند القاعده عملیاتي تروریستي براي 
انفجار خطوط زیر زمیني انتقال گاز از شبوا به دریاي 

عرب ترتیب داده است.
مرکز  یک  نبود  و  مخالف  گروه هاي  بودن  نامنظم 
فرماندهي منسجم در این میان، اوضاع را براي انقالبیون 

یمن بیش از پیش در حاشیه اي از ابهام فرو مي برد.
همسایگي  در  یمن  استراتژیک  موقعیت  همچنین 
در  آزاد  آب هاي  حاشیه  در  و  سعودي  عربستان 
مجاورت تنگه باب المندب و همچنین مالکیت جزایري 
مانند بریم، زقر، کمران و جبل الطیر، زمزمه هایي درباره 
برنامه آمریکا براي حضور دایم در منطقه را به ویژه 
پس از خروج از عراق سبب شده است. حتي ارتباط 
اقیانوس هند به کانال سوئز و دریاي سرخ و مدیترانه، 
به عنوان یکي از اصلي ترین شاهراه هاي انتقال کاال و 

انرژي اهمیت حضور در منطقه  را بیشتر کرده است.
کلید  زمان حاضر  در  یمن  مي رسد  نظر  به  بنابراین 
طوالني کردن بهاري است که از تونس آغاز شد و به 
مصر و لیبي رسید تا شاید به این ترتیب، زمان کافي در 
اختیار حاکمان هم پیمان غرب به ویژه آمریکا قرار گیرد 
تا با جمع کردن دست و پاي خود، از میان گرداب 

خشم ملت هاي خود بگریزند.
بیان  براي  بیشتر  زمان  صرف  دیگر،  سوي  از 
کم  برنامه ریزي هاي دست  راه  مردمي،  اعتراض هاي 
کوتاه مدت را براي چگونگي مدیریت این بحران ها 
مي دهد  قرار  آمریکا  همچون  کشورهایي  اختیار  در 
که منافع خود را در ادامه تسلط بر منطقه دیده اند؛ هر 
چند گذشت این مدت، منجر به ریزش هر چه بیشتر 
شکوفه هاي بهاري انقالب یمن بر کوچه و خیابان هاي 

این کشور شود.

زاينده رود
 معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره 
به بافت متراکم و وجود فضاهای فشرده مسکونی 
در منطقه یک اظهار داشت که شهرداری برای ایجاد 
مراکز فرهنگی، ورزشی و فضای سبز با کمبود زمین 

مواجه است.
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 

شهرداری اصفهان، حبیب اله تحویل پور با بیان مطلب 
فوق گفت: منطقه یک به دلیل بافت متراکم کم ترین 
سرانه فرهنگی و ورزشی را در بین مناطق ۱۴ گانه 
دارد. وی با اشاره به این که شهرداری منطقه حتی برای 
توسعه معابر شهری نیز با مشکل مواجه است، تصریح 
کرد: به طور مثال وجود همین بافت های فشرده باعث 
شده بود احداث خیابان آیت ا... زاهد به سختی و 

کندی پیش رود.  معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان افزود: طی پیشنهاد معاونت فرهنگی اجتماعی 
قرار شد تعدادی از منازل مخروبه در بافت فرسوده این 

منطقه به فضاهای فرهنگی تبدیل شود. 
تحویل پور با بیان این که منطقه یک و سه باالترین 
آمار مساجد و مراکز فرهنگی را دارد، اظهار داشت: 
منطقه  این  در  کتابخانه  و  فرهنگی  سرانه  چه  اگر 

پایین است ولی مراکز فرهنگی مساجد بسیار فعال 
است که همین امر باعث شده برنامه های فرهنگی 
 متنوعی در منطقه انجام شود.  وی با تأکید بر این که 
 ظرفیت های مردمی خأل مراکز فرهنگی را جبران 
تمامی  همکاری  با  کرد  امیدواری  اظهار  کند،  می 
نهادهای مربوطه خدماتی در خور شأن شهروندان 

ارائه کنیم.

مردم  نماینده  کرمي  عبدالجبار   تابناك: 
دیواندره  و  کامیاران  سنندج،  هاي  شهرستان 
اصل  طبق  جمهور  رئیس  از  سئوال  طرح  گفت: 
در  نماینده   ۱00 امضاي  با  و  اساسي  قانون   88
و  شد  مجلس  رئیسه  هیأت  تقدیم   90/۴/5
رئیس  مجلس،  داخلي  نامه  آئین   ۱96 ماده  طبق 
سئوال،  دریافت  محض  به  بایست  مي  مجلس 
نمودند  مي  ارجاع  تخصصي  کمیسیون  به  را  آن 
یک  ظرف  حداکثر  بود  موظف  نیز  کمیسیون  و 
هفته با حضور نماینده معرفي شده رئیس جمهور 
نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه  و 
هنوز حداقل  هفته  از یک  و چنانچه پس  مي داد 
یک چهارم کل نمایندگان از سئوال خود منصرف 
نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین 
جلسه سئوال آنان را اعالم وصول و قرائت کند و 
به سرعت براي رئیس جمهور ارسال نماید و این 
سئوال باید ظرف ۴8 ساعت تکثیر و در دسترس 

نمایندگان قرار گیرد.
در  مجلس  مستقل  نمایندگان  فراکسیون  رئیس 
ادامه تأکید کرد: رئیس جمهور نیز موظف است 
ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه 
علني براي رد یا پاسخ حضور یابد ولي این روند 
قانوني در طرح سئوال، از طرف هیأت رئیسه و 
 32 که  این  ادعاي  با  نامه،  آئین   ۱97 ماده  طبق 
طرح،  اول  روزهاي  همان  در  نمایندگان  از  نفر 
پس  را  خود  وامضاي  مراجعه  رئیسه  هیأت   به 
گرفته اند و عده از حد نصاب خود پایین تر آمده، 
رعایت نگردید و آقاي مطهري با اعتراض به این 
که اگر سئوال به هر دلیلي به صحن علني نیاید، 
)چه استنکاف هیأت رئیسه و چه از دست دادن 
حد نصاب امضاها(، استعفا خواهد کرد که ایشان 
بر  مبني  رئیسه  هیأت  اظهارات  به  استناد  با  هم 
فقدان حد نصاب، مبادرت به استعفا نمودند و این 
در حالي است که طبق آماري که در دست ماست 
امضاهاي  نفر مذکور  از ۱00  نفر  تعداد ۱۴  فقط 
خود را پس گرفته اند و هنوز براي رسیدن به عدم 

امضاي   ۱۴ گیري  پس  باز  الزم،  نفر   72 نصاب 
قرار هم  به هیچوجه  و  باشد  مي  دیگر ضروري 
نبود که ما اسامي افراد ُمّصر بر امضاها و باز پس 
دو  هر  اسامي  چون  اما  نمائیم  اعالم  را  گیرندها 
گروه به طور غیر قانوني و غیر اخالقي فقط در 

که  حالي  در  بود،  شده  داده  قرار  دولتیان  اختیار 
ها  رسانه  به  فقط  را  آن  مي بایست  رئیسه  هیأت 
با  دولتي ها  از  بعضي  نیز  میان  این  در  و  مي داد 
با  نمایندگان  از  برخي  اسامي  واقعي  غیر  انتشار 
گرفته اند،  پس  را  خود  امضاهاي  که  این  ادعاي 

استفاده  سوء  و  نمایندگان  ناراحتي  موجبات 
واقعي  غیر  اسامي  این  از  را  ها  رسانه  از  برخي 
امروز  است  الزم  میان  این  در  که  نمودند  فراهم 
تنویري قانوني براي افکار عمومي انجام شود تا 
هیچ نماینده اي بي دلیل مورد اتهام باز پس گیري 

امضا یا معامله با دولت قرار نگیرد.
اسالمی  مردم سنندج در مجلس شورای  نماینده 
افزود: اکنون اسامي 86 نفر امضا کنندگان باقیمانده 
را منتشر مي کنیم و هیأت رئیسه نیز در راستاي 
موظف  اخالقًا  و  قانونًا  هموطنان،  حقوق  حفظ 
است در صورتي که تعداد دیگري غیر از ۱۴ نفر 
مذکور را در اختیار دارد، با نام کامل آنها و همراه 
با نام ۱۴ نفر مزبور به رسانه ها اعالم نمایند که در 

این میان یا اسامي دیگري هست یا نیست.
تصریح  کردستان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
کرد: اگر نیست، پس نصاب پابرجاست و اعالم 
به  اعتراض  نام  به  مطهري  علي  استعفاي   وصول 
باز پس گیري امضاها وجاهت نداشته و به طور 
کامل غیر قانوني و غیر اخالقي است و بي شک 
براي  رئیسه  هیأت  تخلف  این  قانوني  پیگیري 
اسامي  اگر  و  باشد  مي  محفوظ  امضاکنندگان 
دیگري هم به جز این ۱۴ نفر هست، پس هیأت 
و  نفر   ۱۴ این  اسامي  انتشار  از  بیمي  چه  رئیسه 
نموده اند  اعالم  که  ادعایي  مورد  دیگر  نفر   ۱8
امضاهاي خود را پس گرفته اند دارد؟ بی شک در 
از طرف  نفر  این 32  اسامي  انتشار  صورت عدم 
اظهارات  مبین  آنها  استنکاف  این  رئیسه،  هیأت 
کذب آنها و جفایي بزرگ در حق مدرس مجلس 

هشتم، علي مطهري است.
نمایندگان  نفره   86 فهرست  در  است  گفتنی 
بختیاری  استان های چهارمحال و  از  زیر  اسامی 

و اصفهان دیده می شود.
حمید سعادت – نجف آباد

محمد ضابطي – نطنز و قمصر
سیروس برنا – بروجن
نوراله حیدري – اردل

علي اصغر گرانمایه – کاشان
سید مصطفي طباطبائي نژاد – اردستان

عوض حیدر پور - شهرضا
محمدتقي رهبر – اصفهان
نصراله ترابي – شهر کرد.

سراسری

فهرستی که رسانه ای شد

وقتی مجلس کوتاه نیامد

خبر

نصف النهار

»بن الدن را بکش« اکران می شود
»بن الدن  که  است  کرده  اعالم  سونی  شرکت  فارس: 
تحلیلگران  و  می شود  اکران  تأخیر  یکسال  با  بکش«  را 
معقدند برای حمایت تبلیغاتی از اوباما این اقدام صورت 

می گیرد.
شرکت سونی به عنوان شرکت پخش کننده فیلم سینمایی 
بن الدن را بکش اکران این فیلم را یک سال به تعویق 
فیلم بن الدن را بکش  این گزارش  بنابر  انداخته است. 

به کارگردانی »کاترین بگلو« پنج ماه قبل از کشته شدن بن الدن نوشته شده و نیمه 
سال 20۱۱ فیلمبرداری آن آغاز شده است.

کاترین بیگلو که پیش از این به خاطر فیلم »قفس درد« جایزه اسکار را دریافت 
کرد، در این فیلم نقشه های نیروهای آمریکایی برای دست یافتن به بن الدن و جنگ 

افغانستان را دنبال می کند.
گفته شده علت تعویق اکران فیلم بن الدن را بکش همزمان کردن اکران آن با رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 20۱2 است. گفته شده کاخ سفید از این 
پروژه سینمایی حمایت کامل کرده است، بنابراین اوباما قصد دارد از موفقیت دولتش در 

کشتن بن الدن به عنوان برگ برنده ای در انتخابات استفاده کند.

پیشنهاد قابل تأمل احمدی نژاد به فرید زکریا
با  گفتگو  در  ایران،  رئیس جمهور  احمدی نژاد،  محمود 
فرید زکریا، نویسنده و مجری شبکه آمریکایی سی.ان.ان، 
در مواجه با این ادعا که اقبال ملت های منطقه به ایران کم 
شده است، پیشنهادهای جالبی به وی داد. خود فرید زکریا 
برای  آزمایش سیاسی  ایران را یک  پیشنهاد رئیس جمهور 

غرب نامگذاری کرده است.
فرید زکریا در وبالگش از رئیس جمهور ایران پرسیده، گویا 

اقبال به ایران از سوی ملت های منطقه در بهار عربی کم شده است و بر پایه آخرین 
نظرسنجی، تنها ۱۴ درصد مردم کشور های عربی، از سیاست های ایران در منطقه حمایت 
می کنند و این شاید به دلیل حمایت ایران از سوریه بوده باشد! وی ادامه می دهد: البته 
این بر پایه آخرین نظرسنجی به دست آمده است و نظر شخصی من نیست. بنا بر این 
گزارش، احمدی نژاد در پاسخ گفته که بهتر است، دست به یک آزمایش سیاسی بزنیم. 
باراك اوباما، صدراعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه، می توانند هر 
کجا که فکر می کنند مردم آنجا از آنان طرفداری می کنند، همراه من و دست در دست من 
به آن کشور ها برویم و در خیابان ها بدون نیروهای امنیتی با مردم سخن بگوییم؛ آن زمان 
است که به صورت عملی، می توان دیدگاه های مردم را درباره رهبران کشور ها جویا شد. 

جسد قذافي در صحرا دفن شد
 

ایسنا: جسد معمر قذافي صبح دیروز در مکاني نامعلوم در 
صحرا دفن شد.

 جسد معمر قذافي، دیکتاتور مخلوع لیبي و معتصم پسرش 
صبح دیروز در مکاني نامعلوم در لیبي دفن شد. بر اساس 
این گزارش، تنها تعدادي از اعضاي دولت موقت در مراسم 
تدفین قذافي و پسرش حضور داشتند و این مراسم بدون 
حضور اعضاي خانواده وي برگزار شد. این در حالي است 

که با وجود کشته شدن قذافي اکثریت لیبیایي ها همچنان خواهان محاکمه وي به دلیل 
جنایت هایش برضد ملت لیبي هستند. پیش از این، یکي از مسئوالن شوراي ملي انتقالي 
لیبي در گفتگو با خبرگزاري رویترز، اعالم کرد که جسد معمر قذافي، رهبر مخلوع لیبي 

طي مراسمي ساده در گوري پنهاني در صحرا دفن خواهد شد. 
وي افزود: برخي از مردم لیبي مي خواستند که جسد قذافي و پسرش در گورستان 
جنگ ساالران طرفدار خودش دفن شود اما شوراي ملي انتقالي تصمیم گرفت که به 

منظور ممانعت از کشف جسد و ایجاد ناآرامي آن را در مکاني نامعلوم دفن کند.
شوراي ملي انتقالي لیبي همچنین اعالم کرده بود که کسي نمي تواند جسد قذافي را ببیند 

و مردم از ورود به شهر مصراته و مشاهده جسد قذافي منع خواهند شد. 

جهان نما 

کل  اداره  متبرکه  اماکن  و  بقاع  اداره  رئیس  مهر: 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: امامزاده ها 
و بقاع متبرکه موجود در استان از ظرفیت های الزم 
به منظور تبدیل شدن اصفهان به قطب گردشگری 

مذهبی برخوردار هستند.
حجت االسالم محمد قدوسی پور  به بافت تاریخی 
اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: هر ساله گردشگران 
بسیاری از پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 

بازدید می کنند و امامزاده های بسیاری در سطح استان 
در مسیر این افراد قرار دارد. وی اضافه کرد: مسئوالن 
باید زیر ساخت های تبدیل شدن اصفهان را به قطب 
گردشگری مذهبی فراهم کنند و حضور گردشگران 
کشور های اسالمی در این اماکن تمایل و استقبال آنها 

را نسبت به اجرای این طرح نشان می دهد.
گنبد های  شهر  که  این  به  اشاره  با  قدوسی پور 
فیروزه ای از ظرفیت های بسیاری برخوردار است، 

تصریح کرد: امامزاده ها و بقاع متبرکه موجود در 
استان از ظرفیت های الزم به منظور تبدیل شدن 
برخوردار  مذهبی  گردشگری  قطب  به  اصفهان 

هستند.
منظور  به  الزم  اعتبار  اختصاص  ضرورت  به  وی 
اجرای این طرح در اصفهان اشاره کرد و افزود: اجرایی 
شدن این طرح به جذب بودجه های ملی، استانی و 
گردشگری نیاز دارد و با تحقق این موضوع طی دو 

سال آینده پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی به 
قطب گردشگری مذهبی تبدیل می شود.

رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: مردم باید با 
بازدید از این اماکن نشاط و معنویت را در خود 
قطب  به  امامزاده ها  شدن  تبدیل  و  کنند  تقویت 
در  را  معنوی  امور  زمینه های  مذهبی  گردشگری 

میان مردم تقویت می کند.

اطالعیه
پروانه  اصل  حاوي  پرونده  جلد  يك  مي رساند  اطالع  به 
لنجان مفقود  بيمارستان شهداي  مسئول فني راديولوژي 
گرديده است از همشهريان گرامي تقاضامنديم در صورتي 
که از اين پرونده اطالعاتي در دست دارند مراتب را به 
روابط عمومي دانشگاه واقع در خيابان هزارجريب اطالع و 

يا به شماره تلفن: 6685490 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
م الف/ 11538

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

منازل مخروبه منطقه یک به مراکز فرهنگی تبدیل می شود

فارس: معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان از نظر صندوق صدقات و تعداد مشترکان رتبه نخست از نظر توزیع 
صندوق صدقات و از نظر حجم درآمد زکات رتبه دوم را بعد از استان تهران 

دارد.
بهرام سواد کوهی با اشاره این که کمک های مردمی به صورت زکات، صدقات 
و اکرام خیرین به نیازمندان صورت می گیرد به پرداخت زکات اشاره کرد و 
اظهار داشت: زکات جمع آوری شده از طریق کمیته امداد در دو سرفصل در 

پروژه های عمرانی و آبادانی روستاها و نیز محرومان هزینه می شود.
وی با بیان اینکه هزینه عمرانی بیشتر برای مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی 
هزینه می شود، افزود: پروژه های عمرانی نظیر پل، پارك، سرویس بهداشتی و 

روشنایی معابر از طریق همین زکات تامین می شود.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد:  زکات 
پرداختی مردم به همان نیت هزینه می شود به نحوی که اگر فرد زکاتش در امور 

فرهنگی هزینه شود فقط در همان حوزه هزینه می شود.
مردم  از  ریال زکات   میلیارد  ماه گذشته 380  کرد: در شش  وی تصریح 

جمع آوری و صرف امور محرومان شده است.

سواد کوهی ادامه داد: 600 میلیون تومان فقط برای امور مساجد و بقیه برای سایر 
پروژه های عمرانی روستاها هزینه می شود.

وی با بیان این که استان اصفهان بعد از تهران بیشترین جذب کمک را دارد، بیان 
داشت: کمک های مردمی به جز زکات بیشترین جذب را دارد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: استان اصفهان 
از نظر صندوق صدقات و تعداد مشترکان رتبه نخست از نظر توزیع صندوق 

صدقات و از نظر حجم درآمد زکات رتبه دوم را بعد از استان تهران دارد.
وی با بیان این که مردم اصفهان مشارکت خوبی در کمک رسانی به محرومان 
دارند، افزود: در شش ماه گذشته ۱7 میلیارد و ۱00 میلیون تومان به کمیته امداد 
کمک  کرده اند. سواد کوهی با تأکید به این که زکاتی پرداختی مردم در همان 
نیاتی که دارند، هزینه می شود، ادامه داد: اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد در 

کمک به محرومان از طریق کمیته امداد ۱60درصد افزایش داشته است.
وی همچنین به اجرای طرح اکرام و 32هزار حامی این طرح اشاره کرد و گفت: 
در سال گذشته فقط 26 میلیارد تومان جمع آوری کمک داشته ایم که امسال با 
حمایتی که مردم از کمیته امداد داشته اند، این مبلغ در مدت شش ماه به ۱7 

میلیارد تومان رسیده است. 

معاون مشارکت های مردمی کميته امداد استان اصفهان:
اصفهان رتبه نخست توزیع صندوق صدقات را دارد

رئيس اداره بقاع و اماکن متبرکه 
اداره کل اوقاف و امور خيريه:

بقاع متبرکه اصفهان ظرفیت 
تبدیل به قطب گردشگری 

مذهبی را دارند
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دولت نهم و دهم 
بيشترين تمرکز را 
برای سرمايه گذاری 

در مناطق محروم 
و بنگاه های کوچك 
اختصاص دادند 
بنابر اين با وجود 
تالش  های پرثمر و 
شبانه روزی دولت، 
اين انتقاد به دولت 

در مورد توجه 
کمتر به پروژه های 
سرمايه گذاری وارد 

است.

کشور  مسکن  و  نفوس  سرشماري  ستاد  نماینده 
روزانه  گفت:  بختیاري،  و  چهارمحال  استان  در 
و  نفوس  سرشماري  هزینه  ریال  200میلیارد 

مسکن کشور است.
مرضیه همتي افزود:  با توجه به باال بودن هزینه روزانه 
 این طرح، از مردم انتظار مي رود همکاري هاي
 الزم را با مأموران داشته باشند. وي از بیمه شدن 
و  نفوس  سرشماري  طرح  اجراي  عوامل  کلیه 
داد و گفت: در  اجرا طرح خبر  مسکن در زمان 

طول زمان اجراي طرح به جز مأموران سرشماري، 
هیچ مأمور از هیچ ارگاني به درب منازل مراجعه 

نخواهد کرد.
و  در صورت عدم همکاري  کرد:  تصریح  همتي 
هاي  شهرستان  آماري  اطالعات  نشدن  تکمیل 
طرح،  اجراي  براي  شده  تعیین  زمان  در  مختلف 

هزینه اضافه براین طرح تحمیل مي شود.
وي با اشاره به این که زمان اجراي این طرح براي 
هر خانوار ۱9 دقیقه پیش بیني شده است، افزود: 

سرپرستان خانوارها باید مدارك مورد نیاز ازجمله 
شناسنامه،  کارت ملي، کد پستي و  اطالعات منزل 
باشند. وي گفت:  مسکوني را در دسترس داشته 
در این طرح از هر خانوار 70 قلم اطالعات آماري 
دریافت مي شود که تمام این اطالعات محرمانه 

است.
اصفهان مهاجرپذير، نيازمند برنامه ريزی

آمار  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار  دیگر  از سوی 
باالی مهاجرت مردم به استان و به ویژه کالنشهر 

اصفهان گفت: این استان نیازمند برنامه هاي مدوني 
براي آینده است و در این راستا خروجي بررسي 
میزان مهاجرت، علت هاي آن و نیز مشخص کردن 
شهرهایي که اصفهان را مقصد مهاجرت خود قرار 
قرار ما  اختیار  در  را  خوبي  اطالعات  دهند،   مي 
مي دهد. علیرضا ذاکر اصفهانی بر این اساس از 
مردم خواست با تعهد و مسئوالنه این سرشماري 
را جدي بگیرند چرا که این سرشماري براي برنامه 
ریزي هاي دقیق و مدون تر ضروري است. وی با 
اشاره به مشارکت سه هزار و 800 نفر مأمور در 
این آمارگیري گفت: مردم اطمینان و اعتماد داشته 
باشند که این نظر سنجي و سرشماري در راستاي 

بهبود وضع کشور صورت مي گیرد.

زاينده رود
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت نهم و دهم طی این سال ها بسیار 
پرکار بوده ولی اکنون در زمینه شاخص های سرمایه گذاری 

نگران هستیم.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به این که در دولت های قبلی 
کالن  بخش های  در  سرمایه گذاری  به  بیشتری  توجه 
صورت می گرفته است، اظهار داشت: اکنون دولت نهم 
و دهم بیشترین تمرکز را برای سرمایه گذاری در مناطق 

محروم و بنگاه های کوچک اختصاص دادند.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای 
اسالمی تغییرات تدام یافته در بخش های تصمیم گیری را 
از دالیل مهم کم توجهی دولت فعلی به سرمایه گذاری در 
بخش کالن دانست و تصریح کرد: با وجود تالش  های 
پرثمر و شبانه روزی دولت، این انتقاد به دولت در مورد 

توجه کمتر به پروژه های سرمایه گذاری وارد است.
فوالدگر تأکید کرد: اگر ایران در زمینه اقتصادی پیشرفت های 

الزم را داشته باشد در مسایل اقتصادی نیز قوت می یابد.
اصل  کمیسیون  پیشین  جلسه  در  این که  بیان  با  وی 
مطرح  نفت  وزارت  در  واگذاری ها  نحوه  مجلس   ۴۴
نفت در  ریالی وزارت  نظر حجم  از  شده است، گفت: 
تعداد  عرصه  در  اما  دارد  قرار  واگذاری ها  نخست  رتبه 
شرکت های واگذار شده هنوز تعدادی از شرکت های مورد 

نظر در نفت به بخش خصوصی واگذار نشدند.
آماده کوچك  توليدي  واحد   400 و  هزار   دو 

بهره برداری 
گفته های  معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و 
شرکت شهرك هاي صنعتي ایران در سفر به چهار محال و 

بختیاری نیز این ادعا را ثابت می کند.
علینقي قدس با بیان این که 25 هزار واحد تولیدي و صنعتي 
در کشور در حال ایجاد است، گفت: حدود دو هزار و 
۴00 واحد از این تعداد آماده بهره برداري است و با توجه 
 به نصب ماشین آالت واحدها، این طرح ها در ماه هاي

 آتي مورد بهره برداري قرار مي گیرند.
وي در پاسخ به پرسش ایرنا در ارتباط با وضعیت استقبال 
هاي  شهرك  در  گذاري  سرمایه  براي  گذاران  سرمایه 
صنعتي، افزود: استقبال سرمایه گذاران از سرمایه گذاري 
در شهرك هاي صنعتي مانند سال هاي گذشته مطلوب 

بوده است.
وي در زمینه حمایت دولت از واحدهاي تولیدي اظهار 
داشت: دولت در قانون هدفمندسازي یارانه ها بسته هاي 

حمایتي براي واحدهاي تولیدي در نظر گرفته است.
قدس تصریح کرد: دولت از طریق اعطاي وام و تسهیالت 

 به واحدهاي تولیدي که با مشکل پرداخت هزینه حامل هاي
انرژي روبه رو شده اند، از بخش تولید حمایت مي کند. 
وي در ادامه روند فعالیت شهرك هاي صنعتي چهارمحال 
و بختیاري را مطلوب ارزیابي کرد و گفت: این استان از نظر 
 فعالیت واحدهاي تولیدي و صنعتي مستقر در شهرك ها،
سر به  مطلوبي  وضعیت  در  ها  استان  دیگر  به   نسبت 

مي برد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران 
برای بازید از شهرك صنعتي شهرکرد و خوشه گز بلداجي 

به چهارمحال و بختیاري سفرکرده است.
توسعه 57 خوشه صنعتي در دست اجر است

همچنین مدیر دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنایع 
کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران نیز در حاشیه این 
سفر از شناسایي 200 خوشه صنعتي در کشور خبر داد 
و گفت: توسعه 57 خوشه از این تعداد در حال مطالعه 

و اجرا است.
غالمرضا سلیماني افزود: در حال حاضر توسعه 38 خوشه 
در دست اجرا و ۱9 مورد دیگر در دست مطالعه و بررسي 

است.
وي اظهار داشت: در راستاي توسعه خوشه ها، واحدهاي 
کوچک صنعتي که امکان رقابت با واحدهاي بزرگتر را 
ندارند از طریق هم افزایي و رفع موانع و مشکالت تولیدي 

گسترش مي یابند.
سلیماني متوسط زمان توسعه هر خوشه صنعتي را بیش از 
سه سال عنوان کرد و گفت: حدود شش ماه براي مطالعه 

و 30 ماه نیز براي اجرا زمان الزم است.
سلیماني از توسعه خوشه گز بلداجي در چهارمحال و بختیاري 
 خبر داد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي
کل  اداره  همکاري  با  است  تالش  در  ایران  صنعتي 
از طریق حل مشکالت و  استاني  استاندارد و مسئوالن 

تنوع محصوالت خوشه گز بلداجي این محصول را با برند 
»دیده« به نام این استان گسترش دهد.

و  مطالعه  حال  در  طرح  این  داشت:  اظهار  مسئول  این 
بررسي است و پیش بیني مي شود براي اجراي آن حدود 

20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شود.
به گفته سلیماني، همچنین ۱۱ مرکز مشاوره صنعتي در 
شهرك هاي صنعتي استان هاي چهارمحال و بختیاري، 
سمنان، هرمزگان و اصفهان در حال ساخت و ساز است.

وي تصریح کرد: تاکنون مراکز مشاوره استان هاي خراسان 
رضوي، تهران و خوزستان راه اندازي شده است.

مدیر دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاي صنعتي ایران ارائه 20 الي 29 خدمت مورد 
نیاز صنایع در زمینه راهنمایي و مشاوره بهینه سازي مصرف 
انرژي، ارتقاي کیفیت و ارتقاي تکنولوژي و آموزش هاي 

مدیریتي را از جمله فعالیت هاي این مراکز عنوان کرد.

نماينده ستاد سرشماري نفوس و مسكن کشور اعالم کرد:

هر روز سرشماری، 200 میلیارد ریال هزینه دارد

اقتصاد

گزارش

بازار روز

بیمارستان ها و مدارس، 
دورکاری ندارند

انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون  مهر: 
رئیس جمهور با اعالم این که حتی با تغییر دولت 
برخی گفت:  شود،  نمی  متوقف  دورکاری   نیز 
دستگاه ها مانند مدارس و بیمارستان ها از دورکاری 
معاف هستند. لطف اله فروزنده با اعالم این که دور 
کاری تعدیل نیروی انسانی نیست، گفت: مدارس 
مستثنی  دورکاری  اجرای طرح  از  ها  بیمارستا ن  و 

هستند.
وی با بیان این که دور کاری به عنوان یک روش 
و  آئین نامه  دارای  کشور،  در  کار  انجام  نوین 
دستورالعمل دولتی بوده و ابالغ شده است، اظهار 
و  است  دائمی  طرح  یک  دورکاری  طرح  داشت: 
حتی با جابه جایی دولت ها نیز متوقف نخواهد شد 
و با پیگیری های به عمل آمده و با رفع نگرانی های 
جبران  نحوه  مورد  در  استانی  کارکنان  و  مدیران 
خدمت و مزایای شغلی، شاهد تسری و پیشرفت آن 
در دیگر استان های کشور نیز خواهیم بود. فروزنده 
که  دستگاه هایی  در  دورکاری  طرح  داشت:  اظهار 
ارباب رجوع داشته و یا به کارهای عملیاتی اشتغال 
دارند مفهومی ندارد و پیگیری نیز نمی شود. به طور 
طرح  این  اجرای  از  مدارس  و  بیمارستان ها  مثال 

مستثنی هستند.

سود فروش دالر بیشتر از 
درآمد نفتی 

معادل   89 سال  در  بهمنی  محمود  اعالم  براساس 
حجم ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی 
2۴ میلیارد دالر بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات 
کاال به کشور بوده است، در سال 89 کل کاالهای 
دالر  میلیارد   6۴ معادل  حجمی  کشور  به  وارداتی 
بوده است که با احتساب رقم 2۴ میلیارد دالر مورد 
میلیارد دالر  به 88  مرکزی  بانک  رئیس کل  اشاره 

می رسد.
با احتساب متوسط ۱030 تومان برای ارزش دالر 
بانک  درآمد  گفت  توان  می   89 سال  در  رسمی 
مرکزی تنها از محل فروش دالر به رقمی بیش از 
90 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این رقم معادل 
یک سوم کل نقدینگی کشور است و البته با در نظر 
گرفتن جمع جبری بودجه جاری و عمرانی دولت 
میلیارد  هزار   98 حدود  رقمی  به  که   89 سال  در 
تومان می رسد، می توان گفت این حجم دالر که 
معادل است  شده  عرضه  مرکزی  بانک  سوی   از 
92 درصد از کل بودجه دولت در سال گذشته است 
و معادل بودجه جاری دولت در سال 90 هم هست. 
البته نکته جالب اینجاست که با وجود فروش ارز 
کرده  پیدا  بازتاب  بازار  در  آنچه  باال  این ححم  با 
سال  دالر  هر  قیمت  است،  بوده  ارز  قیمت  رشد 
گذشته حدود ۱0 درصد رشد پیدا کرده است و از 
 حدود یک هزار تومان به ۱۱08 تومان در پایان سال

با وجود  توان گفت  بنابراین می  اسفند 89 رسید، 
قیمت  داخلی  بازار  در  دالر  عظیم  حجم  فروش 

تثبیت نشده است.

 زیان اختالس تاریخی
بر دوش سهامداران

شنبه  سه  روز  تهران  سهام  بورس  کل  شاخص 
و  هزار   25 به  و  یافت  کاهش  دیگر  واحد   ۱7۴
بار  شاخص  این  ترتیب  بدین  رسید.  واحد   875
این در  دیگر وارد محدوده 25 هزار واحدی شد. 
حالی است که در پایان معامالت بیستم شهریورماه 
گذشته، شاخص کل بازار سهام به رکورد 27 هزار 
و 99 واحد رسیده بود. بدین ترتیب تنها در فاصله 
این شاخص یکهزار و 225 واحد معادل  ۴3 روز 
بازار  کل  شاخص  است.  یافته  کاهش  درصد   ۴/5
سهام نشان دهنده بازده نقدی و قیمت بازار است، 
بنابراین افت ۴/5 درصد نشان دهنده زیان متوسط 
سهامداران بورس تهران در ۴3 روز گذشته است. 
کارشناسان بیش از همه بروز آثار سوء استفاده سه 
هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی بر قیمت سهام 
بانک های عضو بورس تهران را دلیل افت اخیر بازار 
سرمایه کشور می دانند. گفتنی است از ابتدای سال 
بورس  در  گذاری  بازده سرمایه  نیز  تاکنون  جاری 
این در شرایطی  تهران به ۱۱ درصد رسیده است. 
است که در شش ماهه نخست امسال بورس تهران 

بازده ۱6 درصدی را نیز تجربه کرده بود.

رشد شش درصدی مشترکان 
برق چهارمحال و بختیاري 

خدمات  و  فروش  دفتر  مدیر  اردشیري  فرهاد 
مشترکان شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال 
از بیش  فروش  با  شرکت  این  گفت:  بختیاري   و 

۱۱ هزار انشعاب و برقراري 6۱00 انشعاب در شش 
ماهه نخست امسال، تعداد کل مشترکان خود را به 
259 هزار مشترك افزایش داد. وي با اشاره به کاهش 
5/6۴ درصدي مصرف انرژي در ۱0 ماهه اجراي قانون 
هدفمندي یارانه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 
برق در بخش خانگي۱0/۴3 درصد،  افزود: مصرف 
بخش عمومي 5/۴ درصد و در بخش تجاري ۱۴/7۴ 
کاهش یافت. اردشیري، توزیع بیش از یک میلیون و 
500 هزار شعله المپ کم مصرف، تعدیل روشنایي 
معابر، تعویض کنتورهاي مکانیکي قدیمي با کنتورهاي 
دیجیتال چند تعرفه اي، اعمال مدیریت مصرف در 
صنایع و در مدار قرار دادن دیزل ژنراتورهاي نصب 
شده در چهارمحال و بختیاري در ساعات اوج مصرف 

را از عوامل مؤثر در کاهش مصرف برق بیان کرد.

رئيس کميسيون اصل 44 قانون اساسی مجلس اعالم کرد:

انتقاد بی توجهی به سرمایه گذاری وارد است

سرپرست سازمان صنايع و معادن استان اصفهان:

وضع نساجی اصفهان از دیگر صنایع بهتر است
ایسنا: سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان گفت: 
صنعت نساجی استان به هیچ عنوان وضعیت بحرانی ندارد و 

ورشکسته نشده است.
اظهار کرد: در حال حاضر صنعت نساجی  پرویزي  بهمن 
دو  تنها  و  است  استان  فعال  بهترین صنایع  از  یکی  استان 

کارخانه نساجی استان وضعیت بحرانی دارند.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان بیان کرد: با 

بررسی های انجام شده در کارخانه نساجی کاشان، مقرر شد بخشی از کارگرهای این 
کارخانه بازنشسته و تعدادی نیز  باز خرید شوند. پرویزي ادامه داد: با ایجاد تغییرات جدید 
در کارخانه نساجی کاشان و با نیروی متخصص، جوان و کمک سهامداران امیدواریم 

کارخانه به شرایط عادی بازگردد.
وی با بیان این که در حال حاضر تسهیالتی برای این منظور در نظر گرفته نشده است، 
افزود: مسایل و موضوعاتی وجود دارد که باید در کارگروه ویژه بررسی شود تا بتوان 

کارخانه را از حالت بحرانی خارج کرد.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان یادآور شد: تولیدکنندگان فرش ماشینی 

در کاشان و آران و بیدگل در حال حاضر در بهترین شرایط قرار دارند.
بهترین  به  آنها  این واحدها صادرات خوبی دارند و ماشین آالت  ادامه داد:   پرویزی 
صنایع  سایر  گفت:  وی  هستند.  تولید  حال  در  و  شده اند  مجهز  دنیا  روز  تکنولوژی 
 نساجی در بخش های مختلف استان در حال حاضر نسبت به سایر صنایع وضعیت

بهتری دارند.

مجلس هم به تكاپو افتاد

در آینده نزدیک زاینده رود پرآب خواهد شد
غالمعلی حداد عادل با اشاره به این که نمایندگان مجلس شوراي 
 اسالمي از معضل آب و خشکي زاینده رود به راحتي عبور
نکرده اند، اظهار داشت: با پیگیری نمایندگان، دولت به منظور 
تأمین آب زاینده رود کمک هایی را در نظر گرفته و در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی با اشاره به این که خشکسالی زاینده رود علل متعددی دارد 
اظهارداشت: کم آبی و کمبود باران از عوامل اصلی خشکسالی 

زاینده رود می باشد، بنابراین الزم است همه با هم دعای باران بخوانیم تا زاینده رود دوباره 
زاینده و زنده شود.

 حداد عادل  رفع مشکل خشکسالی زاینده رود را از اصلی ترین مباحث نمایندگان مجلس 
بیان کرد.

وی به سفر خود به اصفهان در ماه مبارك رمضان سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این 
سفر مشکالت مردم شرق اصفهان در خصوص کم آب و خشکسالی زاینده رود را بررسی 

کردم و تمام مباحث الزم را به مسئوالن مربوطه جهت پیگیری منتقل کردم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بر توجه جدی نمایندگان مجلس، دولت 
به مشکل خشکسالی و کمبود آب تأکید کرد و افزود: این مهم در دستور کار قرار گرفته و به 

زودی اقدامات الزم جهت جاری شدن مجدد آب در زاینده رود انجام می شود.
وی با بیان این که رعایت حقابه شهر اصفهان از مهم ترین مباحثی است که در دستور کار 
مسئوالن مربوطه قرار گرفته است، اذعان داشت: در آینده نزدیک زاینده رود پرآب خواهد 

شد و بار دیگر شاهد خوشحالی مردم خواهیم بود.

مدير شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

روزهای خلوتي جایگاه های CNG فرا می رسد
فارس: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: در روزهای اخیر ۱33 جایگاه سوخت گیری CNG در 

شهرستان اردستان استان اصفهان به بهره برداری رسید.
محمد فرازمند با اشاره به این که در روزهای اخیر در شهرستان 
اردستان استان اصفهان ۱33 جایگاه سوخت گیری CNG به 
بهره برداری رسید، اظهار داشت: این جایگاه ها به منظور استفاده 
خودروهای ورودی و خروجی به این شهرستان احداث شده 

است. وی ادامه داد: ظرفیت این کمپرسور یک هزار و 500 مترمکعب در ساعت است.
فرازمند بیان داشت: با بهره برداری هر چه بیشتر از جایگاه های سوخت CNG در استان 
می توان از ترافیک در دیگر جایگاه های موجود در سطح استان کاست و سوخت مورد نیاز 

خودروها را تأمین کرد.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در ادامه اضافه کرد: با توجه به وجود 
 CNG زمین که یکی از مؤلفه های اصلی در ساخت و بهره برداری از جایگاه های سوخت
است، بنابراین بیشتر این جایگاه ها در اطراف شهرها و ورودی و یا خروجی شهرستان های 

استان که زمین کافی برای این منظور وجود دارد، ساخته می شود.
وی با بیان این که این جایگاه سوخت در بلوار ورودی شهر زواره به بهره برداری رسیده 
است، اظهار داشت: پیش از این جایگاه نیز مواردی در شهرستان های شهرضا و جرقویه 
به بهره برداری رسیده بود. فرازمند تصریح کرد: دولت به منظور تشویق بخش خصوصی 
برای ساخت جایگاه های سوخت CNG، امکاناتی از قبیل تسهیالت یک میلیارد تومانی در 

اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

خبر

فارس: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: در پایان سال گذشته تلفات برق استان اصفهان 
به کمتر از 9 درصد رسید. حمیدرضا پیرپیران با اشاره 
به این که تلفات شبکه های شرکت توزیع برق استان 
اصفهان نیم درصد کاهش یافت، اظهار داشت: این 
میزان در پایان سال ۱389 از ۱0درصد به 9/5 درصد 
رسید. وی افزود: مهم ترین اقدامات اثرگذار در کاهش 
تعویض  برنامه ریزی شده،  تعمیرات  انجام  تلفات، 

معابر، اصالح  تعدیل روشنایی  کنتورهای معیوب، 
جمپرها، متعادل سازی بار در شبکه های فشار متوسط، 
تنظیم بار در شبکه های فشار ضعیف، استفاده بیشتر 
از ظرفیت پست های 20 کیلوولت موجود و نصب 
ترانسفورماتورهای کم ظرفیت به منظور کاهش طول 

شبکه های فشار ضعیف بوده است.
در  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ادامه تصریح کرد: میزان کاهش تلفات در طول سال 

۱389 در توزیع برق استان اصفهان به ۴2 میلیون 
کیلووات ساعت رسیده است. وی با اشاره به این 
که 67 ایستگاه فوق توزیع برق از طریق 503 فیدر 
و شبکه اصلی برق و روشنایی  یک میلیون و 80 
هزار مشترك را در سطح استان اصفهان تأمین می کند، 
گفت: در حال حاضر 33 هزار و ۱26 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و فشار ضعیف همراه با 256 هزار و پنج 
دستگاه پست و ترانسفورماتور هوایی و زمینی، ۴۱5 

هزار دستگاه انواع چراغ برق و روشنایی و یک میلیون 
و 80 هزار مشترك را با جمعیتی بیش از دو میلیون و 
670هزار نفر در وسعت 9۱ هزار کیلومتر بیست و دو 
شهرستان، 8۴ شهر، یک هزار و 300 روستای استان 

اصفهان را تأمین می کند.
شهرستان  سه  در  برق  پراکنده  توليد   

اصفهان 
پیرپیران با بیان این که این تأسیسات غیر از شبکه های 
برق شهرستان اصفهان است، تصریح کرد: در اهداف 
شرکت، عالوه بر نیروی انسانی متخصص، سه نوع 

زیرساخت مد نظر قرار گرفته است.

مديرعامل شرکت توزيع برق استان:

تلفات برق اصفهان به 42 میلیون کیلووات ساعت رسید
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 الدن سلطانی

طبیعي است وقتي تمام کارهاي خانه روي دوش 
مي دهد  دست  او  به  احساس  این  باشد،  نفر  یک 
که در خدمت بقیه اعضاي خانواده است و از او 
و  همکاري  روحیه  اگر  اما  مي شود.  استفاده  سوء 
تقسیم کار در خانه باشد، هیچ کس خسته نخواهد 
لذت مي کنند،  به هم کمک  این که  از  و همه   شد 

مي برند.
کلید را که در قفل خانه مي چرخاند یک روز دیگر 

شروع مي شود.
روزي که آغازش نه برخاستن از رختخواب، بلکه 
تمام شدن روز کاري در بیرون از خانه است.  در 
خانه، فاز دوم کاري انتظارش را مي کشد؛ پخت و 
پز، مرتب کردن خانه و نظافت، شستشوي ظروف 
و لباس ها، رسیدگي به درس و مشق بچه ها و... 
حتي از فکر انجام این  همه کار در ساعات آخر 
یک روز پرمشغله هم سرش گیج مي رود. بعضي 
اي  انگیزه  به چه  اول  از  یادش مي رود  ها  وقت 
خود  بر  هم  با  را  خانه  کار  و  بیرون  کار  زحمت 
تحمیل کرد و بعضي وقت ها حتي نمي داند کار 
کار  خانه  بیرون  براي چه  نه؟  یا  کند  مي  درستي 

مي کني؟
چه کسي در خانه مدير است؟

کردن  حرکت  مشترك،  زندگي  یک  تداوم  اساس 
اجتماعي  با هنجارهاي  در مسیر صحیح و مطابق 
به منظور پاسخ به نیازهاي مشترك طرفین بوده و 
به دنبال آن با تولد فرزندان، نیاز به اداره خانواده 
پیش  از  بیش  منسجم  و  صحیح  مدیریت  یک  با 

احساس مي شود.
 تقسیم کار میان اعضاي خانواده و مشارکت یکي از 
با  آن  اجراي  که  است  مدیریتي  هاي  برنامه 
مدرن  جامعه  در  اعضا  نقش  تغییرات  به  توجه 
هاي  آرمان  تحقق  و  دستیابي  براي  امروزي 
 اعضاي یک خانواده موفق الزم است و کار نباید

تحمیل شود.
توسعه فعالیت اجتماعي زنان که مطابق با آمار فراگیري 
 آن در عصر فناوري رو به افزایش است با نقش هاي
سنتي آن ها مانند انجام امور خانه داري، مسئولیت 
کردن  برآورده  و  فرزندان  تربیت  و  نگهداري 
انتظارات همسران، همگوني نداشته و اجرا نکردن 
الگوي  از  نکردن  پیروي  و  صحیح  هاي  برنامه 
زنان  کاري  بازده  کاهش  خانواده،  در  کار  تقسیم 
دربر  را  خانواده  نظام  دیدن  آسیب  آن،  پي  در  و 

خواهد داشت. 
نکات  از  خانوادگي  نظام  در  صحیح  مدیریت 
 تأکید شده به منظور حفظ بقاي خانواده در اسالم

است.
متخصصان معتقدند، با توجه به نقش مهم زنان و 

مادران در کانون خانواده و تربیت فرزندان، اهمیت 
نیازهاي عاطفي و رواني آن ها ضروري  به  دادن 

است. 
ميان  وظايف  تقسيم  درباره  نكاتي 

همسران:
- به همراه همسرتان فهرستي از وظایف خانه تهیه 
کنید. تمام جزئیات را بنویسید و مشخص کنید که 
باید  زماني  فاصله  با چه  این وظایف  از  هر کدام 

انجام شود 
- مشخص کنید که شما و همسرتان از انجام چه 
وظیفه اي لذت مي برید و سپس منصفانه به تقسیم 

وظایف بپردازید.
بحث  همسرتان  با  فهرست  موارد  سایر  درباره   -
کنید و تنها زماني که هر دو طرف به توافق دست 

یافتید آنها را بر روي کاغذ بیاورید.
 - وقتي تمام اطالعات وارد فهرست شد نوبت به وظایف 
انتخاب سنجیده  با  رسد.  مي  نه چندان خوشایند 
همسرتان  و  شما  به  مالکیت  از  حسي  آگاهانه  و 
دست مي دهد. در ضمن استفاده از سیستم نوبتي 
باعث مي شود هیچکدام تان احساس نکند که بار 

سنگیني بر روي دوش او قرار گرفته است.
خود  وظایف  به  که  فردي  مجازات  مورد  در   -
براي  دارد  لزومي  آیا  کنید.  بحث  کند  نمي  عمل 
مجازاتي؟  گرفته شود؟ چه  نظر  در  مجازاتي  وي 
انجام وظایف  جریمه مالي؟ از دست دادن دسر؟ 
همسر؟ از قبل براي این وضعیت غیرقابل اجتناب 

برنامه ریزي کنید.
نویسي  دوباره  جدول  صورت  به  را  فهرست   -
کنید. ستون هایي براي نام، وظیفه، دفعات و مواد 

مورد نیاز در نظر بگیرید.
تقسيم وظايف ميان فرزندان:

بر عهده  که  و وظایفی  در خانواده  فرزند  جایگاه 
می گیرد، در آینده اش تاثیر می گذارد. جالب است 
بدانید بسیاری از والدینی که وظایف را بر دوش 
کودکان و نوجوانان نمی گذارند و ترجیح می دهند 
ناخود آگاه  طور  به  کنند،  کار  آنها  جای  به  خود 
تمایل دارند فرزندان را وابسته به خود نگاه دارند. 
دخالت دادن آنها باعث می شود خستگی مادر و 
پدر را درك و در عین حال خود را جزیی از خانه 
و خانواده محسوب کنند.تقسیم وظایف و نقش ها، 

همیشه ساده نیست.
ممکن است باعث بروز تنش میان خواهر و برادرها 

شود و حتی حسادت برانگیزد.
به طور معمول وظایف بیشتر به دختران و فرزندان 
نوجوانی،  در  مثال  عنوان  به  می شود.  سپرده  اول 
این  حقیقت  می کند.  رد  را  کارها  انجام  فرزندتان 
شروع  کجا  از  باید  نمی داند  نوجوان  که  است 
یادآوری او  به  را  وظایف  است  بهتر  پس   کند، 

کنید.

تاکسي ها برچسب کرایه ها
 را نصب کنند

اشاره  با  اصفهان  تاکسیرانی شهر  مدیرعامل سازمان 
کرد:  تأکید  تاکسی  کرایه  جدید  های  نرخ  اعالم  به 
در این راستا ۱6 اکیپ بازرسی و نظارت به صورت 
تمام وقت در قالب گشت های بازرسی در تمام نقاط 
مختلف شهر آماده هستند تا با متخلفان که نرخ های 

اعالم شده را رعایت نمی کنند برخورد نمایند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری اصفهان علیرضا 
تاجمیر ریاحی با تأکید بر این مطلب افزود: با نظارت 
دقیق بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی با هرگونه تخلف 
برخورد  مصوب  های  کرایه  رعایت  عدم  زمینه  در 
خواهیم کرد. وی با تأکید بر این که اجازه اجحاف 
به مسافران تاکسی را نمی دهیم اعالم کرد: همچنین 
نکردن  رعایت  با  معدودی  عده  دهیم  نمی  اجازه 
تاکسی  خدوم  رانندگان  زحمات  و  خدمات  قانون، 

را زیر سئوال ببرند.
وی اضافه کرد: براساس قانون رانندگان ملزم به نصب 
برچسب کرایه ها بر روی تاکسی هستند و در غیر 
این صورت با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد 
می شود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان 
با بیان این که بازرسان سازمان تاکسیرانی با همکاری 
ها  تاکسی  عملکرد  بر  نظارت  وظیفه  راهور  پلیس 
را در شهر بر عهده دارند اذعان داشت: همشهریان 
پیشنهادات و نظرات خود را  توانند شکایات و  می 
کوتاه  پیام  سامانه  با  یا  و  تلفن 5688۱00  با شماره 

30007376 ارائه نمایند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کاشان:

طالي کثیف نیازمند توجه
 ايرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نیازمند  کاشان،گفت:  طالي کثیف در این شهرستان 

ساماندهي و توجه جدي مسئوالن است.
محمود قهرماني درباه وضعیت آالیندگي زباله هاي 
خانگي و صنعتي در این شهرستان اظهارداشت: زباله 
هاي به ظاهر بي ارزش، امروزه به عنوان طالي کثیف 
قابل  ها  آلودگي  میان  از  که  ارزشمند  موادي  یعني 

بازیافت و استفاده هستند، مطرح مي شوند.
وي افزود: زباله هاي خانگي در شهر هاي کاشان و 
آران و بیدگل، بدون هیچ گونه تفکیک و بازیافتي به 
صورت بهداشتي دفن مي شوند که دفن زباله در واقع 
پاك کردن صورت مساله است؛ چرا که پس ماندها 
بایستي به چرخه زندگي بازگشته و در طبیعت ایجاد 
شهرهاي  سایر  در  اما  تاکیدکرد:  نکنند.وي،  آلودگي 
اطراف  هاي  بیابان  در  ها  زباله  ها،  شهرستان  این 
زیست  محیط  براي  نامطلوبي  وضعیت  شده،  رها 
ایجاد کرده است.قهرماني، تصریح کرد: اداره محیط 
داده  انجام  هایي  پیگیري  خصوص  این  در  زیست 
کاشان  شهرستان  ویژه  فرمانداري  در  کارگروهي  و 
کارشناس  است.این  مساله  حل  و  پیگیري  حال  در 
صنعتي،  هاي  زباله  درباره  همچنین  اکولوژي  ارشد 
گفت: این نوع زباله ها بایستي پس از عادي سازي 
بازیافت یا دفن شوند که این کار بر عهده کارخانه 
ها و شهرداري است و هم اکنون با نظارت این اداره، 

این فرآیند در حال انجام است.

مسافر اتوبوس قاچاقچي بود
زاينده رود

انتظامي  فرماندهي  رساني  اطالع  مرکز  سرپرست 
گرم  کیلو   ۱۱0 مقدار  کشف  از  اصفهان   استان 
مواد مخدر و دستگیري پنج قاچاقچي طي دو عملیات 

در دو شهرستان لنجان و شهرضا خبر داد.
فرماندهي  ماموران  داشت:  اظهار  صادقیان  مصطفي 
انتظامي شهرضا حین کنترل اتوبوس هاي مسافربري به 
یکي از مسافران به نام )م-ع 2۱ ساله( اهل و ساکن یکي 
از استان هاي جنوبي کشور مشکوك که پس از بازرسي 
کشف  را  تریاك  کیلو  مقدار ۱۱  وي  دستي  کیف  از 
فرماندهي  این  ماموران  افزود:  کنند.وي  مي  ضبط  و 
همچنین حین کنترل خودرو هاي عبوري به یک دستگاه 
به رانندگي آ-ر 25 ساله اهل و ساکن  پراید  سواري 
تهران که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود 
مشکوك شدند و در بازرسي دقیق تر از خودروي وي 
مقدار 59 کیلو تریاك را کشف کردند.این مقام مسئول 
 عنوان داشت: در عملیاتي دیگر ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان لنجان اصفهان نیز در پي ایجاد 
ایست و بازرسي مقطعي و کنترل خودروهاي عبوري 
در جاده سفید دشت به یک دستگاه خودروي ال 90 با 
سه سرنشین مشکوك که پس از متوقف کردن آن در 
بازرسي از خودرو مقدار ۴0 کیلو و ۴00 گرم تریاك 
که به صورت ماهرانه اي جاسازي شده بود را کشف 

و ضبط کردند.

دختر 17 ساله 
خود را حلق آویز کرد

هاي  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مسئول 
پزشکي کاشان، از خودکشي یک دختر ۱7 ساله در 

این شهرستان خبر داد.
خودکشي  به  اقدام  اظهارداشت:  شجاعي،   ابوالفضل 
است. رخداده  کاشان  آبادراوند  اسماعیل  محله  در 
وي افزود: خودکشي این دختر جوان نیز یکي از50 
2۴ ساعت  در  اورژانس  انجام شده  ماموریت  مورد 
گذشته این شهرستان است.وي، با اشاره به وقوع ۱5 
معابر  و  ها  خیابان  در  موتورسیکلت  تصادف  مورد 
هیچ  گذشته  ساعت   2۴ در  تاکیدکرد:  کاشان،  شهر 
تصادف جاده اي در این شهرستان رخ نداده است.
شجاعي، تصریح کرد: خوشبختانه تصادفات شهري 
کاشان بدون تلفات جاني، ۱9 نفر مجروح به همراه 

داشته است.

حوادث

جامعه
اخبار

پارکینگ  سه  برداری  بهره  از  اصفهان   شهردار 
شیخ بهایی، هفته محرم و افتخار با ظرفیت حدود 
اعالم  و  داد  خبر  یک  منطقه  در  خودرو   800
متعدد  های  طرح  اجرای  با  توسعه  انفجار  کرد: 
 در یافت های فرسوده منطقه یک در حال انجام

است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری اصفهان سید 
مردمی  مالقات  حاشیه  در  نژاد  سقائیان  مرتضی 
منطقه یک اصفهان با اعالم این خبر گفت: منطقه 

شمار  به  شهر  مرکزی  و  قدیمی  مناطق  از   یک 
می رود که دارای وسعت قابل توجهی از بافت 

های فرسوده و تاریخی می باشد.
خدماتی  و  عمرانی  های  طرح  به  نژاد  سقائیان 
کرد:  اعالم  و  اشاره  جاری  سال  در  یک  منطقه 
خودرو،   200 ظرفیت  با  بهایی  شیخ  پارکینگ 
و   ۴00 های  گنجایش  با  افتخار  و  محرم  هفتم 
خواهد  قرار  شهروندان  اختیار  در  خودرو   ۱70

گرفت.

فاصل  حد  زاهد  ا...  آیت  خیابان  احداث  وی 
اساسی و  پروژه های  از  تا مسجد سید  طالقانی 
حساس این منطقه دارای قدمتی 50 ساله معرفی 
صاحب  و  اردیبهشت  خیابان  ادامه  کرد:  بیان  و 
روضات در حال آزادسازی می باشد که این در 
بافت فرسوده  این خیابان ها در  حالی است که 
انفجار  بنابراین  می شود  احداث  یک  منطقه 

توسعه ای در این منطقه در حال انجام است.
شهردار اصفهان با بیان این که منطقه یک رتبه اول 

استفاده از تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده 
را در سطح مناطق ۱۴گانه به خود اختصاص داده 
نوسازی  و  توسعه  با  است  امید  داد:  ادامه  است 
این منطقه شاهد افزایش روز افزون ارزش های 
آن باشیم. وی از راه اندازی خانه انقالب اسالمی 
و والیت در بقعه شیخ ابومسعود در منطقه یک 
سخن به میان آورد و اذعان داشت: بهره برداری 
از خانه انقالب را پس از تأسیس خانه مشروطه 
در اصفهان دنبال کردیم تا ادوار مختلف تاریخی 
اصفهان را نیز آماده نماییم به گونه ای که خانه 
انقالب اسالمی یکی از این دوره هاست و پس از 
برداری  بهره  به  نیز در اصفهان  آن خانه صفوی 

می رسد.

ممنوعیت استفاده از بخاري هاي بدون دودکش 
ايمنا: کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری 
ــرما و احتمال  ــیدن فصل س ــان با توجه به فرا رس اصفه
ــبت به استفاده کلیه همشهریان  گازگرفتگی بار دیگر نس

از وسایل گرمازا و گازسوز هشدار داد.
ــش های  ــت دودک ــکاپ و تس ــی بر چ ــهاب رضای ش
ــرد: الزم  ــد و تصریح ک ــی منازل تأکی ــایل گرمایش وس
ــل و پس از نصب  ــهروندان دقت در زمان، قب ــت ش اس

ــند. وی استفاده از بخاري هاي بدون دودکش در اماکن  وسایل گرمایشی داشته باش
ــیژن محیط  ــت، اکس ــته اس ــور را ممنوع اعالم کرد و گفت: چون فضاها بس محص
ــود. وی به  ــراد و یا حوادث ناگوارتري ش ــمویت اف ــت باعث مس کم و ممکن اس
ــه حادثه و خطر  ــگیري از هر گون ــان توصیه کرد: به منظور پیش ــهروندان اصفه ش
ــي از انتشار گاز منواکسید کربن در استفاده از وسایل گرمایشي، اصول  احتمالي ناش
ــت و کامل محصوالت  ــورد انتقال درس ــه مراقبت و کنترل در م ــي را از جمل ایمن
احتراق بخاري، آبگرمکن و.... از طریق دودکش بررسي و اطمینان از باز بودن مسیر 
 دودکش و خاموش کردن وسایل گرمایشي هنگام ترك منزل یا محل کار رعایت و 

توجه کنند.

 سقط جنین، محصول آسیب هاي اجتماعي است
ــناس و آسیب  ــهرام صادق بروجردي، کارش س��اج : ش
ــناس اجتماعي سقط جنین را پدیده اي دانسته که خود  ش
ــیب هاي اجتماعي بوده و مي تواند منشأ  محصولي از آس

آسیب هاي دیگر نیز شود.
ــل از ۱6 هفته از  ــتي قب ــقط بایس ــا اعالم این که س وي ب
ــام گیرد، تصریح  ــوهر انج آغاز بارداري و با رضایت ش
ــد، نیازي به اخذ رضایت  ــرد: اگر حال مادر وخیم باش ک

ــقط جنین هاي غیر قانوني که محصولي  ــت.این کارشناس اجتماعي پیرامون س نیس
ــپیگري و عمل زنا است،گفت: اگر این  ــاء، روس ــیب هاي اجتماعي مثل فحش از آس
ــیب اجتماعي در جامعه مطرح  ــي تجاوز کند، به عنوان یک آس ــل از حد معین عوام
ــکل ناشي از مخفي کردن  ــان ساخت: این مش ــود.صادق بروجردي خاطر نش مي ش
روابط نامشروع است که خود دراثر افزایش ارتباط بین دختر و پسر بوجود مي آید.
ــت  ــقط جنین جنایتي طبقاتي اس ــان اجتماعي، س وي ادامه داد: از نظر آسیب شناس
ــکالت  ــبت به خانواده هایي که مش ــط و مرفه نس ــن معنا که خانواده هاي متوس بدی
ــارداري و جلوگیري از آن دقت  ــي دارند در مورد ب ــر اقتصادي و یا فقر فرهنگ  فق

بیشتري دارند..

پلمپ نمایشگاه های اتومبیل بزرگراه چمران
ــهری شهرداری  ــگیری و رفع تخلفات ش ايمنا: مدیر پیش
اصفهان اعالم کرد: تعدادی از نمایشگاه های اتومبیل بزرگراه 
چمران که با قرار دادن خودرو های خود در پیاده روها باعث 
ــکالت و معضالت متعددی برای تردد شهروندان  بروز مش

شده بودند، پلمپ شدند.
احمد رضا شفیعی با بیان مطلب فوق گفت: به دنبال رفع سد 
معبر نمایشگاه های اتومبیل بزرگراه چمران که برخالف قوانین 

ــده بودند  ــدمعبر ش و مقررات با قراردادن خودروهای خود در پیاده روها باعث ایجاد س
 بعد از ارائه ابالغ ها و اخطارهای الزم به آنها تعدادی از این واحدهای صنفی با همکاری

 اتحادیه های مربوط  و نیروی انتظامی پلمپ و در خصوص آنها اعمال قانون گردید. 
ــهرداری اصفهان با اشاره به پلمپ تعدادی از  مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهری ش
ــح کرد:این اقدام تا رفع کامل تخلف  ــگاه های اتومبیل در بزرگراه چمران تصری نمایش
ــگاه های اتومبیل تداوم خواهد داشت از این رو  ــده توسط نمایش ــدمعبر ایجاد ش و س
شایسته است متصدیان واحدهای صنفی که مبادرت به اینگونه تخلفات می کنند با رفع 
 تخلف خود از تحمیل معضالت و مشکالت به شهر و شهروندان خودداری و موجبات 

رضایت مندي سایر شهروندان محترم را فراهم آورند. 

تلنگر

گزارش

زاينده رود
 

رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان با بیان این که کالهبرداري پیامکي شیوه اي است که عده اي 
براي سرکیسه کردن مردم در پیش گرفته اند از شهروندان خواست تا 

به پیامک هاي تبلیغاتي اعتماد نکنند.
سرهنگ ستار خسروي گفت: یکي از جرایمي که در حوزه فضاي 

تولید و تبادل اطالعات مطرح است کالهبرداري از طریق ارسال 
پیامک مي باشد و این شیوه را عده اي براي سرکیسه کردن مردم در 

پیش گرفته اند که متأسفانه روبه گسترش است.
وي افزود: در این شیوه فردي پیامکي را از طریق دسترسي به سیستم 
ارسال پیامک با حجم گسترده اي ارسال مي کند مبني بر این که شما 
در یک قرعه کشي برنده شدید و شماره رمز کارت، سي وي 2 
و شماره رمز اول و دوم و تمامي مشخصاتي که براي برداشت از 
حساب نیاز است را درخواست مي کنند و فرد دریافت کننده هم 
به خیال این که 500 یا 600 هزار تومان برنده شده این اطالعات 
را به ارسال کننده پیامک مي فرستد و شخص کالهبردار با دریافت 
اطالعات الزم به راحتي حساب فرد اغفال شده را از طریق اینترنت 
خالي مي کند. این مقام مسئول هشدار داد: مردم به هیچوجه نباید به 
پیامک هاي تبلیغي اعتماد کنند و اگر چنین پیامک هایي را دریافت 

کنند براي این که از متن ارسال شده مطمئن شوند موضوع را با شرکت 
مخابرات یا با پلیس در میان بگذارند و از آن اطمینان حاصل کنند. 
سرهنگ خسروي به هک شدن سیستم هاي ارسال کننده پیامک و 
کنترل ضعیف بر روي این سیستم ها اشاره کرد و افزود: چندي پیش 
در همین زمینه فردي که توانسته بود یکي از این سیستم ها را هک 
نموده و با استفاده از آن چندین هزار پیامک تبلیغي به نام خود براي 
مردم ارسال کرده بود توسط کارآگاهان پلیس فتاي استان شناسایي 

و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتاي استان، امنیت در فضاي مجازي را نتیجه فرآیند 
مشترك مردم، حاکمیت و پلیس در یک مثلث عنوان کرد و گفت: 
در رأس این مثلث مردم قرار دارند و بعد حاکمیت و سپس پلیس 
قرار دارند که در اینجا نقش مردم و حاکمیت پر رنگ تر است به 
لحاظ این که مردم دریافت کننده مستقیم اطالعات مجازي در منزلشان 

هستند و باید آموزش ببینند و آگاه باشند و از سوي دیگر حاکمیت نیز 
باید به مردم آموزش بدهد.

خصوصي  حریم  حفظ  را  فتا  پلیس  هدف  خسروي  سرهنگ 
اقتدار  حفظ  مجازي،  فضاي  در  کاربران  از  حفاظت  مردم، 
فضاي  در  امني  نا  نوع  هر  با  مقابله  و  ملي  اسرار  و  ملي 
هاي فعالیت  از  بزرگي  بخش  گفت:  و  کرد  عنوان   مجازي 
ما به ارائه آموزش هاي الزم براي مردم اختصاص دارد به طوري که 
کارشناسان ما در اجتماعات، مدارس ابتدایي، راهنمایي ، دبیرستان و 
دانشگاه ها حاضر مي شوند و با نوجوانان و جوانان در خصوص 
آسیب ها و تهدیدات فضاي مجازي گفتگو مي کنند که این کار 
با استقبال خوبي روبه رو شده و در این جلسات مطالبي عنوان شده 
که مخاطبان به هیچوجه اطالعي در خصوص آنها نداشتند و نمي 

دانستند چگونه باید عمل کنند. 

شهردار اصفهان:

انفجار توسعه در منطقه یک در حال انجام است 

تقسيم کار ميان 
اعضاي خانواده و 
 مشارکت يكي از 

برنامه هاي 
مديريتي است که 
اجراي آن با توجه 
به تغييرات نقش 
اعضا در جامعه 

مدرن امروزي براي 
دستيابي و تحقق 
آرمان هاي اعضاي 
يك خانواده موفق 

الزم است

تعيين شده  امروز  از  دقيق تر  بسيار  مرزي  با  مرد  و  زن  وظايف  دور  در گذشته هاي 
بود.

مردها بيرون از خانه کار مي کردند و زنان داخل خانه. اما امروز درصد بااليي از زنان در 
جامعه فعاليت دارند و شاغل  هستند.

از طرفي امروز ديگر کار خانه براي مردها غريب نيست و اين تفكر که کار خانه فقط وظيفه 
زن است از بين رفته است، اما هنوز بسياري از مردها فكر مي کنند که کار خانه وظيفه زن 
است، در حالي که وقتي مردي زني را به همسري خود بر مي گزيند، وظيفه دارد مايحتاج 

زندگي او را تامين کند، پس کار بيرون وظيفه مرد است.
با اين حال باز هم گاهي زن و شوهرها نمي توانند در امر تقسيم کار به توافق عادالنه اي 

برسند.

رئيس پلس فتاي اصفهان:

مردم به پیامک هاي تبلیغاتي اعتماد نکنند

انجام کارهاي 
خانه وظيفه 

کيست؟

تقسیم 
وظایف نه 

تحمیل!
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فارس: یک کارگردان تئاتر گفت: داوران تهرانی بیست و 
سومین جشنواره تئاتر اصفهان ابتدا قصد نداشتند اثری را 
برای ارسال به جشنواره منطقه ای انتخاب کنند و برگزیدن 
تنها یک اثر برای ارسال به این جشنواره بخشی از تنبیه آنها 
به دلیل افت تئاتر اصفهان بود. پویان عطایی اظهار داشت: 
جشنواره امسال افت کیفی داشت و این تنها به چند روز یا 

یک ماه گذشته برنمی گردد بلکه سابقه طوالنی تری دارد.
امسال  این که داوران  افزود:  وی درباره داوری جشنواره 
از تهران بودند یک مزیت محسوب می شود زیرا بدون 
غرض ورزی نسبت به آثار نمایشی قضاوت می کنند ولی 
باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در هنر همه چیز 

سلیقه ای است.
کارگردان سوم برگزیده بیست و سومین جشنواره تئاتر 
استانی تصریح کرد: نظر داوران را نسبت به کارگردانی 
ضعیف آثار قبول دارم زیرا این روند در تئاتر جا افتاده 
است که بسیاری از کارگردانان با نزدیک شدن به موعد 

جشنواره ها تازه به فکر تهیه نمایش می افتند.
وی ادامه داد: این در حالی است که از هنگام تمام شدن 
یک جشنواره تا جشنواره دیگر فرصتی یک ساله برای 

انتخاب متن مناسب و تمرین وجود دارد.  
عطایی مشکل دیگر تئاتر کشور را متون نمایشی دانست 
و تاکید کرد: بیشتر این متن ها قابلیت کارگردانی مناسب 
نداشته و در صورتی هم که کارگردانی شود جذاب نیست 

زیرا پایه تئاتر متن آن است.
وی کمبود سالن تئاتر برای تمرین )پالتو( را از جمله علل 
رکود تئاتر اصفهان برشمرد و بیان داشت: گروه های ثابت 
تئاتر اصفهان پالتوهای ثابت برای تمرین ندارند، بنابراین 

کارها با عجله و سفارشی آماده و ارائه می شود.
داوران  نظر  چه  گر  کرد:  تصریح  تئاتر  کارگردان  این 
جشنواره را درباره کارگردانی ضعیف آثار قبول دارم ولی 
به این نکته نیز توجه داشته باشید که این افت تنها در 

جشنواره های استانی است.
یک  همواره  کشوری  در جشنواره های  کرد:  اضافه  وی 
یا دو کار از اصفهان وجود دارد و کارگردانان اصفهانی 

همواره برنده یک یا دو جایزه اصلی بوده اند.
عطایی تأکید کرد: دلیل این امر آن است که جشنواره های 
کشوری انفرادی هستند ولی برای پیشرفت جشنواره های 
نیاز  تئاتری  گروه های  اتحاد  و  گروهی  حرکت  استانی 

است.
گروه های  سامان دهی  طرح  کردن  ارزیابی  مثبت  با  وی 
تئاتری سراسر کشور در سال گذشته گفت: الزم است 
برای این گروه ها پالتو ثابت برای تمرین ایجاد کرده و 

جلساتی نیز برای کارگردانان و بازیگران به منظور تعامل 
بیشتر با هم بگذاریم.

یا  برگزاری یک  داد: همچنین  ادامه  تئاتر  کارگردان  این 
دو جلسه کالس های آموزشی و توجیهی در ماه  توسط 
تأثیرگذار  بسیار  کارگردانان  برای  تئاتر  برجسته  استادان 

است.
وی تئاتر »ترانه ای برای آیدا« را شایسته ارسال به جشنواره 
منطقه ای دانست و افزود: از لحاظ کیفیت تئاتر »ترانه ای 
به  ارسال  برای  شدن  برگزیده  شایسته  را  آیدا«  برای 
جشنواره منطقه ای استان ها می دانم و حتی خود روحانی 

کارگردان تئاتر نیز این موضوع را به من ابراز کرد.
بیان داشت:  اثر   انتخاب نشدن این  عطایی درباره دلیل 
داوران چاپی بودن متن و اجرای متعدد این تئاتر را به 
شایستگی  با وجود  اثر  این  نشدن  برگزیده  دلیل  عنوان 
نسبت به دیگر آثار جشنواره به اداره ارشاد استان اصفهان 

اعالم کرده اند.
وی اضافه کرد: بعد از منتفی شدن انتخاب ترانه ای برای 
آیدا قرار بود اصفهان سهمیه ای در جشنواره منطقه ای نداشته 

باشد ولی داوران در نهایت خواب تلخ را برگزیدند.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: اعتراض خود را نسبت به 
این موضوع به اداره ارشاد اعالم کرده ام، زیرا چاپی بودن 
متن و اجرای متعدد نمی تواند دلیلی قانع کننده ای برای رد 
اثر باشد که در صورت پیگیری اداره ارشاد ممکن است 
»ترانه ای برای آیدا« به عنوان تئاتر دوم به جشنواره منطقه ای 

فرستاده شود.
وی با انتقاد از انتخاب تنها یک اثر برای جشنواره منطقه ای 
استان ها گفت: تنها قصد داوران از انتخاب یک اثر به جای 
دو نمایش تنبیه تئاتری های اصفهان برای رکود تئاتر بوده 

است.
این  در  اصفهان  تئاتر  قطب های  این که  بیان  با  عطایی 

جشنواره شکسته شد، تأکید کرد: من معتقدم بالعکس بیانیه 
داوران تئاتر اصفهان قوی است و تنها دچار ضعف هایی 

شده است.
وی با اشاره به کمبودهای تئاتر اصفهان اظهار داشت: از 
جمله مشکالت این است که هیچ کس به تئاتر به شکل 
حرفه ای نگاه نمی کند، زیرا درآمد گروه های تئاتر در حد 

چرخاندن یک زندگی عادی هم نیست.
این کارگردان تئاتر افزود: تئاتر نیازمند محل تمرین مناسب 
است در حالی که در اصفهان تعداد محدودی سالن تئاتر 
مناسب وجود داشته و در پالتوهای اصفهان نیز همواره دو 

یا سه گروه در ساعت های اصلی مشغول کار هستند.
 وی در پایان اضافه کرد: مشکل سالن پالتو که مهم ترین 
معضالت تئاتر اصفهان بوده، رفع شده و گروه های تئاتری 
نیز برای شرکت در جشنواره ها به جای ارتباط قوی به 

کیفیت کارها بیندیشند.

اسالمی  بزرگ  دایره المعارف  علمی  هیأت  عضو 
گفت: به دنبال جلوگیری از جعل هویت استادان به 
نام ایرانی اندیشه های مفاخر و مشاهیر کشورمان را 

به نسل جوان منتقل کنیم.
راهکارهای  تخصصی  نشست  در  بهرامیان  علی 
از جعل هویت مفاخر فرهنگی و هنری  جلوگیری 
ایران با بیان این که باید با ارتباط مستمر با نسل جوان 
اندیشه های گذشتگان را به آنها معرفی کرد که این 
اظهار  می شود،  محسوب  علمی  مراکز  رسالت  مهم 

داشت: برای معرفی این افراد باید از خودشان و آثار 
به جای مانده از آنها استفاده مطلوب کرد. وی گفت: 
در این عرصه باید هر شخصی با استفاده از ابزاری که 
در دست دارد چون وبالگ نویسی، داستان نویسی 

اندیشه این افراد را به دیگران معرفی کند.
با  اسالمی  بزرگ  دایره المعارف  علمی  هیأت  عضو 
بیان این که باید معنایی را که در اندیشه بزرگان ما 
که  کرد  کاری  باید  افزود:  دریافت،  را  است  نهفته 
افراد  این  هویت  جعل  و  سرقت  دنبال  به  دیگران 

می کنند  بیان  اعراب  این که  به  اشاره  با  وی  نباشند. 
چون یک نویسنده به زبان عربی مطلبی را نوشته از 
اعراب است، گفت: از جمله اقداماتی که ایرانیان در 
آن زمان انجام دادند این بود که آنها در سریع ترین 
زمان زبان عربی را از آن خودشان کردند. این استاد 
دانشگاه تصریح کرد: کسانی که ادعا می کنند بسیاری 
از مفاخر ما عرب هستند باید این نکته را بدانند که 
به  دوران  تمام  در  و  اسالم  از  بعد  و  قبل  عرب ها 
نسب  روی  همواره  و  می کردند  افتخار  خود  نسب 

همه  نسب  سلسله  چنانچه  داشتند،  تعصب  خود 
اعراب مشخص است، حال باید پرسید اگر ابن سینا 
و یا ابوریحان بیرونی از اعراب هستند، چرا نسب 

می رسیم  اینجا  به  گاه  هر  و  نمی شود  بیان  آنها 
آنها سکوت می کنند. بهرامیان افزود: بسیاری از 
مفاخر کشور ما توسط کشورهای منطقه قفقاز 
و اطراف بحر خزر دزدیده شده این در حالی 
است که این کشورها در ۱00 سال اخیر به وجود 

آمده اند. 

گزارش

اخبار كوتاه

بهزاد فراهانی از رادیو گله کرد 
بهزاد فراهاني پیشنهاد خود به رادیو را اینگونه خواند: 
نگاهي که به تلویزیون مي شود،  در رادیو نیز باید عمیق تر 
شود و همچنین بخش خصوصي رادیو باید فعال تر 
عمل کند. این بازیگر تئاتر ادامه داد:  به عقیده   من بخش 
خصوصي رادیو را باید فعال کنند تا ما وادار نشویم به 

بخش هاي دیگر هنر رو بیاوریم. 
وي افزود:  من چندین سال است که تقریبا به صورت 
غیر مستمر در رادیو فعالیت دارم؛ در حال حاضر چندین 
سال است که با حضور نسل جوان در رادیو تنفس 
تازه اي آغاز شده و نیز تشکیالتي رخ داده است که براي 
ما خوشحال کننده است. اما چیزي که مطرح است این 
است که رادیو همیشه بچه سرراهي صداوسیما بوده؛ 
این بدین معني است که مدیران هنري و رسانه، به 
رادیو به عنوان پیشکسوت رسانه هاي ارتباط جمعي در 
ایران نگاه نکردند. فراهاني در ادامه با اظهار نارضایتي از 
دستمزدهاي پایین در رادیو، گفت: تعداد هنرمنداني که 
در رادیو به مراحل عالي بازیگري و کارگرداني رسیده 
باشند، خیلي کم است؛ شاید حدود پنج الي شش نفر 
باشیم که به ما حکم ارشدیت داده اند. حکم ارشدیت 
در رادیو سقف رشد یک هنرمند است که باالتر از آن 
نیست، اما متاسفانه دستمزدي که مي گیریم بسیار پایین 

است.
وي توضیح داد: من با پنجاه سال سابقه کار در رادیو و 
به عنوان کسي که دکتراي هنر دارم و تدریس مي کنم از 
حداقل حقوق یک کارگر هم کمتر دستمزد مي گیرم، به 
عقیده  من نباید در دستمزد هنرمندان رادیو با تلویزیون 

تفاوت قائل شوند.

اصفهان ظرفیت طنزنویسی 
باالیی دارد

فارس: طنزنویس اصفهانی گفت: استان اصفهان نسبت 
به استان های دیگر از ظرفیت طنزنویسی باالیی برخوردار 

است.
محمدرضا محمدی جرقویه ایی درباره طنزنویسی و 
جایگاه آن در استان اصفهان اظهار داشت: طنزنویسی 
هنری نیست که بتوان با کار کردن بر روی آن در جامعه 

جا افتاده شود.
وی که در ششمین جشنواره طنز مکتوب داراي رتبه 
سوم در بخش فیلم نامه شده است، بیان کرد: در چند 
سالی که به همت دفتر طنز حوزه هنری تهران و در 
بخش های مقاله، فیلم نامه، داستان، شعر و نثر برگزار 
می شود و در سال گذشته نیز رتبه نخست را در بخش 

فیلم نامه با موضوع آزاد دریافت کرده ام. 
طنزنویس اصفهانی که خود از خلق و خوی شوخی 
برخوردار است، تاکید کرد: مردم اصفهان از ظرفیت 
طنز باالیی برخوردار هستند به گونه ایی که در یکی از 
جشنواره  های طنز مکتوب در سال های گذشته بیشتر 
برندگان از استان اصفهان بوده و این نشان دهنده استعداد 

مردم اصفهان در زمینه طنزنویسی و طنزگویی است.
که  اصفهان  طنزنویس های  انجمن  به  اشاره  با  وی 
برگزار  ماه در خانه هنرمندان  چهارشنبه نخست هر 
می شود، ادامه داد: با نهادینه شدن این انجمن در استان 
اصفهان و همکاری طنزنویسان با آن منجر به پیشرفت 
طنزنویسی اصفهانی ها نسبت به سایر استان ها همانند 

مشهد و تهران شده است.
محمدی تاکید کرد: طنز چشمه قابل جوششی است 
که خود به خود تراوش می کند و در صورت افزایش 
آستانه تحمل  و انتقادپذیری در جامعه بیشتر خود را نشان 

می دهد.
وی طنز و هر رشته هنری را در کنار شغل هر فردی 
الزم دانست و اضافه کرد: خاصیت هنر کمک کردن به 
انسان ها است تا در زندگی راحت تر با سختی ها و فشار 

ناشی از کار کنار بیایند.
طنزنویس و یکی از برندگان جشنواره طنز مکتوب سال 
جاری در مورد مهارت نوشتن طنز این گونه گفت: 
چنانچه از سر خشم و توهین به دیگران طنز نوشته 
نشود و بتوانی حرفت را زده باشی، در این رشته موفق 
می شوی. وی اضافه کرد: چنانچه کسی شما را به عنوان 
طنزنویس بشناسد و شما نیز در طنزنویسی از عناوین 
افراد با اطالع باشید در آن صورت دیگر شعارنویس 

نبوده و طنزنویس هستید.

فرهنگ و هنر

کارگردان تئاتر:

داوران تهرانی تئاتری های اصفهان را تنبیه کردند

تئاتر نيازمند محل 
تمرين مناسب 

است در حالی که 
در اصفهان تعداد 

محدودی سالن تئاتر 
مناسب وجود داشته 

و در پالتوهای 
اصفهان نيز همواره 
دو يا سه گروه در 
ساعت های اصلی 

مشغول کار هستند.

عضو هيأت علمي دايره المعارف بزرگ اسالمي
اندیشه  مفاخر ایرانی را به نسل جوان منتقل کنیم

زاون قوکاسیان منتقد و مدرس سینمای اصفهانی با بیان این که 
دهه 60 و70 را می توان دوره طالیی فیلم کودك نامید گفت: 
نسل های فیلمساز، فیلمنامه نویس و بازیگران آن دوره کودك 
فیلم  که  شده  باعث  همین  و  کردند  فراموش  را  خود  درون 

کودك چون دهه های گذشته رونق نداشته باشد.
که  کودك  کار  شدن  تمام  ارزان  کرد:  تأکید  قوکاسیان  زاون 
بخش اعظمی از آن به فیلمنامه قوی و تیم خوب بر می گردد 
باعث شده است گرایش به کار کودك بسیار کم باشد. زاون 
هزینه  که  این  بر  مبنی  اظهارات  برخی  از  انتقاد  با  قوکاسیان 

برگزاری جشنواره باید صرف ساخت فیلم کودك شود، گفت: 
برگزاری جشنواره فیلم کودك و نوجوان از آن جهت که در 
این مدت، فضایی را برای تبادل نظر و فرهنگ سازی، فراهم 

می کند اهمیت زیادی دارد.
وی با تاکید بر استمرار فعالیت جشنواره  های فرهنگی، هنری 

در طول سال و نه فقط ایام برگزاری آن ها، تاکید کرد: متاسفانه 
فرهنگی  جریان های  استمرار  شاهد  گاه  هیچ  سال ها  این  در 
از  برخی  و  بوده  مقطعی  صورت  به  اثر گذاری ها  و  نبوده ایم 

جشنواره  ها هم خروجی چندان مثبتی نداشته  اند.
قوکاسیان ابراز امیدواری کرد: به این خوش بین هستم که در 
این جشنواره برنامه ریزی غنی و قوی برای تولیدات سینمای 
کودك ایران چون فیلم های گربه آوازه خوان، دزد عروسک ها، 
داشته  موشها  شهر  و  کجاست  دوست  خانه  شیرین،  مربای 

باشیم. 

منتقد و مدرس سينما:
فیلم کودک مانند دهه های گذشته رونق ندارد

روي خط جشنواره

ابالغ وقت رسيدگي
ــمي  ــن قاس ــه 90-۱۴8۱ ش۱2 خواهان حس ــوص پرونده کالس 8/۱۱9 در خص
ــتي مبني بر الزام به انتقال به طرفیت ۱- حیدر کیانزاد 2- نصرت کیانزاد  دادخواس
ــزاد 5- منیژه پرچم، 6- مهرداد کیانزاد، 7- فتانه  ــاد کیانزاد ۴- محمد کیان 3- فره
ــهناز پرچم،  ــانه کیانزاد،  9- مریم پرچم، ۱0- منیره پرچم، ۱۱- ش کیانزاد، 8- افس
ــعود پرچم، ۱5- مجید پرچم،  ــه پرچم،  ۱3- منصوره پرچم، ۱۴- مس ۱2- محبوب
ــپاس، ۱9- محمد  ــپاس، ۱8- غالمعلي س ــپاس، ۱7- بدرالملوك س ۱6- زهرا س
ــي، 2۱- عفت خانم حقوقي اصفهاني،  ــپاس، 20- بهجت خانم حقوقي اصفهان س
ــیدگي براي مورخ 90/۱۱/۱8  ــت. وقت رس 22- منوچهر ملکي تقدیم نموده اس
ساعت ۱۱/30 صبح تعیین گردیده،  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
ــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این  تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ ۱۱507  وقت رس

مدیر دفتر شعبه ۱2 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
ــعبه یکصد و سه دادگاه جزایی  ــماره: 89۱255ك۱03. از مدیر دفتر ش 8/۱2۱ ش
ــهر به آقای حمیدرضا استادی فرزند علی که مجهول المکان اعالم شده  خمینی ش
ــکایت آقای ابراهیم حبیبی و به موجب کیفرخواست صادره از  ــب ش است. حس
سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به 
ــه رسیدگی به اتهام  ایراد ضرب و جرح عمدی و اخالل در نظم عمومی که جلس
ــما روز یکشنبه ساعت 9:30 صبح مورخ 90/۱0/۴ تعیین شده است لذا به این  ش
وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر 
ــبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را  در این دادگاه حاضر یا نس
ــه دادگاه ارائه نمایند در صورت  ــیدگی ب به صورت کتبی قبل از حلول وقت رس

ــل به صورت کتبی دادگاه به صورت غیابی اقدام  ــدم حضور یا عدم معرفی وکی ع
ــی دادگاه  ــیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده ۱80 قانون آیین دادرس به رس
ــور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  ــای عمومی و انقالب در ام ه
ــعبه یکصد و سه دادگاه  ــار درج می گردد. م الف: ۱۱556 مدیر دفتر ش کثیراالنتش

عمومی جزایی شهرستان خمینی شهر 
 

ابالغ
ــده:  پرون ــماره  ش  .90۱0۴6035020006۴ ــت:  درخواس ــماره  ش  8/۱28
ــعبه: 900۴3۴. خواهان محمدرضا  ــی ش ــماره بایگان 9009980350200۴28. ش
ــتاری فر فرزند مصطفی دادخواستی به طرفیت ۱- فاطمه صغری محمد باقری.  س
ــته مطالبه وجه  ــی. 3- نادر میرزایی. ۴- کورش رضایی به خواس ــادر میرزای 2- ق
ــتان اصفهان که  ــه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس ــارت تاخیر تادی چک و خس
ــیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در  جهت رس
ــهید نیکبخت – ساختمان دادگستری  اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش
ــه پرونده  ــماره 30۴ ارجاع و به کالس ــاق ش ــان – طبقه 3- ات ــتان اصفه کل اس
ــاعت 8  ــیدگی آن ۱390/9/8 س 9009980350200۴28 ثبت گردیده و وقت رس
صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف ۱ و ۴ و به 
ــت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  درخواس
ــت در یکی از جراید  ــتور دادگاه مراتب یک نوب ــور مدنی و دس ــالب در ام و انق
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن به  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش کثیراالنتش
ــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگی حاضر گردد.  م الف: ۱۱۴86  ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس را دریاف

قربانی – مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

فقدان سند مالكيت
ــید معراج با  ــفرجاني فرزند س 8/۱32 نظر به اینکه خانم فاطمه صغري کاظمي اس

ــمًا گواهي شده مدعي مفقود  ــهاد محلي که هویت شهود رس ارائه دو برگ استش
ــدانگ قطعه زمین مزروعي شماره 36  ــدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش ش
ــاحت ششدانگ دو  ــهرضا به مس واقع در مزرعه زرهه نوزده اصلي بخش یک ش
هزار و هفتصد و پنجاه و دو متر و هشتادصدم مترمربع که شماره قبلي آن دویست 
و چهل و دو )دو( بوده است شده که تمامت ششدانگ پالك فوق در صفحه 565 
ــده که  ــند صادر ش ــماره 35۱63 بنام اصغر اباذري ثبت و س دفتر2۴3 ذیل ثبت ش
ــند ۱۱0۱7۱- 7۱/9/2۴ دفتر سه شهرضا تمامت مالکیت خود  نامبرده بموجب س
را به ناهید صبري اسفرجاني وفاطمه صغري کاظمي اسفرجاني بالسویه انتقال داده 
ــهم فاطمه صغري کاظمي اسفرجاني  ــنداولیه به میزان سه دانگ مشاع درس که س
ــبت به سه دانگ  ــندمالکیت المثني نس ــت صدورس قرارگرفته که نامبرده درخواس
ــت لذا در اجراي ماده ۱20 آئین نامه اصالحي قانون ثبت  مالکیت خودرانموده اس
ــبت به ملک مورد آگهي معامله  ــود که هر کس نس مراتب یک نوبت آگهي مي ش
ــاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود  اي کرده که درفوق به آن اش
ــار این آگهي به ثبت محل  ــت ظرف مدت ده روز پس از انتش ــد مي بایس مي باش
ــلیم  ــند معامله تس ــند مالکیت یا س مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــد و یا در صورت اعتراض اصل سند  نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس
ــند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر  ــود اداره ثبت س مالکیت معامله ارائه نش
ــند معامله  ــند مالکیت یا س ــلیم خواهد کرد. در صورت ارائه س و به متقاضي تس
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

ابالغ اجرائيه چك
ــماره شناسنامه  ــن امیری فرزند نعمت اهلل به ش ــیله به آقاي محس 8/۱33 بدینوس
2286 صادره از سمیرم علیا متولد ۱360 که طبق گواهي عدم پرداخت به آدرس: 
شهرضا خیابان مدرس خیابان ۴0 متری ك گالبی پالك 6 و طبق برگ تقاضا نامه 

به آدرس: شهرضا رستورا شایان بوده و طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور 
ــتناد چک شماره 35768300  ــائي واقع نشده ابالغ مي گردد که به اس مورد شناس
مورخه 90/6/6 بانک ملت شعبه خیام شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت به شماره 
859۱77 مورخه 90/6/6 مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال )۱72,000,000( 
ــدم پرداخت و بنا  ــد که به علت ع ــای بهمنیار قرقانی بدهکار می باش ــال به آق ری
ــهرضا به مبلغ  ــعبه اجراي ثبت ش ــتانکار پرونده اجرائي در ش ــت بس به درخواس
مذکورتشکیل و تحت کالسه 68/2622/الف/90 در جریان مي باشد، لذا به استناد 
ــمي مصوب سال ۱387 مراتب یکنوبت  ــناد رس ماده ۱8 آئین نامه اجراي مفاد اس
ــما چاپ و منتشر مي گردد و ظرف مدت  در روزنامه زاینده رود جهب ابالغ به ش
ده روز پس از انتشار آگهي اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائي جریان 
خواهد یافت و غیر از اگهي مزایده آگهي دیگري منتشر نخواهد شد. میرمحمدی 

- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا

حصر وراثت
8/۱3۴ آقاي بیژن رضائي داراي شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 
ــت گواهي حصر وراثت نموده و چنین  ــورا درخواس 90-3538 ح/ ۱0 از این ش
توضیح داده که شادروان رمضان رضائي بشناسنامه 28 در تاریخ 90/3/۱۴ اقامتگاه 
ــت به: 2  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس
پسر و 2 دختر و یک عیال به نام هاي ذیل: ۱- بیژن رضائي ش ش 22 پسر متوفي، 
2- حشمت اله رضائي ش ش 3۴ پسر متوفي، 3- شهناز رضائي ش ش 28 دختر 
متوفي، ۴- مهناز رضائي ش ش 78 دختر متوفي، 5- زهره واعظ سوداني ش ش 
ــت مزبور را  ــریفات مقدماتي درخواس ۱3 عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تش
ــي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي  ــک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس در ی
ــورا تقدیم دارد واال گواهي  ــر آگهي ظرف یک ماه به ش ــد از تاریخ نش نزد او باش
ــد. م الف/ ۱۱579 رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف  صادر خواهد ش

اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

قدرت  بدلیل  ها  شوینده   از  بسیاري  ایرنا: 
پاك  کنندگي باال پرطرفدارند اما همین مواد 
براي  نشود،  استفاده  صحیح  طور  به  اگر 

سالمت افراد مضر است.
بهترین ادعا برصحت این مطلب این است 
که در سال هاي اخیر با افزایش و تنوع در 
تولید و استفاده از مواد شوینده در مکانهاي 
مختلف، شمار مراجعان به پزشکان پوست 
یافته  افزایش  نیز  هستند،  زنان  بیشتر  که 

است.
علي منصوري کارشناس بهداشت خاطرنشان 
بدون  بانوان  بویژه  افراد  از  بسیاري  کرد: 
مواد  از  مکرر  استفاده  عواقب  به  توجه 
 شوینده، از نوع بسیار قوي این مواد استفاده

مي کنند.
زمینه  دراین  تبلیغات  این که  قبول  با  وي 
هاي  افزود: شوینده  است،  تاثیرگذار  بسیار 
قوي مخصوص کاربري هاي صنعتي و براي 

شستشوي دکل هاي نفتي و بنادر است.
منصوري اظهار داشت: برخي تولیدکنندگان، 
براي در دست داشتن بازار رقابت و مشتري، 
تولیدي  محصوالت  در  قوي  مواد  این  از 

خود استفاده مي کنند.
وي تأکید کرد: شوینده  ها اغلب داراي مواد 
آنها  ریختن  که  است  قوي  لکه  بر  اسیدي 
روي دست باعث خشکي دست و صورت، 
آسیب هاي پوستي و حساسیت هاي ماندگار 

مي  شود.
در  داشت:  اظهار  بهداشت  کارشناس  این 
ها  شوینده   ازاین  مکرر  استفاده  صورت 
دچار  پوست  دستکش،  از  استفاده  بدون 
چروك و خشکي و در نهایت پیري زودرس 

و بیماري هاي شغلي مي  شود.
یک متخصص بیماري هاي پوست و مو نیز 
گفت: اغلب مواد شوینده حاوي اسید است 
و این مواد مي تواند چربي پوست را از بین 
ببرد و استفاده مکرر از آن باعث بروز اگزما 

یا درماتیک تماسي در فرد مي شود.
راه  بهترین  این که  به  اشاره  با  رفیعي  الهام 
جلوگیري از تحریک و آلرژي پوست،تماس 
افزود:  است،  شوینده  مواد  با  مستقیم  غیر 
دستکش هایي  یا  نخي  دستکش  پوشیدن 
راه  بهترین  آرنج هستند  تا  که  نخي  با الیه 

جلوگیري از بیماري پوستي است.
کار  اتمام  از  پس  است  بهتر  افزود:  وي 
مرطوب  کرم  از  و  شسته  آب  با  دست ها 

کننده استفاده شود.
استفاده  به  بسیار  عالقه  که  بانواني  به  وي 
از شوینده هاي قوي دارند توصیه کرد که 
کافي  اطالعات  پوست،  بهداشت  زمینه  در 

را کسب کنند.
نوع  مصرف،  تاریخ  در  دقت  گفت:  وي 
شویندگي  قدرت  و  شوینده  کاربري 
 بهترین راهنما براي استفاده از مواد شوینده

است.
مو  و  پوست  بیماري هاي  متخصص  دیگر 
نیز گفت: در صورت تماس مستقیم دست 
نگه  آب  کار  زیر  شوینده  ها،  ساده ترین  با 
از  خودسرانه  نباید  و  است  دست  داشتن 
موجب  که  کورتن دار  نوع  از جمله  پمادها 
پوست  شدن  نازك  و  حساسیت  تشدید 

مي شود، استفاده کنند.
عرفان محمدزاده با بیان این که استفاده از آب 
حساسیت زایي  شوینده  مواد  با  همراه  گرم 

پوست را بیشتر مي  کند، گفت: در بسیاري 
از  موارد مشاهده مي شود که خانم ها پس 
استفاده از مواد شوینده دچار آبریزش بیني، 
از  ناشي  تنفسي  گرفتگي صدا و اختالالت 

استنشاق این مواد مي شوند.
وي گفت: مواد شوینده بدلیل بخارهایي که 
گوش،  مي تواند  کند  مي  متصاعد  خود  از 

باعث  و  درگیر  را  افراد  بیني  و  حلق 
هاي  سوختگي  یا  و  مخاط  التهاب 

شدید شود.
به  کارشناسان  دیگر  همچون  وي 
خانواده ها توصیه کرد که از استفاده 

شوینده  مواد  اندازه  از  بیش 
حتمًا  و  خــودداري  قوي 

ماسک  و  دستکش  از 
مخصـوص بــراي 

ي  ها شستشــو
بـه  خـــاص 
درایـام  ویژه 
عیـد استفاده 

کنند.
در  همچنین 

دومین نمایشگــاه 
صنـایــع بهداشــتي 
وابسته  تجهیزات  و 

اصفهان که در اواخر مهرماه 
سال جاري برگزار شد، بیش از۴0 

شرکت در زمینه تولید مواد بهداشتي 
و آرایشي، شوینده، پاك کننده و سلولزي از 
استان هاي اصفهان، تهران، البرز، خراسان جنوبي 
و نمایندگاني از کشورهاي ترکیه، ایتالیا، فرانسه، 

سوئیس و اسپانیا حضور داشتند. 

آيین تندرستي

سالمت خود را با شوینده ها نشویید

خبر ويژه

کلينيك

عادت هاي خوبي که باید 
حفظ شوند

 دکتر ربابه شيخ االسالم 
ماهه  ما در دوران کودکي، سه  بخیر.  بزرگم  پدر  یاد 
او  با  بودن  از  رو  زندگي  درس هاي  بهترین  تابستان 
مي گرفتیم. همه نوه ها انگار بعد از امتحان هاي ثلث آخر 
باید مي رفتیم خونه بابا بزرگ. خونه بزرگ با باغچه هاي 
بزرگ و سبز و یک حوض تمیز دایره اي که آن وقت ها 
به چشم ما یک استخر بود. همیشه سفره سفید بزرگ 
ایوان  توي یک  ناهار، شام و عصرانه  براي صبحانه، 
پهن مي شد، ایوان هاي مشرف به حیاط سبز و پر گل. 
براي آوردن غذا و میوه همه کمک مي کردیم. شوخي و 
خنده روزهاي قشنگ مارو از خاطره پر مي کرد، چیدن 
سفره آداب خاصي داشت. بعد همه باید در کنار هم 
مي نشستیم. بابابزرگ باید اول مطمئن مي شد که دستامون 
رو شستیم. اگر کسي دستش نشسته بود، باید کناریش 
خبر مي داد و نفر بعدي سوپروایزر بود و اگر بغل دستي 
چیزي نگفته بود، باید خودش هم با اون مي رفت تا ببینه 
چطور دست هاش رو مي شوره. یادم نمي ره که همین 
کار پدربزرگ باعث شد که من هر وقت سر میز یا سفره 
مي نشینم، باید دستم تمیز و مرطوب باشه تا غذا به دلم 
بچسبه. همیشه باید یک قاب غذا براي همسایه ها کنار 
گذاشته مي شد. سر بردن اون  ما بچه ها با هم رقابت 
مي کردیم. االن که به اون روز ها فکر مي کنم، متوجه 
مي شم که همین کنارهم نشستن، گپ زدن، شوخي 
کردن و غذا رو با خوشي خوردن، چه لطفي داشت. به 
فکر این بودن که بوي غذا ممکنه همسایه رو به هوس 
انداخته باشه و باید به فکرش بود. به خصوص اگر زن 
حامله داشتن. این روزها هر چه تالش مي کنم، غیر از 
روزهاي تعطیل نمي تونم افراد خانواده رو کنار هم داشته 
باشم. صبح ها یکي خیلي زود صبحانه مي خوره و مي ره 
ولي خب حسنش اینه که میز صبحانه رو مي چینه و زیر 
چایي هم طوري روشن مي ذاره که گرم بمونه. بچه ها 
یک لقمه فوري به جاي صبحانه درست مي کنند که 
نمي دونن کي بخورند، ناهار رو هر کسي توي مدرسه یا 

محل کارش مي خوره و تنها شب مي شه کنار هم بود. 
من سعي مي کنم شب رو از دست ندهم، ولي باز گاهي 
یکي که ناهارش رو دیر خورده مي گه گرسنه نیست، 
یکي رژیم داره و مي خواد الغر بمونه، یکي مي گه من 
عصر اومدم ناهار و شاممو با هم خوردم و من باز دلم 
یاد گذشته ها مي کنه، ایوان با طراوت خونه پدر بزرگ، 
نسیمي که از روي گل هاي محمدي و محبوبه شب دور 
و بر ما رو معطر مي کرد، شوخي هاي کودکانه بچه هایي 
که دیگه هر کدام به دیاري رفته اند و چهره نوراني و 
لبخند همیشگي پدربزرگ که مراقب بود بچه هاي دور 
سفره همه غذاشونو بخورن. همسایه ها را دیگه نگو، 
نمي دونیم کي هست و کي نیست. چقدر همه چیز 

عوض شده. 

پزشکي،  آموزش  و  درمان  وزیربهداشت،  ایسنا: 
دو  یا  یک  تاسیس  به  موظف  را  استانها  تمامي 
بیمارستان تک جنسیتي کرد و گفت: بیمارستان هاي 
تک جنسیتي با تاسیس تمامي بخش هاي تخصصي 
راحتي  جامع  بصورت  درماني  تخصصي  فوق  و 

بیماران زن را فراهم کرده است.

علوم  دانشگاه  منطقه  از  دستجردي  وحید  مرضیه 
پزشکي تهران، فراهم کردن راحتي براي مراجعان 
بیمارستان هاي تاسیس  از  هدف  مهم ترین  را   زن 
افزود:  و  کرد  عنــوان  کــشور  در  تک جنسیتي 
بیمارستان آرش،  خوشبختانه در حال حاضر سه 
میرزا کوچک خان و مهدیه در تهران به صورت 

تک جنسیتي به مراجعین زن خدمات درماني ارائه 
مي دهند.

تمامي بخش هاي تخصصي  کرد:  وي خاطرنشان 
و فوق تخصصي مورد نیاز در یک بیمارستان به 
طور جامع در بیمارستان هاي تک جنسیتي تاسیس 
شده است به طوري که دیگر نیاز نیست بیمار براي 

انجام کارهاي درماني نظیر غربالگري و پیشگیري 
خود به چند مرکز درماني در بیرون مراجعه کند.

بیان این که تمامي استان ها  با  پایان  دستجردي در 
تک  بیمارستان  دو  یا  یک  تاسیس  به  موظف 
استان ها  از  بسیاري  کرد:  اذعان  هستند،  جنسیتي 
زنان  جامع  بیمارستان هاي  کشور  دانشگاه هاي  و 
را راه اندازي کردند و استان هایي هم که در این 
زمینه اقدامي انجام ندادند موظفند تاسیس یک یا 
دو بیمارستان تک جنسیتي را در دستور کار خود 

قرار دهند.

در صورت تماس 
مستقيم دست 
با شوينده  ها، 

 ساده  ترين کار  زير 
آب نگه داشتن 
دست است و 

نبايد خودسرانه 
از پمادها ،استفاده 

کنند .

وزير بهداشت:

تمامي استان ها موظف به تاسیس بیمارستان تک جنسیتي هستند 

تحديد حدود عمومي
8/۱20 شماره: 9797 آگهي تحدید حدود عمومي سال ۱390 شهرستان نطنز

اول از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه
1- از شماره 1- اصلي روستاي اوره

۱898- سیدعلي نقي علیزاده طباطبائي فرزند سیدعلي ششدانگ قطعه زمین محصور
2- از شماره 9- اصلي كوي علياء

۱92- خانم فخري لطف الهي فرزند حسین و غیره ششدانگ یک قطعه زمین
29۴- خانم عزت روحي ریسه فرزند حسین و غیره ششدانگ یک قطعه زمین

3- از شماره 33 اصلي شهر نطنز
۱۱۱5- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز موقوفه خواجه علي ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي معروف خواجه علي
۱۴36- رضا خطیري و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر معروف باغ شریف

4- از شماره 34 اصلي كوي مزرعه خطير
68۱- آقاي احمد رجبي نطنزي فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مخروبه

چهارشنبه ۱390/8/25
5- از شماره 53 اصلي كوي افوشته

63۱- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي
762- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یکباب حمام وقفي

797- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز موقوفه مسجد غیاث ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 
و مشجر

900- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز بقعه سیدعلي ششدانگ یکباب بقعه و قطعه زمین جنب 
آن

6- از شماره 71 اصلي كوي سرشك
۱775- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي
۱786- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یک قطه زمین مزروعي

پنجشنبه: ۱390/8/26
7- از شماره 100 اصلي روستاي طامه

373-389-39۱-392-39۴-396- آقاي مهدي قنبري طامه ششدانگ هر یک از یکباب حصار 
و بوم کند در آن و دو باب اطاق فوقاني تودرتو و یکباب اطاق فوقاني و یکباب اطاق فوقاني و 

چهار باب طویله تودرتو و یکباب طویله در خا نه مشهود استادمحمدعلي
630- مهین تاج عابدي طامه ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي و مشجر متصل بهم مشهور کره

۱069- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین معروف وازررود
۱873- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین مشهور به فضاي تله پل

20۴0- فیض اله قنبري طامه و غیره ششدانگ یکباب بوم کند
2032- سیدرضا شمس زاده واقفي ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر معروف باغچه پاپینه 

و زیرباغ
شنبه: ۱390/8/28

8- از شماره 118 اصلي روستاي جاريان
36۱- علي جاریاني و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف باغ خفر

530- علي جاریاني و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف درب انبار
۱0۴3- اسماعیل جاریاني وغیره ششدانگ یکباب خانه

9- از شماره 120 اصلي روستاي خفر
ــدانگ یک قطعه باغچه )قسمتي  7۴-77-78-79- محمدعلي کریمي خفري فرزند نوروز شش

از یکباب خانه( 
99- غالمرضا قاسمي خفري و غیره ششدانگ یکباب خانه

10- از شماره 121 اصلي مزرعه هوني خفر
۴3- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز بقعه بابا سیاهپوش ششدانگ یکباب بقعه معروف باباسیاه پوش 

و محوطه اطراف آن
ــدانگ یکباب مسجد معروف هوني جنب  ــتان نطنز شش 58- اداره اوقاف و امور خیریه شهرس

چشمه هوني خفر
یکشنبه: ۱390/8/29

11- از شماره 127 اصلي روستاي دستجرد
320- علیرضا اباذري فرزند ابوالحسن ششدانگ یکباب اطاق فوقاني 
323- علیرضا اباذري فرزند ابوالحسن ششدانگ یکباب اطاق تحتاني

32۴- علیرضا اباذري فرزند ابوالحسن ششدانگ یکباب اطاق و مستراح

۱۱6۱- حسن شاه حیدر و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف خانه حاج محمدعلي درکوچه 
حاجي محمدي

دوشنبه: ۱390/8/30
12- از شماره 128 اصلي روستاي مزرعه يوزجريب جزن

252- آقاي داود سمناني جزني ششدانگ قطعه زمین معروف پاپله
13- از شماره 129 اصلي روستاي جزن

256- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز ششدانگ یکباب مسجد و حسینیه
۴۴5- داود سمناني جزني ششدانگ قطعه زمین معروف زیرسمون

882- خانم ایران سمناني جزني ششدانگ یکبابخانه معروف پشت خانه محمدعلي
سه شنبه: ۱390/9/۱

دوم از بخش 10 چيمه رود و برزرود
1- از شماره 1 اصلي روستاي فريزهند

۴9۱- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یکباب بقعه سیدجعفري فریزهندي
2- از شماره ۱5- اصلي روستاي بیدهند

ــمعیلي بیدهندي فرزند علي و غیره ششدانگ یکباب بوم کند واقه در پشت  ــن اس ۱69۱- حس
کنده

چهارشنبه: ۱390/9/2
3- از شماره 25 اصلي روستاي چيمه

500- مصطفي فالحتي چیمه ششدانگ یکباب خانه و بوم کند در کوي پشته
۱232- جمشید امیري چیمه فرزند محمد و غیره ششدانگ یکباب خانه قدیمي

۱995- سید محمد موسوي چیمه و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف باغ ارسي
۱996- سید محمد موسوي چیمه و غیره ششدانگ قطعه زمین مشجر معروف ارسي

۱975- حاج محمد احساني چیمه ششدانگ قطعه باغچه معروف چرشگاه
پنج شنبه: ۱390/9/3

4- از پالک 38 اصلی روستای ولوجرد
۱055- عباس علیخانی ولوجردی ششدانگ یکباب خانه معروف پشت باغ حیدر 

۱056- محمد تقی محمدی مقدم ششدانگ یکباب خانه معروف محله پاتله وزه
5- از شماره 69- اصلی مزرعه مراوند
آقای رمضانعلی موذن فرزند عزیزاله و غیره ششدانگ مزرعه مرقوم

6- از شماره 103 اصلی روستای احمدآباد 
۴6- سید علی جلیلی ششدانگ یکباب خانه 

78- سید علی جلیلی ششدانگ دو باب اطاق تو در تو
شنبه: ۱390/9/5

7- از شماره 128 اصلی روستای هنجن
۱3۱0- اصغر شیخیان هنچنی و غیره ششدانگ دو قطعه زمین متصل به هم معروف واجنان

۱332- سید رضا سید هنجنی ششدانگ قطعه باغ محصور در دشت واجنان
۱72۱- خانم معصومه ابوالحسنی هنجنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف تیرقان

8- از شماره 134 اصلی روستای يارند
ــدانگ یکباب آب انبار و مسجد متصل به آن درکوی  68۱- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش

باال
687- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یکباب حمام 

72۱- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یکباب مسجد و قبرستان جنب آن
یکشنبه: ۱390/9/6

9۴5- خانم اعظم وهاب قلیاقی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه تحتانی بانضمام دو باب اطاق 
فوقانی و ایوان جلوی آن

۱03۴- رضا محمدی ششدانگ یکباب حصار و طویله 
۱039- آقای سید ولی یارندی ششدانگ یکباب پارکینگ

۱۱۱0- آقای داود گندمکار یارندی ششدانگ یکباب خانه معروف محله سه سید
دوشنبه: ۱390/9/7

۱۱30- آقای علی روزبه و غیره ششدانگ یکباب اطاق 
۱8۴0- آقای غالمرضا هادی زاده ششدانگ یکباب خانه 

9- از شماره 149 اصلی روستای طره 
637- خانم زهرا سعیدی فر ششدانگ دو باب اطاق متصل به هم معروف محله پل

10- از شماره 150 اصلی روستای برز
26۴5- آقاي محمد خادمي برزي فرزند علي ششدانگ یکبابخانه در حین احداث.

11- از شماره 165 اصلي روستاي كمجان
556- خانم گلنار ارشیا ششدانگ یکبابخانه

۱0۴۱- خانم گلنار ارشیا ششدانگ یکباب طویله جنب خانه مشهدي رضا عباسي
سه شنبه: ۱390/9/8

سوم از بخش 11 طرق رود و قراء حومه
1- از شماره 35- اصلي مكرر مزرعه مشيت آباد

5- آقاي مسیب دیودل فرزند عباسقلي و غیره ششدانگ قطعات مزروعي پنج رجلي
5- آقاي مسیب دیودل و فرزند عباسقلي و غیره ششدانگ قطعه زمین دائر و بائر دو رجلي

5- آقاي مسیب دیودل فرزند عباسقلي و غیره ششدانگ چهارقطعه زمین دائر و بائر تقریباً چهار 
رجلي

2- از شماره 37 اصلي روستاي كشه
ــدانگ یک درب باغ و دو قطعه زمین مزروعي متصل  5- خانم فاطمه بیگي توکلي و غیره شش

به آن.
۱9- ماشاله ریاضتي و غیره ششدانگ یکباب خانه و دو باب طویله متصل به آن.

83-۱09- آقاي محمد آگاهي و غیره قطعه باغ مشجر معروف علي کلري
چهارشنبه: ۱390/9/9

۱79- آقاي اکبر رحیم طرقي ششدانگ یکدرب باغ معروف باغستان
2۱۱- آقاي عنایت آگاهي فرزند حسین ششدانگ قطعه باغچه در بخش مارچون

ــدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر در درب  ــین شش 25۴- آقاي عنایت اله آگاهي فرزند حس
چشمه

288- خانم شمسي مبیني کشه ششدانگ یکدرب باغ معروف سینه مارچون
369- آقاي اسداله اسدي کشه فرزند محمود ششدانگ یکدرب باغ در سینه مارچون

پنج شنبه: ۱390/9/۱0
3- از شماره 39 اصلي مزرعه اسفيجار كشه

ــدانگ قطعات مزروعي و مشجر دو و  ــااله و غیره شش ــکیبائي فرزند ماش 5- آقاي منوچهر ش
یک چهارم رجلي و ششدانگ چهار قطعه زمین معروف هلجار اسفیجار دو و یک دوم رجل

4- از شماره 141 اصلي باغستان پايين طرق
985- آقاي مسلم محمد یحیي و غیره ششدانگ یک قطعه باغچه خانه در بخش مقصود بیک

5- از شماره 147 اصلي روستاي مزده
۱59- آقاي عبداله سعیدي مزده و غیره ششدانگ قطعه باغ معروف باغ رئیس

6- از شماره 152 اصلي روستاي نيه
739- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز موقوفه امامزاده چهار بزرگوار مزده ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي
شنبه: ۱390/9/۱2

7- از شماره 182 اصلي روستاي ابيازن
ــي ابیازني و غیره ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل بهم در کوي  ۱98- خانم اقدس خامس

باال
2۱6- خانم فاطمه باقرزاده و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوي باال باغچه

7۱3- آقاي سیدشهاب علیپور واقفي و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف رسته
866- خانم اقدس خامسي ابیازني ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف الر دشت باال

99۴- خانم فاطمه باقرزاده ابیازني و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف دم چاه ها جنب شارع
یکشبنه: ۱390/9/۱3

8- از شماره 193 اصلي روستاي طرق
25- خانم سکینه مسعودیان و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعي دشت کسران

۴39- خانم زهرا عبدلي طرقي ششدانگ یکباب اطاق و طویله و حصار جنب آن
832- خانم سکینه مسعودیان و غیره ششدانگ یکباب اطاق داخل قلعه
865- خانم سکینه مسعودیان و غیره ششدانگ یکباب بوم کند زیرقلعه

۱۴83- آقاي حجت اله توکلي طرقي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي در کوي کهجوه
چهارشنبه: ۱390/9/۱6

2۴7۴- خانم زهرا مؤذني طرقي ششدانگ یکباب خانه و دامداري محله رحیم
2۴76- خانم زهرا مؤذني طرقي ششدانگ قطعه زمین محصور و اطاق داخل آن )طویله( معروف 

محله رحیم
ــیدي طرقي ششدانگ فضاي مشجر معروف آقاعطا باستثناء یک اصله  27۴۴- آقاي مهدي رش

درخت گردو
3882- خانم سکینه مسعودیان و غیره ششدانگ یکباب دکان در کوي سیف اله

۱390/9/۱7پنج شنبه: 
۴230- خانم ماهرخ ابوفاضلي ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف لنبي

۴328- خانم ماهرخ ابوفاضلي و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعي در بخش لنبي
۴7۴9- خانم زهرا مسلمي طرقي ششدانگ یکباب خانه

9- از شماره 212 اصلي دشت بزرگ طرق
37۱- آقاي مهدي قلي جاللیان ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر

652- آقاي داود سیف الهي طرقي و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعي در بخش جوي سنبله
شنبه: ۱390/9/۱9

8۴5- خانم اشرف کشاني و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعي دستجرد جنب کودن
۱073- خانم سکینه مسعودیان و غیره ششدانگ یک درب باغ موستان معروف گل سیاه

10- از شماره 214 اصلي روستاي يحيي آباد
322- آقاي رضا اسماعیلي طرقي ششدانگ یکباب خانه

11- از شماره 215 اصلي مزرعه الدريجه طرق
۴5- آقاي محمد ضابطي طرقي و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر معروف میرزا علیجان

۱۴5- آقاي مرتضي اسماعیلي فرزند حبیب ششدانگ یکباب خانه و باغ
یکشنبه: ۱390/9/20

12- از شماره 277 اصلي روستاي نسران
5۱8- شرکت مخابرات استان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان دفتر مخابرات و محوطه اطراف 

آن
13- از شماره 284 اصلي روستاي كلهرود

277- آقاي غالمرضا هاشم زاده کلهرودي ششدانگ یکباب خانه و زمین متصل به آن معروف 
تکلر

۱27۱-۱272- آقاي علي اکبریان کلهرودي ششدانگ سه درب اطاق متصل در خانه علیرضا
۱273- آقاي علي اکبریان کلهرودي ششدانگ یکدرب اطاق در خانه علیرضا

دوشنبه: ۱390/9/2۱
۱603- خانم معصومه مظاهري کلهرودي و غیره ششدانگ یکباب خانه قدیمي متروکه معروف 

آسیاب باال
22۱0- آقاي علیرضا رنجبر کلهرودي ششدانگ یکباب خانه

2232- آقاي حسین رنجبر کلهرودي ششدانگ یکبابخانه
سه شنبه: ۱390/9/22

14- از شماره 285 اصلي مزرعه هيني كلهرود
ــین پور کلهرودي ششدانگ یکباب حصار جنب کوچه و  ۱07-۱08-۱۱0- آقاي عزت اله حس
شش قطعه زمین مزروعي در باغ حاج اسماعیل و دو قطعه زمین مزروعي و مشجر متصل بهم 

معروف باغ حاج اسماعیل
ــدانگ هر یک از یک قطعه زمین  ــین پور کلهرودي و غیره شش ۱3۱-۱۴5- آقاي عزت اله حس
مزروعي مشجر در باغ حاج علي دهلري شهره و قطعه زمین مزروعي و مشجر در باغ علي مدد 

شهره
چهارشنبه: ۱390/9/23
۱53-۱58-۱6۱- آقاي عزت اله حسین پور کلهرودي و غیره ششدانگ یکباب حصار و بهاربند 
ــمت غربي باغ محصور و  ــمتي مفروز از س و دو قطعه زمین مزروعي در باغ دم حاج آقا و قس

مزروعي معروف به باغ حاج آقا 
۱68-۱80-۱98- آقاي عزت اله حسین پور کلهرودي و غیره ششدانگ هر یک از سه قطعه زمین 
مزروعي در باغ مشهدي قاسم و مهدي نظرشهره و سه قطعه زمین مزروعي و مشجر در باغ ابراهیم 

حاج علي شهره و یک قطعه زمین مزروعي و مشجر در باغ کره شهره
پنج شنبه: ۱390/9/26
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به وسیله این آگهي به صاحبان امالك و مجاورین آنها اخطار 
مي گردد که در اول ساعت اداري روزهاي ذکر شده در ذیل آنها در محل وقوع ملک حضور به 
ــند  ــاند و چنانچه هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانوني آنها در محل حاضر نباش هم رس
مطابق ماده ۱9 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
ــند  ــه صاحبان امالك و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباش ــد ضمناً در صورتي ک ش
مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره ماده دو واحده تعیین تکلیف پرونده هاي ثبتي مصوب 
۱373/2/25 از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي اعتراض خود را ظرف مدت 30 روز به این 
اداره و دادگاه محل تسلیم نماید. مضافاً در صورت تعطیلي غیر مترقبه در روزهاي مندرج در این 

آگهي تحدید حدود روز پس از تعطیلي انجام مي گیرد. م الف/ 539
تاریخ انتشار: ۱390/8/۴                                      شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز
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مدیر عامل باشگاه فوتسال گیتي پسند هم نوا با حسین 
شمس از عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات 
جایزه بزرگ گرند پریکس ابراز نارضایتی می کند و 
معتقد است: اگر قرار بود با تیم اصلي به این مسابقات 
اعزام شویم و رتبه چهارم را کسب کنیم اي کاش با 

تیم دوم خود در این رقابت ها حاضر مي شدیم.
این  مقام چهارم  است: کسب  معتقد  طاهری  علي 

امیدوارم  و  نبود  ایران  فوتسال  شأن  در  رقابت ها 
مسئوالن فوتسال در اعزام تیم ها دقت بیشتري داشته 
باشند، این مسابقات در بدترین زمان ممکن لیگ اتفاق 
افتاد و هیچکدام از تیم ها راضي به تعطیلي لیگ در این 
برهه زماني نبودند ولي متأسفانه این رقابت ها از ابتدا 

در تقویم گنجانده شده بود.
به نظر می رسد تیم گیتی پسند بیشترین ضرر را در 

میان سایر تیم ها کرد چرا که از یک سو بازیکنان 
تمرینات در  این مسابقات در  برای  را  اصلی خود 
اختیار نداشت و از طرفی مصدومیت مصطفی نظری  
بدترین سوغات از این رقابت ها بود. طاهری ادامه داد: 
با توجه به شرایط فعلي فوتسال هر کس در فوتسال 
سرمایه گذاري کند ضرر کرده است و هرچه هم تیم 

ها اعتراض کنند فایده اي ندارد. 

اگر گفته حسین شمس در خصوص نبود فیزیوتراپ 
و  باشد  داشته  صحت  تیم  کنار  در  متخصص 
مصدومیت مصطفی نظری در صورت حضور پزشک 
در کنار تیم ملی به این شکل حاد نمی شد می توان 
چنین نتیجه گرفت که تیم فوتسال گیتی پسند قربانی 
فدراسیون فوتسال  کمیته  در  آقایان  سلیقگی   کج 

 شد. 

ورزش
خبر

ماهان به دنبال جبران مافات
برتر  لیگ  دوم  هفته  در  ماهان  فوالد  و  آهن  ذوب 
پیکار  شیراز  آ.اس  و  زنجان  شهرداري  با  بسکتبال 
 خواهند داشت. هفته دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه هاي
شهرهاي  در  دیدار  شش  برگزاري  با  امروز  کشور 

مختلف پیگیري مي شود.
برابر مهرام،  اول رقابت ها  ماهان که در هفته  فوالد 
 قهرمان ایران شکست خورد در این هفته به نظر مي رسد

کار چندان سختي نخواهد داشت. ماهاني ها در خانه 
میزبان تیمي هستند که براي اولین بار لیگ برتر را تجربه 
مي کند و در هفته نخست مغلوب پتروشیمي ماهشهر 
شده است. ذوب آهن که هفته پیش و در دیدار برابر تیم 
تازه وارد صنایع پتروشیمی، نا آماده بود، اما براي برد این 
هفته در خانه آ. اس شیراز به میدان می رود. ذوبی ها که با 
 خاطره باخت غافلگیرانه دو فصل پیش برابر شیرازی ها
به این شهر سفر می کنند برای ارتقا جایگاه خود در 

جدول به پیروزی در این دیدار نیاز دارند. 

هواداران باریج اسانس 
حاشیه سازی نکنند

بازیکن تیم والیبال باریج اسانس کاشان گفت: علت 
عملکرد بد تیم در ابتدای بازی، استرس بازیکنان بود.

سید جواد میرآفتاب در ارتباط با دیدار باریج اسانس 
و نوین کشاورز تهران اظهار داشت: در شروع بازی 
به  این هم  بد بودیم و اشتباهات زیادی داشتیم که 
دلیل استرس بازیکنان بود. اما در ادامه رفته رفته با 
این شرایط کنار آمدیم و توانستیم بازی را در دست 
بگیریم. وی ادامه داد: تغییراتی که در ترکیب تیم ایجاد 
شد و همچنین به کار بردن دقت بیشتر در ضربات 
آخر موجب شد تا وضعیت به نفع ما تغییر کند و در 

ادامه پیروز این دیدار سنگین شویم. 
میرآفتاب با اشاره به حاشیه سازی تماشاگران این دیدار 
گفت: این اتفاقات همیشگی است. اما هواداران باید 
سعی کنند به جای تشدید حواشی، تیم خود را تشویق 
کنند. وي خاطر نشان کرد: تیم باریج اسانس در دو 
سال پیاپي با قهرماني در دسته اول و حضور در مرحله 
نیمه نهایي لیگ برتر باعث باال رفتن انتظارات هواداران 
این تیم شده است. میرآفتاب بازي بعدي تیمش مقابل 
تیم والیبال کرمان را دشوار دانست و گفت: در لیگ 
امسال با توجه به یارگیري خوب تیم ها هیچ تیمي در 

برابر حریفش از پیش برنده نیست.
تیم باریج اسانس کاشان در هفته دوم لیگ برتر والیبال 
تیم  خود  میهمان  دو  بر  سه  نتیجه  با  یکشنبه شب 
گسترش فناوري نوین کشاورز تهران را با شکست 
بدرقه کرد. باریج اسانس چهارشنبه هفته جاری در 
سومین دیدار خود در این فصل میزبان تیم والیبال 

کرمان خواهد بود. 

پیش بینی افزایش 
بیمه شدگان ورزش روستایی 

به 50 هزار نفر
مهر: رئیس هیأت روستایی و عشایر استان اصفهان 
ورزشی  بیمه شدگان  رکورد  جاری  سال  در  گفت: 
روستائیان را شکسته و به مرز 22 هزار نفر رساندیم 
که امیدوارم این تعداد تا پایان سال به 50 هزار نفر 
رقابت های  اختتامیه  مراسم  در  اسدی  مهدی  برسد. 
فوتسال جام دهیاران استان اصفهان با اشاره به این که 
در مرحله نخست این رقابت ها 23 تیم شرکت کرده 
که تمام ورزشکاران این تیم ها را دهیاران و کارمندان 
برگزاری  داشت:  بیان  داده اند،  تشکیل  بخشداری ها 
منطقه  برای چهار  دهیاران  فوتسال  رقابت های جام 
نطنز، فریدون شهر، لنجان و مبارکه در استان اصفهان 
در نظر گرفته شد. وی تصریح کرد: این مسابقات در 
نوع خود بی نظیر است و برای نخستین بار در سطح 

کشور برگزار می شود.
 وی با بیان این که در سال جاری رکورد بیمه شدگان 
هزار   22 مرز  به  و  شکسته  را  روستائیان  ورزشی 
نفر رساندیم که امیدوارم این تعداد تا پایان سال به  
با  منعقده  تفاهمنامه  برسد، گفت: طبق  نفر  50هزار 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  معاونت 
اصفهان، 300 باشگاه مجهز ورزشی را برای روستائیان 

دایر می کنیم.

دوری شش ماه گتوزو از 
میادین به خاطر مشکل بینایی

جنارو گتوزو، ستاره خط میانی باشگاه میالن اعالم کرد 
با وجود مبارزه سخت با مشکلی که در چشمش ایجاد 
این  فوتبال خداحافظی نخواهد کرد.  دنیای  با  شده، 
 ستاره ایتالیایی بعد از اولین دیدار تیمش در رقابت های
این فصل سری آ که روز نهم سپتامبر مقابل التزیو 
برگزار شد، از میادین ورزشی به دور است. او در آن 
دیدار تنها 20 دقیقه بازی کرد و بعد از برخوردی که 
میان او و نستا به وجود آمد زمین مسابقه را ترك کرد. 
به گفته پزشکان، عصب ششم چشم این ستاره 33 ساله 
 فلج شده ؛ ناهماهنگی ای که به عصب مغزی ای بر 

می گردد که حرکات چشم را کنترل می کند. 
گتوزو در صحبت هایی گفت: برخوردی که میان من 
و نستا رخ داد، دلیل وقوع این مشکل نبود. این تنها 
برخوردی بود که به من کمک کرد تا به این بیماری 
پی ببرم. آن 20 دقیقه ای که مقابل التزیو بازی کردم 
برایم مثل یک کابوس بود؛ حس می کردم که انگار 
مست هستم. من زالتان ایبراهیموویچ را در چهار جای 
مختلف زمین می دیدم. من باید در چهار ماه آینده 
استراحت کنم و بعد از آن عمل جراحی روی چشمم 

انجام خواهد شد. 
میالن درحال حاضر با کسب ۱۱ امتیاز از هفت بازی 
در رده هفتم جدول قرار دارد و امشب مقابل پارما قرار 

خواهد گرفت.

 نجمه کرمي

ناسازگاری  ساز  بسکتبال،  برتر  لیگ  مسابقات  آغاز  از  قبل 
با  کنار  و  از گوشه  و  داد  آهن سر  تیم ذوب  ترك  برای  را 
مصاحبه های جنجالی خود اعالم کرده بود که قصد ماندن در 
این تیم را ندارد. ذوبی ها هم برای رفتنش شروطی گذاشتند 
مثل همان شرایطی که برای جابر روزبهانی قائل شدند! آرن 
 داوودی هم به خاطر قراردادی که با آنها داشت با ذوبی ها
توفیق  یک  شبیه  رسد  می  نظر  به  که  توافقی  کرد،  توافق 

اجباری باشد.
وضعيت خودت و تيم قبل از بازی با آ. اس شيراز 

چگونه است؟
بچه ها با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشتند از وضعیت 
خوبی برخوردارند. من و اوشین هم به جمع تیم اضافه شدیم 

و آماده ایم تا با تمام توان به مصاف حریف شیرازی برویم.
و  حرف  آهن،  ذوب  تيم  در  حضورت  برای  امسال 

حديث های زيادی مطرح بود. چرا؟
خوب یکسال از قرارداد من با ذوب آهن مانده بود، از طرفی 
50 درصد از مطالبات من از سال گذشته هنوز وصول نشده 
و نزدیک 9ماه هست که ما هیچ پولی دریافت نکردیم و از 
طرف دیگر قرار بود این تیم منحل شود و هیچ تکلیف خود 
این  تا  داد  هم  به دست  چیز دست  همه  و  دانست  نمی  را 

اتفاقات بیفتد. 
چی شد در ذوب آهن ماندنی شدی؟

خوب اول این که قرارداد داشتم، بعد هم دلم می خواست که 

بروم اما ذوب آهن قول هایی داد که امیدوارم برآورده شود، 
معوقه  حقوق  و  کنند  جذب  اسپانسر  تیم  برای  است  قرار 

بازیکنان را تا اواخر این هفته پرداخت کنند.
يعنی باشگاه رضايت نامه نمی داد؟

باشگاه رضایت نامه می داد اما شرایطی داشت که خوب نمی 
توانستم به آن عمل کنم در مقابل من هم برای ماندن شرایطی 

گذاشتم که با خیلی از آن شرایط باشگاه موافقت نکرد.
پس چرا ماندی؟

اولویت اول من ذوب آهن بود و دوست داشتم در تیم خودم 
بمانم اما اگر این اتفاقاتی که قولش را داده اند برای این فصل 
انجام نشود باید برای آینده فکری کرد. چون تاکنون که هیچ 

یک از شرایط ما را مهیا نکردند.
چه شرايطی؟

نگویم بهتره. فقط همین قدر بگویم که به هیچ کدام از آنها 
نرسیدیم اما مجبورشدیم که بمانیم و امیدواریم که امسال به 

خیر و خوبی تمام شود.
 پس برای جدايی از ذوب آهن لحظه شماری می کنی؟
به هیچوجه  آهن  امسال وضع ذوب  ولی  نه،  اینطور هم  نه 
نکردیم  دریافت  پولی  هیچ  که  است  ماه   9 نیست،  خوب 
سال قبل سختی زیاد کشیدیم و خیلی به ما سخت گذشت. 
امیدوارم که اتفاقات سال قبل دوباره امسال رخ ندهد و شاهد 

آن برنامه ها و بدقولی ها نباشیم.
با اين شرايط فكر می کنی ذوب آهن بتواند امسال 
از عنوان نايب قهرمانی خودش در ليگ دفاع کند و 

حضور شايسته ای در آسيا داشته باشد؟

و  کنیم  می  را  تالشمان  همه  ما  خوب 
زمانی  تا  ما  بیفتد.  اتفاق  این  که  امیدواریم 
تیم  اختیار  در  هستیم  آهن  ذوب  در  که 
را  خود  زحمت  و  تالش  تمام  هستیم، 

خواهیم کرد.
بين  که  اختالفاتی  رسد  می  نظر  به 
داشت  وجود  کوهيان  آقای  و  شما 
باعث شده بود که شما تمايلی برای 
ماندن در ذوب آهن  نداشته باشيد؟

است  گذشته  به  مربوط  بود  که  چیزی  هر 
این  کنم.  باره صحبت  این  در  نمی خواهم  و 

حرف ها مربوط به قبل از آغاز لیگ بود و االن 
من بازیکن این تیم هستم و با این تیم قرارداد دارم و کوهیان 

سرمربی من است. 
ندارم  دوست  ندارم.  جنجال  و  جار  و  حاشیه  حوصله  من 
 باشگاه به خاطر مصاحبه و صحبت کردن در این باره جریمه ام

کند.
بازی مقابل آ.اس را چگونه ارزيابی می کنی؟

برنده  اما می رویم که  نداریم  تیم شناختی  این  از  ما  خوب 
برگردیم.

بازی اول مقابل صنايع پتروشيمی چطور بود؟
کمبود  با  سنتر  پست  در  ما  تیم  بود.  سختی  خیلی  بازی 

بازیکن مواجه است و از طرفی بازیکن خارجی قدرتی 
در اختیار تیم حریف بود ولی خوشحالیم که با همه 

اینها توانستیم در این دیدار برنده شویم.

گفتگو

آرن داوودی در توفيق اجباری!

گیتی پسند، قربانی کج سلیقگی برخی آقایان در فدراسیون

دوست ندارم باشگاه جریمه ام کند

9 بازیکن بارسا، نامزد دریافت توپ طال
مجله معتبر فرانس فوتبال لیست 50 نامزد ابتدایی دریافت 

توپ طالی امسال را اعالم کرد.
 9 نام  اسپانیا،  دپورتیووی  موندو  ال  روزنامه  اعالم  طبق 
بازیکن بارسلونا در این لیست دیده می شود: مسی، اینیستا 
و چابی که فینالیست های سال گذشته دریافت این جایزه 
بودند، در کنار جرارد پیکه، کارلس پویول، سسک فابرگاس، 

داوید ویا، دانی آلوس و اریک آبیدال.
در اولین مرحله در مسیر انتخاب برنده توپ طالی فیفا در سال جاری ابتدا لیست 
50 نامزد دریافت این جایزه منتشر می شود و هفته آینده این لیست به 23 نفر کاهش 

خواهد یافت.
بازیکنان اسپانیایی رئال مادرید یعنی ایکر  از  بازیکن  نام سه  در این لیست 50 نفره 
کاسیاس، سرخیو راموس و ژابی آلونسو هم دیده می شود و کریستیانو رونالدو هم که 

به طور قطع نامش را در این لیست می بیند
اهدا می شود.  بازیکن دنیا  بهترین  به  جایزه توپ طال، جایزه ای است که هر ساله 
فیفا  بازیکن  برترین  معتبر  جایزه  دو  فوتبال  فرانس  مجله  و  فیفا   20۱0 سال  در 
نام تغییر  فیفا  طالی  توپ  نام  به  جایزه  این  و  کرده  تلفیق  هم  در  را  طال  توپ   و 

داد. 

دیدار دوباره گیتی پسند و کشاورز در تهران
تیم های والیبال گیتی پسند و باریج اسانس در هفته سوم 
کرمان  و  تهران  کشاورز  نوین  دیدار  به  والیبال  برتر  لیگ 
می روند. هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور 
امروز با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری 

می شود.
برتر  لیگ  سوم  هفته  در  اصفهان  پسند  گیتی  والیبال  تیم 
گیتی  است.  کشاورز  نوین  گسترش  تیم  میهمان  والیبال 

دادن رکورد شکست  ادامه  دنبال  به  پیروزی در هفته های گذشته  با دو  پسند که 
ناپذیری خود می باشد در شرایطی برابر تیم گسترش نوین کشاورز قرار می گیرد 
 که چندی پیش در یک دیدار دوستانه این تیم را در اصفهان و با قاطعیت شکست

داده بود.
شاگردان مصطفی کارخانه پس از برگزاری دیدار برابر شهرداری ارومیه به صورت 
مستقیم راهی تهران شده اند تا سومین دیدار خود در سوپر لیگ والیبال را انجام 
نوین کشاورز کسب  برابر  پیروزی سختی هفته پیش  اسانس که  باریج  اما  دهند.  
با  تواند  می  اسانس  باریج  کند.  پذیرایی  کرمان  از  خانه  در  دیگر  بار  باید  کرد 
تداوم جدول  در  خود  صعودی  روند  به  کرمان  نشین  قعر  نماینده  برابر   پیروزی 

بخشد. 

بازیکنان ذوب آهن پولدار می شوند
سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مصمم هستیم تیم 
گسترش فوالد را شکست دهیم و جام حذفی را با قدرت 
بازیکنان  مطالبات  هفته  آخر  تا  است  قرار  و  رویم  پیش 

پرداخت شود.
 اصغر فروتن در آستانه بازی حذفی این تیم برابر گسترش 
بازیکنان  با  استقالل  با  بازی  از  بعد  کرد:  اظهار  فوالد 
مصمم  و  داریم  خوبی  شرایط  و  داشته ایم  صحبت هایی 

هستیم جام حذفی را پر قدرت ظاهر شویم.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به این که در دو دوره قبلی جام حذفی، گسترش فوالد 
موفق به شکست ذوب آهن شده و در این دیدار هم بی شک کار آسانی پیش رو ندارید، 
 اظهار داشت: ما باید در جام حذفی نتیجه بگیریم و مطمئن باشید این تیم را شکست

می دهیم.
فروتن در خصوص بدهی بازیکنان گفت: مسئوالن و بازیکنان تیم ذوب آهن با هم 

هم دل هستند و مدیران شرکت و باشگاه بازیکنان ما را درك می کنند.
وی با بیان این که طبق دستورالعمل، بدهی بازیکنان پرداخت خواهد شد، افزود: ما 
تا آخر هفته بدهی بازیکنان را پرداخت می کنیم، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز 

ندارد. 

چارچوب

منهای فوتبال 

فارس: رئیس هیأت بیلیارد چهارمحال و بختیاری از حضور تیم 
بیلیارد این استان در مسابقات قهرمانی کشوری خبر داد.

جمشید جانثاری اظهار داشت: در حال حاضر افزون بر 250 
بیلیارد باز آموزش دیده در این استان فعالیت می کنند.

وی افزود: استعدادهای فراوانی در بین ورزشکاران این استان 
وجود دارد که در صورت توجه کافی مسئوالن و فراهم شدن 
شرایط و امکانات الزم در آینده ای نزدیک شاهد رشد و توسعه 

بیلیارد استان خواهیم بود.
جانثاری اضافه کرد: تیم بیلیارد این استان با کسب عنوان قهرمانی 
مسابقات منطقه ای بیلیارد که به میزبانی شهرکرد برگزار شد، مجوز 
حضور در مسابقات کشوری را به دست آورد. رئیس هیأت بیلیارد 
چهارمحال و بختیاری افزود: تیم بیلیارد این استان در این مسابقات 
موفق شد عنوان نخست را در بخش ایت بال و مقام سومی بخش 

اسنوکر را به دست آورد.
جانثاری خاطرنشان کرد: تیم استان با کسب عنوان قهرمانی این 
مسابقات، نماینده منطقه پنج کشور در مسابقات کشوری خواهد 
بود. وی با بیان این که در حال حاضر رشته ورزشی ایت بال به  
صورت پایه ای در این استان فعال است، گفت: با توجه به این که 
در گذشته به رشته ورزشی ایت بال در بین گروه سنی 9 تا ۱7 
سال کمتر توجه می شد، اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته به 
دنبال نهادینه کردن این رشته ورزشی در بین نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن این استان هستیم. 
برگزاری  و  بانوان  بال  ایت  کردن  فعال  کرد:  جانثاری تصریح 
دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان از مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته به  منظور توسعه این رشته ورزشی در مدت یک سال 

گذشته است.
وی با بیان این که ایت بال چهارمحال و بختیاری در بین 3۱ استان 
کشور رتبه ششم را به خود اختصاص داده است، گفت: در سال 
گذشته ایت بال استان در رده 27 کشور قرار گرفته بود که در طی 

یک سال گذشته با برنامه ریزی و اقدامات انجام گرفته با صعود 2۱ 
پله ای در حال حاضر در رده  ششم جدول قرار گرفته است.

رئیس هیأت بیلیارد چهارمحال و بختیاری افزود: ارتقای جایگاه 
ایت بال این استان به سکوی نخست از مهم ترین اهداف فرا روی 

این هیأت در افق چشم انداز سه سال آینده است.
وی با اشاره به مشکالت فرا روی این رشته ورزشی، گفت: عدم 
رسانه ای شدن این رشته ورزشی، پرهزینه بودن و گران بودن 
تجهیزات و نبود اسپانسر از مهم ترین مشکالت این رشته ورزشی 
در استان چهارمحال و بختیاری است. مسابقات بیلیارد قهرمانی 
منطقه پنج کشور از تاریخ بیست و هفتم لغایت 29 مهرماه جاری 
با حضور ورزشکارانی از استان های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه 

و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد. 

حضور تیم بیلیارد چهارمحال و بختیاری در مسابقات کشوری

در  حضور  منظور  به  کشورمان  پوش  ملی  رکابزنان  ایمنا: 
رقابت های جام جهانی دوچرخه سواری قزاقستان در مواد 

پیست، شنبه هفتم آبان ماه راهی آستانا می شوند.
سواری  دوچرخه  استقامت  نیمه  و  سرعت  ملی  های  تیم 
ایران برای حضور موفق در رقابت های جام جهانی پیست 

قزاقستان، شنبه هفتم آبان ماه راهی آستانا خواهند شد.
قزاقستان،  پیست  جهانی  جام  سواری  دوچرخه  مسابقات 
یکی از معتبرترین رقابت های این رشته ورزشی برای کسب 
سهمیه المپیک است و تیم دوچرخه سواری کشورمان شانس 
بسیار خوبی برای کسب سهمیه المپیک 20۱2 لندن در ماده 

اومنیوم در این رقابت ها دارد.
رقابت های دوچرخه سواری جام جهانی قزاقستان در پیست 
 250 متری سرپوشیده و چوبی »Sary-Arka« برگزار می شود
که این پیست یکی از بهترین پیست های دوچرخه سواری 

جهان به حساب می آید.
تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان، به منظور حضور موفق در 
این رقابت ها و برای برگزاری اردو و آشنایی با مکان برگزاری 
 مسابقات، طبق تصمیم مسئوالن فدراسیون دوچرخه سواری،

شش روز زودتر راهی این کشور خواهد شد.
عالوه بر حضور مهدی سهرابی به عنوان نماینده کشورمان 
رضا  رضوی،  خراسان  از  دانشور  محمد  اومنیوم،  ماده  در 
جبرئیلی از مازندران و علی علی عسگری از البرز در مواد 
200 متر، کایرین و تیم اسپرینت در این رقابت ها شرکت 

خواهند کرد.
پیست  جهانی  جام  رقابتهای  استقامت  نیمه  های  رشته  در 
قزاقستان، تیم ایران با ترکیب محمد رجبلو از تهران، حسین 
از  جنت  حامد  و  لرستان  از  ترابی  علی  اصفهان،  از  ناطقی 
اصفهان در مواد چهار کیلومتر انفرادی، چهار کیلومتر تیمی و 
 دور امتیازی به منظور کسب تجربه برای حضور در رقابت های

قهرمانی آسیا، حضور خواهند داشت.
سواری  دوچرخه  ملی  تیم  سرمربی  نیگل  توماس  مارکوس 
کشورمان در این رقابت ها که حدود یکسال از حضور وی در 
ایران می گذرد، دست به جوانگرایی خوبی زده و مهم ترین 
 هدف خود را از حضور در ایران، نزدیک کردن دوچرخه سواران

ایرانی به رده های جهانی قرار داده است. 
تاریخ  از  پیست  جهانی  جام  سواری  دوچرخه  مسابقات 
میزبانی  به  روز  دو  مدت  به  جاری  سال  ماه  آبان  سیزدهم 
کشور قزاقستان و در شهر آستانا برگزار می شود. شهر آستانا 
کشور  این  بزرگ  شهر  دومین  و  قزاقستان  جدید  پایتخت 
شهر  این  و  کنند  می  زندگی  آن  در  نفر  که7۱0/000  است 

3۴7 کیلومتر با سطح دریا فاصله دارد.

سهمیه المپیک لندن در انتظار رکابزنان اصفهانی



موفقیت مفهومی بسیار کلی و گسترده است 
و برای هر کس ویژگی های خاصی را شامل 
می شود اما همه تصور می کنند، موفقیت یک 
فرآیند ذهنی و درونی است که بازدهی بیرونی 
پیدا می کند اما این داستان نیست. بسیاری از 
مردم از یک واقعیت مهم غافل هستند و آن 
عنوان  تحت  است  چیزی  مهم  بسیار  نقش 
درصد  می تواند  به راحتی  که  زندگی  الگوی 
ببرد. در  پایین  باال و  یا  موفقیت را  موفقیت 
واقع اگر کسی پتانسیل موفقیت را داشته باشد 
اما برای رسیدن به آن برنامه زندگی خود را 
درست تنظیم نکند، شانس موفقیت او بسیار 
یا  موقعیت ها  روز  طول  در  می آید.  پایین 
شانس هایی برای ما پیش می آید که اگر بتوانیم 
به موقع تصمیم بگیریم و از آن ها استفاده کنیم 
اینجا  در  یافت.  خواهیم  دست  موفقیت  به 
نکاتی را به شما معرفی می کنیم که می تواند 
به شما کمک کند تا بتوانید از این موقعیت ها 
بهتر بهره مند شوید. شاید این نکات در نگاه 
نخست بچگانه و پیش پا افتاده به نظر برسند اما 
واقعیت این است که تأثیری باورنکردنی در 
مسیر موفقیت بازی می کنند. در ضمن یادتان 
باشد استثنا همیشه وجود دارد اما این نباید 
را  ثابت شده  اصول  برخی  باعث شود شما 

کنار بگذارید.
خواب نامتعادل

شاید ندانید که عمده افراد موفق اگر در یک 
ویژگی مشترك بوده باشند آن سحرخیزی است. 
کسانی که زیاد می خوابند و دیر از خواب بیدار 
می شوند، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا 
بپرد و برای کار و فعالیت  از سرشان  خواب 
روزانه آماده شوند. بنابراین اگر کسی می خواهد 
موقعیت های  از  استفاده  برای  بیشتری  شانس 
پیش آمده داشته باشد باید زمان بیشتری بیدار 
را  موقعیت ها  این  بتواند  تا  باشد  هوشیار  و 
ببیند و از بین آن ها انتخاب کند. حاال اگر قرار 
است در طول روز ۱0موقعیت و شانس خوب 
برای کسی به وجود بیاید آدم خوش خواب تا 
به خودش بیاید بخشی از آن ها را از دست داده 

است. پس اگر بنا دارید آدم موفقی باشید باید 
کمی سختی بکشید و صبح ها زودتر از خواب 

بیدار شوید.
می  اخالق  خوش  را  شما  که  غذاهايی 

کند
آدم  یک  با  دارید  دوست  باشید  خودتان  اگر 
با یک  یا  خوش اخالق طرف حساب باشید 
فرد بدا خالق و کسل؟ گرچه بخشی از خوش 
اخالقی ذاتی است اما مقداری هم به حس و 
حال و در اصطالح به خود فرد برمی گردد. آدمی 
که حس و حال درستی ندارد ناخواسته بداخالق 
و بهانه گیر می شود. یکی از مهم ترین نکات برای 
داشتن حس و حال خوب به میزان قند خون 
بستگی دارد. اگر قند خون که اصلی ترین غذای 
سلول های مغزی است پایین باشد آدم بداخالق 
و عصبی می شود و انرژی و توان الزم برای کار 

را از دست می دهد.
راه حل کاربردی: نخست این که به هیچوجه 
وقت  اگر  حتی  ندهید.  دست  از  را  صبحانه 
و  شیر  لیوان  یک  ندارید  را  صبحانه  خوردن 
یک موز متوسط می تواند انرژی الزم را برای 
فعالیت شما به مدت چند ساعت تامین کند. در 
ضمن موز جدا از این که قند خون را به شکل 
ویتامین  درصد   30 بلکه  می برد  باال  مالیمی 
6B مورد نیاز روزانه را هم تأمین می کند. این 
ویتامین باعث می شود، مقدار سروتونین تولید 
شده مغز اندکی افزایش یافته و توان مقابله با 
شرایط دشوار را در شما افزایش می دهد. البته 
در خوردن موز باید تعادل را حفظ کرد چون 
ماده غذایی  باعث چاقی شود. کاهو  می تواند 
مفیدی برای کنترل عصبانیت و بهتر شدن خلق 
و خو است و همچنین برای درمان کم خوابی هم 

بسیار مؤثر است. تحقیقات نشان داده، چربی 
سالم امگا3 کسالت را برطرف کرده و حس و 
حال شما را بهتر می کند. یکی از بهترین منابع 
این چربی ماهی تن است و خوردن آن را در 
برنامه غذایی تان بگنجانید. در عین حال مصرف 
روزانه اسفناج، گردو روغن سویا و کلم پیچ را 
فراموش نکنید. برای تامین قند خون از خوردن 
چون  کنید  پرهیز  امکان  حد  تا  شیرین  مواد 
باعث اضافه وزن و افزایش خطر ابتال به دیابت 
می شوند. در عوض خوردن کربوهیدارت های 
پیچیده مثل سیب زمینی پخته یا تنوری، برنج، 
غالت، نان گندم یا جو)البته به مقدار متعادل( 
را  وزن  اضافه  جلوی  می تواند  این که  ضمن 
بگیرد به با باال بردن متعادل قند خون کمک 
کرده و جلوی بدخلقی و عملکرد پایین مغزی 
را می گیرند. اگر هم احساس کسالت و کمبود 

مقداری  خوردن  دارو  بهترین  می کنید  انرژی 
ویتامین C است. شما می دانید که می توان آن را 
در میوه های خانواده مرکبات مثل پرتقال و لیمو 
هم پیدا کرد. ولی احتماالً نمی دانید که می توان 
سیب  بروکلی،  کلم  شیرین،  قرمز  فلفل  در 
زمینی، موز سبز و کلم پیچ نیز آن را پیدا کرد. 
شنا ورزشی مفرح، آرام بخش و بسیار مفید است 
که مثل دویدن تمام بخش های بدن را تقویت 

می کند و شرایط بدنی را بهبود می بخشد.
ز نيرو بود مرد را راستی

شاید فکر کنید این دیگر هیچ ربطی به داستان ما 
ندارد اما این طور نیست. اتفاقاً قوی بودن بدن به 
واسطه یک رژیم غذایی صحیح و برنامه ورزشی 
منظم می تواند شانس موفقیت در عرصه زندگی 
را باالتر ببرد. ابتدا بگذارید ببینیم چرا باید ورزش 
کنیم؟ نخستین چیزی که به ذهن می رسد برای 
سالمت است. دومی شاید تناسب اندام باشد اما 
سئوال اینجاست که هر دوی این ها به چه دردی 
می خورند؟ اصلی ترین کاربرد یک بدن سالم 
که قوای بدنی مطلوبی دارد )یعنی نیازی هم 
نیست یک ورزشکار حرفه ای باشیم( این است 
که شانس شما را برای استفاده از موقعیت هایی 
که در زندگی پیش می آید افزایش می دهد. اگر 
نمی توانید آن طور که  باشد شما  بدن ضعیف 
دل تان می خواهد کار کنید، زود خسته می شوید 
و همین می تواند باعث بد اخالقی و افسردگی 

شود.
توصیه کاربردی: صحبت درباره یک رژیم غذایی 
مناسب و یک برنامه ورزشی در این مختصر 
ناممکن است اما می توانیم این چند توصیه کلی 
را ارائه دهیم. در رژیم غذایی خود میوه و سبزی 
را لحاظ کنید. تا حد امکان از خوردن غذاهای 
فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس و انواع 
فست فود خودداری کنید. نوشابه به خصوص 
ساده ترین  بگذارید.  کنار  را  غیر  رژیمی  انواع 
برنامه ورزشی پیاده روی سریع هر بار حدود 
20 الی 30 دقیقه سه بار در هفته است به نحوی 
که ضربان قلب را افزایش دهد. اگر حس و حال 

دویدن داشته باشید که چه بهتر.

هم گام با علم زندگی کنيد

شانس موفقیت بیشتر با الگوی مناسب زندگی
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صفحه آخر
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امام صادق)ع(: 
هيچ مردی نيست که تكبر 
بورزد يا خود را بزرگ 
بشمارد مگر به خاطر ذلتی که 
در نفس خود می يابد.

خبر
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محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 
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چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

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

تولد یک ستاره
آیینه هایی که  از  با استفاده  اخترشناسان موفق شدند 
قادرند نور کورکننده یک ستاره را محو کنند، نخستین 
تصویر مستقیم از شکل گیری یک سیاره جدید را که 
به دور ستاره اش در حال چرخش است، تهیه کنند. 
سیستم LkCA ۱5 شامل یک دنیای داغ و در حال 
به هم پیوستن است که در فاصله بین ستاره و دیسک 
خارجی غبار قرار دارد، به طور دقیق مطابق با اغلب 
تئوری هایی که درباره شکل گیری سیارت وجود دارد. 
این کشف پیروزی بزرگی برای شکارچیان سیارات 
به  منحصر  تلسکوپی  تکنیک های  و  خورشیدی  فرا 
فعال  اپتیک  محققان  آن،  در  که  تکنیکی  است.  فرد 
را با یک روش پنهان کردن نور ترکیب کردند تا نور 

ستاره را بلوکه کنند.

چشم انداز بازار کار آمریکا
ايسنا: یک بررسي خصوصي نشان داد برنامه استخدام 
شرکت هاي آمریکایي، منعکس کننده بدترین چشم انداز 
استخدام در این کشور از ژانویه 20۱0 به شمار مي رود 
زیرا تقاضا در این کشور کند شده است. انجمن ملي 
کرد شرکت هاي  اعالم  واشنگتن  در  بازرگاني  اقتصاد 
کمتري در مقایسه با بررسي ماه ژوییه، پیش بیني مي 
کنند شمار حقوق بگیرانشان در شش ماه آینده افزایش 
پیدا کند در حالي که بیشتر آنها قصد تعدیل کارکنان را 
دارند. شرکت ها نسبت به بحران بدهي اروپایي نگران 
هستند به طوري که 30 درصدي نظرسنجي شوندگان 
میزان  کاهش  بحران موجب  این  اند  کرده  بیني  پیش 

فروش تا اوایل سال 20۱2 مي شود.

Gmail طراحی جدید
 

تیم Gmail به صورت اشتباهی ویدئویی را بر روی یوتیوب 
منتشر کرد. در این ویدئو که به صورت اتفاقی توسط یکی 
از کاربران یوتیوب مشاهده و دانلود شده و سپس بار دیگر 
بر روی یوتیوب قرار گرفته است، جیسون کورنول، یکی از 
اعضای تیم طراحی گوگل می گوید: طی این مدت به سختی 
مشغول کار بودیم تا چهره ای جدید برای Gmail ارائه کنیم. 
ما به کلی طراحی Gmail را تغییر داده ایم. تغییرات ایجاد 
شده در Gmail در نگاه اول کوچک به نظر می رسد اما 
طرح جدید انعطاف پذیری را در آن بسیار باال برده و چهره 

ای شبیه به گوگل پالس به آن داده است. 

در طول روز 
موقعيت ها يا 

شانس هايی برای ما 
پيش می آيد که اگر 

بتوانيم به موقع 
تصميم بگيريم و از 
آن ها استفاده کنيم 
به موفقيت دست 

خواهيم يافت

اضطراری  اسکان  بزرگ  مانور  پایان  از  پس  جمعه  روز  آیینی  طی 
استان اصفهان در شهرستان اردستان با حضور مهندس قدمی معاون 
وزیر کشور و رئیس هماهنگی ستاد مدیریت بحران کشور با هزینه 
۱6/000/000/000 ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران استانداری و 
شهرداری نجف آباد در ضلع غربی ناحیه یزدانشهر از منطقه 2 شهرداری 
نجف آباد به عنوان سالن فرهنگی، ورزشی یزدان پاك اولین مکان در 

موضوع مدیریت بحران شهرستان نجف آباد افتتاح شد.
در این آیین معاون وزیر کشور گفت: کشور عزیز ما یکی از کشورهای حادثه 
خیز و درگیر با بالیای طبیعی است که آمار مؤید این است لذا مسئولین در 
 صدد انجام تدابیری برای مهار این حوادث و بالیا هستند و همواره به این 
می اندیشند که چگونه با این بالیا به مقابله برخیزند که یکی از ماحصل 
آن تدابیر ساخت سالن های چند منظوره مدیریت بحران است سالن 
هایی که در مواقع غیر بحرانی سالن های ورزشی هستند و به منظورهای 

دیگری به غیر از بحران نیز می تواند استفاده شود.

مجموعه  این  وقت  هیچ  کنیم  می  دعا  ما  افزود:  ادامه  در  ایشان 
 برای حوادث استفاده نشود اما آمادگی ها خود شرط است ما باید 
آموزش های الزم را ببینیم تا اگر خدای ناکرده حادثه ای در کشور 
صورت گرفت همه آمادگی کمک به آسیب دیدگان را داشته باشیم 

و بتوانیم به زودی وضعیت را به صورت عادی برگردانیم.

در ادامه مراسم، منصور شیشه فروش مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استان اصفهان گفت: به همان دلیل که شهرستان نجف آباد بخش 
اعظم جنگ را به عهده گرفته بود باز هم می تواند، اگر خدای ناکرده 
در کشور مشکلی پیش آمد توان مدیریت بخش عمده ای از کشور 
را داشته باشد. مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان افرود: 
سیاست سازمان بر این بود که با ایجاد سامانه های خاص در امداد 
و برخورد با حوادث و پیشگیری با ایجاد سالن های چند منظوره 
خود را آماده کند. لذا ایجاد سالن های چند منظوره در دستور کار 
قرار گرفت و استعداد باالی نجف آباد باعث شد یکی از این سالن 
ها در نجف آباد باشد که امروز شاهد بهره برداری خیلی سریع در 

ردیف اولین های کشور از این طرح باشیم.
ولی  نگیرد  ای صورت  هیچ وقت حادثه  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
ایفای نقش  به  فرمانداری  نظر  این مجموعه زیر  در شرایط بحران 

خواهد پرداخت.

آیین بهره برداری از:

مجموعه مدیریت بحران 
شهرداری نجف آباد

کشور عزيز ما يكی از کشورهای حادثه 
خيز و درگير با باليای طبيعی است که آمار 
مؤيد اين است لذا مسئولين در صدد 
انجام تدابيری برای مهار اين حوادث و باليا 
هستند و همواره به اين می انديشند که 
چگونه با اين باليا به مقابله برخيزند


