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رهبر انقالب اسالمی:
دولت اوباما، شریر و غیرقابل اعتماد

فرمانده نیروي زمیني ارتش: 
بازوان نظامي کشور 
در اوج آمادگي هستند

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: تا پایان وقت اداری مورخ 89/1/11 

شهردار اصفهان انتقاد کرد:

خسارات میلیاردی به پل ها وبزرگراه های 
سطح شهر به علت تردد خودروهای سنگین
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مدیرکل امور روس��تاها و دهیاری های 
از  اس��تانداری چهارمح��ال و بختی��اری 
ب��رای  اش��تغالزا  وام ه��ای  پرداخ��ت 
افزایش سطح س��رانه درآمد روستاییان 
تا پایان امس��ال در این اس��تان خبر داد. 

علی محمدی از پرداخت وام های اش��تغالزا برای افزایش س��رانه درآمد 
روستاییان در این اس��تان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نامگذاری 
س��ال جاری با عنوان س��ال همت مضاعف، تالش مضاعف از س��وی 

مقام معظم رهبری و...

طی حکمی از سوی دکتر علی سعیدلو، 
رئیس س��ازمان تربیت بدنی کش��ور، 
دکت��ر رش��ید خدابخ��ش ب��ه عنوان 
مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان 
منصوب ش��د و مراس��م معارفه او با 

حضور رؤس��ای هیأت های ورزشی و پیشکس��وتان ورزش در تاالر 
شهروند برگزار شد. دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان درباره 
انتخاب دکتر رشید خدابخش اظهار داشت: از مهندس غالمرضا شیران 
ب��ه پاس خدمات صادقانه که در جامعه ورزش انجام داد باید قدردانی 

و تشکر کرد ...

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

 اتمام پروژه میدان امام علی )ع( 
از مهمترین برنامه های شهرداری در سال 
جدید است. به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان، دکت��ر علیرضا ق��اری قرآن،

احداث پارکینگ و خیابان گلدسته، پروژه تقاطع ورودی پارک کوهستانی 
صفه، ادامه پروژه ش��هید همت، ش��هید الوینی، ایج��اد پارکینگ طبقاتی 
نیکبخت، احداث خیابان های حمزه اصفهانی، آذر و تاکسیرانی را 9 پروژه 

شاخص در سال 89 دانست ...

   زاینده رود
هیأت دولت در نشست هفتگی خود به ریاست رئیس 
جمهور اسالمی ایران عصر یکشنبه، »علی اصغر عنابستانی« 
را ب��ه عنوان اس��تاندار جدی��د چهارمح��ال و بختیاری 
منصوب کرد. علی اصغر عنابس��تانی متولد س��ال 1350 
شهرس��تان سبزوار استان خراس��ان رضوی است که در 
رأس مدیریت اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته 
است. هیأت دولت با انتخاب عنابستانی نشان داد که به 
نیروهای جوان اعتماد راس��خ دارد و برای اداره کشور به 
ویژه مدیریت کالن به نیروهای جوان، ارزش��ی و متعهد 

برای ساختن ایرانی آباد اعتقاد کامل دارد. 
علی اصغر عنابستانی در وبالگ شخصی خود نوشته 
اس��ت که در قریه عنابستان از توابع شهرستان سبزوار به 
دنی��ا آمده و دوران ابتدای��ی و راهنمایی تحصیلی را در 
مشهد گذرانده و همزمان با شروع دبیرستان به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل اعزام شده است. وی دانش آموخته 
رش��ته حقوق اس��ت و مدتی به عنوان معاون مؤسس��ه 
جوانان آس��تان قدس رضوی، فعالیت داشته و مدتی هم 
معاون فرهنگی- اجتماعی، سازمان نظام پرستاری کشور 
بوده است. مسئولیت ستاد مردمی انتخابات احمدی نژاد 
در اس��تان خراس��ان رضوی، مدیر کل��ی امور اجتماعی 
اس��تانداری و معاونت اس��تانداری و فرمانداری سبزوار 
از پستهای پیشین استاندار جدید چهارمحال و بختیاری 
بوده اس��ت. عنابس��تانی پس از انتخاب��ات هم به عنوان 
معاون امور اجتماعی دستیار ارشد رئیس جمهور در نهاد 
ریاست جمهوری مشغول فعالیت شد. رجبعلی صادقی 
استاندار پیشین چهارمحال و بختیاری نخستین استاندار 
بومی این اس��تان بود که توانست یک دوره کامل کاری 
چهارس��اله را در مدیریت اس��تان در خدمت رسانی به 
مردم در دولت نهم مشغول باشد. صادقی، در دولت دهم 
نیز تاکنون به مدت 9 ماه فعالیت داش��ت و فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی دولت نهم را در دولت دهم پیگیری 
کرد. استان چهارمحال و بختیاری دارای هفت شهرستان 
است و از دو بخش چهارمحال و بختیاری تشکیل شده 
اس��ت. گویش قالب استان فارس��ی، گویش رایج بیشتر 
مناطق بختیاری نش��ین، لری بختی��اری و گویش برخی 

مناطق چهارمحال نیز گویش ترکی قشقایی است.

صفحه 4

استاندار جدید 
چهارمحال و بختیاري منصوب شد

اتمام پروژه زیرگذر میدان امام علی)ع( 
مهمترین برنامه سال جاری

پرداخت وام های اشتغالزایی 
به روستاییان چهارمحال و بختیاری

در مراسم معارفه مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان:
تفکر من کار تیمی است

آگهی نوبت دوم 
واگذاری 8 دستگاه مینی بوس به بخش غیردولتی

ــماره 1311 مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــتان به اس ــهر بهارس ــل و نقل همگانی ش ــازمان حم س
ــورای اسالمی شهر بهارستان، تعداد 8 دستگاه مینی بوس مدل کوروز را  1388/12/27 ش
جهت جابجایی مسافر در خطوط داخلی شهر طبق ضوابط و آیین نامه واگذاری وزارت کشور با 
قیمت یارانه ای به مبلغ تمام شده به صورت نقدی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای 
ــهری و توانمند در امر سرویس دهی  ــابقه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی ش مجوز و س
مسافر باشند واگذار می نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت مدارک شرح خدمات واگذاری 
از تاریخ نشر آگهی به مدت چهار روز کاری به دفتر سازمان واقع در شهر بهارستان، خیابان 
آزادی، طبقه همکف، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. )سازمان در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است و هزینه دو نوبت آگهی به عهده برگزیده می باشد(. 

 سازمان حمل و نقل همگانی  شهرداری بهارستان

تلفن تماس 0312-3184023-4 
اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد و سودرجان

)نوبت دوم(آگهـی مناقصه

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد موافقتنامه شماره 20/5/155822 مورخ 88/9/5 
ــتانداری در نظر دارد پروژه دیواره سازی مسیل- کانال  معاون محترم برنامه ریزی اس
ــودرجان را با اعتباری بالغ بر 500/000/000 ریال  ــطحی کلیشاد و س دفع آبهای س
ــتگاه نظارت از طریق استعالم بهاء اقدام و با  ــه و مشخصات و دستور کار دس طبق نقش

پیمانکار واجد شرایط انعقاد قرارداد نماید.
ــه و مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت  ــنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقش 1- پیش

اداری روز چهارشنبه مورخ 89/1/25 به شهرداری کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
ــنبه  ــج ش ــا روز پن ــر ت ــود را حداکث ــنهادات خ ــد پیش ــدگان بای ــنهاد دهن 2- پیش
ــتعالم و  ــده )پاکت الف محتوی برگ اس مورخ 89/1/26 در دو پاکت الک و مهر ش
نقشه و مشخصات و ضمانتنامه پیمانکار و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد قیمت که به 
حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا شده باشد( را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت دارند.

سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان در نظر دارد انجام امور 
ــتیبانی اداره کل و شهرستانهای تابعه  خدماتی ، تدارکاتی و پش
ــرایط به مدت  ــرکت واجدالش را از طریق مناقصه عمومی به ش

یکسال واگذار نماید.
ــد جهت آگاهی  ــرکت در مناقصه می توانن ــذا متقاضیان ش ل
ــایر موارد  ــناد و مدارک و س ــرایط مناقصه و دریافت اس از ش
مربوطه از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
 www.esfahan-tebyan.ir ــایت 89/1/26 به آدرس س
ــالمی واقع در  خیابان مسجد سید،  ــازمان تبلیغات اس یا به س
ــناد و مدارک تکمیل  ــب خیابان پنج رمضان مراجعه و اس جن
ــده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 89/1/30  ش

به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
) ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(

شماره تلفن تماس جهت آگاهی بیشتر 3368082 – داخلی 50

آگهـی مناقصه

روابط عمومی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان
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سراسری

کره شمالی سرسخت و روسیه 
در حال احیا

ک��ره ش��مالی: بوش نس��بت به کره 
ش��مالی دو ن��وع راهبرد را پ��ی گیری 
کرد. از زمان افش��ای برنامه غنی سازی 
اورانی��وم در 2002 تا انفج��ار اتمی در 
2006، ک��ه امریکا کوش��ید مس��تقیمًا و 
از طری��ق متح��دان منطق��ه ای حداکثر 
فش��ارهای اقتصادی و سیاسی را بر کره 
شمالی وارد کند - اما مؤثر نیافتاد - زیرا 
متأسفانه چین و کره جنوبی کمک هایی 

را به او کردند.
ب��ا انفجار بمب اتمی، بوش رویکرد 
جدید خود را شروع کرد. آغاز گفتگوی 
دوطرف��ه، فش��ارهای اقتص��ادی روب��ه 
کاه��ش، و پاداش های اضافی به منظور 
گام برداش��تن کره شمالی به سوی خلع 
سالح هسته ای، اما آنها تمام و کمال در 
مذاکرات و توافقات شرکت نمی کردند. 
برای مثال نقش و میزان مش��ارکت خود 
را در توافق��ات پنهانی ب��رای فروش و 
انتقال دانش هسته ای به سوریه و سایر 
مس��ائل نظامی ب��ا دیگر نق��اط را نمی 
پذیرفتن��د. ب��ا آمدن دول��ت جدید هیچ 
برنام��ه دیگری برای تکمی��ل همکاری 
مش��ارکت جویانه و مذاکرات دو و چند 
جانبه در صورتی که دولت پیونگ یانگ 
ب��ر همین راه و روش باقی بماند، وجود 
نخواهد داشت. به مانند مثال موفق لیبی، 
که با ترکیب فش��ارهای زیاد و س��خت 
و با تش��ویقات خوب، تمام ش��رایط را 

پذیرفت.
: اگ��ر تاکن��ون تردی��دی  روس��یه 
نس��بت به ماهیت روس��یه در حکومت 
پوتین وجود داش��ت، ب��ا وقوع حوادث 
گرجس��تان معل��وم ش��د ک��ه همچنان 
نوس��تالژی امپراطوری، زخم خورده از 
جنگ س��رد، و تحریک شده با افزایش 
قیمت منابع سوختی فسیلی، این آمادگی 
را دارد که به خوی تجاوزکارانه خویش 

بازگ��ردد. ب��ه خص��وص در ارتب��اط با 
همس��ایگان خویش که تمایلی به سوی 
غ��رب دارند. دولت جدید باید اقدامات 
قاطعانه روسیه در اروپا را با یک نگاه به 
تحوالت در آسیا رصد کند؛ زیرا چه بسا 
روس��یه در رفتار جدید خویش بخواهد 
بار دیگر به س��وی متحدان شرقی خود 
گام بردارد. چین و روس��یه همزمان دو 
دشمن مش��ترک دارند : هژمونی امریکا 
و اس��الم گرایی در آسیای مرکزی. البته 
ساختار پیمان اس��تراتزیک روسیه چین 
دارای ای��رادات جدی ای اس��ت که به 
س��ادگی می ش��ود به س��طح بیاید، اگر 
روس��یه بخواهد خویش��تن را با آسیا و 

اروپا بازتعریف کند.
ورود سیل آسای مهاجران غیرقانونی 
چینی به اس��تان های شرق دور روسیه، 
به ع��الوه فروش س��الح های بس��یار 
پیشرفته روس��یه به چین که این نگرانی 
را دارد که روزی علیه خود روس��یه نیز 
به کار رود، همراه با پیچیده شدن روابط 
و نیاز طرفین به یکدیگر، میان برخی از 
سیاست مداران روسی این نگرانی را به 
وجود آورده اس��ت که نکند توازن این 
رابطه به ضرر روسیه به هم بخورد. بدین 
س��بب ایشان راهها و شرکای جدیدتر و 

متنوع تری را پیشنهاد می کنند.
آمری��کا ت��الش م��ی کن��د ک��ه که 
رفتاره��ای او و متحدانش به نزدیک تر 
ش��دن روس��یه و چین منجر نش��ود که 
در ای��ن رابط��ه از یک س��و می توان بر 
منافع و مس��ائل مش��ترک، مثل مبارزه با 
اسالم گرایی، تروریسم و قاچاق سوخت 
و کاال همکاری کرد و از سوی دیگر در 
درازمدت باید این امکان باز بماند که با 
به کنار رفتن پوتینیسم از فضای روسیه، 
او بخواه��د متحدی در غ��رب به جای 
چی��ن در حال قدرت گرفتن در ش��رق 

جستجو کند.
                           ادامه دارد...

دولت اوباما ، شریر و غیرقابل اعتمادآمریکا و اهداف استراتژیک در آسیا

رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل 
ارتش و سپاه و جمعی از فرماندهان عالی رتبه 
نظامی و انتظامی، با اشاره به جایگاه نیروهای 
مسلح به عنوان حصن و حصار یک ملت و 
کشور و لزوم استحکام و هوشیاری دائمی این 
حصار، تأکید کردند: استحکام واقعی یک نظام 
و ملت، توکل به خداوند متعال، هوشمندی، 
داش��تن اعتماد به نف��س، باور ب��ه توانایی، 

ایستادگی و تقویت قدرت ایستادگی است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، ایشان با 
اشاره به شرایط کنونی دنیا و حاکمیت زور، 
ظلم، جهل و ش��هوت خاطرنشان کردند: در 
چنین دنیایی، اس��تحکام و قدرت نیروهای 
مسلح و حفظ هوشمندی، و اقدام مدبرانه و 

شجاعانه، اهمیت دو چندان دارد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به عملکرد 
ظالمانه و تجاوزکارانه برخی قدرتها و سران 
آنها تحت لوای ش��عارهای فریبنده افزودند: 
امروز کسانی که جنگ طلب واقعی هستند، 
نام صلح را بر زبان می آورند و همین افراد که 
هیچ حق و اعتباری برای انسانها قائل نیستند، 

شعار حقوق بشر سر می دهند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکید 
کردند: برخی دولتها و سران آنها از تجاوز و 

پلیدترین شیوه ها از جمله ایجاد سازمانهای 
تروریس��تی و حمایت از تروریس��تها برای 
پیشبرد سیاستهای خود استفاده می کنند؛ ولی 
در مقابل افکار عمومی دنیا، چهره ای آرام و 
انس��ان دوستانه به خود می گیرند و از الفاظ
 به ظاهر متین استفاده می کنند. ایشان با تأکید 
بر اینکه در چنین دنیای مبتنی بر فریب، دروغ، 
ظلم و زور نقابدار، برخی قدرتها به دلیل غرور 
و اعتماد به پایه های پوشالی قدرت، اختیار 
خود را از دس��ت می دهند، افزودند: نمونه 
این موضوع، س��خنان اخی��ر رئیس جمهور 
امریکا است که ملت ایران را تلویحاً تهدید 
به اس��تفاده از سالح اتمی کرد. رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: این سخن بسیار عجیب 
اس��ت و دنیا نباید از آن بگذرد؛ زیرا در قرن 
بیس��ت و یکم که ق��رن ادعاهای حمایت از 
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، رئیس 
یک کش��ور تهدید به حمل��ه اتمی می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اینگونه سخنان را 
به ضرر امریکا دانستند و خاطرنشان کردند: 
معنای اینگونه س��خنان این است که دولت 
امریکا، دولتی شریر و غیرقابل اعتماد است. 
ایشان افزودند: امریکایی ها در سالهای اخیر 
تالش زی��ادی کردند ت��ا بگویند جمهوری 
اسالمی ایران در موضوع هسته ای غیرقابل 

اعتماد اس��ت؛ در حالی که اکنون مشخص 
اس��ت، غیرقابل اعتماد، آن دولتهایی هستند 
که بمب اتم��ی دارند و با بی حیایی دیگران 
را تهدید به بمب اتم می کنند. بنابراین سخنان 
رئیس جمهور امریکا، رسوا کننده است. رهبر 
انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه در چنین 
دنیایی باید بسیار هوش��یار بود، خاطرنشان 
کردند: در این شرایط، مهمتر از آمادگی های 
نظامی و رزمی، آمادگی های روحی و معنوی 
و ق��درت عزم و توان ایس��تادگی یک ملت 
در برابر تندبادها اس��ت. حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای تأکید کردند: استحکام یک نظام، به 
ایمان، قدرت و توانایی، ایستادگی، عزم راسخ 

و فریب الفاظ فریبنده را نخوردن است.
ایش��ان با اشاره به دائمی نبودن تندبادها 
افزودند: ملت ایران اکنون بعد از گذشت سی 
سال، در همه زمینه ها پایدارتر و قوی تر است 
و نشان داده که توانایی ایستادگی در مقابل انواع 
دشمنی ها را دارد. فرمانده کل قوا در بخش 
دیگری از سخنان خود نیروهای مسلح را به 
اتخاذ تدابیر الزم جهت ارتقای توان رزمی و 
دفاعی توصیه و تأکید کردند: نیروهای مسلح 
بای��د همواره آمادگی و هوش��یاری کامل در 
برابر تهدیدها را داش��ته باشند و الزمه آنهم، 
برنامه ریزی و جدی گرفتن آموزش و تدابیر 
مورد نیاز نظامی و دفاعی است. رهبر انقالب 
اسالمی یکی از ویژگی های نیروهای مسلح 
را دارا بودن تجربه های امیدآفرین دوران دفاع 
مقدس برشمردند و بر لزوم ارتقاء معنویت و 
بصیرت و تعمیق اعتقادات دینی تأکید کردند.

در ابتدای این دیدار س��ردار سرلش��کر 
فیروزآب��ادی، رئی��س س��تاد کل نیروه��ای 
مس��لح ضمن ارائه گزارش��ی از آمادگی ها 
و توانمندی ه��ای نیروه��ای مس��لح تأکید 
کرد: نیروهای مس��لح ضمن حفظ آمادگی 
و هوش��یاری، مصمم هستند با کار و تالش 
مضاعف، آموزشها و آمادگی های خود را در 
زمینه های نظام��ی، دفاعی، و ترویج روحیه 

جهادی و بسیجی، ارتقاء بخشند.

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: بازوان نظامی و انتظامی 
کش��ور در اوج آمادگی خود هستند و ملت 
غیور ایران اس��المی مطمئن باش��ند که آنان 
هر تج��اوزی را در نطفه، خفه خواهند کرد. 
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در نشست 
خبری، در آس��تانه 29 فروردین روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سخنان و تهدیدات 
اخیر رئیس جمهور امریکا درباره حمله اتمی 
را از ناپختگی، جوانی و کمی اطالعاتی وی 
دانس��ت. وی با بیان این که ش��رایط کنونی 
نیروهای فرامنطقه ای در خاورمیانه، بس��یار 

نامس��اعد اس��ت، افزود: آمار خودکشی ها، 
فرارها، خودزنی ها و تألمات روحی سربازان 
کشورهای فرامنطقه ای در خاورمیانه نشان 
می ده��د که این نیروه��ا، آمادگی باز کردن 
جبه��ه ای جدید در منطقه، آن هم در مقابل 

ایران قدرتمند را به هیچ وجه ندارند.
امی��ر پوردس��تان تاکتی��ک نیروه��ای 
فرامنطقه ای را عملیات »قاطع سریع« دانست 
و گفت: ای��ن نیروها در حمله به منطقه ای 
خاص، بس��یار س��ریع عم��ل می کنند؛ در 
حالیکه آفت این عملیات، جنگ فرسایشی 
اس��ت. وی افزود: اکنون این نیروها، سالیان 

س��ال است در جنگی فرسایشی در عراق و 
افغانس��تان وارد شده اند و دیگر توان مقابله 
و بازگشایی در هیچ جبهه ای ندارند. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گفت: آمادگی ما، مانند شب عملیات است 
و ای��ن آمادگی به حدی اس��ت که خواب و 
استراحت را برای پاسداری از ایران اسالمی بر 
خود حرام کرده ایم. امیر پوردستان افزود: ملت 
غیور ایران اسالمی مطمئن باشند، نیروهای 
مسلح به صورت شبانه روزی، آمادگی دفاعی 
خود را ب��رای حفظ نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران افزایش می دهند.

رئیس جمهور، قانونی را ابالغ کرد که بر 
اساس آن تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی 
مؤسس��ات خارجی و مؤسسات کارگزاری 
بیمه خارجی مج��از و تابع مقرراتی خواهد 
بود که به پیش��نهاد بیمه مرکزی به تصویب 
هیأت وزیران خواهد رسید. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، قانون اصالح، قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری � صنعتی 
که در مجلس شورای اسالمی تصویب و از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق، 
با مصلحت نظام تش��خیص داده شد،  برای 

اجرا ابالغ ش��د. بر اساس این قانون، تبصره 
»حکم مذکور در این ماده ش��امل ش��عب و 
نمایندگی مؤسس��ات خارجی و مؤسسات 
کارگ��زاری بیمه خارجی نیز خواهد بود« به 
ماده )28( الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری � صنعتی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1378 الحاق می شود. بر اساس ماده 
28 این قانون، تأسیس و فعالیت مؤسسات 
بیمه ایرانی و خارجی و شعب و نمایندگی 
آنها و مؤسس��ات کارگزاری بیمه در مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران 

مجاز و تابع مقرراتی اس��ت که به پیش��نهاد 
بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران 
خواهد رس��ید. بر اساس این قانون، یک بند 
به عنوان م��اده 29 به قان��ون مذکور اضافه 
ش��ده است، که بر اساس این بند، تأسیس و 
فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی 
در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع 
آئین نامهای اس��ت که ظرف مدت 6 ماه از 
تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای 
عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت 
ملی گاز ایران گفت: این ش��رکت در س��ال 
1388 توانس��ت به تمامی تعهدات خود در 

امر صادرات جامه عمل بپوشاند.
به گزارش ایرن��ا، جواد اوج��ی افزود: 
شرکت ملی گاز ایران در سال 1388 توانست 
برای اولین بار ش��ش میلیارد و 800 میلیون 

مترمکعب گاز طبیعی را صادر کند.
وی گفت: این میزان نس��بت به س��ال 
1387، 44 درصد رشد داشت و این در حالی 
اس��ت که با توجه به برودت هوا در زمستان 
س��ال گذش��ته، حتی یک روز افت فشار و 
یا قطع��ی گاز در هیچ یک از نقاط کش��ور 
گزارش نش��د. به گ��زارش روابط عمومی 

شرکت ملی گاز ایران، اوجی همچنین درباره 
واردات گاز طبیع��ی گف��ت: واردات گاز از 
کشور ترکمنس��تان در سال گذشته به میزان 
قابل مالحظه ای کاهش یافت، به طوری که 
در ای��ن بخش با کاهش 17 درصدی معادل
 9/5 میلیارد مترمکعب روبه رو بودیم که برابر 

با واردات گاز طبیعی در سال 1382 است.
جمه��وری اس��المی ای��ران با داش��تن 
ح��دود 30 تریلی��ون مترمکع��ب، دومی��ن 
دارنده ذخایر گاز و س��ومین مصرف کننده 
آن در جهان به ش��مار می آید. نبود الگوی 
صحیح مص��رف و فناوری روز در صنایع و 
نیروگاهها برای اس��تفاده بهینه از گاز، سبب 
شده اس��ت تا بخش زیادی از گاز مصرفی 

به هدر رفته و فرصت های صادراتی کشور 
نیز از دست برود. براساس آخرین آمارهای 
رسمی وزارت نفت، هم اکنون ظرفیت تولید 
گاز ت��رش و ش��یرین از میدان های دریایی 
و خش��کی کش��ور به بیش از 630 میلیون 
مترمکعب در روز رس��یده است. هم اکنون 
قراردادهایی توسط ش��رکت ملی صادرات 
گاز برای افزایش واردات گاز از ترکمنستان 
تا س��قف 14 میلیارد مترمکع��ب، واردات 
گاز از جمهوری آذربایجان، س��وآپ گاز به 
جمهوری نخجوان، صادرات گاز به ترکیه، 
س��وئیس، ارمنستان و پاکستان نهایی شده و 
ایران هم اکن��ون آماده صدور گاز طبیعی به 

سوئیس بر اساس قرارداد است.

استاندار تهران  با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان سال »همت مضاعف، کار مضاعف« 
از س��وی مقام معظم رهبری گفت: مصادیق کار و همت مضاعف مش��خص است و ما برای 
اج��رای فرم��ان معظم له احتیاج به مقدم��ه چینی و تئوری پردازی نداری��م. به گزارش ایرنا، 
»مرتضی تمدن« در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران افزود: همه مقدمه چینی 
و تئوری پردازی ها در این باره قباًل صورت گرفته و تبدیل به قانون شده است.  وی با اشاره 
به سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله توسعه، اصل 44 قانون اساسی و سیاست عدالت 
محور دولت دهم، گفت: این قوانین تکلیف را روشن کرده و همه ما مسئوالن موظف به اجرای 
آن با همت و کار مضاعف هستیم. وی با بیان اینکه دشمن و فتنه گران پس از انتخابات سال 
88 قصد داش��تند جامعه را به سمت مسائل فرعی و تشنج بکشانند، تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری با فرمایش خود کش��ور را به مس��یر اصلی برگرداندند و قطار کار و تالش را بر روی 
ریل خود قرار دادند و ضروری است که ما با کار و تالش مضاعف امور کشور را پیش ببریم. 
استاندار تهران با اشاره به برنامه رئیس جمهور گفت: براساس دستور رئیس جمهوری فعالیت 

در حوزه فرهنگ آن هم فرهنگ فکری، اعتقادی و نرم افزاری باید حداکثری باشد.
 تمدن افزود: یکی از آسیب های ما در این زمینه، کم بودن فعالیت فرهنگی و بصیرت بخشی 
به کسانی است که مورد طمع دشمن هستند. استاندار تهران با اشاره به اینکه در سال 89 موظف 
هستیم، 100 هزار شغل جدید در استان ایجاد کنیم، گفت: باید در بخش هایی چون کشاورزی 
و مسکن همت و کار خود را مضاعف کنیم تا پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. وی با اشاره به 
برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال جاری یادآور شد: باید به سرعت 

مقدمات این انتخابات را آغاز کنیم.

مدیر کل بهزیستی استان تهران از راه اندازی باشگاه مخصوص بیماران آلوده به ویروسHIV در شهرری خبر داد. »ظاهر رستمی« 
در گفتگو با ایرنا هدف از راه اندازی این باشگاه را انگ زادیی و ارائه خدمات رفاهی، توانمند سازی و حمایت یابی مبتالیان به ویروس 
ایدز عنوان کرد.  وی اظهار داشت: از طریق مراکز کاهش آسیب و مراکز خصوصی درمان اعتیاد، در زمینه عضوگیری و خدمات قابل ارائه 
در این باشگاه اطالع رسانی شده است. وی آموزش بهداشت باروری و جنسی، تغذیه مناسب، راهنمایی دارو درمانی HIV و حاملگی، 
آموزش مهارت های زندگی، نیاز سنجی وآموزش همگانی و برگزاری کارگاه های توانمند سازی مبتالیان به ویروس ایدز و خانواده آنها را 
از جمله مواردی برشمرد که در قالب آموزش های تخصصی به اعضا ارائه می شود. مدیرکل بهزیستی استان تهران همچنین اظهار داشت: 
ارائه خدمات بهداشت روانی و مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی و خدمات بیمه ای شامل بیمه های تکمیلی و پایه ای از جمله خدمات 
رفاهی قابل ارائه در این باشگاه است.  وی یکی از مهمترین ویژگی های این باشگاه را حمایت یابی اعضا دانست و گفت:  اعضا با شناسایی 
تواناییهای یکدیگر و حمایت گیری از داوطلبان، خیرین، سازمان های مردمی و سازمان های دولتی مرتبط سعی می کنند تا نیازهای خود را 
بر طرف کنند. وی با بیان اینکه در این مکان خدمات درمانی ارائه نمی شود، افزود: تنها اطالعات کلینیک های مثلثی ایدز در این خصوص 

در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. وی همچنین از راه اندازی دو باشگاه دیگر در شهرستان های تهران و رباط کریم خبر داد. 

رئیس جامعه پزشکی بسیج سیدالشهدای استان تهران گفت: نخستین بیمارستان صحرایی 
در هفته س��المت در اس��تان تهران راه اندازی می شود. عباس نمکی در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: این بیمارستان صحرایی در یکی از شهرستان های استان تهران راه اندازی می شود تا در 
مواقع اضطراری از این بیمارس��تان استفاده شود.  وی ادامه داد: این بیمارستان صحرایی سیار 
بوده و قابلیت دارد که در صورت وقوع حوادث به شهرهای دیگر از جمله تهران انتقال داده 
شود و به شهروندان خدمات ارائه دهد. این مسئول گفت: با استقرار این بیمارستان صحرایی 
در استان تهران در مواقع بحران اکیپ های سیار تعیین شده پزشکی خدمات درمانی مناسبی 
را به شهروندان و حادثه دیدگان ارائه می دهند. نمکی تأکید کرد: با برنامه ریزی ها و همچنین 
تمهیدات الزم این اکیپ های پزشکی شامل متخصص، فوق تخصص، جراح و پزشک عمومی 
هستند. وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده 10 تیم پزشکی ذکر شده در این بیمارستان 
به ارائه خدمات می پردازند. رئیس جامعه پزشکی بسیج سیدالشهدای استان تهران، گفت: این 
بیمارستان با همکاری سازمان هالل احمر و بهداری سپاه راه اندازی می شود که امیدواریم گامی 
مؤثر در جهت توس��عه خدمات درمانی در مواقع بحران باش��د.  وی ادامه داد: باید تمهیدات 
الزم را برای توسعه خدمات درمانی به شهروندان در مواقع بحران اندیشیده شود تا در مواقع 

ضروری با مشکل مواجه نشویم.

س��ازمان صنایع و معادن اس��تان تهران، در اطالعیه ای به حدود 20 هزار واحد صنعتی 
تحت پوش��ش خود ابالغ ک��رد، حداکثر تا پای��ان فروردین فرصت دارند در س��امانه طرح 

به روزرسانی اطالعات واحدهای صنعتی ثبت نام کنند. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران، گفت: واحدهای 
صنعتی استان برای دریافت تسهیالت ویژه بخش صنعت در سال 89 باید حتماً فرم ثبت نام 
خ��ود را ارائه دهند. به گفته محمدرض��ا مس فروش، این واحدها در صورت مراجعه و ثبت 
نام نکردن در سامانه طرح به روز رسانی اطالعات عالوه بر دریافت نکردن تسهیالت از سایر 
مزایای متعلقه از جمله مجوزهای طرح توسعه، تأمین سوخت و معافیت های مقرر در قانون 
محروم خواهند ش��د. وی همچنین گفت: فرد تکمیل کننده اطالعات در سیس��تم از این پس 
رابط آماری واحد صنعتی با دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن محس��وب 
می شود. مس فروش با اعالم اینکه اطالعیه طرح به روز رسانی اطالعات واحدهای صنعتی 
در همه مناطق و ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران نصب و ابالغ شده است، گفت: اجرای 
موفقیت آمیز این طرح تأثیر به سزایی در اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت در زمینه های اعطای 

تسهیالت و مجوزهای آینده، بخش صنعت و معدن کشور دارد.

سانحه مرگ رئیس جمهور و تعداد زیادی از مقامات سیاسی لهستان به منزله فاجعه ای جبران 
ناپذیر است. به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا، رسانه ها و سیاستمداران لهستانی منطقی بودن انتقال 
تعداد زیادی از مقامات بلند پایه کشور را با یک هواپیما مورد تردید قرار داده اند. الکساندر کواشنییفسکی، 
رئیس جمهور سابق با اشاره به مرگ مقامات بلند پایه، از جمله معاون وزیر دفاع، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، فرمانده نیروهای زمین، فرمانده کل نیروی دریایی و فرمانده نیروهای ویژه در این 
حادثه آن را به منزله ضایعه جبران ناپذیری دانسته که جبران آن به زمان بسیار طوالنی نیاز خواهد 
داشت. به گفته وی، حتی در صورت همکاری خوب پارلمان، یافتن جانشین برای این افراد و به ویژه 
یژی شمایدزینسکی، معاون وزیر دفاع خیلی دشوار خواهد بود. براساس این گزارش، سانحه اخیر 
توجه رسانه ها و مقامات لهستان را به مسأله امنیت هم جلب کرده است. توماس نالچ نماینده پارلمان 
از حزب سوسیال دمکرات، با تأکید بر اینکه در پی این حادثه وظیفه تأمین امنیت بر عهده تمامی 
مسئوالن کشور است، در پاسخ به سخنان کواشنییفسکی که کاتین محل سفر کاچینسکی را نفرین 
شده نامیده تأکید کرده که چنین سخنانی نباید به زبان آورده شوند؛ چون علت سانحه خطای انسانی 
بوده است. گژگوگ خالدانوفسکی، کارشناس امور هوایی هم با اشاره به اینکه قوانین خاصی برای 
چنین پروازهایی وجود ندارد و هر کسی می تواند با آنها پرواز کند تأکید کرد: همه باید از این حادثه 
درس بزرگی بگیرند. گفتنی است،  استانیسالو چاسک، سفیر سابق لهستان در مسکو اعالم کرده 

براساس قانون اساسی انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.

قربان بیک باقی یف، رئیس جمهور برکنار ش��ده قرقیزس��تان به مخالفان خود هشدار داد؛ 
هرگونه سوءقصد به جان وی کشور را به خاک و خون خواهد کشید. قربان بیک باقی یف که 
در پی افزایش ناآرامیها در هفته گذش��ته از بیشکک گریخت، در مصاحبه با رویترز گفت، وی 
استعفا نخواهد داد و هرگونه سوءقصد به جان وی قرقیزستان را به خاک و خون خواهد کشید. 
رئیس دولت موقت این کشور از احتمال محاکمه باقی یف به جرم کشتار دست کم 81 نفر از 
مردم قزاق در خالل درگیری ها خبر داد. به گزارش پایگاه اینترنتی اینترنشنال نیوز از جالل آباد 
قرقیزستان، درگیریهای مخالفان باقی یف رئیس جمهور برکنار شده با نیروهای پلیس این کشور، 
در هفتم آوریل سبب شد باقی یف به منطقه جنوب این کشور بگریزد. این درحالی است از که 
ماناس، پایگاه نظامی امریکا در قزاقستان تحت تأثیرتحوالت سیاسی قرار گرفت، واشنگتن با ابراز 
نگرانی اعزام نیروهای نظامی خود را که از طریق قرقیزستان باید به افغانستان منتقل شوند متوقف 
کرده است. باقی یف شصت ساله که در »یورت« چادرهای سنتی در منطقه جنوبی جالل آباد 
زندگی می کند، در گفتگو با رویترز خاطرنشان کرد، وی مشروعیت دولت موقت را به رسمیت
نمی شناس��د و برای گفتگو با آنها آماده اس��ت. باقی یف خطاب به افرادی که آماده شکار وی 
هستند اخطار کرد، با تبهکاران همکاری نکنید؛ زیرا اینگونه همکاری ها حوادث ناگواری را برای 
کشور به وجود خواهد آورد. باقی یف همچنین اظهار کرد: طرفداران وی مانع از تالش مخالفان 

برای حذف فیزیکی می شوند.
 از سوی دیگر، هیالری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا شنبه گذشته، نخستین تماس تلفنی 
را با رزا اوتانبایوا، رئیس دولت موقت قرقیزستان برقرار کرد. والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، 
نخستین مقام بین المللی است که در گفتگوی تلفنی با گروه مخالف چند ساعت پس از اینکه آنها 
قدرت را در دست گرفتند، دولت جدید قرقیزستان را به رسمیت شناخت. رئیس دولت موقت 
بیشکک همچنین تصریح کرد: باقی یاف باید بداند که وی در بن بست افتاده است. وی افزود: 
پس از دستگیری در چارچوب قانونی از وی تحقیقات و بررسی ها به عمل خواهد آمد. این در 
حالی است که مقامات پنتاگون گفتند، پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان نقش مهمی در جنگ با 
طالبان دارد زیرا در طول شبانه روز پروازهای زیادی از این مکان به افغانستان و برعکس انجام 

می شود. ماه گذشته در حدود پنجاه هزار نیروی نظامی از طریق این پایگاه جابه جا شده اند.

 جمعی از استادان دانشگاههای اروپا و امریکا سخنان اخیر باراک اوباما علیه ایران را غیرقابل 
تصور و نادرست خواندند. به گزارش ایرنا باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا، آخر 
هفته گذشته در سخنانی به تبیین استراتژی جدید هسته ای این کشور پرداخت و در سخنانی تند و 
برخالف قوانین بین الملل و با ادبیاتی خصمانه، دو کشور ایران و کره شمالی را از استراتژی جدید 
خود مستثنی ساخت و به نوعی، تهدید حمله هسته ای علیه این دو کشور را مطرح کرد. کمی بعد 
از آن بسیاری از رسانه های جهان به بررسی این سخنان پرداختند و اظهارات رئیس جمهور امریکا 
را تعجب آور و به دور از واقعیات جهانی عنوان کردند و تالش داشتند تا این گاف اوباما را توجیه 
و تفسیر کرده و شرایط را عادی نشان دهند. پروفسور فواد جرجیس، استاد برجسته دانشگاههای 
انگلیس و امریکا در گفتگو با  ایرنا ضمن انتقاد از سخنان اوباما، گفت: من شک دارم و نمی توانم 
باور کنم که امریکا بتواند برای یکبار دیگر از تسلیحات اتمی استفاده کند، به ویژه اینکه اکنون باراک 
اوباما در رأس دولت امریکا قرار گرفته است. جرجیس که عالوه بر تدریس در مدرسه اقتصاد در 
لندن در دانشگاه های هاروارد و کلمبیا در امریکا نیز تدریس کرده است، تأکید کرد: این اقدام، واقعًا 
غیرقابل تصور است. گفتنی است امریکا تنها کشوری است که تاکنون از تسلیحات اتمی علیه یک 

کشور دیگر استفاده کرده است.
ریچارد ند لبو، استاد و کارشناس روابط بین الملل در اروپا نیز با نادرست خواندن آنچه به نقل 
از اوباما مطرح شده است، تصریح کرد: از نظر من تهدید دیگر کشورها و یا استفاده از تسلیحات 
اتمی علیه کشورها، غیر قابل تصور است. این استاد بریتانیایی تأکید کرد: کشورها تنها در یک حالت 
می توانند و اجازه دارند که به دیگر کشورها حمله اتمی کنند و آن هنگامی است که یک کشور 
مورد حمله هسته ای از طرف کشور دیگری قرار گرفته باشد، که البته احتمال وقوع چنین حالتی 
در مورد امریکا وجود ندارد. روی آلیسون، استاد روابط بین الملل دانشکده اقتصاد لندن و کارشناس 
مسائل امنیتی روسیه نیز با انتقاد از این سخنان، گفت: موضوع اقدام و حمله اتمی امریکا به یک 
کشور، موضوعی کامالً غیر قابل تصور و محال است، زیرا تنها در شرایطی یک کشور می تواند به 
یک کشور دیگر حمله هسته ای انجام دهد، که موجودیت آن کشور به مخاطره افتاده باشد. وی 

تأکید کرد: از آنجا که ایران هیچ تسلیحات اتمی ندارد، پس جایی برای نگرانی نیست.
به رغم این، مارک مدیش مشاور بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا، به ایرنا گفت: اوباما 
هیچ کشوری را تهدید نکرده و منظور وی اینگونه نبوده است. وی مدعی شد: دکترین اصالح شده 
و جدید هسته ای امریکا از گزینه های هسته ای، به دور است. این استاد امریکایی، توافق جدیدی 
که بین روسیه و امریکا برای کاهش زرادخانه حاصل شد، را دلیلی بر تعهد این دو کشور به پیمان 
ان پی تی خواند. پیش از این، یک استاد چینی رشته علوم سیاسی در دانشگاه وارن ویلسون امریکا 
با بیان اینکه امریکا و هیچ کشوری نباید جرأت کنند به تهدید هسته ای علیه دیگر کشورها بپردازند، 
تصریح کرد: این در حالی اس��ت که امریکا قوانین بین الملل را با معیارهای دوگانه خود نادیده 
می گیرد و به تهدید کشورها می پردازد. دانگ پینگ هاناین، خاطرنشان کرد: امریکا در موضوع 
عدم اشاعه، معیارهای دوگانه ای دارد. وی در واکنش به سخنان باراک اوباما در اعالم استراتژی 
جدید هسته ای این کشور که با تهدید اتمی ایران و کره شمالی همراه بود، گفت: از نظر من بهترین 
وضعیت هنگامی اتفاق می افتد که هیچ کشوری در جهان تسلیحات هسته ای در اختیار نداشته 
باشد، از آن استفاده نکند و یا به وسیله آن به تهدید دیگر کشورها نپردازد. این تحلیلگر و کارشناس 
چینی ادامه داد: باید امور به گونه ای مدیریت ش��وند و سیاست کشورها به طرفی برود که هیچ 
کشوری جرأت تهدید دیگر کشورها به استفاده از تسلیحات اتمی را نداشته باشد. وی با اشاره به 
این مطلب که تنها برای تحقق صلح تالش می کند، تأکید کرد: من می دانم که کشور شما )ایران( 
هیچ گاه برای تولید تسلیحات اتمی تالش نکرده است. وی در بخش دیگری از گفتگوی خود 
با اشاره به سیاست های امریکا، این پرسش را مطرح کرد؛ هنگامی که یک کشور بمب هسته ای 
دارد و از آن استفاده کرده و بقیه کشورها را تهدید می کند، دیگران چه سیاستی را باید اتخاذ کنند 
و چه کاری انجام دهند؟ گفت: ایاالت متحده در اعالمیه استقالل خود همه انسان ها را برابر دانسته 
است، همین کشور امریکا، چشم خود را به روی برخی کشورهای دوست و متحدش، بسته است. 
این کشورهای دوست امریکا، عالوه بر اینکه دارای تسلیحات اتمی هستند، موضوع عدم اشاعه 

هسته ای را نیز نقض کرده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن ادبیات جنگ 
طلبانه باراک اوباما از وزارت امور خارجه خواستند، تا از دولت امریکا به عنوان تهدید کننده صلح 
و امنیت جهانی رسماً به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. نمایندگان مجلس در این بیانیه که 
به امضای 225 تن رسیده به باراک اوباما هشدار دادند که منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه 
را بیش از این با بحران مواجه نکند و با زبان جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری که احساسات همه 
ملتها را جریحه دار کرده و نشان از روحیه استکباری این کشور دارد، بیش از این امریکا را نزد ملتها 

و افکار عمومی جهانیان مطرود نکند.

هشدار به 20 هزار واحد صنعتی استان تهران

استاندار تهران: 
مصادیق کار و همت مضاعف مشخص است

راه اندازی نخستین بیمارستان صحرایی 
در استان تهران

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

)قسمت سوم(

باشگاه ویژه بیماران آلوده به ویروس ایدز 
در شهر ری راه اندازی شد

فرمانده نیروي زمیني ارتش: 
بازوان نظامي کشور در اوج آمادگي هستند

 قانون اصالح چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي

معاون وزیرنفت:
شرکت گاز به تعهدات خود درصادرات گاز عمل کرده است

 انتقاد استادان دانشگاههاي آمریکا و اروپا 
از سخنان اوباما علیه ایران

هشدار باقي یف 
درباره پیامدهاي سوء قصد جان خود

مرگ دسته جمعي سیاستمداران لهستاني 
فاجعه آمیزخواهد بود



کافه خنده

    خوش نشین
- دانش��گاه پیام ن��ور و مدارس آم��وزش از راه دور: 

مدرسه پیرمردها
- گذش��تن از سد کنکور و ورود به دانشگاه: عبور از 

میدان مین
- پدری که س��یلی هایش درد نم��ی آید: بهترین 

بابای دنیا
- رفتن به مسافرت به جای مراسم عروسی: دو فیلم 

با یک بلیت
- شب عید وای به حال چه کسانی است:  اجاره نشین ها
- احساس خانمها به موش، سوسک، مار: جیغ یک تا 3
- جوانان سی ساله، بی پول، بیکار: در آرزوی ازدواج

- زن خ��ود را به چه تش��بیه می کنید: ش��اهزاده 
خانمی از ماه

- زیر خط فقریها چه فیلمی می بینند: افسانه آه
- دانش آموزی که کشیدن عکس معلم بر تخته را 

به گردن می گیرد: قربانی
- دان��ش آموزی که خودکار معل��م را کش می رود: 

جیب برها به بهشت نمی روند
- عام��الن پنچ��ر کردن ماش��ین ناظم مدرس��ه: 

اخراجی های یک
- عامالن انداخن دوات روی پنکه سقفی کالس: 

اخراجی های دو
- کالسهای خصوصی معلمان در مدارس: به خاطر 

یک مشت دالر
- دنب��ال کردن معل��م برای یادگی��ری خانه اش: 

تعقیب سایه ها

- معلم پرورشی، تربیتی: مرد نامرئی
- پرواز موش��ک های کاغذی در کالس: هش��دار به 

کبری 11
- دانش آموزان و دانشجویان اجاره نشین: مهاجران

- سالن امتحانات نهایی: جزیره ناشناخته
- مسئول رسیدگی به تقلبات امتحانی: کارآگاه علوی

- سرعت اینترنت در ایران: الک پشت ها
- دوستی که به تو سیگار تعارف می کند: رفیق بد

- جوانان هجده، نوزده س��اله به چه می مانند: پشت 
کنکوری ها

- اوج مصرف برق ش��هروندان چه ساعتی پائین تر 
است: ساعت 25

- راز موفقیت در امتحانات ترم چه بود: تقلب بزرگ
- دوس��تی های اینترنتی به چه منجر می ش��ود: قتل 

آنالین
- چه کس��انی از مبصر کالس انتق��ام می گیرند: 

هفت کماندو
- طراح سوأالت امتحان کیست: نابخشوده

- مدیر مدرسه، چه کسی باید باشد؟: مرد آهنین
- آخر کالس چه کسانی می نشینند؟: پسران بد

- وقت��ی معلم غیبت ک��رد، کالس چه می ش��ود؟: 
شب های برره

- احس��اس دانش آموز، هنگام خوردن زنگ: فرار از 
آل کاترا

- رابطه ناظم و دانش آموز: سنگ و شیشه
- نم��ره ارفاقی معلم به دانش آم��وز: پرنده کوچک 

خوشبختی

شوخی های گیشه ای

شماره 241             

حوادث !

سومین قاتل فراری از زندان شهرکرد 
در دام پلیس

حادثه رانندگی در بروجن 9 کشته و زخمی بر جای گذاشت

شماره 238             

افقی:
1- س��لطان درختان- پول فروش��ی- گلوله 

    خمیر
2- رمان آنتوان چخ��وف- الت و اوباش- 

    طایفه
3- پیچیدن- دس��تار روحانی��ون- از نعمت 

    های مجهول که همه طالب آنیم
4- تهمت و افترا- بلدرچنی- پژواک

5- چهار دندان نیش- کدخدای ده
6- فن��ا و نابودی- خان س��ابق ده و کتاب 

    گورکی- شلوار
7- خبرگ��زاری جمهوری اس��المی ایران- 

    شهری در عراق- ویتامین جدول
8- س��رای نیکوکاران در آن دنیا- نویسنده 
    کتابهای روزهای خش��م، ش��اهراه و امید 

    بشر- نمایشنامه غم انگیز
9- مادر عرب- جلودار- در خون ما هشتاد 

    تا هشتاد و پنج درصد وجود دارد
10- ش��هری در کن��ار رود دجل��ه- رم��ان 
      اریس��توفانز ب��ه معن��ی چن��د تکه ابر- 

     پندار
11- پول زمان قاجاریه- حامله

12- باالی زانو- از گمراهی به در آوردن و 
      راهنمایی نمودن- شعبده باز

13- فیل��م آلف��رد هیچکاک با بازی ش��ون 
      کانری- وقت و موقع- واحد سطح

14- نیمه دیوانه- کدیور بزرگ روستا- کار 
       رادار و سگهای پلیس است و به معنی 

       پیدا کردن اثر
15- مستقبل- آشفته سر و نگران حال- بانی 

      تلگراف

عمودی:
1- جوال- جنگ مشقی- شانه

2- مرکز کشور پرو- جاوید- خوراک آسان 
    مجردی

3- ضمی��ر فرانس��وی- یار وی��س- کتاب 
    دلپذیر امیل زوال

4- ای��ن ه��م مرض��ی وحش��تناک و کتاب 
     آلبرکامو- پیش بند کارگری و وسیله ای 

     برای حجاب- صف
5- آشکار و هویدا- سوبسید

6- در کلبه ما رونق اگر نیس��ت... هس��ت- 
    سکون- دلربا و جذاب

7- عام��ل و س��بب س��از- زین��ت دادن و 
     آراستن- رکن

8- کاش��ف مقاومت الکتریک��ی- روش و 
     طریقه مناسب- نوعی کاله ایمنی

9- دوتای��ش ده��ان س��وز اس��ت- فقر و 
     مسکنت- زعفران

10- بی همت��ا و از الق��اب ی��زدان پ��اک و 
      مهربان- عطیه خدا داده- کورش به 

      سختی باز خواهد شد
11- راع��ی و چوپان- جیره و مس��تمری و 
       بازیگر فیلم س��یم آخر و س��ریال مثل 

       هیچ کس
12- از فلزات- حر- تعمیر خرابی ها

13- توانا و مقتدر- شهر فرشبافان در ایران- 
      نه من نه تو

14- پیمان ناقال- جوجه تیغی یا خارپشت- 
      رشته ای در شمشیر بازی

15- دانه ای معط��ر- نامی دخترانه به معنی 
      وحی- قالب ریخته گری
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ب��ا ت��الش ش��بانه روزی و خس��تگی ناپذیر 
مأم��وران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری و مأم��وران فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان ف��ارس و س��ربازان گمن��ام آقا

 امام زمان )عج( و پیرو دس��تگیری 2 نفر قاتل که 
همگی در بهمن ماه سال گذشته از زندان شهرکرد 
فرار کرده بودند، سرانجام سومین قاتل فراری نیز 

به چنگال قانون سپرده شد.

در جریان برخورد یک دس��تگاه خودروی وانت 
نیسان با یک دستگاه خودروی پیکان در محور اصلی 
ل��ردگان - گدارکیک یکی از سرنش��ینان خودروی 
وانت پیکان به هویت )یوس��ف - م( به علت شدت 
جراح��ات وارده در مح��ل فوت ک��رد و 6 نفر دیگر 
مصدوم و روانه بیمارستان شدند. گفتنی است، علت 
اصلی وقوع حادثه در دست بررسی است. در حادثه 

رانندگی دیگر در محور لردگان نرسیده به نمایندگی 
سایپا که بین یک دستگاه خودروی سایپا و یک دستگاه 
کامیون ولوو یدک کش رخ داد، 2 نفر راننده مصدوم 
و روانه بیمارستان شدند که راننده خودروی سایپا به 
علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 
گفتنی است هویت فرد فوت شده )ارسالن- ر( است 

و علت وقوع حادثه در دست بررسی است.

    حسین روزبهان
در حدود ده سال پیش از سوی سازمان بهزیستی 
برگه هایی به عنوان کمک به سازمان در جهت اهداف 
خیرخواهان��ه به چاپ رس��ید و در معرض فروش 
به مردم قرار گرفت، آن زمان چترهایی برپا می شد 
و به صورت ویژه اق��دام به فروش این کارت ها و 
دریافت س��ایر کمک ها به بهزیس��تی می شد که با 
برخی مخالفت های شهرداری ها به سبب سد معبر، 
این چترهای فروش ویژه و جلب کمک ها برچیده 
شد. حس��ن این چترها این بود که عده ای از اقشار 
آسیب پذیر و نیز معلولین با حقوقی معین و پورسانتی 
از میزان فروش به عوایدی می رسیدند. این برگه ها 
به علت هدایای وسوس��ه انگیز مورد استقبال شدید 
م��ردم قرار گرفت و این باعث ش��د که برخی افراد 
نس��بت به خیرخواهانه نبودن طرح و نیز ش��باهت 
آن به بلیت های بخت آزمایی س��ابق و آژانس های 
شانس در کشورهای خارجی اعتراض کنند که نهایتًا 
با استفتاء از چند مرجع تقلید و اعمال نظرات ایشان، 
طرح، رنگ قانونمندتری گرفت و برخی موارد برای 
خیرخواهانه ش��دن طرح به آن اضافه شد و در آنها 
ذک��ر گردید که: برگه ها را با نیت خیر تهیه فرمایید 
و نیز: ش��ما با تهیه برگه هدیه ارمغان سبز وابسته به 
بهزیستی، اجازه می دهید تا هدایای این طرح ملی از 
محل تهیه برگه ها به نیکوکاران اهداء شود. و به این 
طریق ده دوره اول و ده دوره دوم آن به اتمام رس��ید 
و جوایزی میلیونی و وسوسه انگیز اهداء شد و این 

کار ادامه دارد! 
وضعیت فعلی

 برگه های مؤسسه ارمغان بهزیستی
در حدود بیش از س��ه سال است که برگه های 
جدی��د دوره چهارم و پنج��م به رنگ های بنفش و 
زرد، در جا می زند و مدام تجدید چاپ می شود، بر 
پوستر تبلیغی این کارت ها، ذکر شده که کارت های 

فوق در سوئیس چاپ می ش��ود و اقدامات امنیتی 
برای عدم جعل نیز مؤید این امر است، این برگه ها 
ب��ه قیمت 250 توم��ان به فروش می رس��د که در 
حقیقت هدیه ای است به محرومین. اما آیا هدایای 
یک میلی��ارد و 875 میلیون��ی آن به صورت صدها 
جایزه وسوس��ه انگیز، از هدف خیرخواهی مردم در 
خرید آنها نمی کاهد و پانزده میلیون تیراژ آن همراه 
با استقبال مردم چه عوایدی به همراه خواهد داشت 
و ب��ه جز جوایز، در چه راههایی مورد مصرف قرار 

خواهد گرفت.
وسوسه شانس و اعتیاد به خرید برگه ها

متأس��فانه حداقل 80 درصد خریداران این برگه ها، 
اص��والً به ه��دف اصلی این طرح یعن��ی کمک به 
محرومین و اقش��ار ضعیف توجه نداش��ته و تنها با 
امید به برنده شدن برگه ها و دمیدن خورشید شانس 
و خواندن خ��روس اقبال، اقدام ب��ه خرید برگه ها 
می کنند. جای��زه بزرگ 50 میلیونی، چند جایزه 30 
و 10 و 5 میلیون��ی و جوای��ز ریز و درش��ت دیگر، 
آن دس��ته از مردم که البته تعدادش��ان هم کم نیست 
و معتقد به ش��انس هس��تند را به صورت اعتیادآور 
به خرید این برگه ها کش��انده اس��ت، به صورتیکه 
متأسفانه گزارشات موثق از هزینه کردن مبالغ زیادی 
از سوی معتادین به خرید این برگه ها رسیده است 
و حتی فروش ماش��ین، خانه، قرض کردن و هزینه 
کل س��رمایه برای نه تنها کار خی��ر)!( بلکه رویای 
پاک کردن و خراش��یدن سطح کارتی که با طلوع سه 
نماد متشابه مثل 3 ماه یا سه ستاره یا سه عالمت باد، 
برف، خورش��ید و... تپش قلب صاحب کارت زیاد 
شده و با خراشیدن و پاک کردن قسمت »هدیه شما« 
آرزوی مشاهده عددی با صفرهای زیاد را دارد. البته 
تحقیق از 5 برنده دور اخیر این هدایا در استان اصفهان 
نشان داده است که آنها تنها به صورت موردی 1 یا دو 

بار و به تعداد کم از این برگه ها خریده اند.

نظرات خریداران برگه های ارمغان بهزیستی:
برای رس��یدن به یک اجماع نظ��ر در مورد این 
طرح کافی است سری به چند دکه مطبوعاتی بزنیم 
و قط��ار کارتهای متصل به هم و دارای خط برش را 
مشاهده کنیم، که هر چند دقیقه عابری اقدام به خرید 

آنها می کند.
آقای م، 60 ساله، ایشان مدعی است: که تاکنون 
بیش از ده میلیون از پول خود را صرف خرید برگه ها 
کرده و تنها یک میلیون برنده شده است و می گوید: 

جذابیت و اعتماد به این برگه ها کم شده است. 
خانم ش، 25 ساله، معتقد است: این کار عواید 
فراوانی برای بهزیس��تی دارد ولی جوایز آن شفاف 
نیس��ت، م��دام دوره های آن تمدید می ش��ود و ما 
نمی دانی��م در هر دوره چند میلی��ون کارت چاپ 

شده است.
آقای م، 36 ساله، می گوید: شخصی که 500 هزار 
تومان ناقابل برنده ش��ده است عکسش را همه جا 
چاپ می کنن��د و این تبلیغ برای طرح به قیمت نه 
معروف شدن، بلکه بردن آبروی فرد و انتظار دیگران 
از او می ش��ود و برخی این پانصد ه��زار تومان را 
پانصد میلیون پنداش��ته و تمام تالش او در زندگی 
و ماحصل عمر او را نتیجه جایزه ارمغان بهزیس��تی 
می دانند. چند نفر دیگر هم از تکراری ش��دن طرح 
و عوض نشدن شکل و شمایل برگه ها و رو نشدن 
جوای��ز بزرگ گالیه دارند و می گویند مدت زمانی 
است که در اصفهان کسی جایزه بزرگی نبرده است 
و فق��ط در ازاء ه��ر 6 برگه خرید ی��ک جایزه 250 
تومانی یا500 تومانی درمی آید که آن را هم مجدداً 

برگه های ارمغان می خریم.
باجه ه��ای ف��روش از کم بودن س��ود فروش 
برگه ها گالیه دارن��د و می گویند فروش هر برگه 
حت��ی به اندازه ف��روش روزنامه هم برایمان س��ود 
ندارد، در همین راس��تا بسیاری از کتابفروشی ها و 

مطبوعاتی ها از قبول نمایندگی خودداری می کنند.
فرجام این برگه ها به کجا می رود؟ 

متأسفانه ما ایرانی ها در بسیاری موارد، اشکاالت 
ذاتی و اشتباهات خود را به هم می بافیم و کم کاری 
خ��ود را ب��ر آن می افزائیم و ن��ام آن را می گذاریم 
سرنوشت و شانس و دیگران و حتی نعوذ باهلل خدا 
را مقصر عدم موفقیت خود می دانیم. متأسفانه نگاه 
س��ودجویانه به این برگه ها، دارای آس��یب فراوانی 
اس��ت، که برخی افراد را به شانس معتقد می کند تا 
آینده رویاهای خود را در این برگه ها جستجو کنند 
و متأسفانه دست از تالش جدی برای کارهای رو به 
جلو، کشیده و تنها امید در گرو، یک شبه پولدار شدن 

با مواردی همچون این کارت ها بنمایند. 
از سوی دیگر چندین مؤسسه خیریه و خصوصی 
دیگ��ر نیز در زمان حال و گذش��ته نه چندان دور با 
عناوین مختلف اقدام به چاپ برگه های مشابه کردند 
و ق��ول جوایز فراوان به اف��راد دادند که در چندین 
مورد این مؤسس��ات جعلی و عام��ل اخاذی از آب 
درآمدند. اخیراً هم چند نش��ریه اقدام به درج شماره
قرعه کش��ی ب��رای فروش باالی نش��ریه ای س��ی 
صفح��ه ای با قیمت دو هزار تومان و باالتر کرده اند 
و وعده جوایز سنگین به خوانندگان داده اند که جای 
پیگیری از طریق ارگانهای نظارت بر مطبوعات دارد.

نباید فراموش کنیم که نابرده رنج گنج میس��ر 
نمی ش��ود و مالی که بدون زحمت به دست آید، 
برکت نخواهد داشت. مؤسسه ارمغان بهزیستی نیز 
باید درصدد س��امان دهی افکار عمومی و آس��یب 
شناس��ی طرح خود باشد و جوایز را طوری عنوان 
و تقس��یم کند که وسوس��ه کار خی��ر از جوایز در 
آن بیش��تر به نظر آید و نیز اطالع رس��انی شفاف 
و ماهان��ه در مورد درآمدهای طرح و نحوه هزینه، 
تعداد برگه های فروش رفته و جوایز اعطا ش��ده، 

انجام نموده و از شبهات هموطنان بکاهد.

مروری بر کارت های ارمغان بهزیستی
هدیه خیرخواهی یا ارمغان وسوسه

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود

با دکتر غالمرضا پسته ای، مدیرعامل انجمن آسیب دیدگان قطع نخاعی استان اصفهان

تنها انجمنی که دوست ندارد کسی به آن اضافه شود!
   مهدی فضیلت

 تاکنون با چه دیدی به ویلچرنشینان نگریسته اید. 
آیا لحظه ای اندیشیده اید که آنان برای ادامه زندگی 
چه دردهای روحی و جسمی را تحمل می کنند و 
آی��ا می دانید فاصله هر انس��انی که ب��ر روی دو پا 
ایستاده و به خود می بالد تا ویلچرنشینی فقط یک 
ثانیه اس��ت و خداوند بر ما نخواسته تا آن لحظه را 

درک کنیم!
آنها دوس��ت دارند رفتار ما با آنها همچون انسانی 
عادی باش��د. آنها از عدم فرهنگ س��ازی عمومی در 
مورد آس��یب دیدگان نخاع��ی، از گرانی هزینه های 
درمان و نبود امکانات کاف��ی، از پله های پیچ در پیچ 
و ناکارآمدی س��ازه های شهری و اداری برای تردد 
ویلچرنش��ینان و از نگاهه��ای کلیش��ه ای مردم و 
مس��ئوالن و نسپردن ساماندهی امور خود، به دست 
خودشان و عدم وجود و حضور در مراتب تصمیم 

گیری برای خودشان و... گالیه دارند.
در تعطیالت نوروز میهمان دکتر پسته ای، مدیرعامل 
و عضو هیأت مؤسس انجمن آسیب دیدگان نخاعی 
بودیم. وی دارای دکترای علوم آزمایشگاهی و عضو 
انجمن پزش��کان کشور استرالیا اس��ت که دکترای 
خود را در س��ال 1373 از دانش��گاه مشهد دریافت 
کرده اس��ت و ع��الوه بر مدیریت یک آزمایش��گاه 
و فعالیت های پزش��کی، پژوهش��ی انجمنی را بنا 

نهاده اس��ت که برترین انجمن حمایت از آس��یب 
دیدگان نخاعی در کش��ور پ��س از تهران و انجمن 
نمونه اس��تان و برترین انجمن مردم نهاد استان در 
سال 78 بوده است. دکتر پسته ای متأسفانه در سال 

82، در حین تردد به س��مت محل کار بر اثر سانحه 
رانندگی دچار آسیب نخاعی شد و با تمسک به این 
دعا که »خدایا بال گش��ودن اندیشه را به من بیاموز 
تا ضعف پاهایم مرا از سلوک به سوی تو باز ندارد« 
نهضتی عظیم را به همراه دوست خود، سید محمود 
نقی��ب زاده و دیگ��ر همراهان ب��ا کمترین امکانات 
پای��ه نهادند و در طی 2 و نیم س��ال تالش موفق به 
دریافت مجوز رسمی انجمن از استانداری اصفهان 
و وزارت کش��ور شد. وی اهداف انجمن را الگویی 
در راه خدمت س��ایر ارگانها به این قش��ر می داند.

ــی  ــس انجمن و خط مش ــدف هیأت مؤس اه
برای سایر ارگانها

1- تالش در جهت پیش��گیری از بروز آسیب 
نخاع��ی و ت��الش ب��رای بهب��ود ش��رایط درمانی، 

توانبخشی و روحی آسیب دیدگان
2- حمایت ویژه از کودکان آسیب دیده نخاعی 
و تعامل با ادارات دولتی، ارگانها و بخش خصوصی 
در راستای بهبود ش��رایط آسیب دیدگان نخاعی و 

ترغیب این مراکز برای سامان دهی به امور.
3- طراح��ی، نظارت و اج��را در راه طرحهای 
کارآمد برای ایج��اد امکانات الزم و ارائه طرحهای 
علم��ی، تحقیقات��ی، حقوقی و... ب��ه مراکز دولتی، 

بهزیستی، استانداری و سایر ارگانها.
4- فعالیت های فرهنگی، انتشارکتاب، چاپ نشریه 

و... در زمینه فرهنگ سازی برای اعضا و عامه مردم.
5- شناس��ایی ظرفیت ه��ای خیری��ه، دولتی و 
خصوص��ی برای ایج��اد اش��تغال و امکانات برای 

ویلچرنشینان.

6- پیگیری امور مورد نیاز آس��یب دیدگان در 
قالب کمیته های چند گانه، تشکیل هیأت امناء و...

7- پیگیری امور قضایی، درمانی، پرس��تاری و 
حقوقی اعضای انجمن.

8- ایجاد اقامتگاه و پانسیون و مراکز تفریحی و 
رفاهی برای ورزش و اقامت راحت و رفع نیازهای 

روحی و آموزش های مختلف.
9- تالش برای ایجاد رفاه، آس��ایش اجتماعی، 
اقتصادی و بسترس��ازی مناس��ب و ب��ه طور کلی 
رس��اندن صدای این قشر به مس��ئوالن و جامعه، با 

نمایشگاه ها، کالسهای تخصصی و کارگاهی و...
ــیب نخاعی از  ــن و بیماران آس ــه انجم گالی

مطبوعات و رسانه ها
آیا تاکنون درباره آسیب دیدگان نخاعی و به قولی 
ویلچری ها و دردهای پیدا و پنهان آنها به قدر کفایت 
قلم فرس��ایی ش��ده اس��ت؟ آیا برای تغییر فرهنگ 
عمومی و نگاه مردمی، کاری صورت گرفته است؟ 
آیا در میان شعارهای عدالت اجتماعی، ویلچری ها 
هم به حس��اب آمده اند؟ و چه زیبا است که اقشار 
مختلف به خصوص مطبوعات به میان این مهربانان 
بیاین��د و ع��زت نفس و پای��داری و اس��تقامت و 

هنرهای ایشان را مشاهده کنند. 
ــیب دیدگان نخاعی  مهمترین مشکالت آس

استان و انجمن از دیدگاه دکتر پسته ای
گرانی هزینه های درمانی به طور کلی در درمان 
زخم بس��تر که از بیماریهای رایج است. روزانه بین 
3 تا 7 هزار تومان هزینه در بردارد و با وجود هفده 
هزار تومان مستمری، هزینه های گزاف درمان قابل 

پرداخت برای آسیب دیدگان نیست.
ی��ک مرکز تخصصی برای بیماران قطع نخاعی 
به صورت بیمارس��تان یا کلینیک که ش��امل مراکز 
مهمی از قبی��ل درمان پوکی اس��تخوان، ارتوپدی، 
زخم بس��تر، جراحی داخلی، قل��ب و عروق، کلیه 
و مج��اری ادرار، گوارش و غدد داخلی باش��د از 

نیازهای ضروری این بخش است. 
اجرایی نش��دن ساماندهی س��ازه های شهری 

ب��رای ویلچری ها و عدم اجرای دقیق قانون جامع 
حمایت از آسیب دیدگان نخاعی نیز از چالش های 

مهم است.
کمبود بودجه بهزیس��تی در حمایت از آس��یب 
دیدگان نخاعی و عدم حمایت جدی نهادهای دولتی 
به طوری که کمک ایش��ان به این انجمن به س��الی 
200 تا 300 هزار تومان ختم می ش��ود، در حالیکه 
تنها کرایه مجموعه استقرار انجمن ماهانه 1/5 میلیون 

تومان است، نیز از مشکالت دیگر آنها است.
سخنانی پایانی و چشم انداز انجمن در سال 89

پیام به آسیب دیدگان نخاعی: برخیزید تا یاری 
شوید، برای یاری شدن باید دیده شوید

تالش انجمن در مسیر: ادامه دادن نشریه »از نو«، 
کارگاه های خوداش��تغالی و راه اندازی س��رویس 
حم��ل و نقل ویژه ب��رای پرس��تاری و برنامه های 

پزشکی برای آسیب دیدگان کم بضاعت.
چالش مهم انجمن: یافتن مکانی ثابت و رهایی 

از خانه به دوشی
انتظارات: استانداری، شهرداری، شورای شهر، 
بهزیستی، مراکز دولتی و خصوصی فعالیت خود را 
در حمای��ت از انجمن افزای��ش داده و بر تداوم آن 

ممارست ورزند.
دو خبر جدی��د: راه اندازی دو مرکز معالجه زخم 
بستر در اصفهان و نیز شروع به کار کمیته مناسب سازی 
ش��هری در استانداری اصفهان با مصوبات جدید و 

ان شاء اهلل در آینده اجرای آن.
س��خن آخ��ر: هن��وز با توج��ه به ن��گاه مثبت 
مس��ئوالن و خیرین، عملکرد آنها مطلوب نیست و 
فرهنگ سازی الزم در خصوص تغییر نگاه جامعه 
در مراحل ابتدایی اس��ت. ام��ا انجمن با روحیه ای 
باال و مصمم در جهت نیل به اهداف و پیش��رفت، 
تالش هم��ه جانبه خواهند کرد. انتظ��ار داریم هر 
کجا قرار اس��ت برای ما تصمیم گرفته شود، خود 
ما هم باش��یم. ما خوشحال هستیم که مردم با دیدن 
ما به فکر س��المت خود می افتند و خدا را ش��کر 

می کنند! 
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شهرستانها

جشنواره غذاهای سنتی ایرانی
 در فرخشهر برگزار شد

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

مع��ادن  رئی��س س��ازمان صنای��ع و 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: میانگین 
صادرات سیمان کشور در طول سال گذشته 
10 درصد تولید بود، در صورتی که در این 
استان 21 درصد سیمان تولیدی صادر شد. 
رحمان کرم��ی افزود: کل فروش س��یمان 
شهرکرد در سال 88، یک میلیون و 25 هزار 
ت��ن یعنی معادل 100 درصد تولید اس��می 

کارخانه بوده است. وی اظهار داشت: 214 
هزار تن سیمان از شهرکرد به عراق و کویت 
صادر شد. وی افزود: 157 هزار تن سیمان 
به عراق و 57 هزار تن کلینکر )ماده فرآوری 
ش��ده مواد معدنی سیمان( به کشور کویت 
صادر شد. وی تصریح کرد: صادرات سیمان 
شهرکرد به کشورهای دیگر مطابق استاندارد 
BS انگلیس انجام ش��ده اس��ت. کرمی بیان 
داش��ت: کل فروش سیمان سال گذشته در 

این استان 500 میلیارد ریال است.

در پی اح��داث بزرگ��راه دوطبقه امام 
خمینی)ره(، به عنوان اولین بزرگراه دوطبقه 
کشور، از سوی شهرداری اصفهان، دبیرخانه 
نشست ادواری ش��هرداران کالن شهرهای 
کش��ور، در پیامی این موفقی��ت را به دکتر 

سیدمرتضی سقائیان نژاد تبریک گفتند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
اصفه��ان،  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
در ای��ن پی��ام آمده اس��ت: ت��الش قابل 
تحسین ش��هرداری اصفهان را در احداث 
ام��ام  دوطبق��ه  بزرگ��راه  بازگش��ایی  و 
خمین��ی)ره( که حاصل تعه��د، کاردانی، 
نوآوری و توانمن��دی مجموعه مدیران و 
کارکنان زحمتکش آن ش��هرداری است، 
صمیمانه تبریک عرض می کنیم. خدمت 
به شهروندان شریف ایران اسالمی به ویژه 
شهروندان عزیز کالن شهر زیبا و تاریخی 
اصفهان، افتخار بزرگی است که جنابعالی با 
مدد الهی و بهره گیری از تجارب مدیریتی 
و ظرفیت کارشناس��ی مدیران آگاه در پرتو 
تدبیر و برنامه ریزی مؤثر، موفق به اجرای 
طرح ها و اقدامات ارزشمند در عرصه های 
مختلف مدیریت ش��هری، توسعه پایدار و 
بهبود شرایط زندگی این کالن شهر شده اید 
که اح��داث بزرگراه امام خمینی)ره( فصل 

نوین��ی را برای آینده ای روش��ن در بهبود 
ش��رایط شهرنش��ینی و وضعی��ت ترافیک 
شهر تاریخی اصفهان رقم زده که به عنوان 
بخشی از خدمات ش��ما به یادگار خواهد 
ماند. وظیفه می دانیم به عنوان همکاران شما 
در کالن شهرهای کشور، موفقیت و افتخار 
ارزش��مند احداث بزرگراه امام خمینی)ره( 
که در آستانه سال نو توسط ریاست محترم 
جمهوری اس��المی ای��ران افتت��اح و مورد
بهره ب��رداری قرار گرف��ت را به جنابعالی، 
ش��ورای اس��المی ش��هر و همه مدیران و 
کارکن��ان زحمتکش ش��هرداری اصفهان و 

شهروندان عزیز تبریک عرض کنیم.

توفی��ق روزاف��زون جنابعال��ی را در 
پیش��برد اهداف و برنامه های ش��هرداری 
اصفهان و خدمت بی��ش از پیش به ایران 

اسالمی را، از خداوند متعال خواستاریم.
شایان ذکر است، محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران، محمدرضا شمس��ایی ش��هردار اهواز، 
علیرضا نوین ش��هردار تبریز، مهران اعتمادی 
ش��هردار شیراز، س��یدعلی آقا زاده شهردار 
کرج، محس��ن عابدینی پور ش��هردار قم، 
س��ید محم��د پژمان ش��هردار مش��هد و 
س��یدعلی میرنجانی مدیر دبیرخانه کالن 
شهرهای کشور از امضاءکنندگان این نامه 

تبریک هستند. 

مدیرکل امور روس��تاها و دهیاری های 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال  اس��تانداری 
پرداخت وام های اش��تغالزا ب��رای افزایش 
سطح سرانه درآمد روستاییان تا پایان امسال 
در این اس��تان خب��ر داد. علی محمدی در 
گفتگو با فارس از پرداخت وام های اشتغالزا 
برای افزایش سرانه درآمد روستاییان در این 
اس��تان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به 
نامگ��ذاری س��ال ج��اری با عنوان س��ال 
همت مضاعف، تالش مضاعف از س��وی 
مقام معظم رهبری با امضای تفاهم نامه بین 
دفت��ر مناطق محروم ریاس��ت جمهوری و 
صندوق مهر امام رضا)ع( ، وام های اشتغالزا 
برای ایجاد مش��اغل صنعتی و خدماتی در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پرداخت 
می شود. وی افزود: بر همین اساس در سال 
جاری 38 روستا در چهارمحال و بختیاری 
به عنوان پایلوت شناسایی شده که تا پایان 
س��ال جاری در مجموع یک میلیارد ریال 
تس��هیالت اش��تغالزایی در قالب وام های 
انف��رادی و ی��ا جمع��ی به متقاضی��ان این 
روستاها پرداخت می شود. محمدی تصریح 
ک��رد: از این می��زان پرداخت تس��هیالت 

اشتغالزایی، 50 درصد به مناطق محروم و 50 
درصد نیز به مناطق دارای ظرفیت اشتغالزایی 
پرداخت می ش��ود. مدیرکل امور روستاها و 
دهیاری های استانداری چهارمحال و بختیاری 
با تأکید بر اینکه توس��عه روستایی نیازمند 
نگ��رش همه جانب��ه در س��طوح مختلف 
است، افزود: توسعه پایدار مبتنی بر توسعه 
روس��تایی اس��ت و این توس��عه از طریق 
نگرش همه جانبه ب��ه بخش های مختلف 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی محقق 
می ش��ود. وی ب��ه موانع فرا روی توس��عه 
روس��تایی در چهارمحال و بختیاری اشاره 
کرد و گفت: بهره وری پایین و ناکارآمد در 
بخش کشاورزی، عدم استفاده همگانی از 
تکنولوژی پیش��رفته و سیستم های جدید 
کش��اورزی، درآمد پایین روستایی، وجود 
فقر و بیکاری در روستاها از مهم ترین این 
مش��کالت اس��ت. به گفته محمدی ایجاد 
اش��تغال و تأمی��ن رفاه روس��تاییان در این 
زمینه می تواند این کمبودها و نارس��ایی ها 
را برطرف کند. وی به محورهای اساس��ی 
مورد نیاز برای توسعه روستایی اشاره کرد 
و گفت: بخش��داران موظفند کارگروه هایی 

را مربوط به توسعه روستایی در بخشداری 
تش��کیل دهند و عالوه بر آن همه دهیاران 
موظف به تشکیل و تهیه شناسنامه روستایی 
هستند که این شناسنامه حاوی مطالب دقیق 
و کلی در مس��ائل مختلف روستایی است. 
به گفته محمدی مش��خص کردن پارامترها 
از قبی��ل نقاط ضعف و قوت در روس��تاها 
توس��ط دهیاران و توجه به بحث اش��تغال 
جوان��ان و بحث عمرانی روس��تاییان الزم 
اس��ت مورد توجه ق��رار گی��رد. مدیرکل 
امور روس��تاها و دهیاری های اس��تانداری 
چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: تمام 
ارگان ها و دولت ها موظفند با بخش��داران 
و دهی��اران در ارتباط با مس��ائل گوناگون 
ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داش��ته باشند و 
این ارتباط بین آنها باید براساس اولویت ها 
و نیازهای اساسی روستاییان باشد. محمدی 
تصری��ح کرد: س��ازماندهی روند توس��عه 
روس��تایی با در بر گرفتن عوامل مختلف از 
جمله نظام تولید، بهره برداری، بهداش��ت، 
آم��وزش، گس��ترش رواب��ط ب��ا نهادهای 
مختلف اجتماعی، دولتی و مدیریت محلی 

همراه است.

ش��هردار منطقه 5 اصفه��ان از تکمیل 
و راه ان��دازی پارک وحش ویژه حیوانات 
علف خوار در پارک کوهستانی صفه خبر 

داد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
اصفه��ان،  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
محمدرضا ب��رزو اصفهانی پروژه زیرگذر 
صفه، آزادس��ازی خیابان ش��هید قاسمی و 
مجموعه تأمین معوض بلوار کش��اورز را 
از مهمترین پروژه های سال جاری عنوان 
کرد و گفت: احداث س��الن ورزشی محله 
س��جادیه، تکمیل و تجهیز س��الن مطالعه 
حض��رت مریم و س��الن مطالعه س��لمان، 
ایجاد س��الن ورزش��ی دن��ارت، مطالعه و 
ساماندهی قلعه ش��اه دژ در قله کوه صفه، 
اح��داث محوطه آب��ی در پارک س��عدی 

بخشی از برنامه های سال جدید است.
وی ادام��ه داد: مش��ارکت در احداث 

پارکینگ و مبلمان شهری مجموعه تجاری 
چهارب��اغ ب��اال و همچنین مش��ارکت در 
احداث پارک و فرهنگسرای سپاهان شهر 

از دیگر طرح های امسال است.
ش��هردار منطق��ه 5 اصفه��ان تملک و 
احداث خیابان کمک��ی ارتش و همچنین 
میدان ش��ورا را از دیگ��ر پروژه های مهم 
دانس��ت و افزود: تکمیل پیاده رو س��ازی 
خیابان نظر و خیابان س��هروردی، تکمیل 
و توس��عه بیش��ه فضایی، اح��داث میدان 
گردهمایی و توس��عه معابر و فضای سبز 
در پارک کوهس��تانی صفه نیز از پروژه ها 

و برنامه های سال 89 است.
ب��رزو اصفهان��ی بودجه س��ال جدید 
را 50 میلی��ارد تومان عن��وان کرد و اظهار 
داشت: ما در نظر داریم امسال پروژه ها را 
بیش از مقدار بودجه به صورت مشارکتی 

انجام دهیم.

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: ش��هرداری، 
 ق��وه قهریه در اختیارندارد و با توجه به این 
که مدیریت واحد ش��هری محقق نش��ده و 
چاقو در دس��ت یکی  و دسته آن دردست 
دیگری  اس��ت  بس��یاری از مش��کالت از 
جمل��ه نب��ود زم��ان بندی مناس��ب جهت 
آس��فالت و زیرس��ازی معاب��ر همچنان در 
سطح شهر پابرجاست. دکتر سقایان نژاد با 
اش��اره به وارد شدن  خس��ارات  میلیاردی 
به پل ها وبزرگره های سطح شهر به علت 
ت��ردد خودروهای س��نگین اف��زود: به این 
دلیل س��االنه ش��اهد  خس��ارات زیادی به 

سرمایه های مردمی هستیم  وکسی در این 
رابطه پاسخگو نیست.

صادرات سیمان چهارمحال و بختیاری 
دو برابر میانگین صادرات کشوری

در نامه ای خطاب به دکتر سقائیان نژاد شهردار اصفهان:
شهرداران کالن شهرهای ایران

 احداث اولین بزرگراه دوطبقه کشور در اصفهان را تبریک گفتند

پرداخت وام های اشتغالزایی 
به روستاییان چهارمحال و بختیاری

شهردار منطقه 5 اصفهان خبر داد:
تکمیل و راه اندازی پارک وحش 

در پارک کوهستانی صفه

شهردار اصفهان انتقاد کرد:
خسارات میلیاردی به پل ها وبزرگراه های 
سطح شهر به علت تردد خودروهای سنگین

سرپرست س��ازمان پارک ها و فضای 
س��بز ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: این 
کالن شهر با دارا بودن حدود 26 مترمربع 
س��رانه فضای س��بز برای هر ش��هروند و 
3 میلی��ون و 900 ه��زار اصل��ه درخت و 
درختچه رتبه اول میزان فضای سبز را در 

کل کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، مهندس 
داریوش فتحی با اعالم این مطلب گفت: 
مدیریت شهری اصفهان در حال دستیابی 
ب��ه اس��تانداردهای الزم، در زمینه فضای 
س��بز با در نظر گرفتن می��زان آالینده ها، 

حرارت و رطوبت این شهر است.
فتح��ی از ط��رح تحقیقاتی مش��ترک 
س��ازمان پارک ه��ا و دانش��گاه صنعت��ی 
اصفهان در زمینه میزان مورد نیاز س��رانه 
فض��ای س��بز ش��هر خب��ر داد و اظه��ار 
امی��دواری کرد: تا نیمه دوم س��ال جاری 

نتایج این طرح اعالم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه 
فضای س��بز هر ش��هروند 25/5 مترمربع 
اس��ت، گفت: امید است با بهبود وضعیت 
آب و رفع خشکس��الی، این سرانه تا سال 

90 به 30 مترمربع افزایش یابد.
سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز 
ش��هر اصفهان با اش��اره به تعداد درختان 
موج��ود این کالن ش��هر تصریح کرد: در 
ش��هر اصفه��ان 3 میلی��ون و 900 اصل��ه 
درخ��ت و درختچه وج��ود دارد؛ این در 
حالی اس��ت که تعداد انگش��ت ش��ماری 
درخت های کهنس��ال باالی 50 س��ال در 

این شهر وجود دارد.
فتحی در پاس��خ به این س��وأل که آیا 
درخت های کهنس��ال اصفهان با توجه به 
آالینده های متعدد رو به نابودی هس��تند 
گفت: ش��هرداری اصفه��ان در حفظ این 

درختان بسیار کوشا است و مواظبت دقیقی 
از آنها می کند و جای بس��ی خوش��حالی 
اس��ت که بیش��تر این درختان در حاش��یه 
شهر به خصوص در خیابان آتشگاه که در 
معرض آلودگی کمتری اس��ت، قرار دارند. 
سرپرس��ت س��ازمان پارکها و فضای سبز 
ش��هر اصفهان با تأکید ب��ر اینکه برای رفع 
معضالت ترافیک��ی و بحران های آلودگی 
هوا و صوتی به این قبیل درختان در ش��هر 
نیاز دارد ادامه داد: فقط درختان کهنسال در 
مرکز شهر در معرض تهدید هستند که این 
سازمان تمام اقدامات الزم را جهت حفظ و 

نگهداری این درختان انجام می دهد.

اختصاص رتبه اول 
میزان فضای سبز کشور به اصفهان

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهردار منطقه 10 اصفهان خبر داد:
شروع احداث اولین شهرک سالمت

 تا 5 ماه آینده

معاون عمرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد:
اتمام پروژه زیرگذر میدان امام علی)ع( 

مهمترین برنامه سال جاری

ایجاد بزرگترین فروشگاه های
 زنجیره ای بین المللی در اصفهان

با برگزاری برنامه آموزشی شهروند الکترونیک در سال 89:
300 هزار شهروند اصفهانی آموزش می بینند

ش��هردار منطقه 10 اصفه��ان از انعقاد 
ق��رارداد نهایی احداث نخس��تین ش��هرک 
س��المت ایران در بزرگراه ش��هید آقابابایی 
در ای��ن منطقه تا یک م��اه آینده خبر داد و 
اعالم کرد: تا 5 م��اه آینده عملیات اجرایی 
ای��ن طرح ب��زرگ آغ��از خواهد ش��د. به 
گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس بهمن 
احمدی با اعالم این خبر خاطرنش��ان کرد: 
احداث اولین ش��هرک سالمت در زمینی به 
مساحت 33 هزار مترمربع در شمال شرقی 
اصفهان و کنار اتوبان آقابابایی انجام خواهد 
شد. وی با اش��اره به اینکه شهرک سالمت 
با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود، 
اضافه ک��رد: در مذاکره دفتر مش��ارکت های 
ش��هرداری با سرمایه گذار، تاکنون تفاهم نامه
 ای��ن طرح ب��ه امض��ا رس��یده و در حال 
انعق��اد قرارداد اس��ت و تا یک م��اه آینده 
ای��ن امر نهایی می ش��ود. وی با بیان اینکه 
نقش��ه های اولین شهرک سالمت از سوی 

بخش مش��ارکت کننده در حال تهیه است 
افزود: مرکز پزش��کان، هتل و آزمایش��گاه 
و کلینیک، 3 س��اختمان اصلی این شهرک 
است؛ همچنین رس��توران، مجموعه دفاتر 
اداری و خدمات پش��تیبانی نیز 2 ساختمان 
فرعی دیگر این ش��هرک هستند. احمدی با 
بیان این مطلب که شهرک سالمت مجموعه 
کاملی از مطب انواع پزش��کان متخصص، 
داروخان��ه، کلینیک ه��ای تخصصی، هتل 
جهت اقامت بیماران شهرس��تانی، پارکینگ 
و هر ن��وع خدمات جنبی جه��ت بیماران 
اس��ت، بیان کرد: احداث فروشگاههایی که 
به فروش غذاهای رژیمی می پردازند نظیر 
سوپر س��المت نیز در این شهرک طراحی 
شده اس��ت جذب توریست پزشکی و هر 
نوع ورزش��ی که در جهت س��المتی انسان 
باش��د نیز در این ش��هرک پیش بینی شده 
اس��ت. احمدی اضافه کرد: دو سال، تملک 
مکان نخستین ش��هرک سالمت اصفهان به 

طول انجامید. 

اتمام پ��روژه میدان ام��ام علی )ع( از 
مهمترین برنامه های ش��هرداری در س��ال 

جدید است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان، دکتر 
علیرضا ق��اری قرآن، اح��داث پارکینگ و 
خیابان گلدسته، پروژه تقاطع ورودی پارک 
کوهس��تانی صفه، ادامه پروژه شهید همت، 
ش��هید الوینی، ایج��اد پارکین��گ طبقاتی 
نیکبخ��ت، اح��داث خیابان ه��ای حمزه 
اصفهان��ی، آذر و تاکس��یرانی را 9 پ��روژه 

شاخص در سال 89 دانست.
وی اف��زود: 60 میلی��ارد تومان هزینه 
اجرای��ی این 9 پروژه اس��ت که در س��ال 

جدید به اجرا در می آید.
معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان در 

ادامه رویکرد بودجه امس��ال شهرداری را 
محله محوری دانس��ت که با برنامه ریزی 

دقیق در مناطق 13 گانه اجرایی می شود.
قاری قرآن تصریح کرد: 66 درصد کل 
بودجه امس��ال عمرانی است که امید است 

همچون گذشته در شهر مدیریت شود.

مدیرعام��ل س��ازمان فاوای ش��هرداری 
اصفه��ان گفت: با برگزاری برنامه آموزش��ی 
ش��هروند الکترونیک در خردادماه سال 89، 
300 هزار شهروند اصفهانی آموزش می بینند. 
به گزارش فارس، همای��ون یزدان پناه اظهار 
داشت: امس��ال 60 درصد از طرح شهرداری 
الکترونیکی با اجرای پروژه بایگانی الکترونیکی 
ش��هرداری مناطق 14گانه، توسعه پرداخت 
الکترونیکی ع��وارض، آم��وزش 300 هزار 
شهروند الکترونیک، توسعه سیستم مکان یاب 
و راه اندازی بلیت الکترونیک در اتوبوس های 
سطح شهر اصفهان محقق می ش��ود. وی از 
طرح های راهبردی شهرداری اصفهان، ایجاد
 شهرداری الکترونیکی طی برنامه پنج ساله تا 
سال 92 به منظور تسریع در امور شهروندان، 
اعتمادس��ازی و نظارت سهل و آسان مدیران 
بر عملکرد نیروهای خود دانست و تصریح 
کرد: براساس استانداردهای بین المللی، آنچه 
که در شهرداری الکترونیکی اصفهان تعریف 
شده، دستیابی به جایی است که طی آن مردم 
بتوانند در تمام مدت شبانه روز و در هفت روز 
هفته، اطالعات خود را به صورت الکترونیکی 
دریافت کنند تا مراجعه شهروندان به مناطق و 
ادارات شهرداری به حداقل برسد. مدیرعامل 
س��ازمان فاوای ش��هرداری اصفهان اجرای 
پروژه بایگانی الکترونیکی شهرداری و حذف 
فیزیکی پرونده ه��ا را از مهمترین طرح های 
شهرداری الکترونیکی در سال جاری برشمرد 
و ادام��ه داد: تاکن��ون این ط��رح در منطقه 7 
ش��هر اصفهان به صورت آزمایش��ی به اجرا 
درآمده و امید اس��ت تا پایان سال جاری در 

تمام مناطق شهرداری عملیاتی شود. یزدان پناه 
اضافه کرد: با راه اندازی این س��امانه عالوه بر 
افزایش دقت و سرعت دسترسی به پرونده ها، 
از مشکالت مربوط به روال سنتی این بخش 
کاسته ش��ده و از مخدوش ش��دن پرونده ها 
جلوگیری می شود، همچنین خدمات رسانی 
به شهروندان با سرعت بیشتری انجام می گیرد. 
وی با اش��اره به توسعه پرداخت عوارض به 
صورت الکترونیک��ی تصریح کرد: پرداخت 
عوارض خودرو و نوس��ازی از طریق درگاه 
الکترونیکی شهرداری امکان پذیر است و برای 
هر قبض، شناسه قبض و شناسه پرداخت در 
نظر گرفته شده که پس از عوارض، با استفاده 
از ش��ماره پیگیری ارائه شده توسط هر یک 
از سامانه های فوق، قابل ردیابی است. وی از 
برگزاری برنامه آموزشی شهروند الکترونیک 
با هم��کاری کمیت��ه فرهنگ ش��هروندی و 
مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تهران در 
خردادماه سال 89 خبر داد و گفت: با برپایی 
این برنامه 300 هزار شهروند اصفهانی آموزش 
می بینند. یزدان پن��اه به راه اندازی و توس��عه 
سیس��تم مکان یاب خ��ودکار اتوبوس های 
ش��هر )AVL( اش��اره و اضافه کرد: تاکنون 
150 دس��تگاه از اتوبوس های سطح شهر به 
این سیستم مجهز ش��ده اند و در سال جاری 
500 دس��تگاه اتوبوس دیگر به این س��امانه 
تجهیز می شوند. وی همچنین گفت: مباحث 
فنی طرح بلیت الکترونیک از سوی سازمان 
فاوای شهرداری اصفهان در حال اجرا است 
و تا اواخر بهار در راس��تای تحقق شهرداری 

الکترونیکی به بهره برداری می رسد.

فرخشهر 
خبرنگار زاینده رود 

جش��نواره غذاهای سنتی ایرانی همزمان 
با چهارمین روز هفته س��المت روز شنبه در 
فرخش��هر چهارمحال وبختیاری برگزار شد. 
در این جش��نواره، زنان و دختران چهارمحال 
وبختی��اری هنر آش��پزی خ��ود را با پخت 
غذاهای مختلف ایرانی به نمایش گذاش��تند. 
دبیر اجرایی این جشنواره گفت: این جشنواره 
با همکاری تیم توس��عه و ارتقای س��المت 
ش��هر فرخش��هر و دانش��گاه علوم پزشکی 
و مرک��ز بهداش��ت چهارمح��ال وبختیاری
همزمان با »روز جامعه سالم و تغذیه سالم 

و امنیت غذایی« برگزار شد. 
»غضنفر بزرگر قهفرخی« افزود: در این 
جش��نواره 50 نوع غذای ایرانی و محلی از 
س��وی زنان و دختران ش��رکت کننده طبخ 
و در مع��رض دی��د داوران و م��ردم قرار 
گرف��ت. به گفت��ه وی، این غذاها ش��امل 
سبزی پخت، گوش��ت پخت، مرغ پخت، 
س��االدهای مختلف، انواع نانهای بومی و 

محلی و ترش��یجات ایرانی بود. وی هدف 
از برگ��زاری این جش��نواره را توجه دادن 
نس��ل جوان ب��ه غذاهای س��نتی ایرانی و 
تغذیه سالم عنوان کرد و گفت: تغذیه سالم 
در سالمت افراد نقش مهمی ایفا می کند. 
به گفته وی، ش��هر فرخشهر به عنوان یکی 
از شهرهای دوستدار سالمت انتخاب شده 
اس��ت و به همین دلیل جشنواره غذاهای 
س��نتی و س��الم ایرانی در این شهر برگزار 
ش��د. در این جش��نواره ک��ه در محل تیم 
توسعه فرخش��هر برگزار ش��د، جمعی از 
بان��وان چهارمح��ال وبختی��اری غذاهای 

رنگارنگ و لذیذ ایرانی را ارائه کردند.

مدیر س��رمایه گذاری و مشارکت های 
ش��هرداری اصفهان از احداث یک شعبه از 
فروش��گاه زنجیره ای هایپر استار، در یکی 
از مناطق این کالن ش��هر به عنوان نخستین 
فروشگاه بزرگ بین المللی خبر داد و اظهار 
کرد: ای��ن مدیریت پیگیر انعقاد ق��رارداد با 
سرمایه گذار مورد نظر است و امیدواریم در 

سال جاری این مهم محقق شود.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
اصفه��ان،  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
س��ید حس��ن ابطحی گفت: این فروش��گاه 
بزرگترین فروش��گاه در نوع خ��ود در ایران 
بوده و بس��یار پیش��رفته و مجهز است. وی 
اضاف��ه کرد: این فروش��گاه یک��ی از مراکز 
فروش در خاورمیانه اس��ت که مرکز توجه 
بسیاری از مردم دنیا به شمار می رود و این 
شرکت اولین مارکت واقعی در خارج است. 
وی اضافه کرد: فروشگاه هایپر استار نخستین 
فروشگاه زنجیره ای خارجی است و جالب 
اینجا اس��ت که این فروش��گاه شعبه ای از 
فروش��گاه مش��هور و بین المللی کارفور به 
ش��مار می رود. وی با اش��اره به اینکه این 
شرکت در کشورهای مختلف فعالیت داشته 
و راه اندازی شده اس��ت، تصریح کرد: این 
فروشگاه تفاوت هایی با دیگر فروشگاه های 
کش��ور مثل داش��تن فضای مناس��ب برای 

تفری��ح ک��ودکان، پارکین��گ، ارزانی برخی 
کاالهای مصرفی و وجود کاالهای خارجی 
با کیفیت باال دارد. مدیر س��رمایه گذاری و 
مشارکت های شهرداری با بیان این که پس 
از انعقاد قرارداد با س��رمایه گذار فروش��گاه 
زنجیره ای هایپر استار مکان مناسبی در یکی 
از مناطق 14 گانه بررسی و اختصاص خواهد 
یافت افزود: سعی خواهد شد این فروشگاه 

در کنار رینگ سوم احداث شود.
 وی با اشاره به مشارکت سرمایه گذاران 
بیش از 50 طرح بزرگ خدماتی و فرهنگی از 
جمله مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی 
و شهرک سالمت با ارزش ریالی، معادل 500 
میلیارد تومان اذعان کرد: مجموعه پارکینگ 
صنایع پش��م، مجموع��ه تج��اری و اداری 
هفت دس��ت، باغ گلدس��ته، پایان��ه غرب، 
ایس��تگاه مترو علیخانی و ش��هرک سالمت 
از مهمتری��ن طرح ه��ای س��رمایه گذاری 
اس��ت که به اجرا درآمده یا در مرحله توافق 
قرارداد است. ابطحی مهمترین طرح بزرگ 
س��رمایه گذاری در سال جاری را مجموعه 
واحدهای تجاری، خدماتی و مسکونی شهید 
کشوری عنوان و اضافه کرد: توافقات اولیه با 
ارتش انجام شده و امید است موافقات های 
نهای��ی جهت عقد قرارداد هر چه س��ریعتر 

صورت گیرد.

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

فرخشهر

22 کیلومتر لوله گذاری
 در راستای اصالح الگوی مصرف آب

مدی��ر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرس��تان ش��هرکرد گفت: در راس��تای 
حرک��ت عملی به س��وی اص��الح الگوی 
مصرف بیست و دو کیلومتر از شبکه های 
فرس��وده آب در این شهرس��تان تعویض، 

اصالح و بازسازی شد.
آق��ای س��یاوش زمان��ی در تش��ریح 
فعالیتهای امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرستان شهرکرد از رفع هزار و 700 مورد 
شکستگی لوله های آب خبر داد و افزود: 
این امور در سال گذش��ته بیشترین همت 
این سازمان را به دلیل ارتباط موضوعی به 
اصالح الگوی مصرف در جهت جلوگیری 
از پرت آب به خود معطوف کرد و در این 
راس��تا عالوه بر موارد اشاره شده در هزار و 
120 مورد اصالح و تعویض انش��عاب آب، 
85 مورد اصالح و تعویض لوله های خراب، 
تعویض یک هزار کنتور خراب، 27 سرویس 

و تعویض پمپهای خراب داشته ایم. 
مدی��ر امور آب و فاضالب روس��تایی 

شهرس��تان ش��هرکرد با اش��اره به وظایف 
س��ازمانی خود گفت: بیش از 1200 مورد 
انش��عاب آب به مش��ترکین جدید واگذار 
شده، که قانون، حق واگذاری امتیاز فروش 
انشعاب آب خانگی در روستاها را پانصد 

هزار ریال مشخص کرده است.
وی نصب 12 دس��تگاه کلرزن گازی، 
شستش��وی 33 ه��زار و 942 مترمکع��ب 
مخ��زن ذخی��ره، س��رویس و تعمی��رات 
دوره ای 608 کلرینات��ور، 71 هزار و 844 
مورد کلرس��نجی، انج��ام 1000 آزمایش 
میکروبی، ش��یمیایی و فلزات س��نگین بر 
روی مناب��ع آب را از جمله فعالیتهای این 
سازمان در راس��تای حفظ و ارتقاء کیفیت 
آب آشامیدنی قریب به یکصد هزار نفر در 

72 روستا اعالم کرد.
قابل ذکر است در راستای نگهداری از 
شبکه های آب شرب روستاهای شهرستان 
شهرکرد در س��ال گذشته سه میلیارد ریال 

هزینه شده است.
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اقتصاد امروز

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 3071/88 له آقای جعفر نجاران خوراسگانی و علیه آقای علی پناه نصیری به 
آدرس: اصفهان، میدان قیام، بازار ریسمان، تریکوفروشی نصیری بخواسته مطالبه مبلغ 
30/555/760 ریال بابت اصل خواسته، هزینه کارشناسی و نشر آگهی جلسه مزایده ای 
را به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
جمعاً به مبل��غ 16/375/000 ریال برآورد قیمت گردیده اس��ت در مورخ 89/2/6 در 
ساعت 9 الی 10 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
محتشم کاشانی برگزار نماید. طالبین خرید باید 5 روز قبل از مزایده با واریز 10 درصد 
مبلغ کارشناسی به شماره حساب 90007 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش آن 
به این اجرا از اموال بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع شده و اموال به شخص 
یا اشخاصی که باالترین پیشنهاد را از قیمت کارشناسی ارائه نمایند فروخته خواهد شد. 

اموال به شرح ذیل می باشد:
1- تعداد 45 عدد عروسک مدل لباس کودک مستعمل در حد نو هر عدد 55000 ریال 

و جمعاً 2/475/000 ریال 
2- تعداد هشت عدد کاپشن شمعی زنانه هر عدد 100/000 ریال و جمعاً 800/000 

ریال 
3- تعداد 50 عدد کاپش��ن شمعی دخترانه هر عدد 90000 ریال و جمعاً 4/500/000 

ریال
4- تعداد 50 عدد کاپشن و شلوار لی بچه گانه هر عدد 100/000 و جمعاً 5/000/000 

ریال
5- تعداد 30 عدد ش��لوار کتان پسرانه 75 هر عدد 50/000 ریال و جمعاً 1/500/000 

ریال
6- تعداد 20 عدد کاپش��ن پسرانه شمعی هر عدد 60/000 ریال و جمعاً 1/200/000 

ریال 
7- تعداد 30 عدد بلوز تریکو دخترانه هر عدد 30/000 ریال و جمعاً 900/000 ریال.

368/ م الف
مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده
شعبه یازده اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی 100/88 ج/ 1 له محس��ن س��هیلی پور ب��ا وکالت خانم فرزانه 
ایمان فر علیه آقای مهدی احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 136/566/276 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق 
االجرا، جلس��ه مزایده ای مبنی بر فروش پالک ثبت��ی 205/25 واقع در بخش 
یک اصفهان که طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
ش��ده است در روز ش��نبه مورخ 89/2/14 از س��اعت 8 صبح الی 9 صبح در 
مکان اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری طبقه سوم اتاق 320 برگزار نماید، 
طالبی��ن خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزایده از منزل مذک��ور بازدید نمایند 
کس��انی حق ش��رکت درمزای��ده را دارند که حداق 10% به��ا را نقداً به همراه 
داش��ته باش��ند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارش��ناس شروع شده و 
برن��ده مزایده فرد یا افرادی می باش��ند که باالترین قیمت را پیش��نهاد دهند و

 قبول نمایند.
مشخصات و ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس

منزل فوق واقع در خیابان چهارباغ عباس��ی جنب س��ینما خانواده بن بس��ت 
ش��هرام پ 191 و دارای 369 مترمرب��ع عرص��ه دارد و در ضل��ع ش��مالی بن 
بس��ت ق��رار دارد بنای��ی 2 طبق��ه ب��ا زیرزمی��ن کوچک ب��ا ن��وع دیوارهای 
آج��ری ب��ا س��قفهای تیرآهن در 2 طبقه با نمای س��نگ در حد ضلع ش��مالی 
آن وج��ود دارد مس��احت کل زیربن��ا معادل 460 مترمربع قابل برآورد اس��ت 
س��اختمان احداث ش��ده نس��بتًا قدیمی و مربوط به اوایل دهه 60 می باش��د 
تس��هیالت کامل آب، برق و گاز دارد با عنایت به موقعیت محل، نوع ساخت 
و در نظ��ر گرفت��ن دیگ��ر عوامل مؤثر در قضی��ه و وضعیت بازار شش��دانگ 
آن ب��ا متعلق��ات عرص��ه و اعی��ان موج��ود جمع��ًا 6/653/000/000 ریال و 
س��هم 7/9 حب��ه از 72 حبه آن مع��ادل 730/000/000 ریال ب��رآورد و اعالم 

می گردد.366/ م الف 
پیرامون- مدیر اجرای احکام شعبه 11 حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمد فرشاد امین الرعایا 

یمینی فرزند محمد سعید مجهول المکان
تاریخ: 89/1/14

شماره: 1035/88 ح / 6
کالسه پرونده: 1035/88 

وقت رسیدگی: 89/2/28 ساعت 9/30 صبح
خواهان: مرتضی فاتحی با وکالت آقای محمد مرادی

خوانده: محمدفرشاد امین الرعایا یمینی فرزند محمد سعید مجهول المکان
خواس��ته: مطالبه مبلغ یکصد و بیس��ت میلیون ریال بابت وجه چک به انضمام 

مطلق خسارات دادرسی
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
282/ م الف 

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/15

شماره: 890005 ک 111
چون آقای فرشید بختیاری شکایتی علیه آقای محسن سرلک مبنی بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی و فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890005 ک 111 
این دادگاه ثبت و وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 89/3/25 ساعت 
8/30 صبح تعیین ش��ده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د، لذا حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر میش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.281/ م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به اکبر تقی زاده دولت آبادی 

فرزند حسن مجهول المکان
تاریخ: 89/1/14

شماره: 1192/88 ح/ 6
کالسه پرونده: 1192/88 ح / 6

وقت رسیدگی: 89/4/26 ساعت 8/30 صبح
خواهان: حسن تقی زاده دولت آبادی فرزند محمد به آدرس تهران 

خوانده: اکبر تقی زاده دولت آبادی فرزند حسن مجهول المکان
خواس��ته: ابطال مبایعه نامه مورخ 87/8/2 و اس��ترداد ثم��ن پرداختی به مبلغ 
2/200/000/000 ریال و کلیه خسارات قانونی- فعاًل اعسار از هزینه دادرسی

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محل��ی آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگه��ی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��یدگی حضور 
بهمرساند.283/ م الف 

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 89/1/18
شماره: 89-55 ش 45

در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-55 ش 45 خواهان فخرالس��ادات رضیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک خسارت تأخیر 
تأدیه خس��ارت دادرس��ی به طرفیت حس��ین جنتی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/3/5 ساعت 10 تعیین گردیده. با توجه 
ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 399/ م الف
مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 89/1/18
شماره: 1130/88

در خصوص پرونده کالسه 1130/88 خواهان مجید حمزه دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمدتقی عظیمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 89/2/27 س��اعت 17 تعیین گردیده. ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 419/ م الف
مدیر دفتر 27 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1044/88

مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: نوراهلل زنده زبان نش��انی: اصفهان، شاهین شهر، کوی سازمانی مهدیه، 
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خوانده: سیاوش خیری فر نشانی: مجهول المکان

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خص��وص دادخواس��ت ن��ور اهلل زن��ده زبان ب��ه طرفیت س��یاوش خیری 
فر بخواس��ته مطالبه مبل��غ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
793473-88/6/11 عهده بانک س��په شعبه بهار به انضمام خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالع قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حک��م به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 15/000/000 به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت 30000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 

تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید )88/6/11( لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ ش��اخص بانک مرک��زی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
خواه��د بود و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.515/ م الف
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/21

شماره: 146/89 ح / 10
آقای حسام سید حسینی )قیم( دارای شناسنامه شماره 963 به شرح دادخواست 
به کالسه 146/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان ام لیال طوفانی بشناس��نامه 5023 در تاریخ 
88/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک دختر و یک پسر و پدر و مادر به شرح ذیل می باشند؛
1- امیرحسین سیدحسینی قهه به ش ش 5-428608-127 فرزند متوفی

2- نازیال سیدحسینی قهه به ش ش 8-199952-127 فرزند متوفی
3- یاسمن خانجانی لیف شاگرد به ش ش 1092 مادر متوفی

4- احمد طوفانی به ش ش 53 پدر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.520/ م الف
فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350701228
شماره پرونده: 8809980350700879

شماره بایگانی شعبه: 880879
تاریخ تنظیم: 1388/11/28

خواه��ان: آقای رس��ول صادقی به نش��انی اصفهان خ ام��ام خمینی خ وحدت 
مجتمع صنعتی وحدت پرسکاری صادقی

خواندگان: 1. آقای علی فرحانی 2. آقای حس��ن دس��تگیر همگی به نش��انی 
مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای رسول صادقی بطرفیت خواندگان 1- حسن 
دستگیر 2- علی فرحانی و به خواسته مطالبه مبلغ 71/644/500 ریال موضوع 
ی��ک فقره فاکتور به ش��ماره 7216-88/4/8 و مطالبه خس��ارات دادرس��ی و 
تأخیر تأدیه بش��رح دادخواست تقدیمی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و 
مستندات ابرازی از ناحیه خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و تحویل 
اقالم مندرج در فاکتور مذکور داش��ته و ایضًا در جهت برائت ذمه خود دفاعی 
به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را وارد دانس��ته و مستنداً به مواد 198، 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به صورت تضامنی محکوم 
به پرداخت مبلغ 71/644/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 143400 تومان 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/8/17 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید رأی دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس قابل تجدیدنظر در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.457/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهاباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره311
مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران با بیان اینکه پرتقال انباری از محل حمل تا مقصد 
5 روز عمر دارد، گفت: پرتقال انباری باید پیش از عید توزیع می ش��د. حس��ین مهاجران در گفتگو با 
فارس در پاسخ به این سؤال که در ایام نوروز زمان نگهداری میوه های عرضه  شده در خرده  فروشی های 
سطح شهر بسیار کوتاه بود و بالفاصله این میوه ها فاسد می شد، اظهار داشت: پرتقالی که در ایران تولید 
می ش��ود، از نژاد تامس��ون و پرتقال وارداتی از نژاد والنسیا اس��ت. وی ادامه داد: پرتقال والنسیا از دوام 
بیشتری برای نگهداری برخوردار است؛ ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم، پرتقال انباری باید قبل از 
عید توزیع ش��ده و تمام ش��ود؛ چرا که پرتقال انباری از محل حمل تا مقصد 5 روز عمر دارد. وی در 
پاسخ به این سؤال که در حال حاضر هم در خرده  فروشی های سطح شهر پرتقال انباری عرضه  می شود، 
اظهار داشت: این افراد ریسک می کنند و پرتقال را تا این تاریخ نگه می دارند و، بنابراین به دلیل تلفات 
زیاد پرتقال، ممکن است این محصول گرانتر هم فروخته شود. رئیس اتحادیه میوه فروشان تهران اظهار 
داشت: اولین میوه سردرختی، زردآلوی کاشان و شیراز است که تا 20 اردیبهشت ماه وارد بازار می شود، 
بنابراین تا این تاریخ مردم باید از میوه های زمس��تانی اس��تفاده کنند. وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز 
ش��اهد افزایش قیمت موز و خیار بودیم، اظهار داش��ت: در حال حاضر هر کیلوگرم موز باید به قیمت 
1200 تومان و هر کیلوگرم خیار به قیمت 600 تومان عرضه شود. مهاجران در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ف��ارس در خصوص اینکه گوجه فرنگی در حال حاضر به قیمت 1000 تومان عرضه می ش��ود، اظهار 
داشت: قیمت گوجه فرنگی در حال حاضر در میدان هر کیلوگرم 700 تومان است، که به دلیل کمبود این 
محصول قیمت آن افزایش پیدا کرده است و پیش بینی می شود تا ابتدای هفته آینده با افزایش محصول 

جیرفت و چابهار قیمت ها شکسته شده و متعادل شود. 

رئیس کمیس��یون انرژی گفت: یکی از دالیل گران بودن خودرو در کشور ما باال بودن 
هزینه های سربار در این صنعت و پایین بودن بهره وری است. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران »حمید رضا کاتوزیان« افزود: حل این مش��کالت 
تنها با خصوصی شدن شرکتهای بزرگ خودروسازی در کشور ما میسر خواهد شد. 

طبیعت حرکت مدیران دولتی و س��مت گیری آنها به طرف روش��های مدیریتی سنتی و 
پرهزینه است و به همین دلیل برای حفظ حاشیه سود مجبور به گران فروشی هستند. 

دالیل دیگری نیز وجود دارد که کنترل آنها خارج از اداره صنعت خودرو است. 
مثاًل باال بودن س��ود بانکی، هزینه های بیشتری را به این صنعت تحمیل می کند که طبعًا 

در قیمت محصول نهایی نیز اثر می گذارد. 
وی در م��ورد عدم ارتقای س��طح کیفی��ت خودروهای داخلی گف��ت: کاهش کیفیت 

خودروها پس از طی یک دوره تولید مربوط به داخلی سازی است. 
در واق��ع هرچه از عمر تولید یک خودرو می گذرد، بیش��تر اجزاء آن در داخل کش��ور 

تولید می شود. 
همین موضوع سبب می شود که کیفیت پایین بیاید. متأسفانه بخشهای کنترل کیفیت در 
این صنعت در حد شایسته و مناسب و با دقت کافی عمل نمی کنند و از نوعی بی برنامگی 

برخوردارند. 
رئیس کمیس��یون انرژی تصریح کرد: تغییر و تحوالت در خودروها مثل تغییر ش��کل 
بدنه، چراغها، سپر، تزئینات داخلی و... امری متعارف است، اما این تغییرات نیز باید از یک 
منطق متعارف برخوردار باش��د. یعنی تغییرات باید در جهت بهینه س��ازی، متعالی سازی و 

جلب نظر مشتری صورت گیرد.

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: با اجرای طرح عرضه نفت گاز به 
خودروها بر اساس مسافت طی شده، گازوئیل سهمیه 
بندی نمی ش��ود و هدف اصلی، کنترل مصرف این 

سوخت در کشور است. 
به گ��زارش ایرنا، »فرید عام��ری« گفت: طرح 
سهمیه بندی گازوئیل و سی.ان.جی مصرفی ناوگان 
حمل و نقل کش��ور هنوز اجرایی نش��ده است و با 
اجرای »طرح عرضه گازوئیل به خودروهای دیزلی 
بر مبنای پیمایش« ب��دون اعمال هیچ محدودیتی و 
بر اس��اس کارکرد خودروهای دیزلی، س��وخت به 
آنها تحویل داده می ش��ود. وی گفت: خودروهای 
بخش حمل و نقل سنگین از جمله مصرف کنندگان 
عمده نف��ت گاز و از ارکان مهم اقتصاد کش��ور به 
شمار می روند؛ بنابراین هیچ محدودیتی برای عرضه 
س��وخت به این بخش وجود ن��دارد. وی ادامه داد: 
ب��ا توجه به ارزان بودن قیمت نفت گاز در کش��ور، 
شاهد مصرف بی رویه این سوخت در بخش حمل 
و نقل هس��تیم؛ بنابراین ضروری است بدون اعمال 
محدودیت، کنترل بیشتری بر مصرف این فرآورده 
در کشور اعمال شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران از اجرای طرح »عرضه نفت 
گاز به خودروها بر اساس مسافت طی شده« در سال 
جاری خبر داد و افزود: این طرح یک طرح ملی است 
و در صورت اجرا، نتایج بسیار خوبی برای کشور به 
همراه دارد، زی��را بدون اعمال هیچ محدودیتی و با 
کنترل بیشتر سوخت مورد نیاز خودروهای دیزلی به 

آنها تحویل داده می شود.
به گفته عامری، در مرحله نخس��ت اجرای این 
طرح، همه خودروها هنگام ورود به جایگاه با نصب 
سیستم هایی از جمله سیستم »آر.اف.آی.دی« شناسایی 
می شوند و تنها خودروهای حاضر در جایگاه، امکان 
سوختگیری دارند و بر اساس کیلومتر پیمایش شده یا 
متوسط مصرف سوخت، نفت گاز به آنها تحویل داده 
می ش��ود. وی یادآور شد: پیش از اجرای این طرح، 
دسته بندی های الزم در زمینه میزان سوخت مورد نیاز 
هر یک از خودروهای عمومی بر اساس حجم موتور 
یا قدرت آنها انجام می شود. وی افزود: خوشبختانه 
همه تجهیزات مورد نیاز ب��رای اجرای این طرح از 
جمله تجهیزات »جی.پی.اس« و سیستم »وایرلس« 
)ب��رای انتقال اطالعات خ��ودرو هنگام حرکت( از 
یک شرکت ایرانی و منابع داخلی تأمین شده است 

و هیچ گونه وابستگی برای تأمین قطعات به خارج از 
کشور نداریم. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی ایران درباره رون��د اجرای طرح »عرضه نفت 
گاز ب��ه خودروها بر اس��اس مس��افت طی ش��ده« 
گفت: هم اکنون مرحله آزمایشی این طرح در استان 
سیستان و بلوچس��تان به پایان رسیده است و همه 
جایگاه های این استان به سیستم های الزم مجهز شده 
اند. عامری از تجهیز حدود یک هزار دس��تگاه خودرو 

نفت گاز س��وز به سیستم های طرح »عرضه نفت 
گاز به خودورها بر اس��اس مسافت طی شده« تا 
اردیبش��هت ماه امس��ال خبر داد و تصریح کرد: 
بخش عمده ای از این خودروها، نفت کش های 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هستند و در 
ص��ورت اجرای موفق، این ط��رح  بر روی 670 
هزار دستگاه خودرو دیزلی در سراسر کشور اجرا 

می شود.

 افزایش بیکاری و حذف مش��اغل در اثر رکود 
و بح��ران اقتصادی، تبع��ات مختلف و متعددی را 
پیش روی جهان قرار داده اس��ت که اهم آنها را به 

شرح زیر می توان برشمرد:
ــکاران: اگرچه بیکاران  ــش درآمد بی 1. کاه
در بس��یاری از کش��ورهای جهان از مزایا و حقوق 
بیکاری و کمک هزینه های مش��ابهی برخوردارند، 
اما بس��یاری بر ای��ن باورند که ای��ن رخداد باعث 
کاهش چش��مگیر درآم��د اف��راد و در نتیجه بروز 
مشکالت بسیار زیادی در پرداخت صورتحساب ها 
یا بازپرداخت وام و تسهیالت دریافتی آنها خواهد 
شد. به این ترتیب، عده ای در اثر بیکاری مجبور به 

تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
ــت زندگی و نقل  ــر موقعی ــش تغیی 2. افزای
ــکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابه جایی  م
محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و 
بدترین تجربه هایی که افراد ذیربط و بیکار شده در 
این خصوص کس��ب می کنند، همین مسأله است. 
ای��ن موضوع ممکن اس��ت باع��ث کاهش قیمت 
مسکن و در نتیجه زیاندهی بانک ها و به نوبه خود، 
موجب س��ختگیری بانک در پرداخت تسهیالت یا 

وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را 
از دست داده اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه 

می کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه 
کاهش رش��د اقتصادی می ش��ود. این مسأله، رشد 

اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می کند.
ــه دولت: افزای��ش بیکاری  ــش هزین 4. افزای
باعث افزای��ش پرداخت کمک هزینه ها از س��وی 
دولت می ش��ود. این در حالی اس��ت ک��ه دریافت 

درآم��د مالیاتی دولت کاهش می یابد. این مس��ألهه 
دش��وار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق های 
باالیی دارند نیز می شود. تأثیر بیکاری در این زمینه 
می تواند باع��ث افزایش اس��تقراض بخش دولتی 

بشود.
ــی: ش��واهد موج��ود حاکی  ــزه زدای 5. انگی

اس��ت که طوالنی بودن دوران بیکاری، بازگش��ت 
بی��کاران به ب��ازار کار را بس��یار دش��وار می کند. 
کارگران س��الخورده ای که بیکار می شوند، معموالً 
برای همیش��ه ب��ا ب��ازار کار خداحافظ��ی کرده و 
گاهی به اس��تفاده از کمک هزینه ها و مزایایی نظیر 
مس��تمری های از کارافتادگی، پزش��کی یا امثال آن 
متوسل می ش��وند که پوش��ش کاذبی برای معضل 

بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش 
و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی 
و بی ثباتی ه��ای ف��راوان اجتماعی در این کش��ور 
منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامی های 
اجتماعی، معموالً ریش��ه در ع��دم تحقق نیازهای 
افراد دارد و بیکاری معضلی اس��ت که امکان دارد 
اثر مخربی در تش��دید اوضاع نامس��اعد اجتماعی 
ب��ر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد 
که طوالنی و مزمن ش��دن معضل بیکاری به بروز 

ناآرامی های اجتماعی بینجامد.
ــا طول  ــکاری مدت ه ــا کاهش بی ــع ی 7. رف
ــد: بی��کاری یک��ی از ش��اخص های کند و  می کش
تدریجی اس��ت. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از 
رکود خارج می شود و رونق دوباره پیدا می کند، روند 
فزاینده بیکاری ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. 

این پدیده نوعی »پسماند« محسوب می شود.

پرتقال انباري باید پیش از عید توزیع مي شد

مدیریت سنتی در ساماندهی هزینه ها، 
عامل گرانی خودرو

یک مقام مسئول: 
سهمیه بندي گازوئیل در شبکه حمل و نقل اجرایي نشده است

اشارهتبعات جهانی معضل بیکاری
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جوان و خانواده

خریدار نگاه پر از عشق

   سپیده نصر اصفهانی  
وقتی همه زندگی یه نفر رو صرفًا رسیدن 
ب��ه یه هدف تش��کیل م��ی ده و طرف به 
هی��چ چیز دیگه فکر نمی کنه حتی آرامش 
خودش، وضعیت بهتر از این نمیشه. مجید 
20 س��اله از تنهاترین ه��دف زندگیش که 
هم��ه وجود خ��ودش رو صرفش کرده و 
در نهایت��م نتیجه ای جز شکس��ت ندیده 
اینطور می گه: از بچگی درس خون بودم 
و به مطالعه خیلی عالقه داش��تم. عالقه و 
استعداد خودم یه طرف و تشویق خونوادم 
از طرف دیگه باعث شد کم کم همه زندگی 
من بش��ه مطالعه و خوندن. از اینکه بیشتر 
بدونم و اطالعاتم زیاد بشه لذت می بردم 
و دلم می خواس��ت یه روزی برسه که از 
همه چیز سر در بیارم. توی مدرسه همیشه 
ش��اگرد اول بودم و نمره کامل می گرفتم، 
غی��ر از گاهی مواقع ک��ه به هر دلیل موفق 
به خوندن نمی ش��دم و یکی دو نمره کم 
م��ی آوردم یادم نمیاد پ��در و مادرم حتی 
برای یکبارم که شده از نمره های کمتر از 
20 من ایرادی گرفته باش��ند؛ یا منو اجبار 
کنن که نمره کام��ل بیارم. اونا در صورتی 
که نمره کام��ل می گرفتم و ش��اگرد اول 
می شدم تشویقم می کردن و هر وقتم که 
طی اتفاقی موفق نمی ش��دم مثل همیش��ه 
اول باش��م، اصاًل ب��ه روم نمی آوردن و یا 
اگر خودم ناراحت بودم دلداریم می دادن 
که اشکالی نداره؛ باالخره بین صد بار اول 
بودن یه بار هم دوم یا سوم باش! هر چقدر 
پایه تحصیلیم باالتر می رفت حساس��یتم 
روی درس و نم��ره و ش��اگرد اول بودن 
بیشتر می شد. یادمه سال اول دبیرستان به 
جایی رس��یده بودم که می تونم به جرأت 
بگم بیست س��اعت از روز رو بدون هیچ 
وقت اس��تراحتی درس می خوندم و اون 
چهار ساعت دیگش��م از بس خسته بودم 
می خوابی��دم. یه چن��د وقتی ک��ه به این 
صورت گذش��ت اول م��ادرم و بعد پدر و 
خواهر بزرگترم ش��روع کردن به نصیحت 
ک��ه کارم درس��ت نیس��ت و کل زندگی 
م��ن فقط درس نمی تونه باش��ه و باید به 
چیزای دیگه هم توج��ه کنم.. و چون من 
حرفشون رو جدی نگرفتم چند وقت بعد 
بهم هشدار دادن که رفتارم به کلی عوض 
شده و مثل آدمای افسرده زندگی می کنم. 
یه چند وقتی سعی کردم رفتار اشتباهم رو 
اصالح کن��م ولی چون خیلی وقت بود به 
اون شکل درس خوندن عادت کرده بودم، 
مدت زیادی نتونستم دووم بیارم و دوباره 

ناخواسته برگشتم به حالت اول. خونوادم 
که احساس خطر می کردن منو بردن پیش 
یه مش��اور، خیل��ی با من صحب��ت کرد... 
خیل��ی زیاد س��عی کرد این ع��ادت غلط 
رو از م��ن دور کنه، خیل��ی هم از طبعات 
کاری ک��ه می کردم بهم هش��دار داد، ولی 
من حت��ی اون وقتایی که در حال صحبت 
با مش��اور بودم، توی ذهنم مسأله ریاضی 
حل می کردم! اوایل س��ال دوم دبیرس��تان 
بود که ب��رای اولین بار حس کردم س��رم 
به ش��دت درد می کنه، از همینجا ش��روع 
ش��د و این ش��د بزرگترین تحول زندگی 
من! س��ردردی که با هیچ قرص و دارویی 
خ��وب نمی ش��د و منو برای یکس��ال از 
درس و مطالع��ه و خون��دن و ه��ر چیزی 
که نیاز به تمرکز داش��ت دور کرد. زیاد به 
دکت��ر مراجعه کردم ام��ا باالتفاق نظر همه 
پزش��کان این بود که هیچ مریضی خاصی 
ندارم؛ بلکه طی چندین س��ال اضطراب و 
اس��ترس مداوم برای درس و مش��غولیت 
فکری زیاد و نداش��تن اس��تراحت، دچار 
فشار روحی ش��دید شده بودم... داروهای 
زیادی برام تجویز شده و حتی راهکارهای 
زیادی هم بهم دادن ولی هیچ کدوم باعث 
بهتر ش��دن حال من نش��د. طوری سردرد 
می گرفتم که حتی نمی تونستم سر کالس 
حضور داشته باش��م و این خودش باعث 
اس��ترس و ناراحتی بیش��تر برام می شد و 
این استرس هم باعث س��ردرد! دقیقًا مثل 
یه چرخه یا دور. تاوان اش��تباه سنگینی که 
کرده بودم رو به مدت یک س��ال پرداخت 
ک��ردم و از س��ال بعد هم ب��ه زحمت و با 
تالش تونس��تم س��ر کالس حاضر بشم... 
هنوزم س��ردرد داش��تم ول��ی بهش عادت 
کرده بودم... مش��اور بهم پیشنهاد داده بود 
که برای بهتر ش��دن روحیم باید حتی شده 
مثل یه مجس��مه بی تحرک س��ر کالس��ام 
حضور داش��ته باش��م و من که بار قبل به 
حرف��ش توجه نکرده ب��ودم این بار بدون 
هی��چ مقاومتی قبول کردم و حاضر ش��دم 
با همه زجری که از س��ردردم می کشیدم 
هر روز به مدرس��ه برم. اآلن 4 سال از اون 
ماجرا می گذره هنوز سردردم خوب نشده 
و بعد از اون یکس��ال عقب افتادن، با همه 
سختی هایی که داشت ادامه تحصیل دادم 
ولی دیگه هیچوقت نتونس��تم اول باش��م! 
و ای��ن برام بزرگترین زج��ر روحی بود... 
طی این چند سال نه تنها از درسم بلکه از 
همه زندگیم عقب افتادم و اآلن به این فکر 

می کنم که چقدر اشتباه کردم...

    دکتر منصور بهرامی 
پ��ی بردن ب��ه دلیل گریه ن��وزادان، کار 
چندان آس��انی نیس��ت و تجربه ثابت کرده 
که در اغل��ب موارد گریه آنه��ا هم چندان 
بی دلیل نیس��ت. پ��ی بردن ب��ه علت گریه 
نوزادان، موجب رس��یدگی بیشتر می شود. 
8 دلی��ل زی��ر را می ت��وان از ش��ایع ترین 
دالی��ل گری��ه ن��وزادان ب��ه ش��مار آورد.
از: ای�����ن دالی������ل عبارتن�����د 

هنگامی که دمای بدن نوزاد باال برود: 
اگر از دمای بدن نوزاد خود مطمئن نیستید، 
بهتر است دست خود را روی شکم یا پشت 
او قرار دهید تا از حرارت فیزیکی او مطمئن 
ش��وید. همچنین گونه ه��ا و پاها از خنکی 

مطبوع نوزاد، به راحتی خبر می دهد!
هنگامی که شما با هم دعوا می کنید: 
نوزادان جمالت شما را نظیر چرا زباله ها را 
سر موقع بیرون نمی گذاری، نمی فهمند ولی 
به راحتی تنش و مشاجره والدین را احساس 
می کنند و این باعث نگرانی و بی قراری آنها 
می شود. بهتر است دعوای اصلی خود را به 

بعد از خواب او موکول کنید.
هنگامی که نوزاد مضطرب و پریشان 
ــود: صداهای بیش از اندازه، جابه جایی  ش
و حرک��ت، نور خی��ره کنن��ده، حضور در 
اجتماع��ات ش��لوغ مثل مهمان��ی می تواند 
آرام��ش ن��وزاد را مخت��ل ک��رده و باعث 
بی قراری او ش��ود. حتی محصور شدن در 
بین کوهی از اس��باب بازی نی��ز می تواند به 
همین نس��بت برای ن��وزاد ایجاد تنش کند. 
این هوشیاری والدین است که دقیقاً مراقب 
حساس��یت نوزاد خود ب��وده و پی به علت 
اصل��ی این بی قراری ببرند و فضایی مطبوع 

و آرام برای او خلق کنند.
ــود:  هنگامی که به دل درد دچار ش
هی��چ دلی��ل روش��نی ب��رای ناراحتی های 
گوارش��ی نوزادان وجود ندارد و متأس��فانه 
بس��یار رایج است. ممکن است نوزاد دچار 
ریفالکس معده باشد یا فرمول شیر مصرفی، 
او را دچار این حساسیت کرده است. ممکن 
اس��ت نوزاد مبتال به یبوست شده و هزاران 
دلیل گوارش��ی دیگر. مهمترین کار والدین 
این اس��ت که بعد از هر وعده غذا دادن به 
ن��وزاد، او را وادار کنند که آروغ بزند. برای 
رفع گاز معده بهتر است که به آرامی شکم 
نوزاد را ماساژ دهید یا پاهای او را به حالت 
دوچرخه زدن تکان دهید. اگر کودک از شیر 
مادر تغذیه می کند، بهتر اس��ت در هر وعده 
غذا تنها از یک طرف ش��یر بخورد یا اگر با 
شیشه شیر به او غذا می دهید، سعی کنید سر 
شیش��ه ای که مجاری باریک دارد، انتخاب 
کنی��د. این کارها باعث می ش��ود که کودک 

هنگام غذا خوردن هوای کمتری را به درون 
دستگاه گوارش خود بفرستد.

ــت ظریف نوزاد  هنگامی که به پوس
ــد: اطراف انگش��تان دست و  آسیبی برس
پای ن��وزادان زواید بس��یار ظریفی اس��ت 
که ممکن اس��ت هن��گام زدودن آنها، نوزاد 
احس��اس ناراحتی کند. بنابراین، کار باید به 
دقت و به کمک وس��ایل مخصوص انجام 
ش��ود. همچنین در اغلب موارد، برچس��ب 
لباس نوزاد یا زی��پ لباس می تواند کودک 
را ناراحت کند. حتی کمربند ایمنی کالسکه 
یا ماشین، باعث س��اییدگی پوست نوزاد و 
آزردگی او می شود. ماندن بیش از اندازه در 
یک وضعیت ثابت مثل ق��رار گرفتن روی 
صندلی و یا گوشه ای از اتاق می تواند سبب 
خستگی و کس��الت نوزاد شود بنابراین بد 

نیست که کمی او را حرکت دهید.
ــاس تنهایی  ــی که نوزاد احس هنگام
کند: از ماه های 6 تا 9، نوزاد متوجه جدایی 
خود از مادر می شود. اما تنها گذاشتن او در 
اتاق می تواند غیرقابل تحمل باش��د و گریه 
او را به همراه داشته باشد. اینکه نوزاد را در 
فضایی قرار دهید که ضمن کنترل او، به کار 
خود بپردازید، خوب است. اما اگر احساس 
کردید که همین جدایی نیز برای او سخت 
اس��ت، هر از گاهی ب��ه او توجه و محبت 
کنی��د. گاهی تنها دیدن ش��ما یا در آغوش 
گرفت��ن او برای چند لحظه به او تس��کین 
می دهد؛ ولی اگر به هی��چ عنوان حاضر به 
جدایی نش��د، در هر حال امیدوار باشید که 
ب��ا ورود به 15 ماهگی، بهتر با این حقیقت 

کنار می آید.
هنگامی که نوزاد گرسنه باشد: ممکن 
اس��ت نوزاد درست یک ساعت بعد از شیر 
خ��وردن ناآرامی کند و دقیقاً این ناآرامی به 
خاطر گرسنگی او باش��د. این اتفاق اصوالً 
در مراحل رش��د نوزاد پیش می آید. مثاًل در 
هفت��ه 2 و  3 و ماه ه��ای 3 و 6، ک��ه تقریبًا 
2 روز ادامه می یابد. اگر از گرس��نه بودن او 
مطمئن نیستید، او را بلند کنید و چند دقیقه 
راه بروید. اگر به خواب رفت یا حداقل آرام 
ش��د، به این معناست که گرسنه نیست ولی 
اگر گریه او همچنان ادامه داشت، بهتر است 

به او شیر بدهید.
هنگامی که از دیدن فضای تکراری 
ــد:فضای متنوعی را برای  خسته شده باش
او خلق کنید یا ه��ر از گاهی او را به پارک 
ببرید. اگر به قدری پرمشغله هستید که فرصت 
این کار را نداری��د، الاقل با او صحبت کنید. 
نوزادان بسیار اجتماعی هستند. آنها از بودن در 
کنار شما، دیدن ش��ما، گوش دادن به شما و 

آموختن از شما لذت می برند.

   مریم عطاریان
دروس  در  نوجوان��ان  اینک��ه  ب��رای 
مدرسه موفق باشند، تنها سپری کردن چند 
ساعت درس��ی در مدرس��ه کافی نیست؛ 
بلکه عالوه بر آن الزم اس��ت که نوجوانان 
تکالی��ف مدرس��ه را ب��ا صب��ر و حوصله 
انج��ام داده و آنها را جدی بگیرند. لذا هر 
قدر هم که فرزندتان از هوش سرش��اری 
برخوردار باشد و مفاهیم درسی را در سر 
کالس درک کن��د، بازهم ارزش و اهمیت 
تکالی��ف درس��ی جایگاه خ��اص خود را 
دارد. موفقی��ت در امتحان��ات و در نهایت 
موفقیت در مقاطع مختلف تحصیلی منوط 
بر آن اس��ت که دانش آم��وزان وظایف و 
تکالیف مدرس��ه را به موقع انجام دهند و 
مق��داری از اوقات حض��ور در منزل را به 
انج��ام تکالیف مدرس��ه اختصاص دهند. 
البت��ه اگ��ر ما ه��م لحظ��ه ای خودمان را 
جای نوجوان��ان بگذاریم، خواهیم دید که 
آنه��ا حق دارند در برخی م��وارد از انجام 
تکالیف مدرس��ه س��رباز زنن��د و وقت و 
زمان��ی را ک��ه می توانند ص��رف مالقات 
دوستان، صحبت تلفنی، تماشای تلویزیون 
و.. بکنند، چرا باید به سراغ کتابهای دشوار و 
گاه کسل کننده بروند؟ بسیاری از نوجوانان 
ب��ه همین دلیل در انجام تکالیف مدرس��ه 
دچار مش��کل هستند و عده بسیار بیشتری 
از آن��ان به عل��ت فق��دان مهارتهای الزم 
برای مطالعه در این امر با مش��کل مواجه 
می ش��وند. مطالعات متعدد نشان داده که 
آموزش مهارته��ای مطالعه ب��ه نوجوانان 
همانند روش��ن ک��ردن چراغی در مس��یر 
تحصیل آنها است، که باعث می شود آنان 
نه تنها تکالیف درس��ی را طاقت فرس��ا و 
خس��ته کننده تلقی نکنند، بلکه از آن لذت 
ببرند. البت��ه به طور قطع هر دانش آموزی 

برای یادگیری مطالب درسی از راهبرد ها 
و روشهای شناختی خاصی بهره می برد و 
گاه روشهای به کار برده شده مختص خود 
آن فرد و حتی به صورت یک رمز موفقیت 
برای او به ش��مار می رود؛ ام��ا لزومًا این 
مطلب به آن معنا نیس��ت که کلیه روشهای 
به کار برده شده توسط دانش آموز درست 
و منطقی اس��ت؛ چرا ک��ه برخی از دانش 
آموزان از روش��های نادرس��ت و یا شیوه 
هایی که تناسبی با ش��رایط و توانایی آنها 
ن��دارد و ی��ا مطابقت چندان��ی با موضوع 
درسی آنها ندارد، استفاده می کنند. البته به 
نظر می رس��د که در سالهای اخیر مدارس 
زمان و اهمیت بیش��تری را صرف آموزش 
مهارتهای مطالعه به دانش آموزان می کنند؛ 
اما از طرف دیگر والدین نیز می توانند به 
نوجوانان کم��ک کنند تا مهارتهای مطالعه 
را کس��ب کرده و تکالیف درسی شان آن 
قدر خس��ته کننده و طاقت فرس��ا به نظر 
نرس��د. لذا فرزندان خود را تش��ویق کنید 
ت��ا فعالیتهای درس��ی خود را ب��ه گامهای 
کوچک و عملیاتی تقس��یم کنند. در ادامه 
برخی از اص��ول ابتدایی ک��ه در موفقیت 
تحصیل��ی دانش آموزان نقش به س��زایی 
خواه��د داش��ت را برای نوجوان��ان عزیز 

عنوان می کنیم:
1- به یاد داش��ته باش��ید که ش��ما به 
عنوان یک دانش آموز یا دانش��جو همیشه 
باید از دفتر یادداش��ت استفاده کنید؛ یعنی 
تکالیف درسی هر جلس��ه را باید در یک 
دفترچه یادداش��ت کنید تا بدانید که برای 
جلس��ات آتی چه وظایفی به ش��ما محول 
شده است. هرگز تصور نکنید اگر دانش آموز 
دبیرستان یا دانشجو هستید به این دفترچه 

نیاز ندارید.
2- قب��ل از رفت��ن ب��ه مدرس��ه حتمًا 

وسایل خود را چک کنید تا کتابها و سایر 
ابزارهای مورد نیاز خود را به همراه داشته 

باشید.
3- وظای��ف هفتگی و یا حتی ماهیانه 
خود را پیش��اپیش مورد برنامه ریزی قرار 

دهید.
4- یک جدول نظارت شخصی برای 
خواندن ه��ر درس برای خ��ود تهیه کنید 
و ه��ر بار که اق��دام به مطالع��ه هر درس 
می کنید در ج��دول عالمت گذاری کنید 
و هم��راه نتایج کار آن را مورد بررس��ی و 
مرور قرار دهید )در این زمینه هم خودتان 
می توانی��د ب��ه تهیه ج��دول برنامه ریزی 
بپردازی��د و هم کتابچه ه��ای آماده آن را 

تهیه کنید(. 
5- دان��ش آموزان باید توجه داش��ته 
باشند که همواره برای درس خواندن باید 
مکان آرام و زمان مناسب را در نظر داشته 
باشند. این مکان ممکن است اتاق خواب 
یا اتاق پذیرایی، قبل و بعد از شام خوردن 
و.. باش��د. اما توجه کنید که هر روز س��ر 
س��اعت مش��خصی مطالعه و مرور درسها 
را آغ��از کنید. وجود ثب��ات و پیگیری در 
این زمینه در موفقیت ش��ما تأثیر به سزایی 

خواهد داشت.
6- از راهبردهای یادگیری ش��ناختی 
و فراش��ناختی ب��رای مطالع��ه درس��های 
خود به��ره بگیرید. راهبرده��ای یادگیری 
و مطالع��ه، مهارتهای��ی هس��تند ک��ه قابل 
یادگی��ری ان��د. برخ��ی از دان��ش آموزان 
به تدری��ج و در نزد خود ای��ن مهارتها را 
می آموزن��د، ام��ا برخی دیگر ب��ه تنهایی 
از عه��ده آن برنیام��ده و نیازمند دریافت 
آموزش هس��تند. لذا می توان به این دسته 
از دان��ش آموزان کمک کرد تا نس��بت به 
یادگی��ری و تفکر، خودآگاهانه عمل کرده 
و در برخورد با تکالیف مختلف یادگیری 
و مس��ائل گوناگون تحصیلی از روشهای 
مفید بهره گیرند. این روش��ها بسیار متنوع 
هس��تند مانن��د روش پ��س خت��ام، روش 
کاپس، روش م��ردر و.... روش پس ختام 
یکی از روشهای موفق مطالعه و یادگیری 
متون درسی علمی است؛ اما روش کاپس 
ب��رای خواندن متنهای ادبی قابل اس��تفاده 
اس��ت و روش مردر نیز صورت جدیدتر 
و تکمیل یافته تر روش پس ختام اس��ت. 
لذا در یادداشت بعدی این سه روش  را به 
طور مفصل به شما کاربران محترم آموزش 

خواهیم داد.

1( زوج ه��ای موف��ق خواس��ته ها و 
انتظارات خ��ود را به صراحت می گویند. 
آنه��ا قب��ل از ازدواج، توقعات��ی را ک��ه از 
یکدیگر دارن��د مطرح می کنند، اگر توافق 
اساسی با هم ندارند )برای مثال مرد فرزند 
می خواه��د ول��ی خانم مخالف اس��ت(، 
می توانند به ش��روع و یا خاتمه ازدواج به 

طور جدی فکر کنند. 
بعد از ازدواج، زوج های موفق به طور 
منظم در مورد توقعات و انتظاراتشان با هم 
صحبت می کنند و اگر اختالفی پیش آمد، 
آن را به زمان دیگ��ری موکول می کنند تا 

همدیگر را درک کنند و به توافق برسند.
2( زوج ه��ای موف��ق فردیت خود را 
حفظ می کنن��د. بعد از ازدواج اس��تقالل 
زوج ها کم می شود. اگر افراد فرزند داشته 
باشند روز به روز وابستگی بیشتر می شود 
و گاهی افراد احس��اس خستگی می کنند. 
زوج ه��ای موفق می دانند حتی اگر به هم 
عالقه داشته باشند، گاهی حس خستگی بر 

آنها غلبه می کند.
 آن��ان یکدیگ��ر را تش��ویق می کنند 
تا همیش��ه »ما« نباش��ند و زمانی هم برای 
»خود« داش��ته باش��ند و به کارهای مورد 
عالق��ه خود بپردازند. بدی��ن ترتیب زوج، 
فردی��ت خود را حفظ می کن��د و زندگی 

شاداب می شود.
3( زوج ه��ای موف��ق همدیگر را در 

مرکز توجه قرار می دهند. آنان دیگری را 
دس��ت کم نم��ی گیرند و همیش��ه به فکر 
خوش��بختی همسر خود و خانواده هستند. 
معموالً افراد چند سال پس از ازدواج مانند 
سال های اول به هم توجه نمی کنند. ولی 
زوج ه��ای موفق، کاره��ای کوچک نظیر 
اولویت قرار دادن نیازها و کارهای همسر 
و کارهای بزرگ نظیر احترام و گوش کردن 
به حرف های هم را مدنظر قرار می دهند. 
ازدواج دریای تغییرات اس��ت. شما اغلب 
فراموش می کنید همس��رتان مهم است و 
ب��ه او توجه نمی کنی��د. در عوض به کار، 
سرگرمی و دوستان اهمیت می دهید؛ ولی 
زوج ه��ای موفق همدیگ��ر را مرکز توجه 

قرار می دهند.
روش ه��ای  موف��ق  زوج ه��ای   )4
حل اختالف را می آموزن��د. جان گاتمن 
روانشناس��ی که 20 س��ال زندگی زوج ها 
را مطالع��ه کرده، عامل اصل��ی موفقیت یا 
شکست ازدواج را توانایی یا عدم توانایی 
حل اختالفات می داند. حتی اگر همسرتان 
و ش��ما کاماًل با هم یکی باش��ید، گاهی با 
نظر هم موافق نیستید و این مخالفت باعث 
ناراحتی می شود. نباید به اعتیاد، خشونت 

و... رو بیاورید.
 اگر خواس��ته ش��ما و همسرتان با هم 
ف��رق دارد، باید آن را حل کنید. زوج های 
موف��ق با هم صحبت می کنن��د؛ حتی اگر 

احساس بدی نسبت به هم دارند. 
آنان در مورد اختالفات و مخالفت ها 
با هم مذاک��ره می کنند تا به نتیجه عادالنه 
برس��ند. آنان از یکدیگر حمایت می کنند. 
آنان می پذیرند در مواردی عش��ق برتر از 

پیروزی است.
5( زوج ه��ای موف��ق ب��ا هم رش��د 
می کنند. مس��لماً ف��ردی که ام��روز با او 
ازدواج می کنی��د،10 س��ال آینده متفاوت 
خواهد بود. ش��ما ه��ر دو تغییر می کنید. 
به ویژه در ش��رایط س��خت زندگی مانند 
از دس��ت دادن والدی��ن. زوج های موفق 
می دانند که یکی یا هر دو در طول زندگی 
تغییر می کنند و قواعد عوض می ش��ود. 
پس الزم است تغییر کنید تا بتوانید روابط 

در حال تغییر را عوض کنید.
6( زوج ه��ای موف��ق ب��رای حف��ظ 
روابط می کوش��ند. این افراد به طور منظم 
وضعیت زندگی خود را بررسی کرده  و با 
هم صحبت می کنند تا از شادی و رضایت 
هر دو از زندگی مش��ترک مطمئن ش��وند. 
اگر یکی یا هر دو ش��ما از زندگی مشترک 

ناراضی هستید، مشکلتان را حل کنید.
7( از مراجع��ه ب��ه مش��اور خجالت 
نکش��ید. زوج های موفق قب��ل از مراجعه 
به مش��اور، سند طالق را امضاء نمی کنند. 
آنان می کوش��ند که مشکالت را در اولین 

فرصت حل کنند.           

یک تحقیق جدید نشان داده است که 
ن��رخ بروز چاقی به طور متوس��ط در بین 
زنان متأهل بیش��تر از زنان مجرد است. به 
گزارش ایس��نا، بر اساس این تحقیق، زنان 
پس از ازدواج خ��ود را از این حیث آزاد 

می  گذارند. 
این تحقیق که در مجله امریکایی »طب 
پیش��گیری« به چاپ رسیده نشان می دهد 
که این وضعیت در صورت بچه  دار شدن 
حتی از این هم شدیدتر می  شود. محققان 
دانشگاه کویینزلند در استرالیا، این پژوهش 
را بر روی 6 هزار زن 18 تا 23 س��ال طی 
ی��ک دوره 10 س��اله تا پایان س��ال 2006 

انجام دادند. 
ه��ر یک از این زنان ب��ه طور دوره ای 
پرسش��نامه  هایی را درباره وزن، قد، سن، 
فعالیت بدنی و مصرف الکل پُر می  کردند. 
نتایج بررسی ها نشان داد که در طول این 
دوره، میانگین افزایش وزن در زنان متأهل 
بیش��تر از زن��ان مج��رد بوده  اس��ت و در 
صورت بچه  دار ش��دن بازهم به وزن آنها 

افزوده می  شود.
 محقق��ان می گوین��د: از جمله دالیل 
این افزایش وزن پس از ازدواج این است 
ک��ه زنان اغلب به خاطر همس��ران ش��ان 
بیشتر غذای نا سالم می خورند و همچنین 
وقت کمت��ری برای ورزش کردن خواهند 

داشت. 
محقق��ان دانش��گاه کویینزلن��د تأکید 
می کنن��د: از آن ج��ا که هم  اکن��ون نرخ 
چاق��ی در جهان رو به افزایش اس��ت، لذا 
این موض��وع یک نگرانی کل��ی در زمینه 
سالمت زنان محسوب می  شود. امروزه با 
صنعتی شدن جوامع، گسترش شهرنشینی 
و تغیی��ر نحوه زندگی مردم و به خصوص 
زنان، بیماری های بس��یاری تحت عنوان 

بیماری تمدن شایع شده است. 
ای��ن بیماری  ها معموالً ب��ر اثر تغذیه 
نادرس��ت و کاه��ش می��زان فعالیت بدنی 
ایج��اد می  ش��ود ک��ه یک��ی از مهمترین 
فاکتورهای بروز این امراض، شیوع چاقی 
است و عواقب ناگواری به ویژه برای زنان 

ب��ه بار می  آورن��د. چاقی ش��امل افزایش 
بی��ش از حد ذخایر چربی در بدن اس��ت 
که نتیجه آن زیاد ش��دن وزن اس��ت. باید 
توجه داش��ت که هرگاه افزایش وزن بدن 
به دلیل س��ایر عوامل نظی��ر بیماری های 
قلبی، کبدی و نارسائی های کلیوی باشد، 
چاقی به حساب نمی  آید. ذخیره چربی در 
مردان بیشتر در اطراف شکم، سینه، پشت 
و گردن اس��ت؛ در حالی که ذخیره چربی 
در زنان در اطراف ش��کم، باس��ن، لگن و 
ران ها اس��ت. به تازگی مشخص شده که 
افزایش توده چربی در ناحیه شکمی زمینه 
س��از بیماری های قلبی عروقی است. این 
در حالی اس��ت که چاقی در قسمت های 
دیگر بدن نظیر دور لگن، ارتباط زیادی با 

بیماری های قلبی عروقی ندارد. 
ب��ا توجه ب��ه نتای��ج تحقی��ق جدید، 
متخصص��ان توصیه می کنند ک��ه باید به 
دنب��ال راه  کارهایی تازه برای مقابله با این 
قبیل پیامد ه��ای خطرزا در زن��ان متأهل 

باشیم.

نمره بیست!

زندگی برایم تکراری شده!

ماهی لذیذ و بدبو
خیلی از بانوان خانه دار از طبخ ماهی به 
خاطر بویی که در آشپزخانه راه می اندازد، 
طفره می روند؛ ولی باید گفت از بین بردن 

بوی ماهی کار زیاد سختی نیست.
ب��رای از بی��ن ب��ردن ب��وی ماهی از 
ظرف ها، کافی اس��ت از آب سرد استفاده 
کنی��د و کمی پ��ودر خ��ردل داخل ظرف 

بریزید.
ب��رای از بی��ن ب��ردن ب��وی ماهی از 
دس��ت ها، آنها را با س��رکه مالش دهید و 
با آب س��رد و صابون بش��ویید. سرکه نیز 
بوی بد ماهی ظروف را از بین می برد. اگر 
کمی س��رکه داخل ظرفی بجوشانید، بوی 

آن بوی ماهی را خنثی می کند.
ب��رای از بین بردن بوی ماهی در فضا، 
یک کاسه س��رکه سفید را چند ساعت در 

محیط قرار دهید.
چند توصیه خانه داری مفید:

ب��رای جلوگی��ری از ایج��اد کپک در 
ظرف نان، یک قطره سرکه را به کمی آب 
اضافه کنید و جای نان را با آن بش��ویید و 

بگذارید خشک شود.
برای پ��اک کردن ظروف س��وخته و 
ته گرفته، مقداری جوش ش��یرین به آب 

اضافه کنید و در همان ظرف بجوشانید.
برای نظافت کاشی حمام و جلوگیری 
از ماندن لک صابون روی دیوار می توانید 

از پلیش مبلمان یا فلزات استفاده کنید.

چهارچوب  پنجره و درهای آلومینیوم 
را با استفاده از آمونیاک برق بیندازید.

اگ��ر اتومبیل ت��ان را تمی��ز کرده اید، 
دس��تتان را ب��ا مای��ع ظ��رف ش��ویی و 
ش��کر پاک کنی��د. اگ��ر دس��تتان روغنی 
اس��ت، ب��ا روغن زیت��ون یا روغ��ن مایع 

بشویید.
برای از بین بردن لکه های پنجره، یک 
سیب زمینی را نصف کنید، به سطح پنجره 

بمالید و بعد آن را پاک کنید.
ب��رای جلوگی��ری از ت��رک خوردن 
مبلم��ان چرمی تیره، آن را س��الی یکبار با 

روغن کرچک تمیز کنید.
ب��رای از بی��ن ب��ردن ج��ای پایه مبل 
روی ف��رش، مقداری ی��خ در محل پایه ها 
ق��رار دهید؛ بعد از آب ش��دن نیمی از آن 
به آرامی با اس��تفاده از یک برس آن را به 

حالت اولیه برگردانید.
اگر روی فرش��تان لکه  چرب��ی افتاده 
است، مقداری نشاسته روی آن قرار دهید 
و بعد از چند س��اعت آن را با جارو برقی 

بگیرید.
گذاش��تن کم��ی ج��وش ش��یرین در 

اتومبیل، حشرات را دور می کند.
ب��رای از بین بردن لک��ه  جوهر روی 
لباس ه��ا، الکل را روی لک��ه بمالید و بعد 

با آب بشویید.

نام فارسی: دراسنای نقره ای)دراسنای باللی(
Dracaena Massangeana :نام علمی

Liliaceae :نام تیره
Dracaena :نام انگلیسی

خصوصیات: همیشه س��بز، ارتفاع در 
هوای آزاد به 4 متر می رسد و برگها پهن 
با نوارهای سفید موازی در متن سبز است 
و با قط��ع جوانه انتهای��ی می توان باعث 

تولید شاخه های فرعی شد.
این گیاه مناسب کاشت گروهی است.
نور: نور کامل اما به طور غیر مس��تقیم 
و ب��رای 3 ال��ی 2 هفت��ه س��ایه را تحمل 

می کند.
دما: تابستان )18 درجه( و در زمستان 
)13 درجه(. درصورتی که درجه حرارت 
باال باشد غبارپاشی و تأمین اکسیژن را باال 

ببرید.
آبیاری: تابس��تان 2 بار در هفته و در 
زمس��تان 1 بار در هفته. زهکش را همیشه 

بازدید کنید.
غبارپاشی: 2 بار در هفته و در صورتی 
ک��ه درجه حرارت باال باش��د غبارپاش��ی 

روزانه انجام می گیرد.

خاک: پیت با خاک لیمونی و یا خاک 
معمولی باغچه همراه با خاکبرگ و ماسه.

ــی: 3 گ��رم در لیتر هر 2 هفته  کودده
یکبار در فصل رش��د با کودهای مکمل از 

فروردین تا شهریور نیز کاربرد دارد.
ازدیاد: قلمه از ش��اخه های مسن در 
بهار و تابستان در دمای کمتر از 16 درجه. 
ساقه ها را به طور افقی در شن قرار دهید. 
کاش��ت بذر در دم��ای 30 درجه در بهار، 

خوابانیدن شاخه ها در بهار.
عوارض و درمان: لکه های س��وخته 
در برگها در اثر غبارپاشی در آفتاب است. 
برگهای پایینی می ری��زد که در اثر گرمی 
و خشکی هوا اس��ت. برگهای جدید ریز، 
و رش��د بهاره کند است؛ که در اثر کمبود 
عناصر غذایی است. ساقه و ریشه برگ در 
حال پوسیدن است که در اثر باتالقی شدن 
خاک اس��ت. برگها رنگ پریده هستند که 

در اثر ناکافی بودن نور است.
ــه: برای تمیز ک��ردن برگها با یک  نکت
دس��ت برگ را نگه داشته و با دست دیگر 
با اسفنج مرطوب برگ را تمیز کنید. نوک 
برگهای خشک ش��ده را جهت جلوگیری 
از پیشروی به قسمتهای سالم بچینید. گیاه 
جوان را هر س��ال تعویض کنید؛ ولی از 4 
س��ال به باال هر 2 یا 3 سال تعویض کنید. 
گی��اه را با حذف جوانه های انتهایی وادار 

به تولید شاخه های فرعی کنید.

با ماهی های لذیذ اما بدبو چه کنیم؟

دراسناي نقره اي) دراسناي باللي(
این یک راز است

پیشبند

گلخند جاده خاکی

زنان متأهل، چاق  تر هستند
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داور بین المللی کاراته با اعالم اینکه وضعیت فعلی فدراس��یون کاراته ایده آل است، گفت: 
در فدراسیون فعلی شرایطی ایجاد شده است که هر کسی در جایگاه خودش به خدمت رسانی 
بپردازد. یوس��ف صنعتی منفرد در گفتگو با ایس��نا، با بیان اینکه برای اولین بار شاهد تشکیل 
چهارگروه تیم ملی بزرگساالن هستیم، افزود: برای هر گروه دو مربی نیز در نظر گرفته شده است 
که شهاب سلطانی از زنجان یکی از این مربیان است. وی از داوری کاراته به عنوان پرهزینه ترین 
بخش های این ورزش نام برد و یادآور شد: در حال حاضر در استان زنجان بیش از 30 داور کاراته 
وجود دارد، اما به دلیل هزینه بر بودن سطوح باالی داوری کاراته، فقط یک داور بین المللی در 
زنجان فعالیت می کند. تنها داوربین المللی کاراته در زنجان، آینده کاراته کشور و استان را روشن 
دانس��ت و اظهار کرد: امیدواریم با همت و کار مضاعف در سال جاری شاهد روزهای طالیی 
برای کاراته ایران و استان زنجان باشیم، هرچند در خصوص وضعیت فعلی هیأت کاراته استان 
نمی توان نظر داد، چرا که از زمان برگزاری مجمع انتخابات تا به امروز، شاهد هیچ گونه فعالیتی 
نبوده ایم. مدیر مدرسه تخصصی کاراته پهلوانان زنجان با اعالم اینکه در حال حاضر بیش از 100 
هنرجو در رده های نونهاالن و نوجوانان در این مدرسه فعالیت می کنند، گفت: مهمترین برنامه 
این مدرسه بربسترسازی و استعدادیابی بنا شده است، چرا که بهترین سن برای رشد کاراته رده 
سنی نونهاالن است. وی به حضور تیم مدرسه کاراته پهلوانان زنجان در رقابت های بین المللی 
اشاره کرد و افزود: این تیم به نمایندگی از استان زنجان در دو رویداد مهم بین المللی از جمله 

مسابقات سبکی امارات و همچنین رقابت های جهانی یونان شرکت خواهد کرد.

    علی وشمه 
در این کنفرانس خبری، س��رمربی تیم الشباب به صحبت و پاسخ به سؤاالت خبرنگاران 
پرداخت. وی با اش��اره به اینکه بازی سختی پیش رو دارد افزود: همه تیم ها شانس صعود به 
مرحله بعد را دارند. سرمربی تیم الشباب خاطرنشان کرد: هر مربی استراتژی های خود را دارد 

وی گفت: تنها به یک مسأله فکر می کنیم و آن اینکه فردا مسابقه را ببریم.
جیم پاچکو، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد سیستم بازی تیم در مقابل سپاهان، به 
تالش برای گلزنی و دفاع از دروازه خود در برابر تیم سپاهان به عنوان دستور کار تیم الشباب 
در بازی در برابر نماینده اصفهان یاد کرد. اضافه می ش��ود، به لحاظ اهمیت بیشتر قهرمانی در 
لیگ داخلی نسبت به جام باشگاههای آسیا برای تیم الشباب این تیم حداکثر توان خود را صرف 
قهرمانی در لیگ داخلی کرده و به همین دلیل با مصدومیت دو تن از بازیکنان خود مواجه شده 
اس��ت. در ادامه و در س��ؤال از کاپیتان تیم الش��باب اذعان کرد:  که فردا بازی ساده ای در پیش 
نخواهند داش��ت؛ چرا که تیم س��پاهان تیمی قوی است و در چندین جام موفق به کسب مقام 

قهرمانی شده، ولی بازیکنان تیم الشباب هم نهایت تالش خود را مصروف خواهند داشت.
در ادام��ه و در بخش دوم کنفرانس خبری، امیر قلعه نوعی و محرم نویدکیا، با حضور در 
جایگاه به تشریح برنامه ها، تاکتیک ها و پاسخگویی به سؤاالت خبرنگاران پرداختند. در ابتدا 
سرمربی تیم سپاهان با تشریح این مطلب که بازی فردا شرایط حساسی دارد به این نکته اشاره 
کرد که تیم س��پاهان در بازی اول بازی خوب و تاکتیکی انجام داده، اما موقعیت س��وزی کرده 
است. امیر قلعه نوعی ضمن سخت توصیف کردن بازی در مقابل الشباب پیش بینی کرد: تیم 

الشباب برای 1 امتیاز به میدان آمده و به همین دلیل بازی بسته ای را از خود ارائه می دهد.
اما وی در عین حال به این مس��أله نیز اذعان کرد که در آنالیز بازی های تیم الش��باب که از 
طرف تیم سپاهان صورت گرفته، این تیم چه در خانه خود و چه در خانه حریف به یک صورت 

بازی کرده و در بازی های بیرون از خانه به وقت کشی نمی پردازد.
وی در ادامه صحبت های خود بازیکنان تیم سپاهان را به بازی با حوصله و سرعت دادن به 
بازی دعوت کرد. سرمربی نماینده استان اصفهان در بازی های جام باشگاههای آسیا در پاسخ به 

سؤالی در مورد کیفیت نامطلوب بازی تیم سپاهان در شروع فصل اظهار داشت: 
50 الی 60 درصد تیم تغییر کرده و به همین دلیل تیم س��پاهان اول خوب ش��روع کرد؛ اما 
در جام باش��گاههای آسیا از نظر کیفیت بسیار خوب ظاهر شده و اگر در بازی مقابل الشباب 
موفق به کسب سه امتیاز شد،  به احتمال زیاد جزء 8 تیم خواهد بود. امیر قلعه نویی در پاسخ به 
سؤاالتی دیگر در مورد حواشی موجود در مورد وی و همچنین تداوم حضور وی در سپاهان 
در سال آینده به این نکته اشاره کرد که تیم سپاهان آرامش بسیار خوبی به وی تزریق کرده و در 
اصفهان حتی به هنگام باخت، چه مردم و چه مجموعه باشگاه سپاهان از وی حمایت کرده اند. 
وی همچنین به خاطر مدیریت ورزشی و حمایت مردمی موجود در استان اصفهان اظهار 
داشت: این آرزوی هر مربی است که با این مجموعه کار کند. وی همچنین با ابراز تمایل جهت 
حضور در تیم سپاهان به مدت یکسال دیگر به این مسأله اشاره کرد که در صورت حضور وی 
در تیم سپاهان، این تیم در سال آینده یک سپاهان متفاوت خواهد بود. کاپیتان تیم سپاهان در 
مورد آمادگی خود از نظر جسمانی وضعیت خود را خوب و آماده توصیف کرد و حضور در 
مسابقه را منوط به نظر سرمربی تیم دانست.  امیر قلعه نویی در بخش پایانی صحبت های خود در 
خصوص بازی در مقابل الشباب، بازی هجومی را دستور کار تیم سپاهان دانست و در خصوص 
تیم سپاهان تالش مجموعه برای تبدیل شدن تیم به تیمی با وجهه ملی و جذب هواداران در 

خارج از استان اصفهان را از مهمترین برنامه های تیم دانست.

در مراسم معارفه مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان:

تفکر من کار تیمی است

ذاکر اصفهانی: 
خدابخش فردی برنامه محور است

دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار 
اصفهان درباره انتخاب دکتر رشید خدابخش 
اظهار داش��ت: از مهندس غالمرضا شیران 
ب��ه پاس خدم��ات صادقانه ک��ه در جامعه 
ورزش انج��ام داد باید قدردانی و تش��کر 
کرد و حس��ن انتخاب دکتر سعیدلو وقتی 
که شیران بازنشسته شد و رشید خدابخش 
را جایگزین او کرد آفرین گفت. وی ادامه 
داد: در س��فرهایی که به شهر شیراز داشتم 
از فعالیت های عمرانی و ورزش��ی نامی از 
خدابخش دیده می ش��د و به عقیده من با 
تجارب فراوان��ی به اصفهان آمده و ما باید 
او را برای موفقیت ورزش کش��ور حمایت 
کنیم. ذاک��ر اصفهانی افزود: نخبگان زیادی 
در سطح ورزش استان داریم؛ به خصوص 

2 باشگاه ذوب آهن و سپاهان.
وی ادامه داد: خدابخش فردی برنامه محور 
است و با حمایت ما شرایط بهتری را برای او 
و همکارانش به وجود می آوریم تا در حوزه 
زیرساختاری پروژه های ناتمام را با همدلی 
به سرمنزل مقصود برسانیم. استاندار اصفهان 
بخش ورزش بانوان را مهم دانست و توضیح 
داد: در بحث زیرساخت ها کارنامه خدابخش 
معلوم است؛ اما در بخش ورزش بانوان باید 
تالش تربیت بدنی و استانداری بیشتر شود و 
همین جا می گویم که در این بحث گامهای 
بلندی را اس��تانداری خواهد برداش��ت. ذاکر 
اصفهان��ی در پایان به بع��د فرهنگی ورزش 
اش��اره کرد و بیان داشت: قهرمانی و پیروزی 
بدون بع��د فرهنگی ارزش چندان��ی ندارد.

مهندس شیران: 
کسانی که مرا یاری کردند خدابخش 

را حمایت کنند
اولین مدیرکل تربیت بدنی استان که بعد از 
اتمام چهار سال خدمت به درجه بازنشستگی 
نائل شد، مهندس غالمرضا شیران بود که در 
مراس��م معارفه رش��ید خدابخش گفت: چه 
زود س��پری ش��د؛ انگار همین دیروز بود که 

جلس��ه معارفه من برگزار شد و 30 ماه مثل 
برق گذشت. امیدوارم آمدن خدابخش منشأ 
خی��ر و برکتی برای ورزش اس��تان باش��د و 
کس��انی که در این زمینه به من کمک کردند 
خدابخش را هم یاری کنند تا ورزش اصفهان 
دوباره به روزهای اوج خود برسد. شیران ادامه 
داد: این نوید را به خدابخش هم می دهم که 
قوی ترین و پیشکسوت ترین ورزشکاران را 
در س��طح استان داریم که به جرأت می توان 
گفت: آنها می توانند ریاست 2 یا 3 فدراسیون 
کش��ور را برعهده گیرند که این برای ورزش 
استان فخر و مباهات اس��ت. ما در فوتبال با 
داش��تن دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن قلب 
اول فوتبال ایرانیم که در آسیا و ایران بازی های 
درخش��انی را از این دو تیم شاهد بودیم. در 
فوتسال تیم فوالد ماهان، قهرمان ایران و جام 
باشگاههای آسیا ش��د. در فوتبال ساحلی با 
قهرمانی تیم عمران س��ازان در لیگ کشور و 
راهیابی این تیم به باشگاههای آسیا که نشان 
از قدرت ورزش استان اصفهان خواهد بود را 
داشتیم و در رشته های دیگر همچون هندبال 
و بسکتبال استخوان بندی تیم ملی از بازیکنان 
تیم های اصفهانی است. شیران در پایان اضافه 
کرد: ما در بخش��های عمرانی، ورزشی و بعد 
اخالقی و فرهنگی فعالیت داشتیم، در بحث 
عمرانی ساخت و سازهای مناسبی انجام شد. 
در بخش ورزش قهرمانی توضیحات داده شد 
و در بعد فرهنگی و اخالقی ما س��عی کردیم 
ورزشکارانی تربیت کنیم که از دید فرهنگی 
دیندار و اهل دیانت باشند و منش پهلوانی را 

در همه زمینه ها رعایت کنند.
رشید خدابخش: 

تفکر من کار تیمی است
مدی��رکل جدی��د تربیت بدنی اس��تان 
اصفهان که دارای مدرک تحصیلی لیسانس 
و فوق لیسانس تربیت بدنی، دکترای ورزش 
ب��ا گرایش مدیری��ت، م��درس دوره های 
مربیگری و مسئول تدوین آموزش مستمر 
مربیان سراسر کش��ور و در بخش ورزش، 
قهرم��ان کاراته و عضو تیم ملی بوده، مربی 

و داور بی��ن المللی کارات��ه، مدیر تیم های 
مل��ی کاراته ایران در س��ال 79-78 و نائب 
رئیس فدراس��یون کاراته در س��ال 78-79 
و در بع��د مدیری��ت می توان ب��ه مدیرکل 
تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری از سال 
69 ت��ا 73، مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان 
غربی از س��ال 73 تا 78، مدیرکل دفتر آمار 
و اطالعات س��ازمان تربیت بدنی کش��ور 
از س��ال 78ت��ا 80، مدی��رکل تربیت بدنی 
آذربایجان ش��رقی از سال 80 تا 83، مشاور 
معاون سازمان در امور استانها به مدت 4 ماه 
در س��ال 1384، معاون توسعه امور ورزش 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به مدت 
یکسال و مدیرکل تربیت بدنی استان فارس 
از آبان ماه 86 تاکنون می توان اش��اره کرد. 
رشید خدابخش پس از اخذ حکم مدیرکلی 
تربی��ت بدنی اس��تان اصفهان گف��ت: در 5 
استان مختلف به عنوان مدیرکل تربیت بدنی 
مشغول خدمت شدم. ورزشکار جامعه بودم 
که مرا به غیربومی بودن متهم می کردند؛ اما 
م��ن خود را ایرانی می دان��م. وی ادامه داد: 
اصفهان شهر خاطره ها و هویت من است و 
براساس هویتی که در این شهر دارم با همت 
و کار مضاعف برای پیشرفت ورزش استان 
ب��ا همکارانم تالش خواهم کرد. خدابخش 
افزود: کار بدون برنامه ریزی شدنی نیست و 
برای رسیدن به اهداف برنامه مدون راهبردی 
نیاز است؛ حتی در بعد فرهنگی ورزش هم 
باید برنامه ریزی 5 ساله ای را در دستور کار 
قرار دهم. ما در اس��تان فارس برنامه ریزی 
خاصی داشتیم که در المپیاد ورزشی ایرانیان 
یقه استان تهران را گرفتیم. آنها فقط 8 مدال 
طال از استان فارس بیشتر داشتند و به مقام 
اول رسیدند و تیم فارس 23 مدال طال بیشتر 
از تیم سوم در مقام دوم ایستاد. وی پتانسیل 
ورزش استان اصفهان را باال دانست و تأکید 
ک��رد: من قولی نمی ده��م؛ اما می توانیم با 
برنامه ریزی و کار تیمی، اصفهان را پایتخت 
ورزش کشور و حتی آسیا کنیم. محدودیت 
در این اس��تان کمتر از استان فارس است و 
با تالش فراوان و تیمی منس��جم باید سعی 
کنیم ورزشکاران اصفهانی مدال المپیک برای 
کشور کسب کنند و این مهم با کار تیمی که 
تفکر اصلی من و همکارانم است به واقعیت 

تبدیل می شود. 
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فروردین، کوی نیلوفر، پالک4

37. آقای حسین مهرنوش به نشانی: اصفهان، اتوبان چمران، خیابان آل محمد، 
خیابان یکم، کوی گلها، پالک36

38. آقای س��عید مقیمی به نش��انی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، کوی 
مهر، کوی باغ شیخ علیخان، پالک3

39. خانم زهرا پارس��ا به نش��انی: اصفهان، خیابان توحید، کوی اردیبهش��ت، 
مجتمع توحید

40. آقای منصور وحیدی به نش��انی: اصفهان، خیابان توحید، خیابان ش��هیدان 
کاظمی، کوی آژانس )ارزانش(، مجتمع آذر، واحد13

41. آقای ش��هرام محمدی به نش��انی: اصفهان، خیابان عالم��ه امینی، بازارچه، 
کوی شهید صبوری، پالک20

42. آقای علی اصغرزاده به نش��انی: اصفهان، خیابان قائمیه، نبش کوچه فتحی، 
ساختمان میرزایی، طبقه سوم

43. آقای حس��ن رنجکش به نشانی: اصفهان، خیابان کاوه، خیابان برازنده، 12 
متری گلشن، نبش فرعی 4 

اتهام ها:
1.جعل

2.استفاده از سند مجعول
3.سهل انگاری در انجام وظیفه

4.گرفتن رشوه
5.اهم��ال و تفریط در انجام وظیفه منجر ب��ه تضییع بیت المال و دادن وامهای 

خارج از ضابط
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای میرمحم��د وثوقیان فرزند یداله، آقای مرتضی حائری 
فرزند جواد و خانم هاجر جوهری فرد فرزند ایرج مبنی بر جعل و استفاده از 
س��ند مجعول و جعل امضا ضامنین و استفاده از آنها برای اخذ تسهیالت وامی 
و اتهام آقایان کیامرث محمد بیگی فرزند علی؛ علیرضا فاتحی فرزند حس��ین؛ 
حمید فاضلی فارس��انی و اکبر طبیبیان مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول 
و ارائه به شعب بانک سپه و اخذ تسهیالت وامی )طرح سپاس( و اتهام آقایان 
و خانمها محمد باقری فرزند حس��ین؛ س��عید ایران پور فرزند ابراهیم؛ سهیال 
بیدار بخت فرزند غالمرضا؛ رضوان عاقریان فرزند حسن؛ بهرام صادقی فرزند 
احمد؛ منصور وحیدی فرزند سیف اله؛ عباس قائدی فرزند فرج اله؛ محمدعلی 
باقری فرزند تقی؛ مهناز الس��ادات رس��تگاری فرزند سید منصور؛ رضا رضایی 
فرزند حس��ین؛ علیرضا هاش��می؛ محمد بقولی دستجردی فرزند رحیم؛ حسن 
رنجکش فرزند قاس��م؛ ش��هرام محمدی فرزند قربانعلی؛ علیرضا اس��ماعیلی 
فرزند قدیرعلی؛ س��عید غائم زاده فرزند کریم؛ س��عید مومن��ی فرزند محمد؛ 
غالمرضا رضایی فرزند ابوالقاس��م؛ علی اصغر زاده فرزند یادگار؛ حس��ن علی 
زین معیار فرزند حس��ین؛ غالمرضا کریمی فرزند حسین؛ مجتبی نصراصفهانی 
فرزند غالمرضا؛ محس��ن عظیم زاده فرزند حسین؛ پروانه بهرامی فرزند حیدر؛ 
هوش��نگ عباس��ی فرزند عباس؛ س��عید کثیری فرزند محمد؛ علیرضا ملکوتی 
فرزند حسین؛ مجید امینی فرزند حسین؛ شهین معمار زاده فرزند محمد؛ زهرا 

پارس��ا فرزند عبدا...؛ س��عید مقیمی فرزند قاسم علی ؛ حسین مهرنوش فرزند 
عبدا...؛ محس��ن کاظمی؛ علی حس��ینی فرزند حبیب؛ ک��ورش مهدوی فرزند 
رحمت اله و مسعود ایزد دوست فرزند حسن همگی مبنی بر سهل انگاری در 
انج��ام وظیفه و اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی و 
بی��ت المال علی هذا در خصوص اته��ام آقای محمد وثوقیان با توجه به اینکه 
نامبرده حس��ب گواهی فوت ش��ماره 519732 ف /13 اداره ثبت احوال فوت 
نموده اس��ت مستنداً به ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب 
ص��ادر و اعالم  می گ��ردد. و در خصوص اتهام خانم هاج��ر جوهری فرد و 
مرتض��ی حائری و کیامرث محمد بیگی و علیرضا فاتحی با توجه به دفاعیات 
آنان و اظهارات و دفاعیات متهم ردیف اول در جلس��ه اول رس��یدگی و اینکه 
نامبردگان صرفًا جهت کمک به وی و با توجه به ورشکس��تگی او خواسته اند 
کمک به او نموده تا بتواند وامهای دریافت و هم موجبات ادامه کار آنان فراهم 
گ��ردد و هم وی بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند مدارک شناس��ایی خود 
را در اختی��ار وی ق��رار داده و نامبرده مبادرت به اخذ وام نموده اس��ت و آنان 
حتی به هیچ یک از بانکها هیچ گونه مراجعتی نداشته اند لذا به لحاظ فقد ادله 
اثباتی کافی بر وقوع بزه از جانب آنان مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر 
برائ��ت آنان صادر و اعالم می گردد. و در خصوص اتهام آقایان حمید فاضلی 
فارس��انی و اکبر طبیبیان با توجه به مت��واری بودن آنان و اظهارات مرحوم میر 
محمد وثوقیان که آنان نس��بت به اخذ گواهیهای مجعول و قولنامه های خرید 
اتومبی��ل مجعول اقدام کرده و موجبات ض��رر و زیان او را فراهم آورده اند و 
مت��واری بوده و در دادگاه نیز حاضر نش��ده و دفاعی انجام نداده اند مس��تنداً 
ب��ه م��واد 523 و 536 قان��ون مجازات اس��المی هر یک را به تحمل یکس��ال 
حبس بابت جعل س��ند و یکس��ال حبس بابت استفاده از سند مجعول محکوم 
می نماید. و در خص��وص کلیه متهمان دیگر که از کارمندان بانکهای مختلف 
می باشند با توجه به دفاع آنان که اقدامات آنان در حدود عرف بانکداری بوده 
و طبق عرف مذکور و بخش��نامه های صادره نیازی به استعالم از بانک ضامن 
نبوده اس��ت و از طرفی نماینده حقوق��ی بانک نیز این دفاع را مورد تأیید قرار 
داده و حتی اعالم نموده که مواردی در حدود صد فقره وام نیز به یک فرد داده 
شده و طبق مقررات بال اشکال بوده است و پس از این اتفاق بوده که بخشنامه 
هایی جهت حفظ حقوق بانک صادر و جهت کاهش تخلفات اقدام ش��ده لذا 
ب��ه لح��اظ فقد ادله اثباتی کافی رأی بر برائت آن��ان صادر و اعالم می گردد و 
در خصوص اتهام آقای بهرام صادقی مبنی بر اخذ رش��وه با توجه به فقد ادله 
اثبات��ی کافی رأی بر برائت آنان ص��ادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام 
آقای بهرام صادقی مبنی بر اخذ رش��وه با توجه به فقد ادله اثباتی بر وقوع بزه 
مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ی رأی بر برائت وی صادر و اعالم می گردد 
رأی صادره در خصوص محکومیت آقایان حمید فاضلی و اکبر طبیبیان غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و در موارد دیگر 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر 

مرکز استان اصفهان می باشد. 285/ م الف
نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارب��اغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
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روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و کانون هواداران این 
باشگاه در اطالعیه ای از همه هواداران سپاهان دعوت کرد تا در روز 
سه شنبه 24 فروردین ماه در دیدار حساس و تعیین کننده سپاهان 
ایران- الشباب عربستان با حضور گسترده و پشتیبانی های کوبنده خود 

به نماینده ایران اجازه کسب هیچ نتیجه ای جز پیروزی را ندهند.
آمده  اطالعیه  این  از  بخشی  در  پایگاه خبری سپاهان،  به گزارش 
است: سه شنبه روز برگزاری یک دیدار حساس و تعیین کننده برای 
فوتبال ایران و عربستان است و در کنار همه شایستگی های کادر فنی 
که  هستند  هواداران  این  هم  باز  سپاهان،  مبارکه  فوالد  بازیکنان  و 
باشکوه  و  بانشاط  روز  یک  به  را  روز  این  همیشه  همانند  می توانند 
برای فوتبال اصفهان و ایران تبدیل کنند و اجازه کسب نتیجه ای جز 

پیروزی را به تیم محبوب اصفهانی ندهند.
از همه هواداران و دوستداران فوالد مبارکه سپاهان دعوت می کنیم 
این دیدار  با شکوه حضورشان، سپاهان را در  همچون سایر دیدارها 
یاری و همراهی کنند و بیش از گذشته ورزشگاه فوالدشهر را به جهنمی 
فراموش ناشدنی برای رقیب نماینده ایران عزیزمان تبدیل کنند، تا با 
فراهم شدن زمینه صعود سپاهان از گروه سوم لیگ قهرمانان، سالمی 
دوباره به آسیا و حضور در مراحل پایانی رقابت های معتبر قاره کهن 
داشته باشیم و در آینده ای نزدیک جشن بزرگ و شکوهمند قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران و صعود به مراحل پایانی لیگ 

قهرمانان را توأمان برگزار کنیم.
فوالد  ورزشگاه   17 ساعت  فروردین   24 امروز  ما  وعده 

شهر اصفهان با پیراهن های زرد طالیی

پس از انتصاب دکتر رشید خدابخش به عنوان مدیرکل تربیت بدنی 
استان اصفهان، محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی 
سپاهان به خبرنگار ما گفت: به هر حال هر تغییر و تحولی می تواند 
زمینه پویایی و تحولی در سازمان ایجاد کند. مهندس غالمرضا شیران 
با ظرفیت های باالیی که داشت زحمات فراوانی را برای ورزش استان 
کشید، چه در بعد ورزشی و چه در بخش فرهنگی؛ ساکت افزود: دکتر 
در  تجاربی که  با  و  است  علمی  و  گرا  تحول  فردی  رشید خدابخش 
مدیریت کالن کسب کرده می تواند تحول عظیمی در ورزش استان 

ایجاد کند. 
وی دورنمای کار را بسیار موفق دانست و تأکید کرد: خدابخش به 
پشتوانه داشتن پتانسیل، انگیزه، دانش و تجربه فراوان می تواند ورزش 
استان را ارتقاء دهد. ساکت درباره ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد: 
با دکتر سعیدلو صحبت کردیم که مدیریت ساخت آن را به استان 
به  اگر  این موضوع را تحقق بخشد و  او قول داده که  و  واگذار کند 
استان واگذار شود با توجه به ظرفیت مضاعفی که در استان و شخص 
دکتر خدابخش وجود دارد، این پروژه عظیم را هر چه سریع تر افتتاح 
می کنیم. ساکت در پایان به مسابقه فوتبال سپاهان و الشباب عربستان 
اشاره کرد و گفت: در دیدار با نماینده عربستان همه هواداران امروز 
سه شنبه به فوالدشهر بیایند. این مسابقه حکم فینال را برای سپاهان 
دارد و از حساسیت باالیی برخوردار است. هواداران با پرچمهای ایران 
و زرد سپاهان را حمایت کنند، تا با کسب 3 امتیاز موقعیت خود را در 

جدول لیگ قهرمانان آسیا ارتقاء بخشیم.

برای جشن قهرمانی و صعود آماده می شویم
فوالدشهر را به جهنم الشباب

 تبدیل کنید

طی حکمی از سوی دکتر علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی کشور، 
اصفهان  استان  بدنی  تربیت  مدیرکل  عنوان  به  خدابخش  رشید  دکتر 
و  ورزشی  هیأت های  رؤسای  با حضور  او  معارفه  مراسم  و  منصوب شد 

پیشکسوتان ورزش در تاالر شهروند برگزار شد.

محمدرضا ساکت: 
هواداران، سپاهان را تنها نگذارند

داور بین المللی کاراته:
وضعیت فعلی فدراسیون ایده آل است

در آستانه بازی سپاهان و الشباب برگزار شد:
کنفرانس خبری در سالن همایش هتل آسمان
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  فاطمه سلیمانی 
  منتقد نقاشی و عکس 

وارد حیاط موزه که می ش��وی فضای معماری 
ایرانی تمام قاب چش��مت را پرمی کند. همه نمادها 
حاضرند؛ س��رو، حوض، پنچ دری، ای��وان... اینجا 
م��وزه هنرهای معاصر اس��ت؛ فضای��ی تاریخی- 
س��نتی که حاال محلی اس��ت برای ارائه آثار مدرن 

هنرمندان معاصر.
1- نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهزاد باقری

»ما مردم عجیبی هستیم؛ مدام در جستجوی چیزی 
که بس به خودمان نزدیک است به دورها می رویم.«
این یکی از جمالتی است که ضمیمه نقاشی های 
آبرنگ به��زاد باقری بود. وی دانش آموخته معماری 
است؛ اما نقاشی و کار با آبرنگ را زبان انتقال مفاهیم 
درونی خود یافته اس��ت. آثار به نمایش درآمده انگار 
تخیلی از یک واقعیت هستند که در کنار جمالتی که 
نقاش برای آنها انتخاب کرده است، خاطره یا صحنه ای 
را در ذهن بیننده تداعی می کنند. بازدیدکنندگان کارها 
را متفاوت و جذاب توصیف می کردند و از خواندن 
جمالت ل��ذت سرش��ار می بردند. یک��ی از بازدید 
کنندگان برداشت خود را این گونه بیان می دارد: »کارها 
بسیار جذاب و نشان دهنده آن است که دست نقاش 
به رنگ ها و نقش ها آشناس��ت. جمالت ش��اعرانه 
و بسیار متناسب با کارها، به بیننده کمک می کند که 

ارتباط بهتری با کار برقرار کند.«
2- نمایشگاه خوشنویسی مصطفی رضایی

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت  
                   به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

از ماکو تا چابهار )دور ایران( عنوان نمایش��گاه 

خوشنویسی مصطفی رضایی است. وی110 اثر خود 
را که به ش��یوه های نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث 
تحریر کرده، در دو نمایشگاه به معرض دید همگان 
گذاشته است. 55 اثر در موزه هنرهای معاصر و 55 
اثر در تاالر ش��هید آوینی دانشگاه اصفهان. پاسپارتو 
)قاب بندی( و تذهیب متفاوت کارها، زیبایی آنها را 
دو چندان کرده و این خود نشان از خالقیت، دقت و 
ظرافت کار مصطفی رضایی است. او درصدد است 
ک��ه در تمام ایران »از ماک��و تا چابهار« این آثار را به 

نمایش بگذارد.
3- نمایشگاه منتخب آثار نقاشی

 واقع گرا )رئالیسم(
در این نمایشگاه هنرمندان مختلف، آثار نقاشی 
خود را که با تکنیک ها و ابزار متفاوتی کار شده، به 

نمایش گذاشته اند.
هنرمندانی چون عباس عقیل��ی، پرویز آقارخ، 
ژیال منانی، حسین هادی پور و.... آثار خود را برای 
نمایش و فروش تا 27 فروردین ماه در معرض دید 

بازدید کنندگان قرار داده اند.
4- نمایشگاه عکس مهدی تمیزی

مهدی تمیزی که بیشتر به عنوان کاریکاتوریست 
در جامعه هنری ایران ش��ناخته ش��ده است، 27 اثر 
عکاسی خود از آثار و ابنیه باستانی اصفهان، به ویژه 
بناهای تاریخی ارامنه را در موزه هنرهای معاصر به 
نمایش گذاشته است. این آثار که بیشتر جنبه مستند 
دارند، سال گذشته همزمان با شروع سال نو میالدی 
در خانه نق��ش به نمایش درآمدن��د. به  گفته خانم 
میناسیان، مهدی تمیزی عکس ها را به سفارش جامعه 

ارامنه و با همکاری و راهنمایی وی گرفته است. 

کالم نور
حضرت زهرا )س(:

بهترین شما کسانی هستند که با مردم نرم ترند، و زنان خویش را گرامی می دارند.

گذری بر نمایشگاه های موزه هنرهای معاصر

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
   امیدرضا نساج پور

محمود محمدزاده رئیس سازمان بهزیستی اصفهان 
در مراسم افتتاحیه مسابقات منطقه ای قرآن کریم این 
سازمان با اشاره به تشکیل شورای فرهنگی قرآنی در 
استان گفت: پیش از 2000 مربی در سال گذشته برای 
شروع فرهنگ س��ازی از مهدکودک ها آموزش داده 

ش��دند و تاکنون پیش از صد مهد قرآنی در راستای 
ترویج مفاهیم قرآنی به صورت ش��عر، داس��تان و... 
فعالیت می کنند. وی افزود: استان اصفهان با 12 هزار 
شرکت کننده در بخش شفاهی این مسابقات در رتبه 
اول کش��ور قرار دارد که از این تعداد تنها 55 نفر به 
مسابقات منطقه ای در رشته های حفظ، ترتیل، قرائت 

و... راه پیدا کرده اند.
محم��دزاده در پایان اعتقاد به خ��دا را یکی از 
ابزارهای مهم در اقدامات این س��ازمان عنوان کرد. 
در ادامه علیرضا آزادی وفا مش��اور رئیس س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور و رئیس دبیرخانه شورای عالی 
فرهنگی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه فرهنگ به 
زیستن را فقط می توان زیر سایه قرآن و در بستر آن 
جاری کرد گفت: بهزیستی به معنای اشاعه فرهنگ 
به زیستن است و به همت دولت طی 4 سال گذشته 
رش��د 15 تا 20 درصدی در ترویج این فرهنگ را 

ش��اهد بودیم. ک��ه با همکاری مؤسس��ات مربوطه 
اولین قدم، تشکیل شورای قرآنی سازمان متشکل از 

استادان درجه اول قرآن کشور بوده است.
وی س��طح مس��ابقات معلولی��ن و نابینایان را 
خیلی خوب ارزیابی کرد و افزود: این مسابقات ما 
را بر آن داشت که به عنوان اولین مجری مسابقات 

قرآنی ویژه معلوالن در جهان اسالم باشیم.
آزادی وفا هدف اصلی سازمان را ایجاد رابطه 
قوی بین قرآن و مددجویان عنوان کرد و در پایان 
از همه مس��ئوالن اس��تان به خاطر اجرای خوب 
مراس��م تش��کر کرد و اصفهان را شایسته عنوان 

پایتخت فرهنگی جهان اسالم خواند.

رئیس سازمان بهزیستی اصفهان: 

اصفهان رتبه اول مسابقات قرآنی

فرهنگ و هنر

ش��هید ورژ باغومیان در اردیبهش��ت 1344 در 
»جلفای نو« )اصفهان( به دنیا آمد. دوران تحصیالت 
ابتدایی را در مدرسه ارامنه به پایان رساند. پس از 
آن، همزمان با تحصیل در دوره شبانه، به کار در 
زمینه برق فشار قوی پرداخت. در عین حال عالقه 
مفرط وی به ورزش فوتبال، موجب ترک تحصیل 
وی شد. بدین ترتیب ورژ از پانزده سالگی تا اعزام 
به خدمت به کار و ورزش مش��غول شد. بعد از 
طی دوره آموزش��ی به کرمان منتقل و در بخش 
خدم��ات )موتورخانه( به خدمت خود ادامه داد. 
در اواخر سال 1364 وی به جبهه پیرانشهر اعزام 
و در بخش تدارکات، مش��غول به ادامه خدمت 
مقدس سربازی شد. وی، مهمات و غذا به خط 
مقدم حمل می کرد. روزی خبر رسید که حدود 
27 سرباز به محاصره گروهک ضد انقالب کومله 
در آمده اند. محاصره شدگان با بی سیم تقاضای 
کمک ک��رده بودند. در این بین، گروهی دیگر از 
نیروها برای یاری رساندن به همرزمان، آماده اعزام 
به منطقه شدند. زمانی که ورژ شنید که او را با خود 

نخواهند برد به دنبال آنها دویده، خواهش می کند 
که وی را نیز با خود به منطقه محاصره شده ببرند! 
در کربالی آن روز، بنا به روایت برادر شهید، غیر 
از دو سرباز از هموطنان مشهدی و اصفهانی که 
زخمی ش��دند، بقیه جوانان رشید این مرز وبوم، 
همراه با ورژ، شربت شهادت نوشیده و به ملکوت 
اعلی پیوستند.  پیکر شهید ورژ باغومیان پس از 
انتقال به زادگاهش و اجرای مراس��م مخصوص 
مذهبی در کلیس��ای حضرت مری��م مقدس با 
حضور صدها تن از خویش��اوندان، دوستان و 

همش��هریانش در تاریخ 20 خرداد 1365 در 
قبرستان ارامنه به خاک سپرده شد.

 بر سنگ قبر شهید ورژ باغومیان 
این کلمات نقش بسته اند:

 برای همرزم زخمیت، سپر گشتی 
و بی درنگ، به نجاتش شتافتی.

 قلبت سوخته و شمع زندگیت 
خاموش شد، و مردمت را، تشنه 

ایمان محکمت گذاردی...

شهید ورژ باغومیان

به مناسبت س��ال همت مضاعف، کار 
مضاعف، مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز 
چهارمح��ال و بختیاری به همراه قائم مقام، 
معاونان و مدیران مرکز با نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار کردند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری در این دیدار که 
در دفت��ر آیت اهلل ناصری، نماینده ولی فقیه 
در اس��تان و امام جمعه شهرکرد برگزارشد. 
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال 

همت مضاعف، کار مضاعف و تبیین واژه همت گفت: اجتماع امروز در تمام زمینه ها از جمله مسائل 
اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی نیازمند همتی دوچندان است. آیت اهلل ناصری به اهمیت همت سیاسی 
و وظیفه حساس صدا و سیما در این زمینه اشاره و تصریح کرد: همت همه جانبه در مسائل سیاسی، 
توجه به افق های دوردست و اجتناب پرداختن به مسائل جزئی را در بر دارد. وی بر لزوم همگرایی 
در جامعه تأکید و تصریح کرد: با توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری در جذب حداکثری و دفع 
حداقلی، وحدت باید سرلوحه اجرای امور قرار گیرد. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، 
افزود: توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی باید موجب همگرایی و تحقق وحدت به معنای واقعی شود. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان هم در این جلسه با اشاره به موفقیت های این مرکز در سال 88 و به 
ویژه انتخاب صدا و سیمای مرکز استان به عنوان مرکز ساعی و کوشا بین مراکز استان ها، بر عزم مصمم 
کارکنان رس��انه استانی در تحقق اهداف و اعتالی فرهنگی اس��تان، تأکید کرد. عمران حیدری افزود:
صدا و س��یمای مرکز اس��تان در س��ال جاری به منظور نهادینه کردن فرهن��گ همت مضاعف و کار 

مضاعف برنامه هایی را طراحی و تولید خواهد کرد.

دیدار مدیران صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد

رونمایی از کتاب جدید 
استاد محسنی کرمانشاهی 

   حامد حقی
همزمان با برگزاری نمایش��گاه اس��تاد محسنی 
از  اصفه��ان،  آپادان��ای  گال��ری  در  کرمانش��اهی 
کتاب آموزش��ی جدید وی رونمایی خواهد ش��د. 
عبدالحسین محسنی کرمانشاهی در سال1339 ه. ش 
در کرمانش��اه متولد ش��د. وی دارای فوق لیسانس 
نقاش��ی از دانشگاه هنرهای زیبای تهران است و از 
شاگردان »اس��تاد رحیم نوه سی« به شمار می رود. 
وی در 19 نمایشگاه انفردای و 7 نمایشگاه گروهی 

در داخل و خارج از کشور شرکت کرده است.

ور
ج پ

سا
ا ن

رض
د 

امی
ا: 

س ه
عک

آگهی مزایده اجاره

اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد و سودرجان
تلفن تماس 0312-3184023-4 

ــورخ  ــوز 88/670 م ــتناد مج ــه اس ــودرجان ب ــاد و س ــهرداری کلیش ش
88/11/29 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن

 ایستگاه زباله اقدام نماید.
1- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ 
89/1/28 در دو پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تسلیم و 

رسید دریافت دارند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

         آگهی مناقصه خرید                       
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق 
ــمی تولیدکنندگان و  ــی از تولیدکنندگان، نمایندگی رس مناقصه عموم

فروشندگان خریداری نماید:

مهلت تحویل اسناد: 89/2/2     گشایش پیشنهادها: 8:30 صبح یکشنبه 89/2/5
تلفن تماس: 6680030 )0311(      

WWW.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

بودجهمبلغ تضمین )ریال(مقدارشرحشماره مناقصه

89-1-21
بسته بندی آب 

آشامیدنی 
جاری25/000/000یکدستگاه

اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های 
ــرایط  عمرانی ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد ش
واگذار نماید.متقاضیان برای گرفتن مدارک و شرایط مناقصه 
 www.esfahansport.ir ــایت ــه آدرس س ــد ب می توانن
ــتند قبل  ــد.  همچنین پیمانکاران موظف هس مراجعه نماین
ــل و موقعیت پروژه بازدید  ــناد مناقصه از مح از تکمیل اس

بعمل آورند.

آگهـی مناقصه

روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

1- تأسیسات مکانیکی سالن بهار     
2- تعمیرات اماکن ورزشی دولت آباد

3- تکمیل سالن ورزشی پیکان    
4- تکمیل دیوارکشی ورزشگاه رامشه
5- تکمیل سالن شهید فلسفی سمیرم

ــات مکانیکی ورزشگاه  6- احداث موتورخانه و تأسیس
تختی تیران

7- احداث ساختمان موتورخانه ورزشگاه تختی تیران

)نوبت دوم( 


