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 س��رهنگ عقیل��ی در جمع 
خبرن��گاران اس��تان اصفهان 
گف��ت: در راس��تای ه��دف 
پیش��گیری ه��ر چ��ه بهتر و 
برخورد با جرم های خش��ن 
و نیز جمع آوری سالح های 

سرد همچنین پیگیری جرم هایی که امنیت عمومی را...
سراسري/ صفحه2

سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري؛ 
غربی ها به پیام علمای ما توجه کنند 

همگام با رئیس جمهوری در لبنان 
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و لبنان وارد بیروت شد 

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:
اجراي طرح پیشگیري 

از جرم هاي خشن

به مناسبت هفته صادرات انجام 
مي شود؛

برگزاري نمایشگاه 
تخصصي لوازم خانگي 
و صوتي و تصویري 

در شهرکرد 
رئیس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري 
گفت: به مناسبت هفته ص��ادرات، نم��ایشگاه 
تخصصي لوازم خانگي و صوتي و تصویري 

در شهرکرد افتتاح مي شود. 
با ف���ارس  »اسماعیل کاویاني« در گفتگ���و 
هفته  برنامه هاي  به  اشاره  با  شه���رکرد،  در 
تشكیل  داشت:  اظهار  استان  این  در  صادرات 
با  نمونه  صادرکنندگان  از  برگزاري  ستاد 
گانه پنج  کمیته هاي  تشكیل  استاندار،   ریاست 

عضویت  با  رساني  اطالع  کمیته  جمله   از 
صدا و سیم��ا، شهرداري و سازمان بازرگاني، 
کمیته نم��ایشگاهي ب��ا شرکت نم���ایشگاه 
پیام، سازمان  تیام و  استان، شرکت  بین المللي 
بازرگاني و شهرداري از مهم ترین این برنامه ها 

به شمار مي رود. 
عضویت  با  مالي  پشتیباني  کمیته  افزود:  وي 
ات�اق بازرگاني و سازم���ان بازرگاني، کمیته 
انتخاب صادرکننده نمونه با عضویت سازمان 
و  بازرگاني، گمرك، جهاد کشاورزي، صنایع 
معادن، اداره کل تعاون، اتاق بازرگاني و صنایع 
و معادن، کمیته هماهنگي با عضویت سازمان 
دیگر  از  گمرك  و  معادن  و  بازرگاني، صنایع 

این برنامه ها است. 
کاوی��اني از افتت���اح نم���ایشگاه تخصصي 
در  تص��ویري  و  و صوتي  ل��وازم خ��انگي 
این است��ان خبر داد و گفت: این نم��ایشگاه 
دائمي  محل  در  جاري  مهرماه   29 با  همزمان 
 نم���ایشگاه ه��اي بین المللي استان بازگشایي 

مي شود. 

مع��اون گردش��گري اداره کل 
میراث فرهنگي، صنایع دستي 
 و گردشگري اس��تان اصفهان 
گف��ت: س��ایت هف��ت زبانه 
گردشگري اصفهان که در هفته 
با  گردش��گري رونمایي شد، 

آدرس الكترونیكي http://tourism.isfahancht.ir با در...
جامعه/ صفحه3

بلن���دترین پرچم جمه��وری 
شم���ال  در  ای��ران  اسالمی 
هم��ت  ب���ه  و  اصفه���ان 
معاونت خدم���ات شه���ری 
ب���ه اهتزاز درآمد. به گزارش 
موج از اصفهان، معاون خدمات 

شهری با بیان این که بلندترین پایه پرچم کشور در خیابان امام خمینی 
نصب شد، گفت: این پایه به ارتفاع 35 متر و با همكاری... 

شهرستان/ صفحه4

اطالعات گردشگري نصف جهان را از 
سایت هفت زبانه گردشگري

 اصفهان بخواهید

بلندترین پرچم ایران در شمال اصفهان 
به اهتزاز درآمد

پیام رهبر معظم انقالب به نوزدهمین اجالس سراسري نماز:

مسجد باید کانون پرورش اخالق باشد
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آگهي مناقصه عمومي 
)نوبت دوم(

ناصر نفري
شهردار شاهین شهر

ش   /2873 شماره  مجوز  استناد  به  شهر  شاهین  شهرداري 
نظر  در  شهر  اسالمي  محترم  شوراي   89/1/18 مورخ 
نگهباني،  اداري،  هاي  ساختمـان  آمیزي  رنگ  عملیات   دارد 
هــا،  نیمكت  بازي،  وسايل  كلیه  و  بهداشتي  هــاي   سرويس 
پايه هاي چراغ ها، جداول، تابلوهاي راهنمايي سطح شهر را با 
اعتبار اولیه 2/000/000/000 ريال به پیمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد.
مناقصه  اوراق  اخذ  و  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت   متقاضیان 
واحد حسابداري شهرداري  به  اداري  در ساعات  بايستي  مي 
شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت 
شهرداري  دبیرخانه  به   89/8/2 مورخ  يكشنبه  روز  اداري 
تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات 

مختار است.
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عضو ش��اخص فراکس��یون اصولگرایان 
مجلس معتقد است که احمدی نژاد جریانی 
مستقل از دو جریان اصلی در کشور است، 
ولی در عین حال عبور وی از اصولگرایان 
که حامیان وی در انتخابات گذشته بوده اند را 

خالف جوانمردی می داند. 
علی مطهری نماینده ته��ران، در گفتگو با 
ایلنا، در پاس��خ به سئوالی در مورد سخنان 
اخیر جوانفكر )مشاور رئیس جمهور( مبنی 
بر اینكه نباید احمدی نژاد را به اصولگرایان 
مرتبط کرد، اظهار داشت: اگر منظور وی این 
است که احمدی نژاد اصولگرا نیست، بنده 
بارها این موضوع را گفته  و تأکید کرده ام که 
احمدی نژاد نه اصولگراست، نه اصالح طلب 
و راه سومی دارد. به فرض از نظر سیاست های 
فرهنگی اصولگرا نیست، از نظر اهمیت دادن 
به آزادی بیان نیز مانند اصالح طلبان نیست. 
اما اگر مقصود این است که اصولگرایان در 
به قدرت رسیدن او نقشی نداشته اند، حرف 
باطلی است. زیرا گروه های مختلف اصولگرا 
در سال 84 و 88 از وی حمایت کردند و در 

صورت عدم حمایت 
آن��ان، وی رأی الزم را 

کسب نمی کرد. 
وی اف��زود: البته اینكه 
کس��ی ادع��ا کند من 
در قال��ب اصولگرایی 
 ی��ا  اص��الح  طلب��ی 
و  نمی گی��رم  ج��ا 
ه��م اصولگ��را و هم 

اصالح طلب به معنی واقعی این دو هستم، 
سخن صحیحی است. اما اگر واقعیت را مبنا 
قرار دهیم، دو گروه موس��وم به اصولگرا و 
اصالح طلب در صحنه سیاسی کشور حضور 

دارند که هر کدام مزایا و معایبی دارند. 
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان 
اینك��ه احمدی نژاد با ن��ام اصولگرایی وارد 
صحنه ش��د و با این عن��وان آرای خود را 
کس��ب نمود، تصریح کرد: شاید این گروه 
اکنون احس��اس می کنند که دیگر نیازی به 
این جریان ندارند و به اصطالح »خرشان از 
پل گذشته است« و در نتیجه این حرف ها 
را می زنند. در حالی که این رفتار برخالف 

اخالق و جوانمردی است. 
مطهری در این خصوص که به نظر می رسد 

بیان اینگونه سخنان، به منظور جذب قشر 
متوسط جامعه و منتقدان است، گفت: خود 
این روش برخ��الف اصولگرایی اس��ت. 
زی��را مالك این جری��ان، پایبندی به مبانی 
و اصول اس��ت نه جذب و دف��ع افراد. در 
صورت رعایت اصول، به طور حتم عده ای 
خوشحال و عده ای ناراحت می شوند و نباید 
برای جذب یک قشر خاص، اصول را زیر پا 
بگذاریم. به عنوان مثال به دنبال باستان گرایی 
برویم یا در موضوع حجاب تساهل و تسامح 
به خرج دهیم و بعد بگوییم می خواهیم 14 
میلیون فردی را که به احمدی نژاد رأی ندادند 

جذب کنیم! 
وی هش��دار داد: اینگون��ه رفت��ار عالوه بر 
آنكه خالف سیره پیامبر)ص( و ائمه اطهار 
است )زیرا آنها هیچ گاه برای هدف مقدس 
از وس��یله نامق��دس اس��تفاده نمی کردند( 
ممكن است باعث ریزش برخی هواداران 
رئیس جمهور نیز بشود. نماینده تهران تأکید 
کرد: دولت و اطرافیان رئیس جمهور با این 
رفتارها موفق نمی ش��وند تا مخالفان نظام 
را ج��ذب کنن��د. زیرا 
کس��انی که با انقالب 
اس��المی رابطه خوبی 
ندارن��د توق��ع زیادی 
دارند و اینگونه نیست 
که با س��هل انگاری و 
راضی  م��ا  امتیازدهی 
شوند. بلكه اگر امتیاز 
امتیازه��ای  دهی��م، 
بیشتری می خواهند و تا زمانی که حكومت 
 س��كوالر در کشور ش��كل نگیرد، راضی 
نمی شوند. مطهری افزود: البته جذب افراد با 
روش های صحیح پسندیده است و نمی گویم 
نرمی به خرج ندهیم. اما کوتاه آمدن از اصول 
مباح نیست. اگر ما مطابق اسالم عمل کنیم 
خود به خود اقشار مختلف، به جز معاندان، 
 جذب می ش��وند و نیازی ب��ه روش های 
»من درآوردی« برای جذب افراد نیس��ت. 
نماین��ده تهران در پای��ان پیرامون اظهارات 
اخیر وکیلش مبنی بر اینكه حق ش��كایت 
مطهری از برخی مطبوعات توهین کننده به 
وی، محفوظ است؛ اظهار داشت: من چنین 
قصدی ندارم و وکیلم نظر شخصی خود را 

بیان کرده است. 

 
سرهنگ عقیلی در جمع خبرنگاران استان 
اصفهان گفت: در راستای هدف پیشگیری 
هر چه بهتر و برخورد با جرم های خش��ن 
و نیز جمع آوری سالح های سرد همچنین 
 پیگی��ری جرم هایی که امنی��ت عمومی را 
خدشه دار می کند؛ اجرای طرح پیشگیری از 

جرم های خشن آغاز شده است.
وی افزود: در راس��تای اجرای این طرح با 
هماهنگی مقام های قضایی،  س��اماندهی 
فروش��گاه هایی که اقدام به فروش سالح 
سرد و اقالمی که ضرورتی ندارد را در برنامه 
داریم تا از این طریق این فروشگاه ها تحت 
کنترل باشند.  وی ضمن اشاره به دستگیری 
افراد مجرم گفت: به منظ��ور اجرای طرح 
پیشگیری از جرم های خشن، دهها نفر از 

مجرمان سابقه دار فراری دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان،  با بیان 
ای��ن مطلب که در خص��وص جمع آوری 
سالح های س��رد در 6 ماهه اول امسال 25 
درصد افزایش کشف رخ داده، خاطرنشان 
ک��رد: ب��ا توجه ب��ه آلودگی های��ی که در 
قمست های مختلف ش��هر وجود دارد ما 
در اوق��ات مختلف ش��بانه روز طرح های 
زیادی را با وسعت بسیار باال انجام می دهیم. 
به موجب این طرح ها با جرم های خشن 
برخورد جدی می کنیم که جمع آوری آالت 
و سالح های س��رد از هدف های اینگونه 

طرح ها است.
س��رهنگ عقیلی درباره اجرای طرح های 
امنیت عمومی تصریح کرد: این طرح ها به 
مناسبت های مختلف اجرا می شود که یكی 
از موفق تری��ن این طرح ها، طرح ویژه ماه 

مبارك رمضان بوده است. 
وی همچنین به طرح انتظامی مدرسه ها به 
 عنوان طرح پیش رو اش��اره و خاطرنشان 
کرد: با شروع سال تحصیلی طرح ویژه ای 
به نام طرح انتظامی مدرسه ها با همكاری 

آموزش و پرورش در حال اجرا است.
به موجب این طرح، اقدام هایی در صحنه 
انجام می ش��ود به طوری که گشت های 
واحدهای پوششی، مزاحمان را شناسایی و 

واحدهای آشكار آنها را دستگیر می کنند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان درباره 
 تعامل نی��روی انتظامی و اولیای مدرس��ه 
گف��ت: در جهت تأمین هر چه بهتر امنیت 
دانش آموزان جلسه هایی با اولیای مدرسه ها 
تش��كیل داده ایم، همچنین در جلسه های 

انجمن اولیا و مربیان حضور فعال داریم.
س��رهنگ عقیلی اف��زود: امنیت مناس��ب 
 دان��ش آم��وزان در مس��یر مدرس��ه ها و

 آرامش خاطر اولیای دانش آموزان از بابت 
امنیت فرزندانشان، از جمله هدف هایی است 

که طرح انتظامی مدرسه ها دنبال می کند.
وی اقدام ه��ای حوزه انتظامی شهرس��تان 
اصفهان در بحث کشف س��رقت ها در 6 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
را اینگونه تشریح کرد: در این مدت در مورد 
سرقت های مسلحانه 14 درصد کاهش را 
شاهد بوده ایم که این کاهش در بحث سرقت 
به عنف هم مش��اهده شده و این امر نشان 
می دهد که کنترل و مهار به خوبی صورت 
پذیرفته است. در بحث کشف سرقت های 
 مختلف نیز ش��اهد افزای��ش 52 درصدی 
بوده ایم ، این در حالی است که دستگیری 
کیف قاپ ها 36 درصد و دستگیری افراد 
س��ارق و مظنون 52 درصد افزایش داشته 
اس��ت. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
درباره کشف کاالی قاچاق توسط این حوزه 
خاطرنشان کرد: کشف کاالی قاچاق در 6 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 300 درصد افزایش داشته، این در حالی 
است که در رابطه با کشف مواد مخدر شاهد 
افزایش 11 درصدی در سطح کالنتری ها 
بوده ایم. س��رهنگ عقیلی ضمن اشاره به 
افزایش 800 درصدی دستگیری و برخورد با 
مزاحمان و افرادی که سبب اخالل در امنیت 
 عمومی می شوند درباره پاکسازی پارك ها 
گفت: طرح پاکسازی پارك ها تشدید شده 
و بس��یار موفق بوده، به طوری که حاش��یه 
رودخانه به طور کامل پاکس��ازی ش��ده و 
در س��ایر نقاط هم این ط��رح در حال اجرا 
است. پاکسازی پل های تاریخی از وجود 
مزاحمان هم با موفقیت انجام شده، به طوری 
که موردهایی با تذکر پلیس رفع شده و در 

موردهایی هم مزاحمان دستگیر شدند.
وی همچنی��ن ب��ه اقدام ه��ای پلیس 110 
 در 6 ماهه نخس��ت امس��ال اش��اره کرد و 
اف��زود: در این مدت در حدود بیش از 846 
هزار تماس تلفنی به 110 شهرستان اصفهان 
صورت گرفته اس��ت. در این راس��تا 64/7 
درصد عملیات پلیس 110 زیر 10 دقیقه و 
20/5 درصد بین 10 ت��ا 15 دقیقه و تعداد 
کمی باالی 15 دقیقه انجام شده و سعی بر 
این است که شاخص حضور پلیس 110 در 

صحنه بین یک تا 2 دقیقه کاهش یابد.
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان 
در خاتم��ه، درب��اره موتورس��یكلت های 
 توقیفی در پارکینگ ها گف��ت: افرادی که 
موتورسیكلت هایشان توقیف است با ارائه 
مدارك مالكیت می توانند وس��یله خود را 

تحویل بگیرند.

»عل��ی نیك��زاد« وزیر مس��كن و 
و  اسالمی  شهرس��ازی جمهوری 
رئیس کمیسیون مشترك اقتصادی 
ایران و لبنان در رأس هیأتی وارد 

بیروت شد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، نیك��زاد پس 
بی��روت  ف��رودگاه  ب��ه  ورود  از 
مورد اس��تقبال مقام ه��ای محلی 

ای��ران  س��فارت  اعض��ای   و 
قرار گرفت. 

ای��ن گزارش اف��زود: پیش از این 
50 ت��ن از فع��االن اقتص��ادی و 
نماین��دگان نهادهای خصوصی به 
همراه هیأت تج��اری - بازاریابی 
ایران به سرپرس��تی »بابک افقهی« 
مع��اون وزیر بازرگان��ی و رئیس 

سازمان توسعه تجارت ایران وارد 
لبنان شدند. 

اس��المی  جمه��وری  رئی��س 
ایران به دعوت میش��ل س��لیمان 
در رأس  لبنان��ی خ��ود  همت��ای 
و  اقتص��ادی  بلندپای��ه  هی��أت 
بی��روت  وارد  ام��روز   سیاس��ی 

می شود. 

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای در پیام��ی 
 ب��ه نوزدهمین اج��الس سراس��ری نماز 
فرمودند: مس��اجد باید مدرس تفس��یر و 
حدیث و منبر معارف اجتماعی و سیاسی 
و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. به 
گزارش فارس از خراسان جنوبی، متن پیام 
 رهبر معظم انقالب اسالمی به نوزدهمین 
اجالس سراسری نماز به شرح ذیل است: 

پدید آوردن هویتی به  نام مسجد، نخست 
در قبا و سپس در مدینه در شمار زیباترین و 
پرمغزترین ابتكارهای اسالم در آغاز تشكیل 
جامعه اس��المی اس��ت: خانه خدا و خانه 
مردم ؛ خلوت انس با خدا و جلوت حش��ر 

ب��ا مردم؛ کانون ذکر و معراج معنوی و عرصه علم و 
جهاد و تدبیر دنیوی؛ جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، 
دوگانه های به هم پیوسته ای است که تصویر مسجد 
اسالمی و فاصله آن با عبادتگاه های رایج ادیان دیگر 

را نمایان می سازد. 
در مسجد اسالمی، شور و بهجت عبادت خالص با 
نشاط زندگی پاك و خردمندانه و سالم، در هم می آمیزد 
و فرد و جامعه را به تراز اس��المی آن نزدیک می کند. 
مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی هر 
دو جامعه در دیدگاه و اندیشه مكتب اسالمی است. 
با این نگاه، دل های ما برای مسجد می تپد و از شوق 
و احس��اس مسئولیت، لبریز می گردد. امروز در میان 
مساجد ما کم نیس��تند آنهایی که می توانند نمایی از 
این تصویر زیبا و ش��وق انگیز را به نمایش درآورند. 
حضور نس��ل جوان پاك نهاد ما و حضور روحانیون 
و معلمان آگاه و دلسوز، مسجدها  را به درستی کانون 
ذکر، عبادت، اندیشه و معرفت ساخته و یادهای عزیز 
و گرانبها را در دل های ما برانگیخته است. ولی تا این 
وظیفه به تمام و کمال گزارده نشود هیچ یک از ما نباید 

و نمی توانیم خطری که از کمبود مسجد و ضعف و 
نارسایی، جامعه ، جوانان ، خانواده ها و نسل های آینده 
را تهدید می کند، غافل بمانیم و خود را از برکت های 
عظیمی که مسجد تراز اسالمی به کشور و نظام و مردم 

هدیه می کند محروم سازیم. 
نخستین مطلب مهم، بنای مسجد و حضور روحانی 
شایس��ته در آن اس��ت. هم اکنون با وجود ده ها هزار 
مس��جد در کش��ور، جای هزاران مس��جد دیگر در 
روستاها، شهرها، شهرك ها و مجتمع های ساختمانی 
خالی است. دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری 
مؤمنان، جوانان و نوجوانان ما است. روحانی پرهیزگار، 
 خردمند،  کارش��ناس و دلس��وز در مسجد، همچون 
پزشک و پرستار در بیمارستان، روحیه و مایه حیات 
مسجد است. امامان جماعت باید آماده سازی خویش 
برای طبابت معن��وی را وظیفه حتمی خود بدانند و 
مراکز رس��یدگی به امور مساجد و حوزه های علمیه 
در همه جا آنان را یاری دهند. مس��اجد باید مدرس 
تفسیر و حدیث و منبر معارف اجتماعی و سیاسی و 
کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت 

متولیان و مدیران و امنای مساجد باید دل های 
پاك جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور 
جوانان و روحیه های بس��یجی باید محیط 
مسجد را زنده و پرنشاط و لبریز از امید سازد. 
میان مس��جد و مراکز آموزشی در هر محل 
همكاری و پیوند تعریف شده و شایسته ای 
برقرار گ��ردد. چه نیكوس��ت دانش آموزان 
برجس��ته و ممتاز در هر محل، در مسجد و 
در برابر چشم مردم و از سوی امام جماعت، 
تشویق شوند. مس��جد باید رابطه خود را با 
جوانانی که ازدواج می کنند و به کس��انی که 
به موفقیت علمی، اجتماعی، هنری و ورزشی 
دست می یابند، با صاحب همتانی که کمک 
به دیگران را وجهه همت می س��ازند، با غم دیدگانی 
که غم گساری می جویند و حتی با نوزادانی که متولد 
می شوند برقرار و مستحكم کند. مسجد باید در هر 
منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت باش��د و به 
طریق اولی وس��یله زحمت و آزار مجاوران نگردد. 
پخش صداهای آزاردهنده به ویژه در ش��ب و هنگام 
آسایش مردم، کاری ناروا و در موردهایی خالف شرع 
اس��ت. تنها صدایی که باید از مسجد در فضا طنین 

بیفكند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. 
عمران مساجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری 
آن، وظیفه همگان اس��ت و هر کسی به اندازه توان و 
همت باید در آن س��هیم گردد. مردم، شهرداری ها و 
دستگاه های دولتی هر یک باید در آن سهمی ایفا کنند 
و روحانی دانا و مسئولیت پذیر و پرهیزگار می تواند و 

می باید محور این منظومه تالش مقدس باشد. 
از خداوند متعال توفیق همگان را مس��ئلت می کنم 
و ب��رای روحان��ی مجاه��د و خدمتگ��زار، جناب 
حجت االس��الم والمسلمین آقای قرائتی دوام عمر و 

نشاط و توفیق روزافزون از خداوند می طلبم. 

مهمانپرست در پاسخ به س��ئوالی درباره دریافت 
غرامت توسط ایران به دلیل لغو یک طرفه قرارداد 
موشک های اس300 از سوی روسیه گفت: بحث 
اس 300 آنقدر مهم نیست، در موردش زیاد حرف 
زده ش��ده است و دیگر پیگیری نكنید. به گزارش 
ایلن��ا، رامین مهمانپرس��ت در این جلس��ه که در 
ساختمان س��خنگوی وزارت امور خارجه برگزار 
ش��د در رابطه با تعیین وقت درب��اره مذاکره های 
ایران و 1+ 5، دو نكته را قابل تأمل دانست و اظهار 
داشت: اصل مذاکره مورد تأیید ماست ولی به نظر 
می رس��د طرف مقابل آمادگی و جدیت الزم برای 

مذاکره  را نداشته باشد. 
وی با اش��اره به اجالس نیویورك متذکر ش��د: در 
حاش��یه آن اجالس هم ما اعالم آمادگی کردیم که 
حتی در حضور رئیس جمهور کشورمان مذاکره ها 
را انج��ام بدهی��م ولی گوی��ا آنها چنی��ن آمادگی 

نداشتند. 
مهمانپرس��ت درباره اظه��ارات وزیر امور خارجه 
مصر که به حمایت از جمهوری اسالمی از مخالفان 
داخلی دولت مصر اش��اره کرده پاسخ داد و گفت: 
موض��ع ما درباره مصر پیش از این اعالم ش��ده و 
مقام های مصری باید توجه کنند رژیم صهیونیستی 
از وضعیت داخلی این کش��ور به نفع خود س��وء 

استفاده نكند. 
وی افزود: هرگاه وضعیت داخلی مصر بهبود پیدا 
کند گس��ترش روابط با این کشور می تواند مطرح 
شود، اما در حال حاضر این طور به نظر نمی رسد. 
اما بحث ارتباط های مردمی می تواند وجود داشته 

باشد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نگرانی ها در 
مورد برخورد با حجاج ایرانی در حج تمتع امسال، 
ابراز امیدواری کرد که حج تمتع امسال بدون مسأله 

خاصی برگزار شود. 
مهمانپرست درباره سفر دو روزه رئیس جمهور به 
لبنان با بیان اینكه این سفر به دعوت رئیس جمهور 
لبنان صورت گرفته و در چارچوب مناس��بات دو 
کشور و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی دو طرفه 
انجام می ش��ود گفت: احمدی نژاد در این سفر با 
رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دیدار خواهد 
داشت و برخی از شخصیت های برجسته لبنانی نیز 

با ایشان دیدار می کنند. 
وی با اشاره به قراردادهای اقتصادی و تجاری میان 
دو کش��ور، این قرار داده��ا را در زمینه های آب و 
برق،  بهداشت و تجارت دانست و گفت: نشست 
تجار دو کش��ور برگزار شده و این دیدار می تواند 
 در جهت توس��عه اقتصادی و ثب��ات امنیت لبنان

 باشد. 
ــته ای ايران در دو بخش در  مذاكره های هس

حال پیگیری است 
مهمانپرست با اش��اره به مذاکره های ایران و 5+1 

تصری��ح کرد: بحث ما و گروه مقابل در دو بخش 
مطرح ش��ده، که یكی بحث مذاکره ایران و گروه 
وین اس��ت که فقط در چارچوب مبادله سوخت 
و براساس بیانیه تهران انجام می گیرد و چارچوب 

این بیانیه در 10 ماده مشخص شده است. 
حجم فعالیت خانم اشتون كمتر از آقای سوالنا 

است 
وی به بحث 1+5 که در نشست ژنو 2 مطرح شد 
اش��اره کرد و اظهار داشت: در آن نشست دو بسته 
پیشنهاد ش��د که یک بسته را طرف ایرانی و بسته 
دیگر را طرف مقابل پیش��نهاد کرد که البته ما بسته 

پیشنهادی ایران را قابل بحث می دانیم. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات خانم 
اشتون درباره سازوکار تعیین زمان و محل مذاکره ها 
خاطرنشان کرد: تاریخ مذاکره را آقای متكی اعالم 
کرده اما به نظر می رسد فعالیت خانم اشتون نسبت 
به اقای س��والنا از حجم کمتری برخوردار اس��ت 
و اگر خانم اش��تون بیشتر دقت کنند می بیند که ما 

تاریخ مذاکره ها را اعالم کرده ایم. 
مهمانپرست درباره خبر بازداشت دو نفر در رابطه 
با پخش وی��روس رایانه ای در نیروگاه هس��ته ای 
 بوشهر، اخبار مربوط به این ویروس را پیش از حد 
بزرگ نمایی ش��ده دانس��ت و آن را در چارچوب 

جنگ روانی دشمن ارزیابی کرد. 
غربی ها به پیام علمای ما توجه كنند 

رامین مهمانپرست در رابطه با سیاست دیپلماسی 
جمهوری اس��المی در وحدت جهان اسالم و کار 
مشترك با پیروان ادیان از ابتدای پیروزی انقالب، 
اظهار داش��ت: دس��تگاه سیاس��ت خارجی ما این 
موضوع ها را دنبال می کند و امیدواریم دنیای امروز 
به جایی برسد جنگ تمدن ها و جنگ های مذهبی 
که توسط مقام ها و یا اتباع کشورهای غربی دنبال 

می شود، جای خود را به گفتگو بدهد. 
وی به جنگ ادیان در قالب توهین به پیامبر اسالم 
و قرآن سوزی اشاره و به غربی ها توصیه کرد تا به 

پیام علمای ما توجه کنند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اخبار 
مربوط به س��ردی روابط تهران و مس��كو تصریح 
کرد: ما امیدواریم کش��ورهای بزرگ منطقه منافع 
و هدف ه��ای بلند مدت خود را با مالحظه هایی 
که به منافع ملی آنها مربوط می شود، دنبال کنند و 
به خاطر سیاست های کشورهای غربی که به فكر 
تأمین منافع خود هس��تند، منافع خود را از دست 
ندهند. وی نزدیكی کش��ورهای منطقه را در حل 

بحران ها الزم دانست. 
برای مانور مشترک چین و تركیه، تسهیالت در 

اختیارشان قرار داديم 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با مانور 
مش��ترك نظامی چین و ترکی��ه و موضع وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی دراین باره اظهار داشت: 

دو کشور مس��تقل که رابطه دوستانه ای با ما دارند 
اقدام ب��ه برگزاری این مان��ور کردند و جمهوری 
اس��المی با اینكه در این مانور ش��رکت نداش��ت 
تس��هیالتی را در اختیار این دو کش��ور قرار داده 

است. 
وی افزود: موقعیت استراتژیک جمهوری اسالمی 
در رابطه با این دو کشور ایجاب می کرد تسهیالت 

در اختیار این دو کشور قرار بگیرد. 
اجالس سران حاشیه دريای خزر ماه نوامبر در 

باكو برگزار می شود 
مهمانپرست در رابطه با اجالس سران حاشیه دریای 
خزر، مقدمه های این اجالس را در دست پیگیری 
دانس��ت و اضافه کرد: این اجالس  در سه مرحله 
و در س��ه سطح گروه های کارشناسی و کارشناس 
ارشد، س��طح وزرای امور خارجه و پس از آن در 

سطح اجالس سران برگزار می شود. 
مهمانپرست از اجالس بعدی سران حاشیه دریای 

خزر در ماه نوامبر در شهر باکو خبر داد. 
ــت، ديگر پیگیری  اس 300 آنقدر ها مهم نیس

نكنید! 
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی 
درباره دریافت غرامت توسط ایران به دلیل لغو یک 
 طرفه قرارداد موشک های اس300 از سوی روسیه 
گفت: بحث اس 300 آنقدر مهم نیست در موردش 

زیاد حرف زده شده و دیگر پیگیری نكنید. 
ــی نیروگاه  ــتگیری كاركنان روس در مورد دس

بوشهر اطالعی ندارم 
س��خنگوی وزارت خارجه درباره خبر دستگیری 
دو تن از کارکنان روسی نیروگاه هسته ای بوشهر، 
اظه��ار بی اطالعی کرد و در رابطه با کاهش روابط 
ایران با برخی کش��ورهای حاشیه خلیج فارس که 
سخنانی علیه ایران مطرح می کنند تصریح کرد: در 
این  باره معتقدیم حجم روابط باید مورد توجه قرار 
بگیرد، ما به دنبال توس��عه روابط و افزایش حجم 
همكاری ها هس��تیم و اگر کشورهایی به هر دلیلی 
باعث از دست دادن سهام خود در بازارهای ایران 
بش��وند باید بدانند که خود خواسته سهام خود را 
به کش��ورهای دیگر واگذار کرده اند و هر اقدامی 
که منج��ر به محدود کردن فعالی��ت آنها در ایران 
ش��ود باعث می شود جای آنها توسط شرکت ها و 

کشورهای دیگر پر شود. 
نام خلیج فارس ابدی است 

مهمانپرس��ت درباره مصاحبه وزی��ر امور خارجه 
کش��ور کومور درباره نام خلی��ج فارس این اظهار 
نظر ه��ا را دقیق ندانس��ت و اظهار داش��ت: خلیج 
فارس نام همیشگی این منطقه بوده و خواهد بود 
و همه باید به اس��م واقع��ی آن را صدا کنیم. وی 
از احتم��ال حضور احمدی نژاد در جنوب لبنان و 
اجتماع های مردم��ی در محل جنایت های رژیم 

صهیونیستی خبرداد.

مطهری با انتقاد از باستان گرايی در كشور: 
اطرافيان رئيس جمهور با  اين رفتارها موفق 

نمي شوند مخالفان نظام را جذب كنند 

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:
اجراي طرح پيشگيري از جرم هاي خشن

جهان نما نصف النهار
استقبال از سفر احمدي نژاد به لبنان؛

سليم الحص: ايران نقش مهمي در 
تعادل قدرت جهان دارد

نخست وزیر سابق لبنان، سفر رئیس جمهوري اسالمي ایران به لبنان را آغازگر 
فصل جدیدي در مناس��بت هاي دو کشور دانست و گفت: ایران نقش مهم و 
س��ازنده اي را در ایجاد تعادل قدرت در س��طح جهان بر عهده دارد. به گزارش 
فارس، »س��لیم أحمد الحص« در گفتگو با پرس تي وي تصریح کرد: ایران از 
اهمیت ایجاد روابط خوب و مستحكم با کشورهاي اتحادیه عرب آگاه است، 
زیرا برخورداري از حمایت کشورهاي عربي فضاي الزم را در عرصه بین المللي 
در اختیار جمهوري اسالمي ایران قرار خواهد داد. الحص تأکید کرد: ایران نقش 
 مهم و س��ازنده اي را در ایجاد تعادل قدرت در س��طح جهان بر عهده دارد. وي 
افزود: همچنین کش��ورهاي اتحادیه عرب نیز از اهمیت ایجاد روابط خوب با 
ایران آگاهند و این امر به نفع اعراب نیز هست. در همین حال »میشل عون« رهبر 
جنبش آزاد ملي لبنان هفته گذشته تالش هاي اسرائیل و آمریكا براي جلوگیري از 
سفر رئیس جمهور ایران به لبنان را شرم آور و توهین آمیز خواند. رهبر جنبش آزاد 
ملي لبنان تأکید کرد که ایران از نخستین روزهاي پس از انقالب اسالمي، از لبنان 
به صورت همه جانبه و بدون هیچ گونه توقعي حمایت کرده است. دیدار این 
هفته، نخستین سفر احمدي نژاد به لبنان از زمان آغاز دوران ریاست جمهوري 
وي در سال 2005 میالدي است. محمود احمدي نژاد قرار است به طور رسمي 
آخر هفته جاري در صدر هیأتي بلندپایه از لبنان دیدار کند. انتظار مي رود تا وي در 
این سفر با میشل سلیمان )رئیس جمهور(، سعد حریري )نخست وزیر(، نبیه بري 

)رئیس مجلس لبنان( و رهبران جنبش مقاومت دیدار و رایزني کند. 

بر اساس اسناد محرمانه؛
 احتمال حمله  اتمی  رژيم صهيونيستی

 به اعراب وجود دارد
اس��ناد محرمان��ه  جن��گ س��ال 
ب��ا  رژی��م صهیونیس��تی   1973
اعراب، نش��ان می دهد که رژیم 
صهیونیستی در استفاده از سالح 
اتم��ی ابایی ندارد و در آن جنگ 
تا مرز استفاده از این سالح علیه 

اعراب پیش رفته است.
به گزارش فارس به نقل از مرکز 
بین المللی رسانه های خاورمیانه، 

بنا بر اس��ناد محرمانه ای که به تازگی فاش ش��ده اس��ت، 37 سال پیش، 
در حین جنگ 1973 میان اس��رائیل و کش��ورهای اط��راف، »گلدا میر« 
نخس��ت وزیر وقت رژیم صهیونیستی استفاده از تسلیحات هسته ای علیه 

سوریه را بررسی کرده و مد نظر داشته است. 
بر اس��اس این گزارش، گرچه این اس��ناد نمی تواند به واسطه بخش های 
زیادی که توس��ط دفتر سانس��ور نظامی، سیاه شده اس��ت، به طور قطع 
پیش��نهاد اس��تفاده از تس��لیحات هس��ته ای علیه س��وریه را تأیید کند، 
ام��ا مراجع و اس��تنباط های کافی تحلیلگران نش��ان می دهد که مس��أله 
اس��تفاده از تس��لیحات هس��ته ای علیه کش��ورهای اط��راف تل آویو در 
 نشس��ت های مختلف کابینه رژیم صهیونیستی مورد بحث قرار می گرفته 

است. 
ای��ن گزارش همچنین نش��ان می دهد که در آن زمان تخمین زده ش��ده 
اس��ت که رژیم صهیونیس��تی حدود چندین کالهک هس��ته ای س��اخته 
 و تأسیس��ات هس��ته ای در »دیمون��ا« در س��ال 1960 را راه اندازی کرده 
است.  بر اس��اس این گزارش، رژیم صهیونیس��تی تنها قدرت هسته ای 
جهان اس��ت که هرگز تس��لیم قانون و بازرس��ی های آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی نمی ش��ود در صورتی ک��ه تمامی قدرت های هس��ته ای در 
سراسر دنیا موظف هستند که فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت 

بازرسان آژانس انجام دهند. 
این اس��ناد نشان می دهد که نشست کابینه ای اکتبر 1973 که در آن »گلدا 
میر« برای اولین بار ایده احمقانه خود یعنی اس��تفاده از تسهیالت هسته 
ای را پیشنهاد کرد، اولین و آخرین باری نبود که رژیم صهیونیستی بحث 

استفاده از تسلیحات هسته ای را بررسی می کرده است. 
بن��ا بر گفته محققان، مقام های رژیم صهیونیس��تی در حین جنگ 1967 
با کش��ورهای عربی، در س��ال 1991 در جنگ با ع��راق و به تازگی در 
موض��وع جنگ علیه ایران موضوع اس��تفاده از تس��لیحات هس��ته ای را 

بررسی کرده اند. 
 ای��ن گ��زارش در ادامه دش��منی این رژیم ب��ا ایران اعالم ک��رد: گرچه 
مقام های اس��رائیلی ایران را به تالش برای غنی س��ازی اورانیوم تا سطح 
ساخت سالح متهم کرده اند، اما بازرسان تأسیسات هسته ای ایران توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافته اند که ایران برخالف ادعاهای رژیم 

صهیونیستی تا چنین حدی غنی سازی نمی کند. 
به عالوه ایران موافقت کرده است که بخشی از اورانیوم خود را در یک 
کش��ور دیگر ذخیره کند و س��وخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی خود را 

برای تولید انرژی، دریافت کند. 

  مخالفت فرزند ارشد 
»كيم جونگ  ايل« با جانشينی 

برادر كوچک تر 
فرزند بزرگ »کیم جونگ  ایل«، رهبر کره شمالی با انتقال قدرت از طریق 

موروثی به سومین پسر این خانواده مخالفت کرد. 
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آن که گمانه زنی ها نسبت 
به احتمال جانشینی »کیم جونگ اون«، فرزند کوچک تر کیم جوگ ایل به 
جای وی بی��ش از پیش قدرت گرفت، »کیم جونگ نام« ، فرزند بزرگ تر 
رهبر کره شمالی اعالم کرد که با جانشینی برادر کوچک ترش به  جای پدر 
مخالف اس��ت. بنا بر این گزارش، تلویزیون »آساهی« ژاپن، تصاویری از 

مصاحبه پسر نخست کیم جونگ  ایل در پكن را منتشر کرد. 
این در حالی اس��ت که پی��ش از این انتظار می رف��ت »کیم جونگ  نام« 
جانش��ین پدرش ش��ود، اما پس از این که وی در س��ال 2001 میالدی و 
هنگامی که قصد داش��ت با روادید جعلی وارد ژاپن ش��ود دستگیر شد، 
از خود سلب اعتماد کرد. کیم جونگ  نام در مصاحبه ای که منتشر شده، 
اعالم کرده که با وجود مخالفت با جانش��ینی برادر کوچک ترش به جای 

پدر، باید به دلیل برخی مسائل داخلی آن را بپذیرد. 
با این س��خنان ارشد ترین فرزند کره ش��مالی، به نظر می رسد که نزاعی 
می��ان وی و برادر کوچک ترش که از مادر جدا هس��تند، بر س��ر قدرت 
وجود نداشته است. جونگ نام که حدود 39 سال سن دارد، پیشتر بارها 
با خبرنگاران در پكن مصاحبه کرده و هر گونه طرح برای جانشینی را رد 
کرده است. وی در این مصاحبه گفته بود که فكر می کند مدت ها پدرش 
تصمی��م گرفت بود برادر جوان تر را جانش��ین خود کن��د. در مورد این 
انتخاب متأسف نیست و اگر الزم باشد به برادرش کمک خواهد کرد. 

 جون��گ ن��ام فرزن��د ی��ک بازیگر س��ینما ب��ود ک��ه بعدها در مس��كو 
درگذشت.

پیام رهبر معظم انقالب به نوزدهمین اجالس سراسري نماز:

مسجد باید کانون پرورش اخالق باشد

سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري؛ 

غربی ها به پيام علمای ما توجه كنند 

همگام با رئیس جمهوری در لبنان 
رئيس كميسيون مشترک اقتصادی ايران و لبنان وارد بيروت شد 

الدن سلطاني
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 عل��ت اساس��ی بیش��تر ناهنج��اری ها و 
ناس��ازگاری های زندگی زناش��ویی، عدم 
تناسب و ناهماهنگی بین زن و شوهر است. 
رعایت تناسب در ازدواج جلوه های زیادي 
دارد؛ نظیر تناسب در تحصیالت، در سن، 
تمایل هاي جنس��ی، تناسب و هماهنگی 
فك��ری و عاطف��ی، تناس��ب در باورهای 
ایدئولوژیک و اعتقادهاي مذهبی و... به نظر 
می رسد یكی از مهم ترین این تناسب ها، 
تناسب و هماهنگی در سن زوجین است... 
 فاصله س��نی مناس��ب میان زن و شوهر را
 می توان 2 تا 4س��ال و در برخی منابع 2 تا 
7 س��ال یا 4 تا 7 سال در نظر گرفت.  البته 
این به آن معنا نیس��ت که اگر یكی دو سال 
به این سن افزوده یا از آن کاسته شود، نباید 
ازدواجی انجام گیرد. ولي اگر تمام زمینه ها 
بررسی شده باش��د و مشكل خاصی دیده 
نشود، می توان فاصله سنی را به دیده اغماض 
نگریست. اما با این حال مناسب ترین فاصله 
سنی 2 تا 4 سال است. فلسفه وجود چنین 
تفاوت سنی در این اس��ت که: خانم های 
زودتر به بلوغ عقلی و جسمی می رسند و 
 در نتیجه پختگ��ی روانی الزم را زودتر پیدا 

می کنند. 
خانم ها زودتر به بلوغ جنس��ی می رسند 
و بهتر اس��ت به نیازهای آنها زودتر پاسخ 
 داده ش��ود. از طرف دیگر نیازهای جنسی 
خانم ها نیز زودتر فروکش می کند، بنابراین 
به علت آمادگی زودتر زن��ان برای ازدواج 
و بل��وغ اجتماعی اس��ت که ای��ن تفاوت 
 سنی طرح می ش��ود. از دیدگاه دینی و در 
روایت هاي اسالمی تناسب های مختلف 
در ازدواج تحت عنوان کلی، هم کفو بودن 
مطرح ش��ده است که یک جنبه آن تناسب 

سنی است.
کفو هم بودن دو همسر یعنی تناسب، هم 
شأنی و هم طرازی و در زمینه تناسب سنی 
یعنی لحاظ منطقی تفاوت سنی در ازدواج. 
از نظر اس��الم ازدواج کردن با تفاوت سنی 
زیاد، امر نامشروعی نیست و آنچه در سنت 
پیامبر دیده می شود، حكایت از مشروعیت 
این ن��وع ازدواج دارد. کماالت پیامبر)ص( 
به عنوان انس��انی کامل به حدی بود که به 
خوبی با حضرت خدیجه)س( زندگانی کرد 
و در آن زندگانی معضلی به خاطر تفاوت 
س��ن و سال دیده نمی شد و از سوی دیگر 
خدیجه)س( نیز زنی ب��ا کمال و بی نظیر 
بود. تمامی ث��روت فراوان خ��ود را در راه 

تبلیغ اسالم صرف کرد و اولین زنی بود که 
به پیامبر ایم��ان آورد و فاطمه)س( را برای 
پیامبر به یادگار گذاشت. پیامبر نیز به عنوان 
همسری با وفا هرگاه که نام خدیجه)س( را 
می شنید، اشک در چشمان مبارکش حلقه 
می زد، به نحوی که اطرافیان آن حضرت، 
تأثیر او را به خوبی حس می کردند. البته در 
این ازدواج ها با این تفاوت سنی فقط کسانی 
می توانند موفق باشند که از رفتار پیامبر)ص( 

و خدیجه)س( به خوبی پیروی کنند.
عدم تفاهم و درک متقابل 

 ب��ا افزایش س��ن، انعطاف آدم��ی کاهش 
می یابد و همین امر در زندگانی مش��ترك 
معض��ل آفرین می ش��ود. در نتیجه محیط 
امن خانه تبدیل به فضایی نا امن و تحمل 
ناپذیر می شود. به عنوان نمونه، زنی که از 
همسر خود بزرگ تر است با توجه به تجربه 
بیشتری که دارد ممكن است این احساس در 
او ایجاد شود که او محق تر است و بنابراین 
همیش��ه امر و نهی کرده و کمتر به دیدگاه 

های همسر خود توجه کند. 
پیام��د چنین رفت��اری عدم درك مس��ائل 
و مواض��ع یكدیگ��ر، کناره گی��ری مرد از 
مدیری��ت خان��واده، مطیع صرف همس��ر 
ش��دن و از همه مهم تر الگودهی نامناسب 
ب��رای فرزندان اس��ت. یا مردی با داش��تن 
20 سال سن بیش��تر، طبیعی است که می 
توان��د از تجربه هاي بیش��تری برخوردار 
 باش��د بنابراین این مس��أله زمینه ای فراهم 
می کند که شخص ارزش الزم را به نظرهای 
ف��رد کوچک تر ندهد یا طرف مقابل بیش 
از اندازه احساس کوچكی کند و همیشه در 
حال اضطراب و تشویش باشد و در نهایت 

از اداره زندگی درمانده شود.

عدم ارضای مناسب غريزه هاي جنسی 
یكی از هدف ه��اي ازدواج، ارضای غرایز 
اس��ت و این خود م��ی تواند عامل مؤثری 
در ت��داوم زندگی خانوادگی باش��د. اما در 
 سنین باال، فرد از لحاظ غریزه جنسی افول 
می کند؛ به نح��وی که زوجین نمی توانند 
موجب��ات رضایت یكدیگ��ر را در روابط 
زناش��ویی به نحو مطل��وب تأمین کنند و 
همین امر ممكن اس��ت موجبات درگیری 
را فراهم آورده، محیط خانواده را متش��نج 
کند. این مس��أله در موردهاي چشمگیری 
 ب��ه ب��روز افس��ردگی در زن��ان ج��وان 
می انجامد و در برخی از زنانی که خویشتن 
دار و باتقوا نباش��ند، گرایش به انحراف ها 
و لغزش ها دیده می ش��ود و در مردانی که 
ب��ا زنان بزرگ تر از خ��ود ازدواج کرده اند 
مرد به علت عدم تمكین مناس��ب و کافی 
زن، ممكن است به همس��ر دوم یا ازدواج 
موقت بیندیشد. وقتی که فاصله سنی بین 
زن و ش��وهر زیاد باشد، هریک در دوره ای 
از زندگانی به سر می برند که از لحاظ میل 
جنسی با هم متفاوت هستند. به عنوان مثال: 
زنی که در دوران جوانی )18 سالگی( به سر 
می برد و همس��رش در 35 سالگی است و 
به مرز میانسالی نزدیک شده است. در این 
حالت زوج نمی تواند نیاز جنس��ی همسر 
خود را به ش��كل مطل��وب ارضا کند. این 
عدم ارضای جنسی، ممكن است به شكل 
های مختلف همچون نق زدن های فراوان، 
 عدم احساس رضایت از زندگی و... در زن 

جلوه گر شود. 
پیدا شدن سوءظن 

گاهی وجود فاصله های سنی زیاد باعث 
می شود که زوجین سوءظن هایی نسبت 

به یكدیگر پیدا کرده و ممكن است حتی 
نتوانند دالیلی هم ب��رای این گونه افكار 

ارائه کنند.
امر و نهی به همسر 

در چنین خان��واده هایی فرد بزرگ تر به 
دلیل داشتن تجربه، خود را ملزم می داند 
که مدام به همسر خود امر و نهی کند؛ امر 
و نهی بیش از حدی که همیشه مبتنی بر 
حق نیست، بلكه سلیقه نیز در آن سخت 
مداخله می کند تا موجبات ناراحتی همسر 
 را فراه��م آورد. فرد بزرگ تر احس��اس 
می کند که باید فرد کوچک تر را تربیت 
کند و حال آنكه او انتظار دارد که با همسر 
زندگی کند، نه آنكه همسر وی نقش پدر 
و م��ادر را بر عهده گرفته، به امر و نهی و 
تربیت وی مبادرت کند. البته زن و شوهر 
باید برای تكامل و تعالی یكدیگر تالش 
کنند و در مواقع ضروری به امر به معروف 

و نهی از منكر یكدیگر بپردازند.
امتیازدهی بیش از حد 

 مش��كل دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه ف��رد 
ب��زرگ تر برای اینكه ف��رد کوچک تر را 
جذب کند و زندگی تداوم یابد، باید مدام 
به او امتیازهای��ی بدهد که وی را به دوام 
زندگی دلگرم کند اما دادن امتیاز همیشه 
امكان پذیرنیست زیرا آگاه دادن این نوع 
امتیازها برای فرد بزرگ تر غیرقابل تحمل 
یا غیرممكن می ش��ود و ب��ه این ترتیب 
 از انگی��زه طرف مقابل برای ادامه زندگی 
می کاهد. از س��ویی طرف کوچک تر که 
از نقطه ضعف همسر خویش اطالع یافته، 
درصدد اخذ امتیازهای بیشتری برمی آید 
که این امر اختالف هاي خانواده را تشدید 
 کرده و جو ن��ا امنی را بر خانه حكمفرما 
می کند و ب��ه این ترتیب خانواده ای نابه 
سامان شكل می گیرد که کشمكش های 
ناش��ی از آن، از ارزش والدی��ن در ن��زد 
فرزندان می کاه��د و در نتیجه تأثیرهاي 

تربیتی آنها را نیز کاهش می دهد.
افزايش طالق 

معضل دیگ��ری که گاه در خان��واده هایی 
 که تفاوت س��نی زوجین زیاد اس��ت دیده 
می شود، مسأله عدم تحمل یكدیگر و وقوع 
طالق است. تحقیق هایي که روی 2 هزار 
و 167 پرونده طالق انجام ش��ده، حاکی از 
آن است که یكی از مهم ترین دالیل طالق 
در میان زوجین، همین تفاوت های سنی، به 

ویژه بزرگ تر بودن زن از مرد است.

س�اماندهی واحده�ای ب�دون 
پروانه در جهت پیش�گیری از 

تخلف
زاينده رود

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با مؤثر دانستن 
س��اماندهی واحدهای بدون پروانه در جهت پیش��گیری از 
تخلف، خواستار همكاری اتحادیه اصناف و بازاریان پلیس 

در این خصوص شد.
سرهنگ »حبیب اله مردانپور« جانشین فرماندهی انتظامی استان 
اصفه��ان نیز در این همایش به نقش بی بدیل مردم اصفهان 
در صحنه های مختلف انقالب اش��اره کرد و اظهار داشت: 
همكاری و تعامل اصناف با پلیس باعث افزایش نظم و امنیت 

در جامعه شده که این کار به نفع تمام مردم استان است.
جانشین فرمانده انتظامی استان، ساماندهی واحدهای بدون 
پروانه را در پیشگیری از تخلف مؤثر توصیف کرد و خواستار 
همكاری اتحادیه اصناف و بازاریان با پلیس در این خصوص 

شد.
سرهنگ مردانپور در پایان، عملكرد پلیس امنیت عمومی استان 
را در برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ارشاد برخی از 
متصدیان ناآگاه صنوف را قابل تقدیر بیان کرد و گفت: این 
پلیس طی یكس��ال گذش��ته به خوبی توانسته است تعامل 
خوبی را در راستای کاهش تخلف و افزایش ارتقای امنیت 

با متصدیان صنوف استان برقرار سازد.

امنی�ت ب�ازار در گ�رو تعام�ل 
اصناف با پلیس

زاينده رود
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان وجود امنیت و 
آرامش در بازار را در گرو تعامل اصناف و بازاریان با نیروی 
انتظامی عنوان و بر همكاری بیشتر این نهاد با پلیس تأکید کرد. 
»محمد مهدی اسماعیلی« در همایش پلیس، امنیت و اصناف 
که به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شد 
گفت: وجود امنیت و آرامش در بازار در گرو تعامل اصناف و 

بازاریان با نیروی انتظامی است.
وی افزود: نیروی انتظامی در س��ال های اخیر موفقیت های 
خوبی داشته که ناشی از رویكرد نرم افزاری پلیس به مسائل 
می باشد. این مقام مسئول هوشمندی نیروی انتظامی را در 
کارها مایه افتخار نظام جمهوری اس��المی عنوان کرد و بیان 
داشت: هر چند که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم ولی 

همین مقدار هم قابل ستایش است.
وی در ادام��ه بر همكاری هر چه بیش��تر دو نهاد اصناف و 
پلیس با یكدیگر تأکید ک��رده و افزود: اصناف و بازاریان در 
همه صحنه های سرنوشت س��از انقالب پیشگام بوده و با 
تمام وجود از این انقالب و نظام پاسداری کرده اند که امروز 
 نیز باید برای تأمین امنیت و آرامش جامعه مشارکت داشته 

باشند.

به گزارش فارس، زایمان پدیده ای است 
طبیعی و قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد. 
پیشرفت پزشكی قرن بیستم ایمنی زایمان 
را افزایش داده اس��ت، ولی همزمان با آن 
دخالت پزشكی در بیشتر زایمان ها رواج 

پیدا کرده است. 
مفهوم زایمان به عنوان پدیده فیزیولوژیک 
و روانی ک��ه در بعضی مورده��ا نیاز به 
مداخله پزش��كی دارد از بین رفته است. 
در عصر تكنولوژی زنان تصور می کنند 
که توانایی انجام زایمان طبیعی را ندارند و 
زایمان طبیعی به آنها صدمه وارد می کند. 

زایمان، بدون تردید موضوع مهمی است 
به یک زن باردار نمی توان 
به طور دقیق گفت که چه 
زمانی درد خود به  خودی 
زایمان ش��روع می شود و 
چه اندازه طول می کشد یا 
به درستی او چه چیزی را 
در طی این مرحله تجربه 

می کند. 
چیزی ک��ه زن باردار باید 
بداند این است که زایمان 

)پدیده ای طبیعی( و نتیجه واقعی حاملگی 
است و او باید این رویداد را تجربه کند. 
طبی ش��دن زایمان بیشتر بیان کننده این 
پیام اس��ت که مدیریت طبی بر کارکرد 
فیزیولوژی��ک بدن برت��ری دارد و انجام 
زایمان بدون مداخله پزش��كی خطرناك 
اس��ت. مریم کاشانیان )رئیس بیمارستان 
شهید اکبرآبادی( درباره زایمان فیزیولوژیک 
می گوید: روند زایمان از روند فیزیولوژیک 
خود خارج شده است، مداخله هایی که 
حین زایمان انجام می شود، عالوه بر اینكه 
نفعی برای بیمار ندارد، باعث شده میزان 
سزارین نیز افزایش پیدا کند. وی می افزاید: 
این ام��ر باعث کاه��ش رضایتمندی و 
گاهی وارد ش��دن صدمه های جدی به 
بیمار می ش��ود. ه��دف از ترویج زایمان 
فیزیولوژی��ک، جلوگی��ری از مداخله و 
اس��تفاده از روند طبیعی زایمان اس��ت. 
کاش��انیان می گوید: ثابت ش��ده که زنان 
باردار در زایمان فیزیولوژیک، درد کمتری 
داشته و رضایتمندی بیشتری دارند، میزان 

سزارین نیز در این افراد کمتر است. 
زایم��ان  ویژگی ه��ای  دیگ��ر  از  وی 

نخ��وردن  صدم��ه  ب��ه  فیزیولوژی��ک 
عضله های کف لگن اشاره کرد و  افزود: 
احتمال افتادگی و پارگی های بعد از زایمان 
نیز بسیار کمتر است. تطابق جنین با لگن 
راحت ت��ر صورت می گی��رد و جنین در 
مسیر کانال زایمانی قرار گرفته و می تواند 
از تم��ام فضاهای داخلی لگن به بهترین 

نحو استفاده کند. 
ــان فیزيولوژيك موجب  ــج زايم تروي

كاهش سزارين می شود 
مریم خوشیده )رئیس اداره مادران وزارت 
بهداش��ت( نیز معتقد اس��ت: در زایمان 
فیزیولوژی��ک تا حد ام��كان از هر گونه 
دخالت غی��ر طبیعی در 
زایمان پرهیز می ش��ود و 
از س��وی دیگر با استفاده 
از روش های طبیعی، سعی 
در کاهش درد مادر و نیز 
خوشایندسازی زایمان او 

می شود. 
وی می گوی��د: هر چه از 
مداخله ه��ای غیر طبیعی 
که ضرورتی به انجام آنها 
نیست کم شود، به مرز زایمان فیزیولوژیک 
و طبیعی ش��دن روند زایمان در کش��ور 

نزدیک تر خواهیم شد. 
رئیس اداره مادران وزارت بهداش��ت در 
خص��وص این مداخله ها از ناش��تا نگاه 
داش��تن مددج��و، اجازه حرک��ت ندادن 
یا وص��ل کردن س��رم ب��ه او در برخی 
بیمارستان ها مثال آورد و اضافه می کند: در 
زایمان فیزیولوژیک، مادر می تواند حرکت 
داش��ته باشد.  خوش��یده معتقد است: از 
مزایای زایم��ان فیزیولوژیک می توان به 
امنیت زایمان برای جنین و مادر، رضایت 
بیشتر مادر از زایمان، کاهش تقاضا برای 
س��زارین و ترویج زایمان طبیعی اش��اره 
کرد و ه��دف کلی برای انج��ام زایمان 
فیزیولوژیک این است که آمار سزارین در 

بین زنان کاهش پیدا کند. 
وی می گوید: با روش های نوین و حمایتی 
کاهش درد زایمان، فراهم کردن پروس��ه 
زایم��ان با یک اتفاق خوش��ایند و لذت 
بخش اس��توار اس��ت که یک روش غیر 
تهاجمی، ارزان و س��اده و بدون عوارض 

جانبی است. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 
بهترین فاصله سني براي ازدواج: حداقل 2 سال، حداکثر 7 سال

کشف بیش از 20 هزار قطعه تجهیزات ماهوارهکشف کاالی قاچاق 325 میلیون ریالی در اصفهانافزایش 52 درصدی کشفیات پلیس اصفهان

اطالعات گردشگري نصف جهان را از سايت هفت زبانه گردشگري اصفهان بخواهيد
زاينده رود

مع��اون گردش��گري اداره کل می��راث فرهنگي، 
اصفه��ان  اس��تان  گردش��گري  و  دس��تي  صنای��ع 
گف��ت: س��ایت هف��ت زبان��ه گردش��گري اصفه��ان 
 ک��ه در هفت��ه گردش��گري رونمایي ش��د، ب��ا آدرس
 الكترونیكي http://tourism.isfahancht.ir با در 
اختیار گذاش��تن کلیه اطالعات گردشگري در خدمت 

گردشگران داخلي و خارجي است. 
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي این س��ازمان 
»محس��ن مصلحي« افزود: سایت گردشگري اداره کل 
میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري اس��تان 
اصفهان، به هفت زبان »انگلیسي«، »روسي«، »فرانسه«، 
»ایتالیای��ي«، »عرب��ي«، »فارس��ي«، »ترک��ي« اطالعات 
گردشگري اصفهان را براي عالقه مندان به گردشگري 

تشریح مي نماید.
وي خاطرنش��ان ک��رد: عالوه بر س��ایت هف��ت زبانه 
گردش��گري، راهنم��اي جامع معرفي اس��تان اصفهان 
در قال��ب 7 جلد کت��اب و مولتي مدیا ب��ا هفت زبانه 
گردش��گري اصفهان نیز براي اولین بار در کش��ور در 
هفته گردش��گري رونمایي گردید تا گردش��گراني که 
عالقه مندان س��فر به اصفهان هستند بتوانند اطالعات 
جامع گردش��گري اصفهان را در این هفت زبان داشته 

باشند.
وي اظهار داش��ت: دوس��تداران س��فر و عالقه مندان 
بحث هاي گردش��گري مي توانند با مراجعه به سایت 
گردشگري اصفهان قبل از سفر بسیاري از اطالع های 

گردش��گري خود را از این س��ایت اس��تخراج کرده و 
س��پس اصفهان را ب��ه عنوان مقصد گردش��گري خود 

انتخاب کنند.
وي با اش��اره به اینكه این س��ایت مش��كل افرادي که 
نمي توانند به اصفهان سفر کنند را نیز حل کرده است 
اف��زود: با ایجاد محیط مجازي س��فر، امكان بازدید از 
 بناه��اي تاریخي ش��اخص اصفه��ان نیز فراهم ش��ده

 است.
وي تصری��ح ک��رد: ب��ا وارد ش��دن به صفح��ه اصلي 
سایت گردش��گري اصفهان، مي توان از طریق آیكون 
»گردش��گري مجازي اصفهان« به این ش��هر سفر کرده 
و بس��یاري از بناه��اي تاریخ��ي ای��ن ش��هر از جمله 
»مسجدها«، »میدان ها«، »کاخ ها« و »پل هاي تاریخي« 

را به صورت مجازي و از پشت رایانه خود ببینند.
به گفته وي، چنانچه گردشگران و محققان گردشگري 
بخواهند اطالعات گردش��گري را به صورت مكتوب 
و کامل داش��ته باش��ند مي توانند بر روي »گردشگري 
و بح��ث هاي مرتبط ب��ا آن« کلیک کنند تا با »تعاریف 
گردش��گري«،  »مس��یرهاي  گردش��گري«،  ان��واع   و 
 »جاذبه هاي گردشگري« و »مجوزهاي گردشگري« آشنا 

شوند.
گردش��گران  چنانچ��ه  همچنی��ن  گف��ت:  مصلح��ي 
 بخواهن��د اطالعات��ي را در خص��وص »مهمانپذیران«، 
»مهمانخان��ه ه��ا«، »دفتره��اي خدمات مس��افرتي« و 
»واحده��اي پذیرایي میان راهي« به دس��ت آورند باید 
در صفحه اصلي س��ایت گردش��گري بر روي آیكون 
»زیرساخت هاي گردشگري« کلیک کرده تا اطالعات 
مربوطه را به دست آورند و چنانچه داراي سفر کارت 
ملي باش��ند و بخواهند اطالعات مربوط به سفر کارت 
را دریاف��ت نمایند بر روي آیكون س��فر کارت کلیک 

کنند.
معاون گردش��گري اداره کل می��راث فرهنگي، صنایع 
دس��تي و گردش��گري اس��تان اصفهان گفت: آخرین 
اطالع��ات و اخب��ار مربوط به گردش��گري نیز در این 
سایت به نمایش درآمده و مي توان خبرهاي گردشگري 
 و اتف��اق هاي خب��ري را نیز در این س��ایت مالحظه 
ک��رد. وي یادآور ش��د: اگ��ر مي خواهید ب��ه اصفهان 
س��فر نمایند قبل از س��فر نقش��ه اصفهان را در سایت 

گردشگري مالحظه کنید.

زاینده رود
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از افزایش 52 درصدی کشفیات این فرماندهی در 

طی شش ماهه ابتدای سال  جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
س��رهنگ »محس��ن عقیلی« گفت: در شش ماهه ابتدای س��ال جاری تعداد کشفیات این 
فرماندهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزایش یافت. وی افزایش طرح های 
عملیاتی، تقویت واحدهای خودرویی و موتوری گشت پلیس در سطح شهر و تعامل خوب 

مردم با مرکز فوریت های پلیسی 110 را از جمله دالیل این موفقیت برشمرد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه با بیان اینكه بیشتر سارقان دستگیر شده در شش 
ماهه اول سال جاری بین 18 تا 25 سال سن دارند؛ بر لزوم توجه بیشتر خانواده ها بر روی 
فرزن��دان خود و کنترل رف��ت و آمدهای آنها تأکید کرد. این مقام انتظامی در ادامه یكی از 
هدف های مهم نیروی انتظامی را پیش��گیری از جرم عنوان کرد و گفت: در همین راس��تا 
فرماندهی انتظامی شهرستان برای کاهش جرم ها تمام توان خود را به کار گرفته است.وی در 
تشریح طرح های پلیس برای مقابله با جرم های خشن گفت: طرح مبارزه با اراذل و اوباش 
به صورت جدی دردستور کار قرار گرفته که از بیستم مهرماه این طرح با رویكردی جدید 
اجرا می گردد. این مقام انتظامی منطقه های حاشیه ای کالنشهر را یكی از مرکزهای جرم خیز 
برشمرد و با تأکید بر ضرورت مقابله با اراذل و اوباش بیان کرد: برای پاك سازی این منطقه ها 

از وجود چنین افرادی، اقدام های زیادی انجام شده است.
سرهنگ عقیلی در پایان با اشاره به اینكه برنامه های پلیس و طرح های آن با موفقیت های 
چش��مگیری در سطح شهرستان همراه است خاطرنش��ان کرد: حضور پررنگ مأموران و 
واحدهای گشت پلیس در نقاط جرم خیز و نظارت محسوس و نامحسوس در محدوده 
بانک ها، اطراف مغازه های طالفروشی و موردهایی از این قبیل، راه را بر وقوع جرم بسته و 

خالفكاران جرأت تعدی و برهم زدن نظم عمومی را نخواهند داشت.
 

زاینده رود
با ت��الش مأموران کالنتری 28 فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان، یک محموله کاالی 
قاچاق به ارزش 325 میلیون ریال کشف و ضبط 

شد.
س��رهنگ »محس��ن عقیلی« فرمان��ده انتظامی 
شهرس��تان اصفه��ان با بیان ای��ن مطلب اظهار 
 داشت: مأموران کالنتری 28 این فرماندهی، حین 
گش��ت زنی در حوزه استحفاظی خود به یک 

دستگاه تریلر که در حال جا به جایی یک محموله شامل ابزارآالت به داخل یک دستگاه 
خودروی وانت بود مش��كوك ش��ده و آن را مورد بازرس��ی قرار دادند که در بررسی ها 
مشخص شد محموله موصوف خارج از شبكه توزیع بوده و به صورت قاچاق وارد کشور 
ش��ده است. وی افزود: مأموران پس از اینكه از قاچاق بودن این محموله اطمینان حاصل 
کردند، بالفاصله وارد عمل شده و هر دو دستگاه خودرو را توقیف و راننده تریلر و مالک 

بار به نام های »محمد- ص« و »غالمحسین- ی« را دستگیر کردند.
این مقام مسئول گفت: در بازرسی های به عمل آمده از تریلر توقیف شده، تعداد 90 کارتن 
انواع ابزارآالت خارجی شامل آچار بكس، آچار آلن، ست کامل چاقوی آشپزخانه و قیچی 

صنعتی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت: براساس اعالم کارشناسان اداره گمرك استان، 

ارزش تقریبی این محموله 325 میلیون ریال اعالم شده است.
سرهنگ عقیلی در پایان اضافه کرد: متهمان پس از تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

زاینده رود
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف بیش از 20 هزار 
قطعه تجهیزات ماهواره طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد. سرهنگ »میرعباس صوفی 
وند« با اعالم این خبر اظهار داش��ت: در راستای ارتقای طرح امنیت اجتماعی و اخالقی و 
مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، مأموران این پلیس با همكاری 
سایر مأموران انتظامی استان، در شش ماهه اول سال جاری موفق شدند بیش از 20 هزار قطعه 

تجهیزات ماهواره را کشف و ضبط کنند.
وی افزود: در این مدت تعداد دو هزار و 120 دستگاه ریسپور، هفت هزار و 745 دستگاه دیش 
و 10 هزار و 596 دس��تگاه ال ام پی کش��ف و ضبط شده است. این مقام مسئول در ادامه از 
شناسایی و انهدام پنج باند تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره در طی این مدت خبر داد و تصریح 
کرد: همچنین در این رابطه تعداد 358 نفر از عامالن فروش و نصب ماهواره نیز دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شدند. وی با اشاره به انحراف برخی از شبكه های ماهواره ای تولید 
شده توسط دشمنان نظام جمهوری اسالمی گفت: به همین جهت مجلس شورای اسالمی هر 
گونه خرید و فروش و نصب ماهواره را ممنوع اعالم کرده و پلیس امنیت عمومی استان نیز 

وظیفه دارد تا با این گونه تخلف برخورد قانونی کند. 
رئیس پلیس امنیت عمومی استان، روی آوری به برنامه های ماهواره ای را موجب کمرنگ 
شدن آموزه های دینی و گرایش جوانان به فرهنگ منحط غربی بیان کرد و گفت: خانواده ها 
باید برای مقابله با این پدیده از ورود این تجهیزات به داخل منازل خود پرهیز کنند. سرهنگ 
صوف��ی ون��د در پایان با بیان اینكه بروز جرم های اخالقی و اجتماعی از دیگر نتیجه های 
تماشای برنامه های شبكه های غیراخالقی ماهواره است، از مردم خواست تا در صورتی که 
اطالعاتی از باندهای تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره دارند از طریق شماره تلفن 110 موضوع 

را به این پلیس اطالع دهند. 

 زایمان در ایران از روند طبیعي 
خارج شده است

یک متخصص تغذیه گف��ت: فقر آهن 
موج��ب پرخاش��گری و بی حوصلگی 
می ش��ود و تمام تظاهره��ای رفتاری و 
عملكرد ما با مواد غذایی مصرفی ارتباط 
دارد. سید ضیاءالدین مظهری در گفتگو 
با فارس، افزود: تحول هایی که در صنایع 
غذایی ایجاد شده است، ما ایرانی ها را از 

سنت هایمان دور کرده است. 
وی گف��ت: تحول های ایجاد ش��ده در 
صنای��ع غذایی گس��ترش ارتب��اط بین 
کشورها، ملت ها و رشد ارتباط فرامرزی 
تغییرهایی را در عادت غذایی افراد جامعه 

به وجود آورده است. 
ای��ن متخصص تغذی��ه و رژیم درمانی 
اضافه کرد: متأس��فانه سنت شكنی های 
بس��یاری از س��وی ما ایرانیان مش��اهد 
می  شود. دیگر از سفره های خاطرانگیز و 
سنتی خبری نیست و گرایش به فست 
فودها، چیپ��س و پنیری که پر از چربی 
اشباع ش��ده و فاقد مواد مغذی است و 
فقط معده را انباشته می کند. بیشتر شده 

است. 
ای��ن متخصص تغذی��ه و رژیم درمانی 
گف��ت: عدم مصرف م��واد حاوی آهن 
و ب��روز کم خونی باعث بی حوصلگی، 

پرخاش��گری و ک��م تحملی می ش��ود. 
تمام تظاهرهای رفت��اری ما و حتی آثار 
و عملكرد ما در ارتباط تنگاتنگ با مواد 

مصرفی دارد. 
مظهری اضافه کرد: متأس��فانه در کشور 
ما به تغذیه مناسب توجهی نمی شود، به 
خصوص که در ایران تنوع و گستردگی 
خاصی در س��بزی ها و میوه ه��ا و مواد 

غذایی وجود دارد. 
وی اف��زود: باف��ت آرواره و س��اختار 
دندان ه��ای انس��ان ب��ا مناب��ع گیاهی 
سازگاری بیشتری دارد تا منابع حیوانی. 
با گیاهخواری می توانیم زندگی سالم و 
پرنشاطی داشته باشیم و از بیماری هایی 
مانند فش��ار خون، چربی خون و انواع 
بیماری های ناشی از پرخوری در منابع 

حیوانی جلوگیری کنیم. 
ای��ن متخصص تغذی��ه و رژیم درمانی 
گفت: چون از طریق مواد غذایی گیاهی 
قادر به تأمین ویتامین B12 نیستیم، بهتر 
اس��ت گیاهخواری را با تخم مرغ، شیره 
یا ماهی توام کنیم که بهترین نوع تغذیه 
اس��ت. با وج��ود منابع طبیع��ی و غنی 
خوراکی مانند هویج، سیب و سبزی ها 

هم نیازهای بدن را تأمین کنید. 

فقر  آهن موجب پرخاشگري و بي حوصلگي 
مي شود

جامعه

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
30 درصد بودجه شش ماهه شهر 

تحقق نیافته است 

در مرحله نخست داوری 
135  اثر شاخص صنایع دستی، 
نشان اصالت را از آن خود کردند

توسط استاد دانشکده مکانیک دانشگاه 
آزاد شهر مجلسی انجام گرفت:

ایجاد تحولی بزرگ در جراحی 
مفصل ران 

تحقق 70  از  اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
درصدی بودجه شش ماهه اول سال جاری شهرداری 
خبرداد واعالم کرد: جذب درآمد شش ماهه شهرداری های 
منطقه هاي 14 گانه بین 50 تا60 درصد بوده و امید است با 
استفاده از روش های مشارکتی و غیره، بودجه شهر تا پایان 

سال محقق شود. 

تاکنون تعداد 135 اثر شاخص صنایع دستي از هنرمندان 
سراسر کشور در مرحله اول داوري براي دریافت نشان 
اصالت یونسكو پذیرفته شده اند. به گزارش ایمنا، مرحله 
نخست داوری آثار هنرمندان صنایع دستی برای دریافت 
نشان اصالت یونسكو از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده و 
قم، چهارمحال و  یزد،  استان  این مدت هنرمندان 27  در 
بختیاری، مرکزی، لرستان، اردبیل، آذربایجان غربی، کرمانشاه، 
مازندران،  تهران، سمنان، قزوین،  ایالم، همدان،  کردستان، 
گیالن، گلستان، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، زنجان 
 و بوشهر به اصفهان، محل استقرار معاونت صنایع دستی 
آمده اند و نزدیک به 500 اثر خود را در معرض قضاوت 
اولیه کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرمندان برجسته 

قرار داده اند.

استاد دانشكده مكانیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی موفق 
شد تا تحولی بزرگ را در جراحی مفصل ران ایجاد کند. 
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهر مجلسی، دکتر صادق رحمتی دانشیار دانشكده 
مكانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، در سومین 
ساخت  تكنولوژی   2010  ICAT المللی  بین  کنفرانس 
در   )Additive Manufacturing - AM( افزایشی 
اسلوونی در قالب یک مقاله علمی، طرحی را ارائه نمود که با 
استفاده از آن تحول بزرگی در عمل جراحی مفصل استخوان 
ران )Total Hip Replacement – THR( روی خواهد 
داد.  استاد دانشكده مكانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر، بیان 
داشت: با استفاده از تكنولوژی نوین ساخت الیه به الیه، پروتز 
مفصل ران درست براساس  سی تی اسكن بیمار ساخته می 
شود که چون با شرایط بیمار انطباق صد در صد دارد منجر به 
جراحی موفقیت آمیز شده به طوریكه رضایتمندی، راحتی و 

بهبودی سریع بیمار را در بر خواهد داشت. 
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نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان گفت: اس��تفاده از ظرف های یكب��ار مصرف در 
خانواده ها نشانگر وادادگی فرهنگی و خداحافظی با سنت ها 
بوده و بررس��ی این موضوع مهمتر از بحث های زیس��ت 
محیطی اس��ت. به گزارش ایمنا، »علیرضا نصر اصفهانی« با 
تأکید بر این مطلب افزود: ش��هرداری و شورا برای کاهش 
مصرف مواد پالس��تیكی، عزم جدی به کار برده به طوری 
که به زودی طرحی مبنی بر ممنوعیت استفاده از ظرف های 
پالستیكی از سوی کارکنان شهرداری حتی در جلسه ها و 
همایش ها به تصویب خواهد رس��ید. وی اضافه کرد: این 
طرح پس از تكمیل با حضور مسئوالن ذیربط از جمله محیط 
زیس��ت، جهاد کشاورزی و بهداش��ت و درمان به تصویب 

می رسد. 
وی با تأکید بر ایجاد امتیازهای تشویقی و پشتوانه های قانونی 
جهت کاهش استفاده از ظرف های یكبار مصرف ادامه داد: در 
حال حاضر مقابله با استفاده از ظرف های یكبار مصرف بسیار 
سخت و دشوار است و یک مرتبه نمی توان این مهم را تحقق 
داد. نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان  افزود: با مصرف نكردن یک کیس��ه پالستیكی در 
هفته توس��ط هر خانواده ایرانی، می توان در مصرف حدود 
816 میلیون کیسه پالستیكی در سال صرفه جویی کرد. وی با 
اشاره به اینكه در حال حاضر استفاده از کیس�ه های پالستیكی 
و ظرف های یكبار مصرف پالستیكی، یكی از مشكل های 
جدی دهه های اخیر به  ش��مار می رود افزود: این کیسه ها به 
 دلیل قیمت ارزان، س��بک بودن و دسترسی راحت در مراکز 
خرید به صورت کنترل نش��ده ای در اختیار شهروندان قرار 
گرفته، غافل از اینكه استفاده نادرست و بیش از اندازه این نوع 
کیسه ها می تواند در دراز مدت اثرهای نامطلوبی بر سالمت 
انس��ان و محیط زیست داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: 
کیسه ها و ظرف های پالستیكی به  علت ترکیب های خاص 
موجود در آن ها، در صورت تماس با مایعات و مواد غذایی 
چرب، اسیدی و یا داغ، ترکیب هایشان آزاد شده و وارد بدن 
انسان می شود که این امر تسهیل کننده بروز انواع بیماری های 
صعب العالج خواهد شد. وی با بیان اینكه متأسفانه در حال 
حاضر این ظرف ها در نذری ها و پذیرایی جای خود را باز 
کرده  است اذعان کرد: حتی در نانوایی ها بسیاری از شهروندان 
به علت عادت، برای حمل نان داغ از این کیس��ه ها استفاده 
کرده در حالی  که از اثرهای زیان بار این کار بر سالمت خود 
بی اطالع هس��تند. وی شیوع بی رویه استفاده از ظرف های 
یكبار مصرف را غیرمعقول و غیر منطقی دانس��ت و گفت: 
هنگامی که کیسه های پالستیكی به عنوان زباله دور ریخته 
می ش��وند، به  علت ماندگاری بیش از 500 سال در محیط، 

باعث آلودگی محیط زیست می شود. 

رئیس كل دادگستري استان اصفهان:روی میز

آمار ضرب و جرح در استان در سطح باالیي قرار دارد

با اعالم از سوي دبیرخانه  شوراي عالي حوزه هاي علمیه:
7 مدرسه  علمیه  تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه  اصفهان قرار گرفت

اصفه��ان  اس��تان  دادگس��تری  کل   رئی��س 
 گف��ت: ب��رای مبارزه و ریش��ه کن کردن م��واد مخدر 
صنعت��ی و روان گ��ردان ه��ا، قان��ون و مج��ازات 
 خاص��ی نداری��م، ام��ا اکن��ون در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، این جرم ها در حال بررس��ی هس��تند 
 و در چارچ��وب قان��ون ب��ا آنه��ا برخ��ورد خواهد 

شد. 
ب��ه گزارش ایمن��ا، »غالمرضا انصاری« ب��ا بیان اینكه 
قانون مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها  در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است 

 گف��ت: در چارچ��وب قانون با آنها برخ��ورد خواهد 
شد. 

انصاری افزود: برای رس��یدگی و مقابل��ه با مجازات 
 مجرمان داروهای روان گردان از خأل قانونی برخوردار 
هس��تیم و مجازات های��ی که قان��ون ب��رای اینگونه 
ان��واع  خص��وص  در  گرفت��ه  نظ��ر  در  جرم ه��ا 
موادمخ��در س��نتی اس��ت ام��ا در بح��ث داروهای 
 روان گ��ردان صنعت��ی، قان��ون و مج��ازات خاص��ی 

نداریم. 
وی بیشترین جرم در استان اصفهان را ضرب و جرح 

دانست و اظهار داشت: آمار ضرب و جرح در استان در 
سطح باالیی قرار دارد. 

رئیس کل دادگس��تری استان اصفهان، علت این امر را 
گذش��ت بسیار کم مردم  دانست و تصریح کرد: مردم  
کوچكترین مش��كل را به ایراد ض��رب و جرح ختم 
می کنند و الزم است برای کاهش این مسأله، مسئوالن و 
متولیان اجرایی و فرهنگی، نشاط اجتماعی را در سطح 

جامعه باال ببرند. 
س��ریال های  س��اخت  ب��ه  اش��اره  ب��ا   انص��اری 
و  برنامه ه��ا  ک��رد:  نش��ان  خاط��ر   تلویزی��ون  

س��ری�����ال های ت��لوی��زی�����ون ه�����م اکنون 
 ب��ه س��مت ض��رب و ج��رح حرک��ت ک��رده و 
ناهنجاری ه��ا  افزای��ش  س��بب  مس��أله  ای��ن 
جامع��ه  س��طح  در  اجتماع��ی  آس��یب های   و 

می شود. 
پخ��ش  ب��ا  س��یما  و  ص��دا  ش��د:  ی��ادآور   وی 
طنزگون��ه  و  آور  نش��اط   ش��اد،   س��ریال های 
مؤث��ری  نق��ش  جرم ه��ا  کاه��ش  در   می توان��د 
افس��ردگی  حال��ت  از  را  م��ردم  و  باش��د   داش��ته 

خارج کند.

زاينده رود
همزمان با سراسر کش��ور زنگ پیوند 8:30 صبح 25 
مهرماه در مدرس��ه های استان اصفهان نواخته خواهد شد. 
رئی��س انجمن اولیا و مربی��ان اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود، ضمن 
بی��ان این مطلب گفت: این زنگ روز یكش��نبه به صورت 
نمادین همزمان با سراسر کشور در مدرسه راهنمایی شاهد 
حكیم��ه ناحیه 3 آم��وزش و پرورش اصفه��ان، با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش و نماینده ولی فقیه و جمعی از 

مسئوالن استان نواخته می شود.
علی سلیمی همچنین درباره هفته پیوند اولیا و مربیان تصریح 
کرد: بر اساس بخش��نامه وزارت آموزش و پرورش، از 24 
لغایت 30 مهرماه به عنوان هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری 
ش��ده که به این منظور برنامه ای به کلیه اداره ها ابالغ شده 
که در این راستا، ش��عار این هفته با رویكرد تحول بنیادین 
مش��خص گردیده اس��ت. وی هماهنگ��ی بین بحث های 

آموزش و پرورش در جهت رشد و بالندگی را از هدف های 
انجمن اولیا و مربیان ذکر و خاطرنش��ان کرد: از سال 1326 
تاکنون هر س��اله انتخاب های انجمن اولیا و مربیان برگزار 
می ش��ود و نزدیكی حلقه خانه و مدرس��ه، از برنامه های 
اصلی انجمن تاکنون بوده اما امسال به این مقوله نگاه ویژه ای 
شده است. رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و 
پرورش استان چگونگی نامگذاری روزهای هفته پیوند اولیا 
و مربیان را تعامل هدفمند خانواده ها در نظام تعلیم و تربیت، 
زمینه سازی رشد همه جانبه دانش آموزان، تحقق تهذیب، 
تحصیل و ورزش دانش آموزان، احیاء و ترویج سنت های 
حسنه، نقش آموزش و مشاوره در سالمت خانواده، مدیریت 
صحیح اولیا و مربیان و تجدید میثاق با والیت و ارزش های 
دینی عنوان کرد. علی سلیمی در ادامه درباره نقش آموزش 
و مش��اوره در سالمت خانواده تصریح کرد: حدود 9 مرکز 
مشاوره خانواده در استان داریم که 5 ناحیه شهر اصفهان و 
شهرستان هایی نظیر سمیرم، گلپایگان، شاهین شهر و... را 

در بر می گیرد. همچنین 800 مدرس در این راستا بر اساس 
روند دفتر کار انجمن که به مدرس��ه ها تحویل می شود از 
مقطع پیش دبس��تانی تا دبیرستان موظفند که در جمع اولیا 
حضور پیدا کنند و مش��كل های رفت��اری دانش آموزان را 
بررسی و سپس راه حل ارائه کنند و حتی اگر مشكل برطرف 
نش��د دانش آموز و خانواده وی به هس��ته های مشاوره در 
سطح شهر معرفی شوند. وی گفت: از آنجا که یک مدیر به 
تنهایی نمی تواند برنامه های داخلی مدرسه، فوق برنامه ها، 
موضوع بهداش��ت محیط مدرسه و... را مدیریت نماید و با 
کمک انجمن اولیا و مربیان این برنامه ها را اجرا و مدیریت 
می کند؛ بنابراین وجود این انجمن و جلسه هایی که به طور 
معمول هر دو هفته یک بار یا ماهی یک بار برگزار می شود 

بسیار مهم است.
رئی��س انجمن اولیا و مربی��ان اداره کل آموزش و پرورش 
درباره چگونگی برگزاری انتخاب های انجمن اولیا و مربیان 
در مدرس��ه ها افزود: در اس��تان اصفهان این انتخاب ها در 

دو نوبت صبح و بعد از ظهر، هم برای مدرسه های شیفت 
صبح و هم برای مدرس��ه های ش��یفت عص��ر، 28 مهرماه 
برگزار می شود که به تعداد مدرسه های استان صندوق رأی 
در نظر گرفته شده است. از سویی یک روز قبل از برگزاری 
انتخابات، اولیا به مدرس��ه دعوت ش��ده و مجمع عمومی 
تشكیل می گردد که در آن مجمع، اعضای کاندیدا مشخص 

و به دیگر اولیا معرفی می شوند.
علی سلیمی همچنین خاطرنشان کرد: موافق نظام و رهبری 
بودن، فرصت گذاری و توانمن��دی از ویژگی های افرادی 

است که انتخاب می شوند.
وی درباره تع��داد اعضای علی البدل انجمن اولیا و مربیان 
گف��ت: از 10 دانش آموز ت��ا 300 دانش آموز 4 نفر اولیا به 
عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی البدل 
انتخاب می شوند. از سویی دیگر اگر تعداد دانش آموزان از 
300 نفر بیشتر باشد به ازای هر 100 نفر یک نفر به اعضای 

اصلی اضافه می شود.

با ارس��ال نامه های جداگانه از سوی دبیرخانه شورای عالی 
حوزه های علمیه به مدیران مدرس��ه ها؛ هفت مدرسه علمیه 
شهرستانی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
قرار گرفتند. به گزارش ایمنا، هفت مدرسه علمیه شهرستانی 
تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان قرار گرفتند. 
بنا به اعالم پایگاه اطالع رس��انی مرکز مدیریت حوزه علمیه 
اصفهان، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان؛ هفت مدرسه 
علمیه شهرستانی را تحت پوشش خود قرار داد. با پیگیری های 
ب��ه  عمل آمده و موافقت ش��ورای عال��ی حوزه های علمیه؛ 
مدرس��ه های مدینه العلم شهرستان شهرضا، صاحب الزمان 

)عج( شهرستان شهرضا، جامعه االمام منتظر )عج( شهرستان 
الحجه  نجف آب��اد، 
شهرس��تان  )ع��ج( 
آیت ا...  نجف آب��اد، 
)ره(  گلپایگان��ی 
شهرستان گلپایگان، 
عل��وی  آی��ت ا... 
شهرستان خوانسار و 
مرتضویه شهرستان 

نظنز که پیش از این زیر نظر مرکز مدیریت قم اداره می شدند 

به مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان منتقل شدند. محمدرضا 
)معاون  مس��قطیان 
طرح و برنامه مرکز 
ح��وزه  مدیری��ت 
در  اصفهان(  علمیه 
ای��ن رابط��ه، اظهار 
مس��ئول  داش��ت: 
دبیرخان��ه ش��ورای 
حوزه ه��ای  عال��ی 
علمیه، طی نامه ای جداگانه برای مدیران محترم مدرسه های 

مذکور، اعالم نموده است که بودجه سالیانه جاری و عمرانی 
این مدرسه ها در دو بخش ملی و استانی در بودجه و مدیریت 

حوزه علمیه اصفهان مصوب و ابالغ شده است. 
معاون طرح و برنامه مرک��ز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، 
همچنین تصریح ک��رد: مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
نی��ز با اختص��اص بودجه ه��ای متناب��ه و انجام سرکش��ی 
ش��ورای معاونان به هر یک از مدرس��ه های مذکور، ضمن 
هماهنگ��ی الزم ب��ا مدی��ران مدرس��ه ها اقدام انتق��ال این 
 مدرسه ها به مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان را پیگیری 

می نماید.

شهرستان

استفاده از ظرف های یکبار 
 مصرف، خداحافظی با 

سنت هاست

اخبار شهرستانها

 افتتاح ساختمان جدید بهزیستي استان با حضور 
معاون وزیر مسکن و شهرسازي

 چهارمحال و بختیاري جزو استان هاي آسیب پذیر از 
بالیاي طبیعي است

بلندترین پرچم ایران در شمال اصفهان به اهتزاز درآمد

سرعت، دقت و صحت از جمله عواملی 
هستند که می تواند اهمیت و ارزش یک 

خبر را همراه داشته باشد

تشکیل کمیته راهبردي آموزش و 
 پرورش دوره ابتدایي در 

استان اصفهان

مديركل سازمان دامپزشكي:
اصفهان رتبه برتر مرغداري هاي 

گوشتي کشور را دارد

در شهرستان سمیرم
 اتمام کار ساماندهي و محوطه سازي 

امامزاده زید بن علي
همزمان با میالد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س( همایش 
رابطان روابط عمومی بس��یج خواهران شهرستان شهرکرد برگزار گردید. به 
گزارش بسیج استان چهارمحال و بختیاری، در این همایش که بیش از یكصد 
نفر از خواهران رابط روابط عمومی بس��یج حضور داش��تند مسئول روابط 
عمومی س��پاه قمر بنی هاشم، با تبریک میالد با سعادت حضرت معصومه 
)س( گفت: سیره و روش حضرت معصومه )س( بهترین الگو برای زنان و 
دختران جامعه اسالمی است. وی گفت: زنان و دختران ایران اسالمی اگر به 
دنبال جایگاه واقعی شخصیت خود می باشند باید حضرت معصومه )س( را 
الگوی واقعی خود قرار دهند، حضرت معصومه )س( دارای ابعاد شخصیتی 
و اخالق��ی بزرگی بود که می ت��وان با به کار گیری رفتار و کردار این بانوی 
بزرگ، جامعه ای سالم و عاری از هر گونه معضل های فرهنگی داشته باشیم. 
سرهنگ پاسدار حمیدرضا توسلی در بخش دیگری از سخنانش مسئولیت 
و مأموریت خواهران بس��یجی رابط روابط عمومی را در ارس��ال به موقع و 
صحیح اخبار و وقایع اتفاق افتاده دارای اهمیت دانس��ت و گفت: آنچه که 
باعث اهمیت خبر می ش��ود سرعت، دقت و صحت خبر می باشد. در این 
 همای��ش به 10 نفر از خواهرانی که بهترین خبر را ارس��ال نمودند هدایایی 

داده شد.

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، با توجه به 
تدوین س��ند راهبردی آموزش و پرورش دوره ابتدایی با راهبردهای ده گانه، 
راهكاره��ا، چالش ها و فرصت ها از طرف معاون آم��وزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی جدید معاون آموزش ابتدایی اداره 

کل اقدام به تشكیل کمیته راهبردی آموزش و پرورش دوره ابتدایی نمود.
بر این اس��اس انتخاب اعضای این کمیته از اساتید دانشگاه، مدرسان تربیت 
معلم، مدیران، آموزگاران و پیشكسوتان تعلیم و تربیت دوره ابتدایی، رئیسان 
و معاونان آ موزشی، رؤسای گروه ها و کارشناسان آموزش ابتدایی منطقه ها 
و ناحیه های اداره کل آموزش و پرورش اس��تفاده ش��ده است. گفتنی است 
اعضای این کمیته به سه گروه تخصصی تقسیم و بررسی های الزم برای شروع 
کار در رابط��ه با برنامه راهبردی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را انجام داده 
اند. کارگروه اول با عنوان ارزش��یابی موضوع هایی از قبیل: ارزشیابی کمی و 
کیفی توصیفی از آموخته های دانش آموزان و بررس��ی محتوای آموزشی و 
 کمک آموزشی، کارگروه با عنوان کیفیت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و 
موضوع هایی مانند: بومی کردن سند راهبردی آموزش و پرورش دوره ابتدایی 
کشور، برنامه درس ملی و تحلیل طرح های موجود در دوره ابتدایی را مورد 

بررسی و تحلیل قرار می دهند. 

زاينده رود
دکتر سید اکبر حسینی مدیرکل دامپزشكی استان اصفهان به همراه معاونان 
خود در مراسم جشن و تجلیل از کارکنان و بازنشستگان دامپزشكی شهرستان 
نجف آباد که به مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشكی در تاالر فرهنگ سرای 
خارون )ارگ شیخ بهایی( با حضور امام جمعه، مسئوالن دامپزشكی، کارکنان 
و بازنشستگان دامپزش��كی و همچنین جمعی از دامداران و تولید کنندگان 
فرآورده های لبنی این شهرستان برگزار گردید شرکت نمود و ضمن تبریک 

هفته دامپزشكی از همه دست اندرکاران دامپزشكی تقدیر و تشكر نمود.
وی گفت: دامپزش��كی در این چند سال گذشته با مدیریت خوبی که انجام 
شده نقش و جایگاه ویژه پیدا کرده و نظارت خود را بر مرکزهای تولید دام، 
بهداشت دام کشتارگاه ها، تولید مواد لبنی و... ارتقا داده است. وی گفت: در 
استان سالیانه یک میلیون و 800 هزار دام سبک و سنگین برای کشتار مورد 
معاینه قرار می گیرد. مدیرکل دامپزشكی استان اعالم داشت: استان اصفهان 
رتبه برتر مرغداری های گوشتی کشور را دارد. در این مراسم حجت االسالم 
مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد نیز ضمن تقدیر و تشكر از تالشگران 
دامپزشكی شهرستان گفت: این مجموعه مسئولیت سنگینی در تأمین بهداشت 

و سالمتی دام و فرآورده های لبنی دارند که رزق همه شما حالل است.

زاينده رود
مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: کار س��اماندهی و محوطه س��ازی »امامزاده زید بن علی« در 

شهرستان سمیرم با توجه به اعتبار اختصاص یافته به اتمام رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان »اسفندیار حیدری پور« افزود: کار محوطه 
سازی این پروژه از دو ماه پیش با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال آغاز شده 
بود. وی اظهار داش��ت: سكو سازی و محوطه سازی این امامزاده با مصالح 

سنتی و در مساحتی بالغ بر هزار و 500 مترمربع صورت گرفت.
وی همچنین به اتمام فاز اول )دیوارکش��ی و محصور س��ازی( پارکینگ در 
محوطه آبشار بزرگ سمیرم اشاره کرد و افزود: فاز اول پارکینگ آبشار سمیرم 
با ظرفیت 300 ماشین به مساحت تقریبی شش هزار مترمربع افتتاح خواهد 
ش��د. حیدری پور افزود: برای ساخت این پارکینگ اعتباری بالغ بر هفتصد 

میلیون ریال از محل تملک دارایی های استان اختصاص یافته است.
همچنین وی اشاره کرد: طراحی، مطالعه ها و اجرای کار در روستای خفر به 
دلیل جاذبه های بسیار زیبا از جمله: آبشار، مناظر زیبا، امامزاده سید احمد و 

سید محمد و 14 قله باالی چهار هزار متر در حال پیگیری است.

سمیرمنجف آباداصفهانشهرکرد

سازمان  جدید  ساختمان 
حضور  با  استان  بهزیستی 
محمد جعفر علیزاده، معاون 
وزیر مسكن و شهرسازی و 
مجری  سازمان   مدیرعامل 
ساختمان ها و تأسیس های 
دولتی و عمومی و مسئوالن 
بهره  به  و  افتتاح  استانی 

برداری رسید.
روابط  گزارش  به 
مسكن  سازمان  عمومی 
استان شهرسازی   و 
در  ابراهیمی  علی  مهندس 
مراسم بهره برداری از این 
داشت:  اظهار  ساختمان 
این پروژه از اوایل فروردین ماه سال 1387 با اعتبار 15 میلیارد و 349 
میلیون ریال با زیربنای 3 هزار و 400 مترمربع آغاز شد. رئیس سازمان 
مسكن و شهرسازی استان افزود: این پروژه در هفت طبقه با اسكلت بتنی 

ساخته و احداث شده است.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیس های دولتی و عمومی در 
ادامه با بیان اینكه در حال حاضر 146 بیمارستان توسط وزارت مسكن و 
شهرسازی در حال احداث است، گفت:  این تعداد بیمارستان با ظرفیت 

معاون  می شود.  ساخته  کشور  مختلف  نقاط  در  تخت   600 و  هزار   17
وزیر مسكن و شهرسازی افزود: از این تعداد پروژه شش طرح بهداشتی 
و درمانی نیز در این استان در حال احداث است که پیش بینی می شود 
دو پروژه بیمارستان هفشجان و بیمارستان کوهرنگ تا پایان سال جاری با 

تأمین اعتبار الزم به بهره برداری برسند.
اعتبار  موقع  به  تخصیص  صورت  در  کرد:  تصریح  علیزاده   مهندس 
درمانی  واحدهای  این  ها،   بیمارستان  ساخت  عمرانی  طرح های 
اشاره  با  وی  برسند.  برداری  بهره  به  و  تكمیل  مقرر  موعد  و  زمان  در 
بروجن  تختخوابی   220 بیمارستان  اجرایی  عملیات  پیشرفت  به 
درمانی  و  بهداشتی  پروژه های  از  دیگر  یكی  بروجن  بیمارستان  گفت: 
آن  اسكلت  جاری  سال  پایان  تا  که  است  استان  این  اجرای  دست  در 
عملیات  اساس  همین  بر  کرد:  خاطرنشان  وی  رسید.  خواهد  اتمام  به 
 اجرایی فاز دوم این بیمارستان از سال آینده در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.
علیزاده تصریح کرد: در حال حاضر وزارت مسكن و شهرسازی در سال 
جاری 70 میلیارد ریال به منظور احداث و راه اندازی پروژه های ملی در 
استان هزینه کرده است و پیش بینی می شود تكمیل این پروژه ها نیازمند 
360 میلیارد ریال اعتبار دیگر باشد. وی در پایان با اشاره به روند احداث 
ساختمان جدید اداره کل بهزیستی استان گفت: احداث این ساختمان در 
مدت 30 ماه یک رکورد بسیار خوبی است و این در شرایطی است که اگر 
این پروژه محدودیت اعتبار نداشت در مدت زمان کوتاه تری احداث و 

به بهره برداری می رسید

به علت بافت کوهستانی و وجود پستی و بلندی های سطح زمین در زمان 
جاری ش��دن س��یل و طغیان رودخانه ها، خسارات زیادی به منابع طبیعی 

این استان وارد می شود. 
ب��ه گ��زارش م��وج، »احم��د ای��رج پور« ب��ه خس��ارات کالن ناش��ی از 
ب��روز خشكس��الی در چند س��ال گذش��ته به این اس��تان اش��اره و تأکید 
کرد: بایس��تی ب��ا اقدام های پیش��گیرانه مؤث��ر ضمن کاهش خس��ارات 
 بالی��ای طبیع��ی، ب��ه توس��عه و پای��داری خ��اك و محی��ط زیس��ت 

کمک کرد. 
وی طراح��ی و برنام��ه ریزی برای احداث و بهره ب��رداری ضابطه مند از 

س��اختمان ها و تأسیس های ش��هری برای کاهش آسیب پذیری در زمان 
بحران را ضروری دانس��ت و افزود: تمامی دستگاه های اجرایی باید برای 
حفاظت از تأس��یس های زیربنایی مانند آب و فاضالب، ش��بكه انتقال و 

تصفیه آب در مواقع بحران برنامه ریزی  کنند. 
ش��ریان های  و  جاده ه��ا  بن��دی  طبق��ه  و  شناس��ایی  پ��ور،   ای��رج 
 اس��تراتژیک چهارمح��ال و بختی��اری و کاه��ش آس��یب پذی��ری آن ها 
بی��ان و تصری��ح ک��رد: در مواق��ع بح��ران ش��هرداری ها و  را مه��م 
 واحده��ای خدمات رس��ان بایس��تی در چرخه تداوم خدم��ت به منظور 

استمرار  کمک به آسیب دیدگان و مردم کوشا باشند.

بلندترین پرچم جمهوری اسالمی ایران در شمال 
اصفه���ان و ب���ه هم��ت معاونت خدم���ات 
ش��ه���ری ب���ه اهتزاز درآمد. به گزارش موج 
از اصفه��ان، معاون خدمات ش��هری با بیان این 
که بلندتری��ن پایه پرچم کش��ور در خیابان امام 
خمینی نصب ش��د، گفت: این پایه به ارتفاع 35 
مت��ر و با همكاری منطق��ه 8 و معاونت خدمات 
ش��هری احداث ش��د. »منصور باقرصاد« با اشاره 
ب��ه ای��ن که جا به جای��ی این پرچم ب��ا مكانیزم 
مكانیك��ی جدید انجام می ش��ود، اف��زود: پرچم 

نصب ش��ده در ابعاد 7 در 10مت��ر نمایی زیبا از 
 نم��اد جمهوری اس��المی را به نمایش گذاش��ته 
اس��ت. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
تصری��ح ک��رد: این س��ازه ب��ا پای��ه 12 وجهی 
 برای اولین بار در کش��ور به دس��ت کارشناسان 

فنی طراحی و ساخته شده است. 
باقرصاد ادامه داد: در آینده ای نزدیک، س��ازه ای 
به طول 50 متر ب��رای به اهتزاز در آوردن پرچم 
جمهوری اس��المی در چند نقطه از شهر اصفهان 

نصب می شود.

همزمان با سراسر کشور
بيست و پنجم مهرماه زنگ پيوند در مدرسه هاي استان نواخته مي شود

من
هر 

ش
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فقدان سند مالكیت
6/423 شماره: 8942 ملیحه منصوري به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي شده که سند مالكیت یک سهم از 1320 
س��هم ش��ش دانگ قناتین کوي محال اردس��تان پالك 86 اصلي گرمسیر واقع در 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان در صفحه 341 دفت��ر 8 آب به نام ملیحه منصوري ثبت و 
صادر گردیده و بر اثر جابجایي مفقود گردیده و معامالت متعددي انجام شده چون 
درخواس��ت صدور س��ند مالكیت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله نس��بت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��لیم نماید. در 
ص��ورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون 
ارائه سند مالكیت یا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 214                         فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكیت
6/424 ش��ماره: 5445 آق��اي خلی��ل ناجي فرزند محمد حس��ن باس��تناد دو برگ 
استش��هادیه محلي که هویت و امضاء مش��هود رسمًا گواهي ش��ده و مدعي است 
که س��ندمالكیت شش��دانگ یكبابخانه پالك ش��ماره 708 فرعي واقع در زواره 16 
اصلي دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 23 دفتر 7 امالك 
بنام محمد حسین ناجي زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طي سند انتقال 
ش��ماره 9818 م��ورخ 1330/3/9 دفترخانه 56 اصفهان تمامت شش��دانگ مالكیت 
خود را به آقایان خلیل ناجي و دخیل ناجي هر دو فرزندان محمد حسن بالمناصفه 
هر کدام سه دانگ مشاع انتقال قطعي داده و به حكایت دفتر امالك معامله اي انجام 
نگردیده و سند اولیه در ید خلیل بوده و بر اثر اسباب کشي مفقود شده است. نظر 
به اینكه درخواست صدور سند مالكیت المثني نموده،  طبق ماده 120 اصالحي آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سندمالكیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت و سندمعامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل س��ند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكیت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

تحديد حدود اختصاصي
6/427 ش��ماره: 5553 چون تحدید حدود شش��دانگ یكباب خانه بمساحت 219 
مترمربع بش��ماره پالك 3132 فرعي مفروز و مجزي ش��ده از پالك 678 فرعي از 
189- اصل��ي واق��ع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتي ب��ادرود که طبق پرونده 
ثبتي بنام آقاي حس��ین کریمپور و خانم زهرا عس��گري در جریان ثبت است بعلت 
ع��دم حضور متقاضي ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قس��مت اخیر 
م��اده 15 قانون ثب��ت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در تاریخ 
1389/08/15 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا 
بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1389/7/21
م الف/ 84                           طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بادرود

 
ابطال

6/428 از آنج��ا که ق��رارداد ش��ماره 1518-03- و ج م��ورخ 73/5/1 با موضوع 
تخصیص حق بهره برداری از 6240 متراژ از اراضی شهرك صنعتی مورچه خورت 
متعلق به ش��رکت تولیدی کاغذهای پیوس��ته دنا طی س��ند رهنی شماره 166372 
مورخ 79/10/19 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره چهار اصفهان در رهن بانک 
ملی حافظ تهران قرار گرفته و به علت عدم تأدیه دیون منتج به صدور اجرائیه ثبتی 
به ش��ماره 166372 گردیده اس��ت لذا، با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون تس��هیل 
اعطاء تسهیالت بانكی مصوب 86/4/5 مجلس شورای اسالمی و مفاد قرارداد فوق 
الذکر و درخواس��ت بانک مرتهن برای اعمال جانش��ینی در قرارداد موصوف اعالم 
می دارد؛ بنابه تخلف متقاضی از مفاد قرارداد رهنی و عدم تأدیه دیون و درخواست 
بانک ملی به عنوان جانش��ین حق��وق و  تعهدات قرارداد قرار گرفته و کلیه حقوق 
قانونی و عرفی ناش��ی از آن به بانک منتقل گردیده به همین منظور دفترچه قرارداد 
به نام شرکت مذکور ابطال و از درجه اعتبار ساقط می گردد و جایگزین آن دفترچه 
المثنی به نام بانک صادر گردیده اس��ت. هر گونه سوءاس��تفاده از س��ند باطل شده 

موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
قائدي- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

 
تأسیس

6/429 ش��ماره: 2483/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس شرکت فني مهندسي آذرخش 
صنعت ایده آل س��هامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/03 تحت شماره 
41755 و شناس��ه مل��ي 10260594877 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1389/07/03 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تكمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده 
رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام امور خدمات فني و مهندس��ي از 
قبی��ل طراحي، نظارت، نصب، اجرا، تعمی��رات، نگهداري، تهیه، تأمین و راه اندازي 
تجهیزات مكانیكي، برقي، ابزار دقیق، اتوماس��یون و تجهیزات فش��ار قوي- انجام 
کلیه فعالیت هاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات، خرید، فروش، تهیه، تولید 
و توزیع کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانک هاي دولتي و خصوصي 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انج��ام کلیه امور مرتبط ب��ا ترخیص کاال از 
گمرکات کشور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مشارکت 
و س��رمایه گذاري در شرکت هاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از 
ش��رکت هاي دولتي و خصوصي داخل و خ��ارج و هرگونه فعالیت دیگري که به 
نحوي با موضوع فعالیت ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
باغ دریاچه- کوچه ش��هید جوادي- نبش بن بست نس��یم- پالك 12. 4- سرمایه 
ش��رکت:  مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 100/000 ریالي که تعداد 
یكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 10/000/000 ریال توسط موسسین طي گواهي 
بانكي شماره 2105135 مورخ 1389/06/22 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان توحید 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي حمیدرضا 
ابكاء خواجویي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي علیرضا مختارزاده ریزي 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي حمیدرضا ش��امي به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقاي حمیدرضا ش��امي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
ش��رکت با امضاي رئیس هیأت مدی��ره و مدیرعامل متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر 
اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 
8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آق��اي حمید زماني به عنوان بازرس اصلي  

2-8- آقاي صالح هاشمي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 9214/1      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/430 ش��ماره: 2487/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس ش��رکت سیما تجارت آیریک 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/03 تحت شماره 41759 و شناسه 
ملي 10260594917 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/03 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام- اجرا- نظارت- نقشه کشي و نقش��ه برداري- مشاوره کلیه پروژه 
هاي عمراني و س��اختماني و تأسیس��ات- ابنیه و محوطه سازي- احداث سوله و 
کارگاه- راه سازي- پل و سدسازي- مهندسي سازگار خرید- ترخیص کاال- خرید 
و فروش آهن آالت- ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- تحصیل 
وام و اعتب��ارات داخل��ي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- 
اخ��ذ و اعط��اي نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچ��ه که با موضوع 

شرکت مرتبط باشد.
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 3-1- 

اس��تان اصفهان- ش��هر اصفه��ان ورودي خانه اصفهان- کوچ��ه 22 بهمن- کوچه 
آفتاب- پالك 17/3. 4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد 
س��هم 10/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طي گواهي بانكي ش��ماره 92353/283 مورخ 1389/06/25 نزد 
بانک ملت ش��عبه امیرکبیر اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي عباس فروزنده قلعه 
تكي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي محمد حسن پارسي به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم آمنه اله یاري به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقاي محمدحس��ن پارسي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم زهره 
پورم��ال ابراهیمي به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آقاي حس��ین مختاري به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 9214/2     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/431 ش��ماره: 2506/ ث 103/ 89 آگه��ي تأس��یس آرمان طب گس��تر آپادانا با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/04 تحت ش��ماره 41768 و 
شناس��ه ملي 10260595070 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/04 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام 
کلی��ه فعالیته��اي بازرگاني از قبی��ل صادرات و واردات، خری��د و فروش،  تولید و 
تهی��ه و توزی��ع کلیه کااله��اي مجاز بازرگان��ي، اخذ وام و تس��هیالت از بانكهاي 
دولت��ي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انج��ام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقص��ات و مزایده خصوصي و 
دولتي، مشارکت و سرمایه گذاري در شرکتهاي دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي 
نمایندگ��ي از ش��رکتهاي دولتي و خصوصي، داخلي و خارج��ي، امضاء قرارداد با 
اش��خاص حقیقي و حقوقي، انجام امور خدماتي از قبی��ل طراحي، نظارت و اجرا 
در زمینه نرم افزارهاي پزش��كي و سرویس هاي پس از فروش آنها و خدمات پس 
از فروش کلیه تجهیزات پزش��كي- تأمین نیروي انس��اني موقت و هرگونه اموري 
که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط مي باش��د- انجام مفاد موضوع شرکت در 
صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح مي باشد. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان چهارباغ باال- مجتمع کاویان- واحد 105. 4- سرمایه شرکت:  مبلغ 
10/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقاي بهروز رضائي 
به سمت عضو هیئت مدیره. 2-5- آقاي بهروز رضائي به سمت مدیرعامل به مدت 
نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و 
تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 9214/3      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/432 شماره: 2497/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت رهابافت سپاهان سهامي 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/07/03 تحت ش��ماره 41762 و شناسه ملي 
10260594989 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/03 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگاني اعم از مواد اولیه نساجي... 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالي- س��ه راه شیخ مفید- 
کوچه بهار- پالك 110- واحد 1. 4- س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 100/000/000 ریال 
منقس��م به یكصد سهم 1/000/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد که 
مبلغ 35/000/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 1287/39 مورخ 
1389/06/13 نزد بانک صادرات ش��عبه پل فلزي اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  5-1- 
آقاي مصطفي پریز به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم نفیس��ه مفتخریان به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي حس��ین پریز به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره. 4-5- آق��اي حس��ین پریز به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با 
امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت مرتبط باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
مرتضي ش��اه نظري درچه به عن��وان بازرس اصلي. 2-8- آق��اي مصطفي توکلي 

کوپائي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 9214/4      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

6/433 شماره: 925/ ت 103/ 89 آگهي تغییرات شرکت مهندسي نیروسازان زاگرس 
سپاهان س��هامي خاص به شماره ثبت 40505 و شناس��ه ملي 10260581905. به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي ف��وق العاده م��ورخ 1389/07/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: 1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گردید: انجام کلیه پروژه ها و امور طراحي- مش��اوره- نظارت 
و پیمان��كاري ارگانهاي دولتي و خصوصي- خدمات��ي- تولیدي و صنعتي، برق و 
ساختمان، تأسیسات و تجهیزات و مخابرات از جمله شبكه هاي انتقال و دکل هاي 
مخابراتي و قدرتي برق- پست هاي قدرتي- خط گرم 20 کیلو ولت- سوئیچ هاي 
مخابراتي بجز مواردي که در انحصار شرکت مخابرات ایران مي باشد و اتوماسیون 
هاي صنعتي وابزار دقیق و اخذ وام و تس��هیالت از کلیه بانكها و مؤسس��ات صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ و اعطاي ش��عب و نمایندگي و عقد قرارداد با 
کلیه اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتي و 
خصوص��ي- انج��ام فعالیت هاي بازرگاني از قبیل ص��ادرات و واردات و خرید و 
فروش- تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني به نحوي که با موضوع شرکت 
در ارتباط مي باش��د. در تاریخ 1389/07/04 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 9214/5      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تبديل و تغییرات

6/434 شماره: 9848/ ث-89/6/31 آگهي تبدیل و تغییرات دیگر شرکت پویندگان 
فن و تجارت بین الملل با مس��ئولیت محدود، ثبت ش��ده بشماره 26620 و شناسه 
ملي 10260473619. برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده شرکاء و عادي وهیأت 
مدیره مورخ 1389/6/15 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:   آقاي 
محمد جواد جانقربان با پرداخت 50/000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء 
شرکت قرار گرفت. خانم طیبه ایزدي نژاد با پرداخت 600/000 ریال سرمایه خود 
را از 400/000 ری��ال به )1/000/000( ری��ال افزایش داد. خانم فرزانه جانقربان با 
پرداخ��ت 8/530/000 ریال س��رمایه خود را از 600/000 ری��ال به )8/950/000( 
ریال افزایش داد. س��هم الشرکه هر کدام بدین شرح اس��ت: خانم فرزانه جانقربان 
دارنده 8950000 ریال- طیبه ایزدي نژاد دارنده 1000000 ریال- آقاي محمد جواد 
جانقربان دارنده 50000 ریال س��هم الش��رکه در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیون ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش یافت که تمامًا به صورت نقدي پرداخت 
و در اختیار مدیران ش��رکت قرار گرفته اس��ت. مرکز اصلي شرکت در اصفهان به: 
اصفهان خیابان رودکي،  کوچه ش��هید نوري، سمت چپ، بن بست اول، پالك 53 
کدپس��تي: 47551-81768 انتقال یافت. 3( به موضوع ش��رکت عبارات زیر اضافه 
شد: طراحي، نصب، راه اندازي و تولید محصوالت و فرآورده هاي مجاز طراحي، 
نصب، راه اندازي خطوط انتقال گاز، نفت و آب طراحي، نصب، راه اندازي مخازن 
و دس��تگاه هاي صنایع نف��ت و گاز طراحي، نصب، راه ان��دازي واحدهاي تصفیه 
زباله هاي ش��هري، فاضالبهاي صنعتي و ش��هري و سیس��تم ه��اي انتقال طراحي، 
نصب، راه اندازي سیس��تم هاي حفاظت کاتدي و ابزار دقیق- نام و نوع شرکت به 
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل سهامي خاص تبدیل گردید. خانم فرزانه 
جانقرب��ان به ش��ماره ملي 1289012148 و کدپس��تي 8161145889 و خانم طیبه 
ایزدي نژاد به ش��ماره ملي 2291646389 و کدپستي 8176847551 و آقاي محمد 
جواد جانقربان به ش��ماره ملي 1270233297 و کدپستي 8176953561 به سمت 
اعضاي اصلي هیأت مدیره براي مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان مهدي زارعي 
به ش��ماره ملي 1286026709 و کدپستي 8196936471 و میثم شهبازي به شماره 
ملي 1286054117 و کدپس��تي 8194615383 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي 

و علي البدل ش��رکت براي مدت یكس��ال انتخاب شدند. هیأت مدیره از بین خود 
خانم فرزانه جانقربان را بس��مت رئیس هیأت مدی��ره، آقاي محمد جواد جانقربان 
را بس��مت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم طیبه ایزدي نژاد را بس��مت مدیرعامل 
شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
و مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیأت 
مدی��ره مي باش��د. 3( روزنامه زاین��ده رود جهت درج آگهي ه��ا و دعوتنامه هاي 

شرکت تعیین شده است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/6/31 تكمیل گردید.
م الف: 9214/6      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/435 ش��ماره: 2466/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت پیمان برق آسیا سهامي 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/06/31 تحت ش��ماره 41736 و شناسه ملي 
10260594746 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/31 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام هرگونه فعالیت تولیدي- تج��اري و بازرگاني در زمینه ملزومات و 
تجهیزات برق صنعتي واتوماس��یون صنعتي و همچنین کلیه کاالهاي مجاز، عرضه 
ف��روش و توزیع و یا خرید انواع کاال و خدمات تولیدي- بازرگاني و نیز صادرات 
و واردات ملزومات برقي و الكتریكي و کلیه کاالهاي مجاز، اجراي خدمات مربوط 
به بازاریابي غیرهرمي و غیرش��بكه اي و غیرالكترونیكي اعم از برگزاري نمایشگاه 
هاي مربوطه و س��مینارهاي مربوطه به صورت انفرادي و گروهي و یا با مشارکت 
اش��خاص حقیقي و حقوق��ي در ارتباط با تولید، واردات و صادرات، ش��رکت در 
نمایشگاه هاي داخلي و خارجي، اخذ وام تسهیالت بانكي و اعتبارات بانكي صرفًا 
جهت تحقق اهداف شرکت، ش��رکت در مناقصات و مزایدات به صورت انفرادي 
و یا گروهي و یا مش��ارکت با اش��خاص حقیقي و حقوقي ب��ه منظور جذب منافع 
مالي- علمي و آموزش��ي، انجام خدمات ترخیص کاال )گمرکي(، شرکت در پروژه 
هاي کلید در دس��ت، انجام ام��ور تولیدي اعم از خرید و فروش ماش��ین آالت و 
تجهیزات وابسته، تولید،  واردات دستگاه ها و ماشین آالت تولیدي و راهسازي خط 
تولید و مواد اولیه کارخانجات اعم از تولید، واردات و یا صادرات آنها.  2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان فردوسي- کوچه خواجه نصیرالدین طوسي- پالك 
52. 4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 100/000 
ریال��ي که تعداد یكصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال توس��ط 
مؤسسین طي گواهي بانكي ش��ماره 818 مورخ 1389/06/14 نزد بانک سپه شعبه 
فردوسي اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقاي جواد مرادیان به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقاي جعفر مرادیان به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي 
محمد فرهادي فر به س��مت عضو هیئ��ت مدیره. 4-5- آقاي محمد فرهادي فر به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي متفق مدیرعامل و یكي دیگر از 
اعض��اي هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي محمدتقي ترابي فر به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي احس��ان ترابي 

فر به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 9214/7     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/436 ش��ماره: 2494/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس ش��رکت آرشین صنعت نقش 
جهان س��هامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/03 تحت شماره 41760 و 
شناس��ه ملي 10260594974 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/03 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تكمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي 
شود. 1- موضوع شرکت: تولید انواع قطعات از جنس پي وي سي چوب و چوب 
پالستیک- ساخت انواع درب و پنجره هاي از جنس پي وي سي، چوب و چوب 
پالس��تیک- طراحي و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلي، سرویس آشپزخانه، 
مبلمان، س��رویس خواب، میزهاي اداري و تزئیني از جنس پي وي س��ي، چوب و 
چوب پالستیک، ساخت انواع کانكس و خانه هاي پیش ساخته و قطعات داخلي از 
جنس پي وي سي، چوب و چوب پالستیک- ساخت کلیه قطعات پیش ساخته از 
جنس پي وي سي، چوب و چوب پالستیک و ارائه آنها با نام شرکت، ارائه خدمات 
ب��ه کلیه اصناف مرتبط م��ن جمله انجام کلیه فعالیت ه��اي بازرگاني- صادرات و 
واردات و خری��د و فروش و اخذ تس��هیالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا 
جه��ت اهداف ش��رکت- انجام کلیه مناقص��ات و مزایدات خصوص��ي و دولتي- 
مش��ارکت و سرمایه گذاري در ش��رکت هاي دولتي و خصوصي- انجام کلیه امور 
مرتبط به ترخیصات کاال از گمرکات کش��ور و اخ��ذ پروانه بهره برداري و اخذ و 
اعطاي نمایندگي از شرکتهاي دولتي وخصوصي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
چهارباغ باال- کوچه مس��جد الرضا- س��اختمان ایران.  4- س��رمایه شرکت:  مبلغ 
10/000/000 ریال منقس��م به یكصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یک هزار سهم 
با نام مي باشد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 
5356355456 م��ورخ 1389/06/13 نزد بانک تجارت ش��عبه پلیس راه نجف آباد 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد.  5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- خانم نفیسه مرادي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي 
سیدنیما نویدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي سیدمصطفي نویدي 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي سید مصطفي نویدي به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد 
مالي و تعهدآور ش��رکت با امضاي دو نفر از اعضاي هیأت مدیره و با مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي حس��ین مرداني نجف آبادي 
 به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي س��عید جاللي ج��الل  آبادي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 9214/8      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/443 ش��ماره: 2420/ ث 103/ 89 آگه��ي تأس��یس ش��رکت کی��ان امیرکبی��ر نقش 
جهان س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1389/06/28 تحت ش��ماره 41710 
و شناس��ه ملي 10260594430 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/06/28 
از لح��اظ امض��اء ذی��ل دفاتر تكمیل گردی��ده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جه��ت اط��الع عم��وم در روزنامه ه��اي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاین��ده رود آگهي 
مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- 
خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از 
بانكهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- 
مشارکت و سرمایه گذاري در شرکتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از 
شرکتهاي دولتي و خصوصي- انجام امور خدماتي از قبیل طراحي نظارت و اجرا در زمینه 
امور ساختماني- راه سازي- طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درخت 
کاري و طرحهاي فضاي سبز- جدول بندي و آذین بندي میادین وخیابانها- تهیه و طبخ 
و توزیع غذا و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط مي باشد- طراحي و 
اجراي دکوراسیون و معماري داخلي- طراحي و ساخت کلیه مصنوعات چوبي و فلزي- 
تعمیرات- تجهیزات.  2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان چهارراه سپه ساالر- خیابان رحیم ارباب- 
کوچه جوادي 19- پالك 29. 4- سرمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد 
سهم 10/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط 
مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 2449/254 مورخ 1389/06/02 نزد بانک صادرات 
شعبه میدان آزادي اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
تقي کبیري بارچاني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي آرش معتمدي به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي امجد کیاني فالورجاني به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقاي امجد کیاني فالورجاني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي دو نفر 
از اعضاي هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم فهیمه 
 زاهدي سهرفروزاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي احسان دهقان به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 9100/4      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 افزايش سرمايه
6/442 ش��ماره: 9609/ث-89/286 آگهي افزایش سرمایه در شرکت فني مهندسي 
مهر صنعت اس��پادانا با مس��ئولیت محدود، ثبت شده بشماره 24045 و شناسه ملي 
10260448415 برابر صورتجلس��ه مجم��ع فوق العاده م��ورخ 1389/6/24 آقاي 
محمد مهدي عاطفي با پرداخت مبلغ هش��ت میلی��ون و یكصد هزار ریال و خانم 
مریم کاظمي با پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه 
خود را افزایش دادند در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 
ده میلیون ریال افزایش یافت و ماده 3 اساس��نامه به ش��رح زیر اصالح شد: سرمایه 
ش��رکت مبلغ ده میلیون ریال نقدي اس��ت که تمامًا به صورت نقد پرداخت و در 
اختیار مدیران ش��رکت قرار گرفت در نتیجه شرکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر 
کدام بدین ش��رح اس��ت: آقاي محمد مهدي عاطفي دارنده نه میلیون ریال و خانم 
مریم کاظمي دارنده یک میلیون ریال س��هم الش��رکه؛ امضاي ذی��ل ثبت در تاریخ 

89/6/28 تكمیل گردید.
م الف: 9100/3    آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

6/440 ش��ماره: 2425/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس ش��رکت س��دید آسیاي کیمیا 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/28 تحت شماره 41716 و شناسه 
مل��ي 10260594463 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/28 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
 اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود.
 1- موضوع ش��رکت: انجام، اجرا، نظارت، طراحي، نقش��ه کشي و نقشه برداري،  
محاس��به و مشاوره کلیه پروژه هاي س��اختماني، عمراني و صنعتي، تأسیساتي ابنیه 
و محوط��ه س��ازي، پل و سدس��ازي،  راه س��ازي، حفظ و نگهداري فضاي س��بز، 
 ترخی��ص کاال از گم��رکات، ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مج��از بازرگاني،  
تحصی��ل وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��رکت، 
عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي 
و خصوص��ي و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از 
تاری��خ ثبت ب��ه مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- 
ش��هر اصفه��ان خیاب��ان کاوه- کوچ��ه آزادي- کوچه ش��هید احم��د روزبهاني- 
 پ��الك 332. 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ری��ال منقس��م ب��ه یكصد 
س��هم 10/000 ریالي که تعداد یكصد س��هم با نام مي باش��د ک��ه مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانكي ش��ماره 552 م��ورخ 1389/06/21 نزد 
بانک ملي ش��عبه چهارراه نظر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي سید شكراله 
ترابي موس��وي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم اش��رف السادات ترابي 
موسوي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي سید مسعود ترابي موسوي 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي س��ید مس��عود ترابي موسوي به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا 
و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات 
هیئت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم زهره صالحي 
 ب��ه عنوان بازرس اصل��ي. 2-8- آقاي علي روزبهاني ماهورک��ي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 9100/1      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
6/441 ش��ماره: 2430/ ث 89/103 آگهي تأس��یس مؤسس��ه ورزش��ي نویدگستر 
سپاهانش��هر. مؤسس��ه فوق در تاریخ 1389/06/28 تحت ش��ماره 2768 و شناسه 
مل��ي 10260594503 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/06/28 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تكمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع مؤسس��ه: تأسیس مؤسسه 
ورزش��ي در زمینه رش��ته فوتبال و شرکت در مسابقات کش��وري و بین المللي در 
رده ه��اي مختلف س��ني در زمینه رش��ته فوتبال و هرگونه ام��وري که به نحوي با 
موضوع مؤسس��ه مرتبط باشد. 2- مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلي مؤسس��ه: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان سپاهانشهر- بلوار 
ش��اهد- خیابان س��عادت- مجتمع اندیشه. 4- سرمایه مؤسس��ه: مبلغ 1/000/000 
ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران مؤسس��ه: 1-5- خانم نس��رین یمیني به س��مت 
رئی��س هیئت مدی��ره. 2-5- آقاي مه��دي مؤمني نهجیري به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره. 3-5- آقاي مهدي مؤمني نهجیري به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
مؤسس��ه از قبیل چک- س��فته- ب��روات- قرارداده��ا و عقود اس��المي با امضاي 
 مدیرعام��ل منفردا و با مهر مؤسس��ه معتبر اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه.
م الف: 9100/2         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
6/447 در خصوص پرونده کالسه 89-74 خواهان رسول خادم القرآن دادخواستي 
مبني بر حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال یكدستگاه خودرو مزدا به شماره 
انتظام��ي 31931 اراك 11 مق��وم به س��ه میلیون و یكصد ریال ب��ه طرفیت حمید 
صادقي و هوش��نگ مرادپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز یكشنبه 
مورخ  89/8/23 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 9650      مدیر دفتر شعبه 12 حقوقي شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسیس

6/439 ش��ماره: 2473/ ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت شیوا پخش کوهرنگ 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/01 تحت شماره 41747 و شناسه 
مل��ي 10260594810 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/07/01 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: تهیه و توزیع و پخش کلیه مواد غذایي و بهداشتي و آرایشي 
مجاز- تهیه و بسته بندي انواع مواد غذایي- خشكبار و مواد بهداشتي- انجام کلیه 
فعالیتهاي بازرگان��ي از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانكهاي دولتي و خصوصي 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام کلیه امور مربوط ب��ه ترخیص کاال از 
گمرکات کشور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مشارکت 
و س��رمایه گذاري در ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- اخ��ذ و اعطاي نمایندگي از 
ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- انجام امورخدماتي از قبیل طراحي- نظارت و اجرا 
در زمینه امور س��اختماني- راه س��ازي و طراحي و اجراي فضاي س��بز و خدمات 
مرب��وط به درخ��ت کاري و طرح هاي فضاي س��بز- جدول بن��دي- آذین بندي 
میادی��ن و خیابانها – تهی��ه و طبخ و توزیع غذا و هرگونه ام��وري که به نحوي با 
 موضوع شرکت مرتبط مي باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرك صنعتي جي- 
انته��اي خیابان 5- فرعي 6- پالك 62. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 
ریال منقس��م به یكصد س��هم 100/000 ریالي که تعداد یكصدسهم با نام مي باشد 
که مبلغ 3/500/000 ریال توس��ط مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 8707 مورخ 
1389/05/17 نزد بانک ملي ش��عبه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي محمد 
ن��وروزي گهروئي به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- آقاي بهن��ام نوروزي به 
 س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره. 3-5- خانم زهره نوروزي گهروئي به س��مت 
عض��و هیئت مدی��ره. 4-5- آقاي محمد ن��وروزي گهروئي به س��مت مدیرعامل 
ب��ه مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان ح��ق امضاء: کلی��ه اوراق و 
اس��ناد مال��ي تعهدآور ش��رکت ب��ا امض��اي مدیرعامل و ب��ا مهر ش��رکت معتبر 
اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیرعام��ل مج��ري مصوب��ات هیئ��ت مدیره 
م��ي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و عل��ي الب��دل: 1-8- آقاي حمی��د همدانیان پور 
 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصل��ي. 2-8- آق��اي رضا صف��ري پور ب��ه عن��وان بازرس 

علي البدل.
م الف: 9214/11        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

برای تقویت سیس��تم  ایمنی بدن در فصل سرما، 
نوش��یدن آب  می��وه ت��ازه و چای بس��یار توصیه 
می شود. برای جلوگیری از سرماخوردگی یادگیری 
نحوه تهیه چند نوشیدنی گیاهی و رعایت برخی 
توصیه ها خالی از فایده نیس��ت. فقط در تابستان 
نیس��ت که بدن برای تنظیم دمای مناس��ب خود 
فعالیت  بیشتری دارد و در جریان این فعالیت آب 
از دس��ت می  دهد، بلكه با سرد شدن هوا و تغییر 
پیوس��ته دمای بدن به دلیل رفت و آمد در محیط 
گرم اتاق و هوای س��رد بیرون، نوش��یدن مایعات 
فراوان نیز ضروری است. بهترین نوشیدنی ها آب  
معدنی، چای و آب  میوه رقیق شده هستند. همراه 
این نوش��یدنی ها، اس��تفاده از قرص های حاوی 
»روی« نیز توصیه می شود )البته تحت نظر پزشک( 
ک��ه در تقویت ایمنی بدن مؤثر اس��ت. با تقویت 
سیس��تم ایمنی بدن، میزان ابتال به سرماخوردگی 

کاهش می یابد.
ش��بی یک لیوان مخل��وط زنجبی��ل و آب  میوه: 
100 گ��رم آب      هوی��ج، 100 گ��رم آب  پرتق��ال 
ت��ازه و نص��ف قاش��ق چایخوری زنجبی��ل تازه 

 رن��ده ش��ده را مخل��وط کنید و پی��ش از خواب 
بنوشید.

ــای زيرفون: گی��اه زیرفون خ��واص دارویی  چ
بس��یاری دارد. دم  کرده گل  زیرف��ون برای درمان 
سرماخوردگی و سرفه توصیه می شود. نوشیدن این 

دم کرده در درمان برونشیت و بیماری های عفونی 
هم مؤثر است. برای جلوگیری از سرماخوردگی 
نوش��یدن چند لیوان دم کرده گل  زیرفون در روز 

توصیه می شود.
ــیاه: آقطی  سیاه )انگور کولی(  دم كرده آقطی س
برای رفع یبوست، سنگ کلیه و از بین بردن کک 

و مک مفید است. دم کرده آقطی  سیاه همراه یک 
قاش��ق چایخوری عسل، سیستم ایمنی بدن را در 

هوای سرد تقویت می کند.
چند توصیه مفید ديگر برای فصل سرما:

 یكی از مهم تری��ن نكته ها برای جلوگیری از 
سرماخوردگی، گرم نگه  داشتن پاها در هوای سرد 
است. با گرم نگه داشتن پاها، روال طبیعی گردش 
خون در بدن، بهتر حفظ می شود و سیستم ایمنی 

بدن بهتر کار خواهد کرد.
 نباید فراموش کرد که با آغاز فصل س��رما، بدن 
نیز  باید به این تغییر عادت کند و خود را با شرایط 
آب  و هوایی پاییز و زمستان تطبیق دهد. بنابراین از 

هوای سرد وحشت نكنید.
 از ت��ردد در مكان ه��ای بس��ته و پ��ر جمعیت 

خودداری کنید.
 کمی پیاده روی بس��یار مفیدتر از تردد با وسایل 
نقیله عمومی اس��ت. اما اگر مجبور به طی کردن 
مسیرهای طوالنی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
هستید، چندین بار در روز دست های تان را با آب 

و صابون بشویید.

ــتر در معرض  ــدن بیش ــمت هايی از ب ــه قس چ
ترک های پوستی قرار می گیرند؟ 

در هنگام بل��وغ، ترك های پوس��تی روی ران ها، 
باسن و سینه ها ایجاد می شوند. در دوران حاملگی 
این ترك ها بیشتر در نواحی شكم و سینه ها بروز 
می کنند. ترك های پوس��تی ممكن است در آقایان 

نیز ایجاد شوند.
آيا ترک های پوستی به علت كشیدگی پوست 

ايجاد می شوند؟ 
کش��یدگی پوس��ت تنها یكی از عوامل ایجاد کننده 
ترك های پوس��تی است، ولی عامل اصلی به شمار 
نم��ی آید. عوام��ل درونی نیز در ب��روز آن ها مؤثر 

می باشند.
علل بروز ترک های پوستی چیست؟ 

این ترك ها، ضایعاتی هستند که در زمان تغییرهای 
هورمون��ی بدن مانند بل��وغ، حاملگی، کاهش وزن 
و برخی از بیماری ها ایجاد می ش��وند. تغییرهای 
هورمونی سبب ایجاد عدم تعادل در فیبروبالست ها 
)س��لول های پایه ای پوس��ت که االستین و کالژن 
تولید می کنند( می شود که این امر منجر به کاهش 
تعداد و کیفیت فیبرهای کالژن و االستین می گردد. 
در نتیجه پوست نازك تر شده و ترك های موازی 
در آن ایجاد می شود. این ترك ها در ابتدا صورتی 
تا بنفش رنگ هس��تند و س��پس به تدریج س��فید 

می شوند.
آيا امكان بهبود ترک های پوستی وجود دارد؟ 

ترك های پوستی به طور ناگهانی و بدون بروز هیچ 
گونه نشانه ای ظاهر می شوند. از این رو پیشگیری 
از ایجاد آن ها به ویژه در دوران بارداری بسیار مهم 
اس��ت. هر چقدر درمان سریع تر آغاز شود، نتیجه 

حاصله مطلوب تر خواهد بود. 

ــتی  در چه مواقعی احتمال ايجاد ترک های پوس
بیشتر است؟ 

در هن��گام بلوغ، بارداری و تغییرهای وزنی احتمال 
ایجاد این ترك ها بیش��تر است. سن اولین بارداری 
در ب��روز ترك های بارداری نقش به س��زایی دارد. 
بررس��ی ها نشان داده اس��ت80 تا 90 درصد زنانی 
که اولین بارداری آنها در س��نین 16 تا 20 س��الگی 
باشد، دچار ترك های پوستی می شوند، در حالی که 
احتمال بروز این ترك ها در زنانی که اولین بارداری 

آنها پس از 35 سالگی است، بسیار کمتر است.
در چه دورانی از بارداری امكان بروز ترک های 

پوستی بیشتر است؟ 
این ت��رك ها، به طور معمول از ماه چهارم بارداری 
به بعد ایجاد می ش��وند، اما در ماه هفتم تا هش��تم 
بارداری، پوست شكننده ترین حالت خود را دارد. 
ترك ها حتی ممكن است پس از زایمان نیز ایجاد 

شوند. 
ــارداری در هر بار  آيا احتمال بروز ترک های ب

زايمان وجود دارد؟ 
بله، حتی اگر اولین بارداری بدون ایجاد ترك های 
پوس��تی باش��د، تضمینی در عدم ب��روز ترك های 

پوستی در بارداری های بعدی وجود ندارد.
آيا ترک های پوستی ارثی هستند؟ 

وراثت و رنگ پوس��ت نقش��ی در ایجاد ترك های 
پوس��تی ندارند و هیچ کدام معیاری صد در صد در 
تعیین نوع پوست از نظر بروز یا عدم بروز ترك های 

پوستی نمی باشد.
آيا ممكن است كه ترک ها به طور صد در صد 

بهبود يابند؟ 
اولین چیزی که باید در نظر گرفت این است که اگر 
ترك های پوس��تی درمان نشوند، امكان بهبود خود 
به خودی آنها وجود ندارد، یعنی این ترك ها هرگز 

خود به خود برطرف نمی شوند و تنها رنگ آنها به 
سمت سفید مرواریدی می رود، ولی طول و پهنای 
آنها تغییر نمی کند. با درمان های ویژه پس از چند 
هفته می توان پهنا، عمق و رنگ ترك ها را به میزان 

قابل توجهی کاهش داد.
چگونه می توان ترک ها را در دوران بلوغ درمان 

كرد؟ 
ترك های پوستی در دوران بلوغ نیز به همان میزان 
ترك های دوران بارداری نیاز به درمان خاص دارند 
و می بایست هرچه سریع تر درمان این ترك ها را 

آغاز نمود.
آيا نور خورشید سبب بدتر شدن ظاهر ترک ها 

می شود؟ 
از آنجایی که در ناحیه ترك های پوستی، رنگدانه های 
پوس��ت تولید نمی شوند، این ترك ها حتی پس از 
برنزه شدن پوست، به رنگ سفید باقی می مانند. اما 
در صورت درمان، سلول های تولید کننده رنگدانه 
پوست دوباره فعال می شوند و ترك های پوستی به 

رنگ طبیعی خود باز می گردند.
ــاهده  ــد از چه مدتی نتیجه مثبت درمان مش بع

می شود؟
اس��تفاده صحیح و مرتب از محصول های درمانی، 
روش های درمانی با دستگاه لیزر فرکشنال به مدت 
شش الی هشت هفته در نواحی دارای ترك، بسیار 
مؤثر اس��ت. اولین نتیجه مثب��ت 21 تا 25 روز پس 
از ش��روع درمان فشرده قابل رؤیت می باشند. ولی 
برای بهبودی به نسبت قابل قبول، بیمار باید صبر و 
تحمل داشته باشد و پیگیر درمان باشد. بیشتر افراد 
نیاز به تكرار جلسه های درمانی دارند. اگر شخص 
در مرحله ای که ترك ها رنگ قرمز مایل به بنفش 
دارند به پزش��ک مراجعه کند، نتیجه درمانی بسیار 

مؤثرتر خواهد بود.

سالمت

الدن سلطانی
یكی از شایع ترین راه های انتقال 
بیماری س��ل از طریق هوا »تنفس« 
اس��ت. طبق متون تاریخی، تاریخ 
بیماری س��ل را می توان با قدمت 
مطالعه  دانس��ت.  براب��ر  بش��ریت 
اسكلت های مومیایی شده مصریان 
عالمت هایی از بیماری سل ستون 
فقرات را نشان داده است. بسیاری 
از مش��اهیر جه��ان از س��ل فوت 
کرده ان��د ولی با توجه به کش��ف 
داروهای سل و روش های درمانی 
مناس��ب در ص��ورت تش��خیص 
به موقع، س��ل دیگر ی��ک بیماری 

کشنده نیست.
ب��ه دلیل اهمی��ت موض��وع و به مناس��بت روز 
ملی بیماری س��ل بهتر دیدیم ک��ه باب گفتگو را 
با کارش��ناس مسئول برنامه س��ل و جذام استان 

اصفهان بگشاییم.
فریب��ا فرید بیماری س��ل را اینگونه تعریف کرد: 
س��ل یک بیماری عفونی واگیردار است که عامل 
آن در انس��ان میكروب��ی به نام مایك��و باکتریوم 
توبرکلوزی��س اس��ت. این بیم��اری می تواند به 
 طور تقریبی تمام اعضای بدن را درگیر کند ولی 

شایع ترین شكل آن سل ریوی است.
وی با اش��اره به این مطلب گفت: میكروب سل 
پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعه اولیه می تواند 
از طریق جریان خون، عروق لنفاوی و... به سایر 

اعضای بدن منتشر شود.
کارشناس مس��ئول برنامه سل وجذام خاطرنشان 
کرد: اگر ش��خصی که مبتال به بیماری سل ریوی 
و یا گلو دچار ش��ده عطس��ه یا س��رفه کند و یا 
آواز بخوان��د قطره های خیلی کوچک که حاوی 
میكروب سل اس��ت در هوا پراکنده می شوند و 
ش��خص دیگری که هوای ح��اوی میكروب را 
تنفس کند ممكن اس��ت آلوده ش��ده و سپس به 

بیماری سل مبتال شود.
فریبا فرید ضمن بیان اینكه بیماری سل در تماس 
طوالنی و نزدیک منتقل می ش��ود افزود: افرادی 
ک��ه هر روز با بیم��اری مبتال به س��ل در تماس 
هس��تند مانند افراد خانواده، دوستان و همكاران 

در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

وی گفت: همیشه ورود میكروب به بدن برابر با 
شیوع بیماری نیس��ت گاهی فقط میكروب وارد 
بدن فرد ش��ده ولی عالمت ه��ای بیماری در او 
ظاهر نمی ش��ود که به این ف��رد، فرد آلوده گفته 

می شود.
کارش��ناس مس��ئول برنامه س��ل و جذام استان 
خاطرنشان کرد: در شرایطی که به هر علتی مانند 
ابتال به بیماری های س��خت و ایدز و... سیس��تم 
ایمنی بدن ضعیف ش��ود میك��روب در بدن فرد 
فعال شده و بیماری ایجاد می کند و همچنین این 
مطلب را متذکر شد که سل از طریق دست دادن، 
استفاده از دستشویی و یا قاشق و ظرف مشترك 

پخش نمی شود.
وی در پاس��خ به این سئوال که در چه موردهایی 
به وجود بیماری س��ل ش��ک می کنی��م تصریح 
کرد: عالمت این بیماری بس��تگی به این دارد که 
میكروب به کدام عضو حمله کرده است. به طور 
معمول میكروب سل، ریه ها را درگیر می کند و 
عالمت های س��ل ریوی شامل سرفه پایدار بیش 
از 2 هفته، با خلط یا بدون خلط، درد قفسه سینه، 
تنگی نفس، تب خفیف، کاهش اش��تها و کاهش 
وزن، تعریق ش��بانه و خستگی زودرس و ضعف 

عمومی.
کارشناس مسئول برنامه سل و جذام روش های 
تشخیص بیماری را برای سل ریوی و سل خارج 
ریوی عنوان و تصریح کرد: در سل ریوی روش 
تش��خیص شامل عالمت های بالینی مبنی بر سل 

ریوی، آزمایش خلط فرد مشكوك 
ب��ه س��ل در س��ه نوبت، کش��ت 
نمونه خلط فرد مش��كوك به سل، 
پوس��تی  تس��ت  ریه،  رادیوگرافی 
توبرکولین می باشد. در مورد سل 
خ��ارج ریوی روش تش��خیص به 
صورت عالمت ه��ای بالینی مبنی 
بر سل و بررس��ی و نمونه برداری 
از بابت عضو مش��كوك به بیماری 
س��ل )پاتولوژی( مانن��د گره های 
لنفاوی، پلور، اس��تخوانها، دستگاه 

ادراری تناسلی و مغز می باشد.
فریب��ا فرید در مورد پیش��گیری از 
س��ل گفت: مهمترین راه پیشگیری 
از سل، حذف منابع انتشار بیماری 
یعنی بیماران مبتال به سل ریوی از 
طریق درمان مؤثر ضد س��ل است. واکسیناسیون 

BCG نیز دیگر راه پیشگیری از سل است.
وی ضمن بیان این مطلب که اس��اس درمان سل 
را درمان دارویی تش��كیل می دهد تصریح کرد: 
دو هفت��ه پس از ش��روع درم��ان دارویی دقیق و 
مؤثر خطر س��رایت بیم��اری از بین می رود و با 
تكمیل دوره درمان، منبع عفونت از جامعه حذف 
خواهد شد. بنابراین درمان این بیماران تنها اقدام 
اساس��ی ب��رای پیش��گیری از گس��ترش بیماری 
محس��وب ش��ده و به همین دلیل، این درمان به 
ص��ورت رایگان در اختیار بیماران مبتال به س��ل 

قرار داده می شود.
فریبا فرید اش��اره کرد: ب��رای اطمینان از مصرف 
دارو توس��ط بیمار و درمان کامل روش��ی در کل 
دنیا اجرا می ش��ود که به آن DOTS می گویند. 
در ای��ن روش کل دوره درم��ان باید داروها زیر 
نظ��ر یک ف��رد دوره دی��ده مصرف ش��ود و در 
مراحل درم��ان آزمایش های الزم جهت اطمینان 

از بهبودی بیمار انجام گیرد.
وی در خاتم��ه با بیان اینكه تش��خیص به موقع 
س��ل باعث می شود که بیماری قابل درمان باشد 
افزود: جهت تش��خیص به موقع و در دس��ترس 
بودن خدمات مربوط به س��ل در کلیه شهرستانها 
در کش��ور و اس��تان یک پزش��ک و یک پرسنل 
آزمایش��گاه دوره دی��ده در زمین��ه بیماری س��ل 
مش��غول به ارائه خدمت هس��تند ت��ا جوابگوی 

بیماران در این زمینه باشند.

به مناسبت روز ملي سل:

شایع ترین راه انتقال سل از طریق تنفس است
كلیات گیاه شناسی: آرتیشو گیاه بومی 
منطقه مرکزی مدیترانه است ولی در حال 
حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت 
می شود. رومی ها در حدود 2000 سال 
پیش این گیاه را پرورش می دادند و به 
عنوان سبزی در ساالد استفاده می کردند. 
آرتیشو در قرن شانزدهم در انگلستان و 
فرانسه برده شد و سپس در قرن نوزدهم 
در امریكا کشت ش��د. اکنون کالیفرنیا 
و س��واحل اقیانوس آرام مرکز کشت 
آرتیشو می باشد. کلمه Artichoke  از 
کلمه ایتالیایی Articicco مشتق شده 
که به معنی میوه کاج می باشد و آرتیشو 

هم مانند میوه کاج است. آرتیشو برای رشد احتیاج به آب و باران فراوان دارد. آرتیشو گیاهی 
است چند ساله دارای ساقه ای است که ارتفاع آن به حدود یک متر می رسد. برگ های آن پهن 
و دراز مانند برگ های کاهو است که به رنگ سبز تیره است. در انتهای ساقه میوه آن که به شكل 
میوه کاج یا سیب فلس است مشاهده می شود. گلبرگ های آن ضخیم  و گوشتی بوده و انتهای 
گلبرگ ها ضخیم تر است که مصرف خوراکی دارد. برای خرید آرتیشو دقت کنید که برگ ها 
باید سفت و سبز باشد. هنگامی که برگ های آرتیشو قهوه ای است نشان دهنده کهنه بودن آن 

می باشد. فصل آرتیشو به طور معمول ماه های فروردین و اردیبهشت است.
تركیب های شیمیايی: برگ های خوردنی آرتیشو دارای اینولین، اینوالز و ماده ای تلخ به نام 
سینارین می باشد. سینارین خاصیت زیاد کننده ترشحات صفرا را دارد و علت صفرا بری آرتیشو 
داشتن این ماده است. در 100 گرم آرتیشو پخته مواد زیر موجود است: انرژی، پروتئین، آب، 
مواد چرب، مواد نشاسته ای، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین ب 1، ویتامین 

ب 2، ویتامین ب 3 و ویتامین ث.              
خاصیت های دارویی: آرتیش��و  از نظر طب قدیم ایران گرم و کمی خش��ک اس��ت. قسمت 
مورد استفاده آرتیشو برگ ها و قسمت وسط آن است که به نام قلب آرتیشو معروف می باشد. 

آرتیشو: 
 کبد را تمیز و اعمال کبد را تنظیم می کند.

 ترشح صفرا را افزایش می دهد.
 از جمع شدن چربی در کبد جلوگیری می کند و آنهایی که کبد چرب دارند بهتر است از 

آرتیشو استفاده کنند.
 یرقان مزمن را درمان می کند. 

 تقویت کننده بدن است. - موجب دفع ادرار می شود.
 تب بر است. 

 در درمان رماتیسم مؤثر است. 
 یبوست های ناشی از عدم صفرا را درمان می کند.

 در درمان ورم روده مؤثر است. 
 باعث دفع سنگ های کیسه صفرا می شود.

 نیروی جنسی را افزایش می دهد. 
 کلیه و مثانه را گرم می کند.

 گاز و نفخ معده و روده را از بین می برد. 
 باعث هضم غذا می شود.

 بیماری های کبدی را درمان می کند. 
 کلسترول خون را پایین می آورد.

 داروی الغری است و کسانی که می خواهند وزن کم کنند و الغر شوند می توانند هر روز 
آرتیشو بخورند.

 سرگیجه را برطرف می کند. 
 مبتالیان به بیماری قند می توانند با خوردن آرتیشو قند خود را تنظیم کنند.

 در درمان میگرن مؤثر است. 
 در برطرف کردن بیماری آسم اثر مفید دارد. 

 نقرس را برطرف می کند. 
 آرتیشو رگ ها را تمیز کرده و تصلب شرائین را درمان می کند. 

 در برطرف کردن اگزما مؤثر است. 
 در درمان بیشتر بیماری های پوستی اثر مفید دارد. 

 سموم بدن را دفع می کند. 
 زخم های ریه و روده را درمان می کند. 

 برای جلوگیری از ریزش مو از برگ های آرتیشو ضماد تهیه کرده و به سر بمالید. 
ضررها: آرتیشو چون گرم است ممكن است در بعضی از اشخاص تولید سودا کند بنابراین 
بهتر است با سرکه خورده شود در ضمن طعم آرتیشو را دوست ندارند. اینگونه اشخاص اگر 

بخواهند از مزایای آرتیشو استفاده کننده تنطور قرص یا کپسول آرتیشو مصرف نمایند.

المپ کم مصرف هم ضررهایی دارد
المپ کم مصرف در دسته المپ های فلورسنت قرار می گیرد و تولید نور آن به طور تقریبی با 
المپ مهتابی یكی است. مقدار زیاد اشعه ماورای بنفش این المپ در طوالنی مدت، آسیب های 
جدی به چشم، پوست و... وارد می کند. 
دانشمندان انگلیسی اعالم کردند: المپ  
کم مصرف می تواند برای سالمتی مضر 
باشد. افرادی که پوستی حساس دارند، 
بیش از سایر افراد از این المپ ها آسیب 
می بینند، چون میزان پرتو ناشی از آنها 
از المپ های معمولی بیش��تر اس��ت. 
کارشناس��ان انجمن پوس��ت انگلیس 
معتقدند: المپ های کم مصرف موجب 
تس��ریع ابتال به بیماری های پوستی و 
از جمله س��رطان پوست و همچنین 
س��رگیجه و میگرن در اف��راد مبتال به 
صرع می شوند. همچنین متخصصان هشدار داده اند که استفاده مداوم از المپ های فلورسنت 
موجب بروز عوارض بس��یاری از جمله س��ردرد، اگزما و دیگر عوارض پوستی می شود. به 
گزارش هلت دی نیوز، بسیاری افراد نسبت به المپ های الكتریكی حساس هستند و همین 
امر موجب می شود عوارض استفاده از المپ های فلورسنت در آنها بیش از دیگران بروز کند. 
بنابراین متخصصان پوست به این نتیجه رسیده اند که بهتر است در محل هایی که افراد مدت 
طوالنی در آنجا حضور دارند از این المپ ها استفاده نشود و در عوض در مكان های عبور و 
مرور، راهروها، پارکینگ ها و دستشویی ها می توان از این گونه المپ ها استفاده کرد. عوارض 
المپ های فلورسنت در مواردی به قدری شدید است که موجب بروز دانه های قرمز پوستی 

و اگزمای شدید می شود.
المپ كم مصرف و المپ معمولی

کارشناس مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، با بیان اینكه در آینده ای نزدیک المپ های 
فلورسنتی فشرده )کم مصرف( جایگزین المپ های رشته ای )معمولی( کنونی خواهند شد، 
برخی نكته های ایمنی و بهداشتی را در استفاده از المپ های فلورسنتی که تكنولوژی متفاوتی با 
المپ های رشته ای دارند، متذکر شد. مهندس علی گورانی با بیان اینكه نور حاصل از المپ های 
رشته ای ناشی از عبور جریان برق از رشته فلزی در خأل است، اظهار کرد: مكانیسم تولید نور 
در المپ های رشته ای متفاوت از المپ های فلورسنتی فشرده است. نور حاصله از المپ های 

فلورسنتی ناشی از بخارهای فلز جیوه است. 
مهن��دس گوران��ی اف��زود: هموطن��ان باید بدانن��د که تكه ه��ای خرد ش��ده المپ های کم 
مص��رف و مهتاب��ی مانند المپ ه��ای معمولی بی ضرر نیس��تند، زیرا جیوه موج��ود در آنها 
س��می اس��ت. از این رو پس از خراب ش��دن و شكس��تن نمی توان نظیر المپ رش��ته ای 
آنه��ا را دور انداخ��ت، بلكه باید با دقت و احتیاط آنها را جمع آوری ک��رد تا جیوه در هوا و 
محی��ط پخش نگ��ردد. وی ادامه داد: همچنین بای��د با خرید المپ های اس��تاندارد، رعایت 
 نكته ه��ای فنی حین نصب و اس��تفاده، از قبیل رعایت فاصله از بی خط��ر بودن آن اطمینان 

حاصل کرد.

آرتیشو )کنگر فرنگی(
Cynara scolymus   نام علمی

نسخه گیاهي

بهترين نوشيدنی ها در فصل سرما

ترک های پوستی

ترک خوردن لب نشانه چیست؟
اگر لب های ترك خورده ش��ما زبان   داش��تند، درخواس��ت دو چیز می کردند: 
رطوبت و چیزی که رطوبت را نگاه دارد. اما لب ها چه گونه رطوبت خود را از 
دس��ت می دهند؟ اگر شما هم عادت شایع زبان زدن به لب ها را دارید، شرایط 

مناسب برای ترك خوردن لب ها را فراهم کرده اید.
در هوای خشک، مثل اتاق دارای دستگاه حرارت مرکزی، رطوبت لب ها تبخیر 
می شود و شما به طور ناخودآگاه خشكی لب ها را احساس کرده و با زبان آنها 
را مرطوب می کنید. وقتی این رطوبت هم تبخیر شود، باز هم رطوبت بیشتری 
از لب ها خارج می ش��ود. آفتاب س��وختگی لب ها نیز شما را وادار به مرطوب 
ک��ردن آنها کرده و باالخره ت��رك خوردن آنها را به  دنبال دارد. از علل ش��ایع 
دیگر واکنش آلرژیائی به رنگ ماتیک است. برخی افراد در گوشه های لب دچار 
ترك خوردگی می شوند که به طور حتم به  خاطر شكل لب هایشان است. اگر 
در حالت استراحت صورت گوشه های لب ها پایین می افتند، بزاق دهان در آنجا 

جمع شده و باعث ترك خوردن آنها می گردد.
درمان ترک خوردن لب

ترك خوردن لب ها آنها را تحریک پذیر و ناخوشایند می کند. اما همیشه راهی 
ب��رای درمان آنها وجود دارد.آب نمک بزنی��د. درمان نهایی ترك خوردن لب 
کمپرس کردن روزانه آنها با آب نمک سرد است. یک قاشق مرباخوری نمک 
را در نیم لیتر آب حل کنید. حوله ای را در آن خیسانده و چند دقیقه روی لب ها 
بگذارید. این کار را به مدت یک هفته هنگام رفتن به رختخواب انجام دهید. 
رطوبت را حبس کنید. بالفاصله بع��د از کمپرس کردن لب ها الیه ای ضخیم  
نرم کنن��ده لب، مثل وازلین یا النولین روی لب بزنید تا رطوبت را در آن حفظ 
کند. کورتیزون بزنید. اگر یک هفته کمپرس آب نمک و وازلین ترك لب ها را 
درمان نكرد، می توانید پماد هیدروکورتیزون یک درصد هم به آن اضافه کنید. 
پماد را زیر نرم کننده بزنید. این کار را دو هفته تكرار کنید. زبان نزنید. خیس کردن 
لب ها با زبان کاری غیر ارادی مثل پلک زدن اس��ت. اما خودداری از آن اولین 
قدم در درماند ترك لب است. باید متوجه باشید که زبان زدن لب ها اولین عامل 

ترك خوردن آنهاست.

بهترین ورزش  ها برای افزایش 
متابولیسم

اگر تصمیم دارید سوخت و ساز بدن تان را افزایش دهید، بهتر است ورزش های 
زیر را به خاطر بسپارید:

پیاده  روی سريع
پیاده  روی از جمله ورزش  هایی اس��ت که اگر با شدت و مدت مناسب انجام 
شود، نقش تعیین  کننده  ای در افزایش روند سوخت و ساز بدن شما ایفا می کند. 
به طور کلی، سرعت انجام پیاده  روی باید به اندازه  ای تنظیم شود که در آن، فرد 

قادر به اتمام جمله  اش، در حد 3 تا 4 کلمه، باشد.
ــا نیمه  ــتقامت ي دو اس

 استقامتی
دویدن به واسطه فعالیت 
حج��م زی��ادی از عضله 
ها، تأثیر قابل مالحظه  ای 
در افزایش متابولیسم بدن 
دارد. انجام این ورزش با 
شدت متوس��ط، که فرد 
ق��ادر به ادام��ه این روند 
به مدت 30 دقیقه باشد، 

توصیه می  شود.
دوچرخه  سواری استقامتی

چنانچه پیشتر هم تأکید شد ورزش دوچرخه سواری نیز باید با شدت متوسط 
انجام شود.

شنای استقامتی يا نیمه  استقامتی
حین شنا کردن حجم زیادی از عضله های دست و پا به طور هماهنگ فعال 

می  شوند.
كوهنوردی

ورزش کوهنوردی که عالقه  مندان زیادی بین گروه  های مختلف دارد، موجب 
افزایش سوخت و ساز بدن می  شود. البته توجه به وضعیت سالمت مفاصل بدن 
)به ویژه اندام تحتانی( پیش از ش��روع این ورزش زیاد توصیه می شود. حین 
انجام ورزش  های فوق با شدت متوسط و مدت زمان حداقل 30 دقیقه، چربی 
به عنوان منبع اصلی انرژی مصرف می شود، در نتیجه مقدار زیادی چربی در 
روند افزایش متابولیسم بدن می سوزد اما موردی که اغلب مشاهده می شود، 
این است که بیشتر افراد خیلی زود از یكنواختی ورزش  های هوازی خسته شده 
و آن را کنار می  گذارند. از این رو، تأثیر قابل توجه این ورزش  ها، به ویژه در 
افزایش س��وخت و ساز چربی با انجام مداوم این فعالیت  ها، حداقل به مدت 
30 دقیقه ایجاد می  شود. چنان چه فرد در ابتدای شروع فعالیت فیزیكی، قادر به 
انجام این گروه از فعالیت ها به مدت 30 دقیقه نیست، می تواند فعالیت خود را 
در 3 نوبت 10 دقیقه  ای انجام داده و به تدریج، این مدت زمان ورزش را به حد 
مطلوب برساند. در 10 دقیقه ابتدایی ورزش های استقامتی، گلیكوژن)قند( به 
عنوان منبع اصلی انرژی مورد استفاده قرار می  گیرد و با افزایش زمان تمرین ها 
و اتمام ذخیره های قند کبدی، به تدریج چربی به عنوان س��وخت اصلی بدن 
مصرف می  شود. بنابراین چنانچه ورزش هوازی را با هدف افزایش سوخت و 
ساز بدن به ویژه کاهش چربی های اضافی بدن انجام می  دهید، الزم است که 
3 تا 5 روز در هفته به مدت 30 تا 60 دقیقه )به صورت مداوم و پشت سر هم( 

ورزش های یاد شده را به انجام برسانید.

 عطرها، ادکلن ها و اسپری  ها 
بی خطر نیستند

ی��ک فوق  تخصص بیماری  های ریه از تأثیر منف��ی بوی عطر ها، ادکلن  ها و 
اسپری  های موجود در بازار بر بافت قسمت  های مختلف بدن خبر داد و گفت: 

عوارض پوستی و ریوی، شایع  ترین اثرهای استفاده از این مواد هستند. 
دکت��ر صمد قدرتی اظهار کرد: این مواد در کوت��اه   مدت می  توانند با افزایش 
تحریک  پذیری مجاری هوایی فوقانی و تحتانی با عالئمی مثل خارش، عطسه، 
آبریزش بینی و سرفه و همچنین در بلند مدت نیز با عالئمی مثل تنگی   نفس و 

خس   خس سینه خود را نشان دهند. 
وی ب��ا بیان اینكه تأثیر منفی این م��واد در افرادی که زمینه بیماری های ریوی 
و آلرژی دارند، بیش��تر است، افزود: این حساس��یت ها در افراد مبتال به انواع 
بیماری های آلرژیک پوس��تی، ریوی و گوارشی و همچنین افراد دارای سابقه 

بیماری آسم شایع تر است. 
این متخصص با اشاره به اینكه حساسیت  پذیری مجاری هوایی با افزایش سن 
تغییر می  کند، عنوان کرد: هر چه تعداد استفاده و مدت تماس با این  گونه مواد 
بیشتر باشد، خطرها و عوارض ایجاد شده بر اثر استفاده از این مواد نیز افزایش 
خواهد یافت. قدرتی با اشاره به اینكه اسپری  های خوشبو  کننده دهان نیز از این 
امر مستثنا نیستند، گفت: استفاده از این نوع اسپری  ها نیز عوارض مشابهی را 
برای افراد به دنبال خواهد داش��ت. این متخصص ریه با اشاره به ترکیب های 
مضر مورد استفاده در اسپری  ها بر سالمتی افراد، تصریح کرد: عطر ها، ادکلن ها 
و اسپری ها عالوه بر ماده خوشبو کننده، حاوی یک ماده حالل یا نگهدارنده مثل 
الكل، گاز کلرفلوئوروکربن یا موارد مشابه هستند تا بتوانند ماده خوشبو کننده یا 
ضد عفونی کننده را در یک حجم خاص به صورت محلول نگه دارند و هنگام 

فشار دادن به شكل گاز خارج شوند. 

 ضربان

مریم ملکی
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توتي: 
با »رانیه ري« 
هیچ مشکلي 
ندارم

هیدینک:
آینده فوتبال جهان 
در گرو استفاده از 
جوانان است

نویر:
در پایان فصل 
از شالکه جدا 
مي شوم

کاپیتان رم هرگونه مشكل شخصی یا حرفه ای با سرمربی 
تیم را تكذیب کرد. به گزارش اسكای اسپورت ایتالیا، 
فرانچس��كو توتی در واکنش به تحلیل روزنامه های ایتالیا در 
م��ورد درگیری ه��ا بین او و رانیه ری گفت: هیچ مش��كلی با 

سرمربی تیم نداشته و ندارم.
 اگ��ر او مرا تعویض کرد به طور حتم صالح بوده و من حق 
اعتراض ندارم. مردم باید صبور باش��ند و در موج روزنامه ها 
ق��رار نگیرند. توت��ی ادامه داد: من همه زندگ��ی خود را در 
راه رم صرف کرده ام و دوس��ت ندارم در روزنامه ها بخوانم 
ک��ه به فرض توتی در حال نابود کردن رم اس��ت. ملی پوش 
س��ابق ایتالیا اظهار داشت: ش��نیده ام که پراندلی از بازی من 
راضی اس��ت و دوس��ت دارد مرا به تیم ملی دعوت کند، اما 
نوش��ته های مطبوعات برای من قابل اعتماد نیست. اگر خود 
پراندلی با من یا وکیلم تماس داش��ته باشد استقبال می کنم و 
با وج��ود خداحافظی با تیم ملی، اگر مردم بخواهند و مربی 
 دس��تور بدهد با هم��ه وجودم در خدمت تی��م ملی خواهم 

بود.

س��رمربی تیم ترکیه گفت: آینده فوتب��ال جهان در اختیار 
تیم هایی اس��ت ک��ه از بازیكن��ان جوان با اس��تعداد بهره 

می  گیرند. 
گاس هیدینک اظهار داش��ت: روند مسابقه های چند سال قبل،  
به ویژه جام ملت های اروپا یا جام جهانی نشان می دهد فاتحان، 
تیم هایی هس��تند که ش��جاعت به خرج داده و سراغ استفاده از 
بازیكن��ان جوان ولی با اس��تعداد رفته اند. فكر می کنم این روند 
در سال های آینده، همچنان تكرار شده و تكامل یابد. این مربی 
هلن��دی که تا اواخر بهار زمام امور تیم ملی روس��یه را برعهده 
داشت، پس از سال ها فعالیت با تیم های بزرگ، از ابتدای تابستان 
سال جاری مسئولیت تیم شرقی اروپا را قبول کرد. مربی 64 ساله 
که جمعه  شب با ترکیه در جدال بر سر راهیابی به جام ملت های 
2012 اروپا در ورزشگاه المپیک برلین 3 بر صفر مغلوب ژرمن ها 
ش��د، افزود: اسپانیا یا آلمان، دو مصداق بارز از تیم های ملی در 
سطح جهان هستند که اشتیاق فراوانی به استفاده از جوانان نشان 
می دهند. آنها مزد این توجه را با قهرمانی و سومی دنیا به دست 

آوردند. 

 دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال شالكه، احتمال جدایی و 
انتقال به یكی از دو تیم منچستریونایتد انگلیس و بایرن مونیخ 
نویر  مانوئل  دانست.  زیاد  جاری  فصل  پایان  در  را   آلمان 
گفت: احتمال دارد پایان فصل از شالكه جدا شوم و در این حال 
امكان انتقال به یكی از دو تیم منچستر یا بایرن وجود دارد. این 
خوش  اروپا  جوانان  رقابت های  در  گذشته  سال  که  بازیكن 
درخشید، در رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به عنوان 
سنگربان اصلی از دروازه ژرمن ها به خوبی محافظت کرد. وی که 
عضو شالكه است، افزود: قراردادم با تیم تا سال 2012 است اما 
چون از وضعیت موجود راضی نیستم، احتمال می دهم پایان فصل 
به تیم دیگری بروم. دوست دارم فصل بعد در باالترین سطح لیگ 
بازی کنم.گزارش های رسانه ها حاکی است که  اروپا  قهرمانان 
سرآلكس فرگوسن، سرمربی مجرب شیاطین سرخ اولدترافورد، 
این دروازه بان 24ساله را برای جانشینی ادوین فان درسار 40 ساله 
 می خواهد. از طرفی بایرن  نیز می کوشد تا وی را جذب کرده و 
به جای هانس یورگ بوت که پایان فصل بازنشسته خواهد شد، 

به عنوان سنگربان شماره یک مورد استفاده قراردهد. 

خبرها

گفتگو مصاحبه

زاینده رود 
آذین،  استیل  مق���ابل  زننده گل دوم سپاه���ان 
 پیرامون دیدار با این تیم به زاینده رود گفت: مسابقه با 

استیل آذین یكی از روزهای خوب سپاهان بود. 
پس از مدت ها تماشاگران اصفهانی یک بازی جذاب 
را نظاره گر بودند. در روزی که همه بازیكنان یک دل 
برای پیروزی مبارزه کردند به جرأت می توان گفت که 
سپاهان فعل خواستن را به خوبی صرف کرد و با 5 گل 

توانستیم دل هواداران را شاد کنیم.
دانست  خوبی  تیم  را  آذین  استیل  تیم  عنایتی  رضا 
تا  تیم،  این  کلیدی  مهره  چهار  نبود  داد:  توضیح  و 
بود،  تأثیرگذار  آمده  دست  به  نتیجه  روی  حدودی 
آسانی  به  ما  تیم  دست  یک  و  زیبا  بازی  از  نباید  اما 
دیكته  تیم  این  بر  را  خود  تاکتیک  سپاهان  و  گذشت 
داشتند  تیم  این  از  خوبی  شناخت  فنی  کادر  و  کرد 
کرده  شناسایی  خوبی  به  را  قوت  و  ضعف  نقاط   و 

بودند.
تصریح  سپاهان  هواداران  با  خود  آشتی  درباره  وی 
کرد: من با هواداران سپاهان قهر نبودم، تماشاگران از 
باشند و  توقع داشته  آنها  از  انتقاد می کنند که  کسانی 
و سعی خواهم  دارند  توقع  من  از  آنها  که  خوشحالم 
کرد که انتظارهاي این هواداران پر شور را با گلزنی در 
میدان ها برآورده کنم تا بتوانیم از عنوان قهرمانی خود 

در فصل گذشته دفاع کنیم.
بازیكن���ان  بیشتر  با  من  کن���م  اض���اف��ه  را   این 
استیل آذین رف����اقت صمیمانه ای دارم و خوشح��الم 
 در بازی یكشنبه پس از دو سه م���اه آنها را مالقات 

کردم.
تیم ه���ای سپاهان،  تأکید ک���رد:  پایان   عن��ایتی در 
اصلی  مدعیان  از  پیروزی،  و  استقالل  آهن،  ذوب 
حاشیه های  علت  به  آذین  استیل  اما  هستند  قهرمانی 
می دانم  بعید  دارد  وجود  تیم  این  اطراف  که  فراوانی 

قهرمان لیگ برتر کشور شود.

رضا عنایتي: 
سپاهان فعل خواستن را 

صرف کرد

در آخرین رنکینگ جهاني
پینگ پنگ بازان زن ایران صعود داشتند

ارائه  رنكینگ  آخرین  در 
فدراسیون  سوی  از  شده 
نمایندگان زن  پینگ پنگ،  جهانی 
ایران صعود قابل توجهی داشتند. 
بانوان این رده بندی،  در قسمت 
صدر جدول دستخوش تغییرهایی 
با  چینی  ستاره  »گیویان«  شد. 
قهرم���انی در مسابقه ه��ای جام 
جهانی کواالالمپور مالزی، از رده 

سوم جهان به مكان نخست صعود کرد و جای »لیو شیون« هموطن 
خود را گرفت. »فنگ تیان وی« سنگاپوری نیز که در فینال مسابقه های 
قهرمانی جهان در مسكو باعث شكست چینی ها و قهرمانی کشورش 
شده بود با یک پله سقوط در مكان سوم قرار گرفت. در این رده بندی 
پله   124 مجموع  در  امید  و  بزرگساالن  رده های  در  ایران  بازیكنان 
ورزشكار   1239 که  جهان  بزرگساالن  رنكینگ  در  کردند.  صعود 
پله صعود و جای گرفتن در رده  با 9  ندا شهسواری  حضور دارند، 
616 جهان همچنان نفر اول است. محجوبه عمرانی با 12 پله ارتقاء 
در مكان 733 جهان قرار گرفت. پریسا صمدی 14 رتبه باال آمد و در 
جایگاه 766 ایستاد. مریم صامت و سحر رهنما نیز هر کدام با 20 پله 
صعود به ترتیب در رده های 925 و 1024 قرار گرفتند.در رده بندی 
امیدهای جهان نیز که 921 بازیكن حضور دارند، محجوبه عمرانی با 8 
خود  به  را   482 و   451 مكان های  پله   10 با  صمدی  پریسا  و  پله 
میان  در  را  صعود  بیشترین  که  صامت  مریم  دادند.  اختصاص 
ورزشكاران داشت با 16 پله ارتقاء در رتبه 625 ایستاد. سحر رهنما 
جهان  مكان 713  در  و  داشت  پله صعود   15 بندی  رده  این  در  نیز 

ایستاد.

آدم هاي پولدار در دنیاي واقعي زندگي نمي کنند
ابطحي: اگر در پول گرفتن حرفه اي بودم، از جيب خودم به بازيكنان پاداش نمي دادم اصغر قلندري

با تغییرهایی که از ابتدای ورودش در تربیت بدنی استان انجام داد انتظار 
می رفت تغییر در هیأت جودو استان صد در صدی و از جمله اولویت های 

کاری خدابخش در بخش نظارت بر کار رؤسای هیأت ها باشد. 
جامعه جودوکاران اس��تان، مدت هاست از عملكرد ضعیف رئیس خود 
رنج می برد و برای تغییر در رأس مدیریتی هیأت خود، لحظه ش��ماری 
می کند اما گویا مدیرکل جدید تربیت بدنی تا این لحظه برنامه ای برای 
تغییر رئیس هیأت جودو اس��تان ندارد و رفی��ع زاده بی مهابا و با کمک 
همتای��ان خود در این هیأت تاخ��ت و تاز می کند. به گونه ای که نقض 
قانون و بی احترامی به جودوکاران  و بی برنامه گی، جزء جدانشدنی این 
هیأت شده است و حتی تحسن ورزشكاران مقابل استانداری و اعتراض 

به انتخابات اخیر هیأت جودو نیز کاری از پیش نبرده است.
معلوم نیست چه عواملی باعث گردیده تا متولیان ورزش اصفهان، نسبت 
به تخلف های مكرر هیأت جودو استان چشم پوشی کنند و چشمانشان را 

به روی عملكرد ضعیف و هدف دار رئیس هیأت جودو ببندند؟!
رئیس هیأت جودو استان در آخرین حرکت بی خود و برخالف بخشنامه 
ش��ماره 203/3/7059، اجازه حضور اتباع خارجی در مس��ابقه ها را داده 
است که مطابق با بخشنامه مذکور تحت هیچ شرایطی اتباع خارجی اجازه 
حضور در کالس های آموزش��ی، داوری، مربیگری و کلیه مسابقه ها را 
ندارند و این درحالی اس��ت که  وی در چارچوب مسابقه های قهرمانی 
بزرگساالن استان با بی اعتنایی به این قانون اجازه شرکت به محمد فهیم 
نادی یكی از اتباع افغانی را داده که طی این حضور با کسب مقام سومی 
این رقابت ها یكی از س��ه سهمیه جوانان  استان را تصاحب کرده است 
که جدای این مهم، نقض قانون از س��وی رئیس هیأت، امری آش��كار و 
الزم به پیگری است که باز هم بعید می دانیم این مهم تا کنون به اطالع 
مدیرکل تربیت بدنی اس��تان نرسیده باشد و عجیب تر آنكه تاکنون هیچ 
 اقدامی هم در این زمینه صورت نگرفته است. گویا با معذرت خواهی که 
مجتبی باجالن، دبیر هیأت و مربی ورزشكار مذکور، طی یک نامه مكتوب 
از اداره کل تربیت بدنی انجام داده، این جریان به نوعی به حاشیه رانده و 

بی خیال پیگیری این اتفاق شده اند!!
ضم��ن آنكه  بخوانید از اتفاقی که چندی پیش و در جریان رقابت های 
چند جانبه ویژه دفاع مقدس در ورزش��گاه نش��اط یزدانشهر اتفاق افتاد، 
داستان از این قرار بود که  فروغ رضایی، مسئول برگزاری این رقابت ها  
سرخود از ورزشكار وزن 44 کیلوگرم در وزن 55 کیلو استفاده می کند و 
با این اقدام ضمن  دور زدن قانون، موجب مصدومیت پروانه جمال الدین، 
نایب قهرمان المپیاد می شود. ورزشكار مذکور در این رقابت ها به جهت 
همخوان نبودن اوزان، از نظر جایگاهی تا رتبه س��وم تنزل می یابد و در 
نهایت مورد تمسخر رضایی قرار گرفته که چرا نایب قهرمان المپیاد بایستی 
در یک تونمنت چند جانبه، سوم شود! در این تصمیم گیری بی مسئوالنه 
و شرکت اجباری،پروانه جمال الدین از ناحیه دست چپ دچار شكستگی 
شد که با شكایت کتبی پدر پروانه، این موضوع توسط مقام های مربوط 

در حال بررسی و پیگیری است....
ممانعت از حضور ورزش��كاران فاقد کارت هوش��مند در مسابقه های 
انتخابی آن هم فقط در مورد شاگردان استاد حجت ا...کریمی، برگ زرین 
دیگری در کارنامه پر افتخار رفیع زاده به شمار می آید! این قانون در حالی 
فقط برای ورزشكاران اس��تاد کریمی اجرا شد که سایر ورزشكارانی که 
زیرنظر مربیان وابسته به هیأت آموزش دیده بودند بدون کارت هوشمند 

در مسابقه حضور یافتند.
موارد ذکر شده تنها بخشی از تخلف هاي رئیس هیأت جودو طی سال ها 

حضورش در هیأت به شمار می آید.

ورزش

قابل توجه مدیرکل تربیت بدنی استان
چشم پوشی از تخلف ها تا کی؟

جدال صدر جدولي ها

ماهان در مشهد، فيروز صفه در قرچك
پژمان سلطاني

هفته دهم لیگ برتر فوتس��ال کشور 
طبق برنامه به طور همزمان از ساعت 
15 با انجام پنج مسابقه در شهرهای 
مختل��ف دنب��ال می ش��ود و دیدار 
تیم های راه س��اری و پرس��پولیس 
تهران، ب��ه دلیل اینكه س��ه بازیكن 
ساروی ها در اردوی تیم ملی به سر 
می برند، به روز دیگری موکول شد. 
تیم دبیری تبریز که هفته گذشته در 
اصفهان مغلوب فوالد ماهان شد در 
سالن شهید بهش��تی میزبان شرکت 
مل��ی حفاری اس��ت. مل��ی حفاری 
تیم پر فراز و نش��یبی نش��ان داده و 
در خانه خ��وب نتیجه می گیرد، اما 
در خارج از اه��واز به راحتی امتیاز 
از دس��ت می دهد. دبی��ری نیز این 
روزها حال و احوال آنچنانی ندارد 
و از چه��ار بازی قبلی تنها دو امتیاز 
نصیب این تیم شده و برای اینكه از 
پایین جدول کنده ش��ود نیاز مبرمی 
به کسب پیروزی در این دیدار دارد. 
کی��ش ایر در س��الن کارگران قم از 
قعر نش��ین لیگ برتر فوتسال کشور 
آرش بتن قزوی��ن پذیرایی می کند. 
ه��ر دو تی��م جای��گاه مطلوب��ی در 
جدول رده بندی ندارند و در دیدار 

هفته قبل خود با شكس��ت رو به رو 
ش��دند. نماینده قم با حس��اب 3 بر 
6 مغلوب ملی حفاری ش��د و آرش 
بتن در قزوین نتیجه را با حساب 5 
ب��ر یک به تیم لبنی��ات ارژن فارس 
واگذار کرد. در س��الن پیروزی شهر 
اصفه��ان، تیم گیتی پس��ند که هفته 
گذش��ته صدر جدول را به گسترش 
فوالد تبری��ز تقدیم ک��رد، با همین 
تیم مس��ابقه می دهد شاگردان ناظم 
الش��ریعه در دیدار قبلی مقابل دیگر 
تیم اصفه��ان )فیروز صف��ه( تن به 
تس��اوی 3 بر 3 دادند و باعث ش��د 
با بردی که گس��ترش ف��والد تبریز 
مقابل پرس��پولیس کس��ب کرد، به 
صدر جدول تكیه بزند. بدون شک 
حساس ترین دیدار هفته دهم لیگ 
برتر، مسابقه گیتی پسند و گسترش 
ف��والد خواهد ب��ود به دلی��ل اینكه 
پی��روزی هر ک��دام از ای��ن تیم ها 
باعث می ش��ود که صدر جدول را 
تصاح��ب کند. نماین��د تبریز با 17 
امتیاز صدرنش��ین لیگ برتر اس��ت. 
گیتی پس��ند و فوالد ماه��ان با یک 
امتیاز کمتر در تعقیب این تیم هستند 
و تس��اوی این دو تیم بیش از همه 
کادر فنی و بازیكنان فوالد ماهان را 
خوشحال خواهد کرد. علی صانعی 

مربی تیم ملی فوتس��ال گیتی پسند 
در م��ورد این بازی گف��ت: بچه ها 
از نظ��ر بدنی و روحی در ش��رایط 
ایده الی هس��تند. تی��م حریف یكی 
از تیم های خوب فوتس��ال کش��ور 
اس��ت و به نظر من هر دو تیم بازی 
خوبی به نمایش خواهند گذاش��ت 
و امیدوارم گیتی پس��ند با بردی که 
به دس��ت می آورد دوباره به صدر 
جدول بازگردد. صانعی به لیس��ت 
تیم ملی اش��اره و توضیح داد: روز 
جمعه ایران را به مقصد برزیل ترك 
خواهی��م کرد تا خ��ود را برای جام 
جهانی کوچک در شهر آناپلیس این 
کش��ور آماده کنیم. چهار ملی پوش 
از ماهان و چه��ار ملی پوش از تیم 
گیتی پسند، همراه تیم ملی خواهند 
بود. وی ادامه داد: ما قصد داش��تیم 
قدرت بهادری را از تیم فیروز صفه 
دعوت کنیم، اما او مش��كل خروج 
دارد و حتی با تیم امید هم نتوانست 
به ازبكستان سفر کند. مهرداد جابری 
نیز عن��وان کرد که مصدوم هس��تم 
ولی تعج��ب می کن��م بازیكنی که 
صدمه دی��ده چطوری می تواند 40 
دقیقه به طور کامل برای فیروز صفه 
مقابل گیتی پسند بازی کند. جابری 
خودش نخواست در تیم ملی باشد 

و پیراهن تیم ملی لیاقت می خواهد. 
برزیل��ی  بازیكن��ان  ب��ه   صانع��ی 
گیتی پس��ند اش��اره ک��رد و گفت: 
در  و  هس��تند  خوب��ی  بازیكن��ان 
مس��ابقه های آتی می توانند کمک 
زیادی به تیم گیتی پسند کنند و اگر 
ITC آنه��ا برس��د می توانند مقابل 
فوالدگس��تر بازی کنند. صانعی در 
پایان افزود: وجود من در گیتی پسند 
باعث نخواهد شد که چشم خود را 
به روی بازیكنان دیگر تیم ها ببندم 
و ای��ن را بگویم که تی��م ملی ایران 
را با هیچ تیمی عوض نخواهم کرد 
و من فقط آمدم به تیم گیتی پس��ند 

کمک کنم.
تی��م رده س��ومی فوالد ماه��ان در 
سالن شهید بهش��تی مشهد، میهمان 
علم و ادب اس��ت. ه��ر دو تیم در 
هفته قبل با نتیجه مش��ابه 2 بر یک 
به ترتیب از س��د تیم ه��ای دبیری 
تبریز و راه س��اری گذشتند در این 
س��ه هفته اخیر که حس��ین افضلی 
س��كان هدایت ماه��ان را بر عهده 
گرفته نتیجه های خوبی نصیب این 
تیم شده، ماهانی ها در زمان ابطحی 
در 6 ب��ازی فقط 9 امتیاز به دس��ت 
آورده بودن��د، اما با آمدن افضلی در 
3 بازی 7 امتیاز کسب کردند و آمار 
گل های خورده به طور محسوسی 
کاهش یافته اس��ت. حسین افضلی 
توضی��ح  موض��وع  ای��ن   درب��اره 
داد: روی کارهای تدافعی فوالدماهان 
برنامه ریزی کردم و تمرکز خود را 

به همراه دیگ��ر همكارانم روی تیم 
گذاش��تیم و خوشبختانه تا حدودی 
ش��رایط مطلوب ش��ده اس��ت. وی 
پیرام��ون تی��م علم و ادب مش��هد 
اظه��ار داش��ت: عل��م و ادب چند 
س��الی در لیگ برتر حضور دارد و 
حمید ش��اندیزی تی��م خوبی راهی 
مسابقه ها کرده که اصول فوتسال را 
به خوب��ی در زمین رعایت می کند. 
ما ش��ناخت کاملی از این تیم داریم 
و نق��اط ضع��ف و ق��وت آنه��ا را 
شناس��ایی کردیم، در ضمن در این 
بازی محسن زارعی و رضا ناصری 

را در ترکیب نداریم. 
ه��واداران  گف��ت:  پای��ان  در  وی 
مشهدی تماشاگران با ادب و فهیمی 
هس��تند که فقط تیم خود را تشویق 
می کنن��د و ب��ه عقیده م��ن پس از 
تماش��اگران ماهان بهترین هواداران 

فوتسال ایران هستند.
تیم فی��روز صفه اصفهان )س��ومین 
تی��م اصفهانی لیگ برتر( در س��الن 
هفتم تی��ر قرچک، بای��د به مصاف 
شهید منصوری برود. فیروز صفه که 
بیش��ترین تساوی را در کارنامه دارد 
دو تیم قدرتمند ماهان و گیتی پسند 
را با تس��اوی متوقف کرده و اکنون 
ب��رای کس��ب امتیازه��ای کامل به 
قرچک می رود. اگر بازیكنان فیروز 
صف��ه ده درص��د تجرب��ه بازیكنان 
ماه��ان ی��ا گیتی پس��ند را داش��تند 
بدون ش��ک در صدر ج��دول تكیه 
زده بودند، ام��ا عدم تجربه و جوان 

بودن باعث ش��ده این تیم که بیشتر 
بازیكنانش بومی هس��تند در دقایق 
و حت��ی ثانیه های پایانی امتیازها را 
ب��ه راحتی از دس��ت بدهند. اما این 
تی��م در دی��دار با ش��هید منصوری 
اس��ب خود را برای پی��روزی زین 
کرده اس��ت و مایل نیست امتیازی 
ب��ه قرچكی ه��ا بده��د. علیرض��ا 
افضل، س��رمربی فیروز صفه، شهید 
منصوری را تی��م قدرتمندی خواند 
و اف��زود: ای��ن تیم همیش��ه مدعی 
قهرمانی ب��وده و از کادر فنی خوبی 
بهره می ب��رد. ما فقط برای پیروزی 
ب��ه میدان می رویم، ب��ه دلیل اینكه 
تس��اوی با باخت برای م��ا تفاوتی 
نخواهد داش��ت و اگر می خواهیم 
جزو 3 تیم اول باش��یم باید امتیازها 

را جمع آوری کنیم.
افض��ل ادامه داد: هم��ه بازیكنان را 
به جز محم��د زارع )در بازی قبلی 
اخراج ش��د( در اختیار داریم و در 
طول هفت��ه تمرین ه��ای خوب و 
منظمی )پس از آن مس��ابقه زیبا که 
مقابل گیتی پس��ند داش��تیم( انجام 
دادیم و فیروز صفه آماده رویارویی 
با شاگردان لک خواهد بود. سرمربی 
فیروز صفه باز هم تأکید کرد: شهید 
منص��وری یك��ی از قدرتمندتری��ن 
باش��گاه های ایران بوده که همیشه 

مدعی و در کورس قهرمانی است.
گفتنی است: شهید منصوری در رده 
پنجم و فیروز صفه در مكان هش��تم 

جدول رده بندی قرار دارد.

سرمربی سابق تیم فوتس��ال فوالدماهان 
گفت: اگ��ر در پول گرفتن حرفه ای بودم 
هی��چ گاه در تمرین ها از جیب خودم به 

بازیكنان پاداش نمی دادم. 
سیدمهدی ابطحی برای دریافت پولش از 
باشگاه ماهان، به کمیته انضباطی رفت و 
از این باشگاه شكایت کرد. او حرف هایی 
ب��رای گفتن داش��ت که آنه��ا را به چند 
روز آینده موکول کرد. برای اینكه بیشتر 
در جری��ان موض��وع داوری ک��ه از یک 
مدیر ورزش��ی هدیه گرفته و به سود این 
تیم پنالت��ی اعالم کرده و همچنین دالیل 
کناره گیری  از ماهان قرار بگیریم،  بار دیگر 

با ابطحی هم صحبت شدیم.
گفتی��د بعد در م��ورد صحبت های 
اخی��ر به��روز ریخته گ��ران مال��ک 

باشگاه ماهان صحبت می کنید...
بله، مصاحبه اخیرش را تازه خواندم. پیش 
از این نمی دانستم چه مطالبی از سوی او 
عنوان ش��ده است و فقط شنیدم که گفته 
من خودم اصرار به استعفا داشتم، در حالی 

که این طور نبود. از نظر من، اینكه 
ریخته گ��ران تا همین چند 

روز پی��ش در مورد این 
موضوع صحبت نكرد، 
بود.  بزرگی اش  نشانه 
اگر ب��از ه��م حرفی 
نمی زد بزرگتر می شد. 
نمی خواهم  ه��م  االن 
زی��اد وارد این قضایا 

ش��وم و یا 
ینكه  ا

یک 
ح�رفی 

زده باش��م؛ 
اما به طور معمول 

پول��دار، در  آدم های 

دنیای واقعی زندگی نمی کنند.
یعنی با خاطره ای بد اصفهان را ترک 

کردید؟
م��ن محبت ه��ای ماهانی ه��ا را هیچ گاه 
فراموش نمی کنم و سعی دارم باقی مسائل 
را به دست فراموشی بسپارم. به ظن آقایان، 
من در پول گرفتن حرفه ای بودم، اما اگر 
این طور بود هر اشتباهی را درست قلمداد 
می کردم. تمام عم��ر و زندگی ام را بدون 
توقع برای ورزش گذاش��ته ام. 16 س��ال 
در یک تیم بازی کردم و پولی نگرفته ام. 
اگر در پول گرفتن حرفه ای بودم هیچ گاه 
در تمرین ها از جیب خودم به بازیكنان 
پاداش نمی دادم. این نشان می دهد که در 
پول گرفتن حرفه ای نیس��تم. این ها باید 
شخصیت های ورزشی را بشناسند و بعد 

صحبت کنند.
ب��روز  از  قبلی ت��ان   در مصاحب��ه 
اتفاق هایی در فوتسال خبر دادید 
که پیامدهایی خواهد داشت. این 

موضوع را شفاف تر بیان می کنید؟
امروز تشكیالتی در فوتسال هست که 
سعی می کند مش��كل ها را حل و 
فصل کند؛ اما بعدها این مسائل 
مش��كل های بزرگتری را رقم 
خواهد زد که پیامدهایی دارد. 
چند سال است که می بینیم هر 
تیمی می بازد و یا نتیجه مطلوبی 
نمی گیرد، اولین مقصر را داور 
می نامد. به نظر 
با  م��ن 

اتفاق هایی که در گذش��ته رخ داده، این 
امر طبیعی است.

چه اتفاق هایی؟ 
پی��ش از این ا نظ��ارت خوب��ی در این 
مورد صورت نمی گرف��ت و یا یكی دو 
نفری کارهایی انج��ام دادند که در حوزه 
وظایف  و مسئولیت هایشان نبوده است یا 
آن زمان که می خواهیم هزینه مربیان ملی 
را بپردازیم و با این سیاس��ت آنها را وارد 
باشگاه ها می کنیم، بی شک این موضوع 
پیامدهای��ی دارد. زمانی به یكی از همین 
آقایان گفتم کاری که می کنید اشتباه است 
و در آینده نتیجه معكوس خواهد داشت، 
گفت آن زمان دیگر من نیستم، حاال باید 
مشكلم را حل کنم. باید در این موضوع ها 

دقت کرد چون خیلی کالن است.
آن داوری ک��ه پیش از این عنوان 
کردید هدیه  گرفته در فوتبال بود 

یا فوتسال؟
فوتس��ال. پی��ش از این در یک باش��گاه 
بودم که مدیر آن باش��گاه پیش از مسابقه  
دو س��كه به داور اهدا ک��رد. حاال اینكه 
این هدیه با چه نیتی داده ش��د، من از آن 
بی خبرم؛ اما داور در این بازی یک پنالتی 
به سود ما گرفت و همه کسانی که شاهد 
اتفاق بودند تصورشان این بود که داور به 
عمد به س��ود ما سوت زده و همان مدیر 
هم تفكرش این شد که شما در ایران تنها 
با شایستگی فنی نمی توانی قهرمان شوی. 
پس پیامدهای آن هنوز هم در فوتسال ما 

دیده می شود.
هر داوری در هر رش��ته ای ممکن 
اس��ت اش��تباه کند، هر اشتباهی 

پیامدی دارد؟
در هم��ه جای دنیا این مس��أله بررس��ی 
می ش��ود که مورد رخ داده عمدی بوده 
و یا س��هوی. گاهی اش��تباه سهوی 
داور تأثی��ری در رون��د بازی ندارد 
چشم پوش��ی  آن  از  می ت��وان  و 
کرد. باید این عملكردها را خیلی 

حساب شده تر بررسی کرد.
گفتی��د در گذش��ته، ش��رایط 

امروز داوری چطور است؟
االن خیلی زحمت می کش��ند و نظارت 
خوب اس��ت. ی��ک زمانی هس��ت که 
هم��ه زحمت می کش��ند؛ ام��ا یک دفعه 
یک اش��تباهی صورت می گی��رد و تمام 
خوبی ه��ا از بی��ن می رود. ب��ه فرض در 
 برنامه ای تلویزیونی نشان داده شد قرارداد 

علی  دایی 50 میلیون تومان نوش��ته شده 
و 750 میلیون تومان پاداشش بوده است. 
می دانم در فدراس��یون چق��در زحمت 
می کش��ند و چند برابر کارش��ان تالش 
می کنن��د؛ اما بای��د مراق��ب اتفاق های 
این چنینی بود. نباید اجازه داد اعتمادها از 

بین برود.
ح��اال ک��ه چن��د هفت��ه گذش��ته 
دلی��ل  م��ورد  در  نمی خواهی��د 

جدایی تان از ماهان صحبت کنید؟
همان طور که بارها عنوان کردم، از همان 
ابتدا به باش��گاه گفتم که تیم اصلی را از 
هفته پنجم به بع��د ببینید که همین طور 
هم ش��د و تیم در بازی شش��م عالی بود 
و دیدارهای س��اده مان هم ش��روع شده 
ب��ود. خیلی ها به این آقای��ان )ماهانی ها( 
مشاوره می دهند و گاهی اوقات براساس 
مشاوره آنها عمل می کنند. یعنی به حرف 
و اعتقاد من که مسئولیت تیم را به عهده 
داشتم و برای آبرو و اعتبارم ارزش قائلم، 
توجه نمی کردند. وقتی یک مربی  و یا تیم 
دیگری می گوید که فالن بازیكن ماهان 
ک��م و یا زیاد بازی ک��رده، به این حرف 

توجه می شود.
فکر می کنی��د ماهان با افضلی چه 

نتیجه ای می گیرد؟
من هیچ ش��ناختی از او چه از نظر فنی و 
چه شخصیتی ندارم. او با این تیم کار کرده 
و بعد قهرمان ایران و آسیا شده است؛ اما 
نظر من این اس��ت که مربیان بعد از پنج 
تا هفت س��ال که در سطح باال کار کنند، 

عملكردشان مشخص می شود.
از اینکه او جایگزین شما در ماهان 

شد، ناراحت شدید؟
هیچ موقع از چنی��ن موضوعی ناراحت 
نمی ش��وم، چون اگر افضلی نمی آمد، در 
نهایت مربی دیگری جایگزین من می شد. 
او بع��د از اولین تمرینی که با ماهان انجام 
داد، از من رخصت گرفت که بهتر بود این 
کار را قبل از تمرین انجام می داد. البته همین 
اقدام هم نشانه آقایی اوست. گله مندی من 
از این مربی این است که گیتی پسند و آقای 
جنت��ی، اولین حضورش��ان در ورزش را 
تجربه می کنند و نباید در گام نخست آنها را 
نسبت به مربیان فوتسال بدبین می کرد. اینكه 
او مربی گیتی پسند است و بعد با ماهانی ها 
مذاکره می کند باعث می ش��ود مسئوالن 
گیتی پسند نسبت به مربیان بدگمان شده و 

فكر کنند همه این طوری هستند.
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چهارشنبه21 مهر1389/ 5 ذالقعده 1431/ شماره Wednesday 13 October 2010  368)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام  حسن مجتبی)ع(:
جوانمرد کسی است که در 
نگهداری دین و عمل  به آن تالش 
نماید، در اصالح اموال و ثروت 
خود همت گمارد و در رعایت 
حقوق طبقات مختلف پابرجا باشد.

جواد س��لیم، هنرمند درگذش��ته  عراقی و فرهاد مشیری 
توانستند با پشت سر گذاشتن هنرمندان هندی، پاکستانی و 
مصری به رکوردهای 380 و 360 هزار دالری در حراجی 

بونامز برسند. 
شش��مین حراج مؤسس��ه بونامز یک بار دیگر در تاریخ 
19مهرم��اه در هتل رویال میراژ دوبی برپا ش��د و در این 
میان جواد سلیم، هنرمند درگذشته عراقی )1919-1961 
( به همراه فرهاد مشیری )هنرمند پرآوازه  ایرانی( توانستند 
با پشت سر گذاشتن هنرمندان هندی، پاکستانی و مصری 
ب��ه رکوردهای 380 و 360 هزار دالری دس��ت یابند. در 
این حراج مجس��مه ای از جواد سلیم، هنرمند درگذشته  
عراق��ی با عنوان »مادر و کودك« که تصویر آن روی جلد 
کاتالوگ بونامز آمده بود، رکورد فروش 384 هزار دالری 
را دریافت کرد. این درحالی بود که به فاصله ای کم بعداز 
س��لیم، فرهاد مش��یری، هنرمند پرآوازه  ایرانی با تابلوی 
»نقش��ه ایران« به فروش 360 هزار دالری دست یافت تا 
به این ترتیب نام ایرانی ها درکنار همس��ایگان عراقی شان 
در سالن حراج زبانزد همه شود. تابلوی مشیری که 185 
در 185 سانتیمتر اندازه دارد، مربوط به سال 2001 است 
و ب��ا تكنیک رنگ روغن و ترکیب م��واد روی بوم اجرا 

شده است. 
مؤسس��ه بونامز در این حراج که ب��ه عرضه  آثار مدرن و 
معاصر خاورمیانه و جنوب آسیا اختصاص داشت، درکنار 
آثار ایرانی ها، آثار هنرمندان کش��ورهای هند، پاکس��تان، 
سریالنكا، س��وریه، مصر، عراق، فلسطین، تونس، لبنان، 

مراکش و.... را هم ارائه کرد. 

 از هنرمن��دان بن��ام هن��دی ای��ن ح��راج می ت��وان ب��ه 
مقبول فداحسین و سیدحیدر رضا اشاره کرد که آثارشان 

به ترتیب 86 و 55 هزار دالر به فروش رفت. 
بنابه بیانیه  مطبوعاتی خانه  حراج بونامز، این خانه از اولین 
حراج خود در مارس 2008 در دوبی، سعی در باال بردن 

تأثیر خود در مارکت هنر منطقه داشته است. 
مهرین ریزوی)رئیس بخش جنوب آس��یای خانه  حراج 
بونامز( در این باره  می گوید: در ماه های گذش��ته، حراج 
بونامز آثار هنری مهمی را برای فروش پیشنهاد و عرضه 
کرده اس��ت. مارکت به سرعت درحال پیدا کردن جایگاه 

قبلی خود اس��ت. در ای��ن میان اس��تراتژی خانه  حراج 
بونام��ز، عرضه  آثار هنری با کیفیت باالس��ت؛ آن هم در 
 ش��رایطی که مارکت هنر معاصر درحال تلوتلو خوردن 

است. 
همچنین مرجان س��لیمانی، نماینده مؤسس��ه بونامز در 
خاورمیانه، ضمن مثبت خواندن شرایط فعلی مارکت هنر 
ای��ران در عرصه  بین الملل، می گوید: در طی چند س��الی 
که از حضور هنرمندان ایران در حراج ها و نمایشگاه های 
خارجی می گذرد، ش��اهد این مسأله بوده ایم که هنر این 
هنرمندان ضمن پیش��تاز بودن در باالترین درجه اهمیت 
و اعتبار قرار داشته است. با برگزاری حراج های اخیر در 
منطقه، استقبال از هنر ایران از مرزها فراتر رفته و بنابراین 

آینده ای روشن در انتظار آن خواهد بود. 
مؤسسه بونامز پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری 
برای اینكه بتواند آثار بیش��تری را از هنرمندان خاورمیانه 
و به خصوص هنرمندان ایران به فروش برساند، این آثار 

را به نیویورك برد.
این آثار درکنار آثار هنرمندان مطرح فرانسوی، آمریكایی، 
انگلیس��ی، ایتالیای��ی و مكزیك��ی عرضه ش��د. درمیان 
هنرمندان ایرانی نام هنرمندانی چون عباس کیارس��تمی، 
پرویز تناولی، فریده الش��ایی، مارک��و گریگوریان و... به 
چشم می خورد. در میان هنرمندان دیگر کشورها، نام های 
 بزرگی چون آگوس��ت رنوار، پابلو پیكاس��و، فرنان لژه، 
ژان میش��ل باس��تیاك، جیم دین و دایمن هرس��ت دیده 
می شد. در آن حراج، فرهاد مشیری توانست به رقم فروش 

80 هزار دالری برسد.

عراقی ها و ایرانی ها در حراج بونامز رکورد شکستند 
ان ش��اءا... اگر به درجه ش��هادت نائل 
ش��دم خواس��ت خودم بوده و این تنها 
آرزوي من است و راه، راه انبیاست. با 
افتخار مي گویم شهادت را پذیرفته ام و 
امیدوارم با ریختن خون شهدا، انقالب 
اس��المي تداوم یابد. اگر خواس��تید مرا 
تشییع کنید دس��تانم را بیرون از تابوت 

بگذارید ت��ا آن هایي که ش��ب و روز 
دنبال خوردن حق مس��ضعفان هس��تند 
ببینند که با دس��ت خالي به سوي خدا 
مي رویم و چش��مانم را ب��از بگذارید 
 ت��ا آن هایي ک��ه کورکورانه به بي راهه 
م��ي رون��د ببینن��د که م��ن راه��م را 

کورکورانه انتخاب نكردم. 

معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي گفت: باید براي مكان 
نمایش��گاه کتاب تهران هرچه سریعتر 
تصمیم گیري شود؛ البته به دلیل مشكل 
مصل��ي ته��ران فكر مي کن��م در هیأت 
دولت ای��ن موضوع ب��ه زودي مطرح 

شود. 
بهم��ن دري، مع��اون فرهنگ��ي وزیر 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المي در آیی��ن 
پایان��ي س��یزدهمین دوره جایزه کتاب 
فص��ل در جم��ع خبرن��گاران، درباره 
نمایش��گاه کتاب فرانكفورت که از 14 
ت��ا 18 مهرماه در کش��ور آلمان برگزار 
شد و همچنین تمهیدهایی براي برپایي 
نمایش��گاه کتاب ته��ران گفت: اجراي 
بازي هاي سنتي کودکان ایراني، اهداي 
بسته هاي فرهنگي در قالب لوح فشرده 
و کااله��اي تبلیغاتي ب��راي کودکان و 
همراهان آن ها، بس��یار جال��ب و قابل 

توجه بود. 

مع��اون ام��ور فرهنگي ارش��اد، با ابراز 
خرس��ندي از طراح��ي غرفه ای��ران با 
نمادهاي س��نتي و بوم��ي و ملي اظهار 
داش��ت: ای��ن موض��وع هم ب��ر میزان 
اس��تقبال کنندگان از غرفه ایران افزوده 
ب��ود و غرفه ایران را از س��ایر غرفه ها 
متمایز کرد؛ امس��ال براساس ارزیابي  ها 
در خ��ارج از مجموع��ه اعالم ش��د که 
ایران در این نمایش��گاه حضور فعال و 
جدي داش��ته؛ البته با توجه به فرصت 
اندك، از این نمایش��گاه ره آورد خوبي 
داش��تیم، به ویژه از بخش هاي مختلف 
غرف��ه محدود ای��ران و به خصوص از 
 بخش کودك و نوجوان استقبال فراواني 

شد. 
آثار مؤلفان ايراني به 12 زبان زنده 

دنیا ترجمه مي شود 
معاون امور فرهنگي در ادامه سخنان خود 
با اش��اره به امضای تفاهم نامه با مسئوالن 
این نمایشگاه عنوان کرد: پس از برگزاري 
جلسه ها، توافقنامه هاي فراواني با ناشران 
خارجي به امضاء رس��ید ت��ا کتاب های 
ایراني به 12 زبان زنده دنیا ترجمه شوند. 
دري در ادام��ه درباره نمایش��گاه کتاب 
تهران ابراز داش��ت: تا به امروز 4 جلسه 
تهران  کتاب  نمایش��گاه  سیاس��تگذاري 
تشكیل ش��ده و تا پایان سال قرار است 
طبق جدول زمان بندي ش��ده 13 جلسه 

برگزار شود.

سردار شهید عباس کردآبادي 

معاون امور فرهنگي ارشاد خبر داد:
تعیین تکلیف مکان نمایشگاه کتاب تهران 

توسط هیأت دولت

روزی بود...

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.

آگهی تجدید مناقصه
شماره 89/7281/ ص مورخ 1389/7/19)نوبت اول(

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد اجرای عملیات نازک كاری مسجد طرح 
مهر )محله E5( اين شهر را به صورت مترمربع زيربنا به شركت های دارای حداقل رتبه 5 

ساختمان از طريق مناقصه واگذار نمايد.
و  مناقصه  شرايط  از  آگاهی  شود جهت  می  دعوت  شرايط  واجد  های  كلیه شركت  از  لذا 
پايگاه  به   1389/8/1 مورخ  اداری  وقت  پايان  تا   1389/7/21 تاريخ  از  اسناد  دريافت 
 http://iets.mporg.ir يا   WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM اينترنتی 
يا به شركت عمران شهر جديد فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر مراجعه 

نمايند.

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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عكس روز )صنايع دستي(

به همت حوزه  هنري استان اصفهان:
كتاب »نقاشي معاصر اصفهان« به چاپ رسيد 

» نياز« به جشنواره رضوي راه يافت

به گزارش ایمنا، کتاب »نقاشي معاصر اصفهان« توسط 
حوزه  هنري استان اصفهان به چاپ رسید.

ای��ن کتاب با حمای��ت حوزه  هنري اس��تان اصفهان، 
انجم��ن هنرمندان نقاش اصفهان و مؤسس��ه  فرهنگي 

هنري صبا مهرماه امسال منتشر شد.
کتاب »نقاش��ي معاصر اصفهان« در ش��مارگان 1500 
نسخه در قطع خشتي توس��ط نشر حسین فهمیده به 
چاپ رسیده که داراي 150 صفحه  گالسه مي باشد و 

شامل 120 اثر از نقاشان معاصر اصفهان است.
آثار بخ��ش ویژه  این کت��اب متعلق به پیشكس��وتان 
نقاش��ي اصفهان مانند ضیاءالدین امامي، اکبر میخک، 
پورصفا، نعمت الهي و... مي باشد و بخش دیگر کتاب 

نیز ش��امل آثاري از هنرمندان نق��اش مانند بهادراني، 
اریسیان، ایران پور و... است.

در ابت��داي این کتاب آمده اس��ت: مجموعه  آثار ارائه 
شده در این کتاب گزیده اي است از نمایشگاه نقاشي 
معاصر اصفهان که با پیگیري انجمن هنرمندان نقاش 
اصفه��ان و حمایت ح��وزه  هنري اس��تان اصفهان و 
فرهنگستان هنر در پاییز سال 1389 در محل مؤسسه  

فرهنگي هنري صبا برگزار گردید.
»نقاش��ي  نمایش��گاه  ک��ه  مي س��ازد  خاطرنش��ان 
معاص��ر اصفهان« ب��ا نمایش 250 اث��ر از 25 مهرماه 
 ال��ي 25 آبانم��اه در گال��ري صب��ا ته��ران برگ��زار 

مي گردد.

زاینده رود
فیلم انیمیش��ن »نی��از« به تهیه کنندگ��ي و کارگرداني 
»حس��ن علیرضای��ي« به عن��وان یك��ي از فیلم هاي 
منتخ��ب به دومین جش��نواره پویانمای��ي رضوي راه 
یاف��ت. علیرضای��ي ک��ه نویس��ندگي نی��از را هم بر 

 عهده داش��ته، این فیلم را در س��ال 86 تولید کرده و 
مجید صابري به عنوان انیماتور و اعظم لطفي با سمت 
مدیر تولی��د، او را در این اثر یاري داده اند، فیلم نیاز 
سال گذشته نیز به عنوان یكي از فیلم هاي منتخب در 
جشن تصویر سال در ش��هر تهران اکران شد. دومین 
جش��نواره پویانمایي رضوي در ش��هر گرگان برگزار 
م��ي گ��ردد و عیلرضایي براي دومین س��ال پیاپي در 
بخش مس��ابقه این رویداد عظیم فرهنگي که از جمله 
برنامه هاي هشتمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( 
محس��وب مي گردد؛ ب��ه عنوان نماینده اي از ش��هر 
اصفهان حضور خواهد داش��ت. حسن علیرضایي که 
در زمینه بازیگري هم پرکار نشان مي دهد این روزها 
سریال هاي مختارنامه و قفسي براي پرواز را بر روي 

آنتن شبكه اول سیما دارد.


