
معاون عمراني استاندار اصفهان 
گفت: ش��وراهاي اسالمي باید 
 برنام��ه ری��زي ب��ا اس��تفاده از
برنامه هاي فراتر از جمله برنامه 

پنجم توسعه داشته باشند.
شریعت  الدین صمصام  جمال 

در همایش روز ملی شوراها  با اشاره به ...

مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و 
از  بهسازی ش��هرداری اصفهان 
اجرای ده پروژه در جنوب ميدان 
نقش جهان ازس��وی شهرداری 
خب��رداد و گفت: س��اماندهي و 
طراحي ب��اغ زره س��ازان و باغ 

مجدالعلما، احياي مجموعه خانه هاي شریعتمدار...

معاون عمراني استاندار: 
15 شهر دیگر به استان اضافه می شود

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان: 

ده پروژه در جنوب ميدان 
نقش جهان اجرا می شود
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 صفحه 4

 صفحه 4

آمادگی ایران برای همكاري
در نهایي شدن رژیم حقوقي دریاي خزر 
صفحه 2

نماین��ده مردم شهرس��تان هاي 
فارسان، اردل، كيار و كوهرنگ 
اس��المي  در مجلس ش��وراي 
كميس��يون  اعض��اي  گف��ت: 
آموزش و تحقيقات مجلس به 
كاركرد دانش��گاه پيام نور نگاه 

مثبت و قابل قبولی دارد. نوراله حيدري در بازدید از ...

نماینده مردم فارسان در مجلس :
نگاه مثبت مجلس

به عملکرد دانشگاه پيام نور

 صفحه 4

در پی اقدامات اخیر عربستان؛
رئيس فراكسيون روحانيون مجلس
خواستار توقف عمره مفرده شد

خردادماه امسال
نمایشگاه رسانه هاي 

دیجيتال كشور
 در شهركرد برپا مي شود

مدیركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي چهارمحال 
و بختي��اري از برپایي نمایش��گاه رس��انه هاي 
دیجيت��ال كش��ور در خ��رداد م��اه امس��ال در 
ش��هركرد خبر داد. حس��ين گنجي در نشست 
هماهنگ��ي برگ��زاري ای��ن نمایش��گاه اظهار 
 داش��ت: ای��ن نمایش��گاه ب��ا حض��ور بيش از

100 توليدكنن��ده معتبر نرم افزاري كش��ور در 
محل دائمي نمایش��گاه هاي بين المللي شهركرد 
برگزار مي شود. وي ادامه داد: در این نمایشگاه 
نرم افزارهاي علمي، كمك آموزش��ي، مهندسي، 
پزش��كي و انواع برنامه ها و بازي هاي مجاز به 
عالق��ه مندان و بازدیدكنندگان ارائه مي ش��ود. 
گنجي حمای��ت از توليدات ملي در راس��تاي 
رشد و توسعه فرهنگ دیني را مهم ترین هدف 
از برگزاري این نمایش��گاه عنوان كرد و افزود: 
ایجاد بس��تري مناسب در راس��تاي حمایت از 
توليدات منطبق با فرهنگ بومي، ملي و اسالمي 
در حوزه رس��انه هاي دیجيت��ال از اهداف مهم 

برگزاري این نمایشگاه است.
 وي با اش��اره به نقش مهم فناوري و اطالعات 
در زندگ��ي انس��ان ها، تصریح ك��رد: با تحول 
نظ��م اجتماعي به جامعه اي ك��ه آن را به طور 
كل��ي جامعه اطالعات��ي مي خواني��م، دانش و 
اطالعات نقش محوري و فزاینده در جنبه هاي 
مختل��ف زندگي انس��ان ها ب��ر عه��ده دارند. 
مدیركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي چهارمحال 
و بختي��اري بر ضرورت تجهيز این اس��تان به 
مراكز و مجتمع هاي فرهنگ��ي دیجيتالي تأكيد 
كرد و افزود: با توجه به تهاجم فرهنگي دشمن 
و تهدیدي كه از س��وي آنان متوجه جوانان و 
نوجوانان كش��ور و استان  مي شود، الزم است 
خ��ود را به ابزار ها و محصوالت فرهنگي دیني 

تجهيز و به مقابله با آن بپردازیم.

آگهي مزایده

طريق  از  را  زير  مشروحه  مستغالت  و  امالك  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرداري 
مزايده به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات 
امالك از تاريخ نشر آگهي همه روزه به جز ايام تعطیل در ساعات اداري به امور 
قراردادها واقع در میدان امام حسین )ع(،  ساختمان شهرداري مركزي مراجعه و 
نسبت به كسب اطالعات و تهیه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين مهلت ارسال 

پیشنهاد قیمت تا پايان وقت اداري مورخ 90/2/26 مي باشد.
1- فروش يك واحد آپارتمان به مساحت 85 مترمربع واقع در خانه اصفهان، 

بلوار كاج
2- فروش پنج واحد تجاري واقع در سپاهان شهر، جنب ايستگاه CNG با كاربري 

خدمات خودروئي به مساحت حدود 54، 67، 68 و 120 مترمربع.
3- فروش يك واحد دفتر كار واقع در خیابان هزارجريب، مجتمع تجاري اداري 

فراز به مساحت 82/20 مترمربع.
و  مسكوني  تراكم  بانضمام  مترمربع  زمین حدود 2008  قطعه  يك  فروش   -4

تجاري واقع در خیابان آيت ا... اهتمام.
شرايط مزايده:

1- ارائه سپرده شركت در مزايده به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي.
2- در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداري 
نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
3- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

4- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي باشد.
شهرداري اصفهان

اداره روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

برگزاری آزمون تعیین تكلیف  معلمان حق التدریس
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 

در اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر 
دارد همزمان با سراسر كشور به منظور تعیین تكلیف افرادی كه از تاريخ 79/1/1 به بعد به 
صورت حق التدريس و يا در سال های اخیر از طريق شركت های خدمات آموزشی حداقل 12 
ساعت تدريس در هفته و يك سال تحصیلی در مدارس دولتی با آموزش و پرورش به صورت 
غیر مستمر همكاری داشته اند و همچنین در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار به طور غیر 
مستمر همكاری نموده اند، برای رشته های آموزش ابتدايی، آموزش استثنايی و مراقب بهداشت 
ويژه مدارس ابتدايی مناطق روستايی آزمون برگزار نمايد. لذا تمامی افراد واجد شرايط دارای 
مدرك تحصیلی دانشگاهی رشته های مذكور و ساير رشته ها بايد برای ثبت نام از تاريخ 

90/2/5 لغايت 90/2/18 به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند.
افراد مشمول در صورت عدم مراجعه برای ثبت نام به موقع و يا در صورت شركت در آزمون 
و عدم كسب حد نصاب الزم از ادامه خدمت در آموزش و پرورش محروم خواهند شد و در 

آينده هیچگونه ادعا و اعتراضی در خصوص موضوع مزبور پذيرفته نخواهد شد. 

تذكر مهم: معلمین حق التدريس كه با آموزش و پرورش همكاری مستمر داشته و در حال 

حاضر اشتغال دارند و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مشمول ماده 5 قانون تعیین تكلیف 

معلمین حق التدريس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 88/7/15 مجلس شورای 

اسالمی )آموزشیارانی كه بعد از تاريخ 1380/8/8 در نهضت سوادآموزی دارای بیش از 

شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط اينكه در حال حاضر با نهضت همكاری داشته باشند( 

نیاز به ثبت نام و شركت در آزمون مزبور ندارند.

م الف : 1460
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سراسری
جهان نما نصف النهار

 
كارمندان بندر الحديده رئيس هيأت 

بنادر يمن را از دفتركارش بيرون كردند
پایگاه اطالع رس��اني الصحوه نت یمن روز سه شنبه نوشت: منابع محلي 
در ش��هر الحدیده گفتند كه پس از افشاي فساد مالي عيسي هاشم رئيس 
هي��أت بنادر یم��ن ، نزدیك به 400 تن از كارمن��دان این بندر، وي را از 
دفتر كارش بيرون كردند.  این مقام یمني متهم به مصادره حقوق كارگران 

است. 
مناب��ع مطلع ب��ه الصحوه نت گفتند ك��ه كاركنان بنادر پ��س از آن كه از 
اقدامات خودس��رانه رئيس هيأت بنادر كه از سوي عبده بورجي، معاون 
 دفت��ر علي عبدال��ه صالح حمایت مي ش��د جلوگيري كنند ، خودش��ان
دس��ت به كار ش��ده و با بيرون ران��دن وي از دفتر كارش نگذاش��تند از 

خودروي دولتي استفاده كند و از ورود او به بندر نيز جلوگيري كردند.
این منابع مطلع خاطر نشان كردند كه كاركنان هيأت بنادر یمن در گذشته 
از ضایع ش��دن حقوق خود و فس��اد گس��ترده اي ك��ه درون هيأت بود 
شكایت داشتند و چاره اي ندیدند جز این كه به سوي دفتر هاشم یورش 

برده و وي را با زور از این محل بيرون كنند. 
در ادامه این خبر آمده اس��ت: بعد از ظهر امروز زماني كه عيس��ي هاشم 
قصد داش��ت به مح��ل كار خود برود، كارگران كه كميته امنيتي تش��كيل 
داده ان��د، دوباره مانع ورود وي به دفتر كارش ش��دند، زیرا نگران بودند 
این مقام یمني مدارك و اسناد را نابود كند. این منابع مطلع یادآور شدند 
كه اس��تاندار الحدیده جانش��ين این مقام یمني شد و برخي اخبار حاكي 
از آن اس��ت كه براي بازگرداندن هاش��م بر سر كار، رایزني هایي در حال 

انجام است. 
كارگران بندر الحدیده تهدید كردند در صورتي كه به خواس��ته هاي آنان 
مبني بر بركناري رئيس هيأت بنادر و محاكمه وي و بازگرداندن حقوقشان 

اقدامي نشود، آنان فعاليت در این بندر را متوقف مي كنند.

صالحي در تركمنستان:
مرو، شهر توريستي شود

وزی��ر امور خارجه آمادگي ایران را براي مطرح ش��دن مرو به عنوان یك 
مكان توریستي ، اعالم كرد.

علي اكبر صالحي پس از ورود به شهر مرو و بازدید از قدمگاه امام رضا)ع( 
و آرامگاه سلطان سنجر، بقعه یوسف همداني صوفي بزرگ و یزید اسلم 
از صحابه پيامبر، در جمع خبرنگاران با اشاره به این كه ایران این توانایي 
را دارد كه با كمك كشور تركمنستان شهر مرو را به عنوان مكان توریستي 
آسياي مركزي مطرح كند، اظهار داشت: اميدواریم با همكاري دو كشور، 

در آینده شاهد رفت وآمد ایرانيان به این مكان مقدس باشيم. 
وي اف��زود: عالقه ایرانيان به اهل بيت)ع( خصوصاً امام رضا)ع( بس��يار زیاد 
 اس��ت و این مسأله مي تواند دليل مهمي براي رفت وآمد آنان به اینجا باشد و

به طور قطع ساالنه، صدها هزار نفر به این مكان مقدس خواهند آمد.
وزیر امور خارجه كش��ورمان به قدمت تاریخي مرو اش��اره كرد و گفت: 
این شهر در مسير جاده ابریشم قرار دارد، بسيار آباد و حاصلخيز است و 
مفاخر بزرگي در آن آرامگاه دارند. صالحي با اش��اره به این كه شهر مرو 
پایتخت جهان اس��الم بوده اس��ت، تصریح كرد: قدمگاه امام رضا)ع( در 
اینجا بوده و ایش��ان در همين شهر به شهادت مي رسند و طبق وصيتشان 

به مشهد مقدس برده مي شوند.
 

روسيه:
از جنگ عليه ليبي حمايت نمي كنيم

س��رگئي الوروف، وزی��ر امور خارجه روس��يه با تأكيد ب��ر موضع قبلي 
كشورش مبني بر توقف حمالت نظامي به ليبي گفت: از هرگونه قطعنامه 
جدید س��ازمان ملل كه بر ادامه اس��تفاده از حمله و خش��ونت عليه ليبي 

داللت داشته باشد، حمایت نخواهيم كرد.
بخش انگليسي س��ایت اینترنتي خبرگزاري ریانووس��تي روسيه با اعالم 
این خبر، به نقل از الوروف نوش��ت: روس��يه تنها در صورتي از هرگونه 
قطعنامه جدید سازمان ملل در خصوص ليبي حمایت خواهد كرد كه در 
آن بر پایان خش��ونت در ليبي و ضرورت مذاك��ره طرف هاي درگير در 
این كش��ور تأكيد شود. الوروف در عين حال در سخنان خود اشاره كرد 
كه فعاًل قطعنامه جدیدي در خصوص ليبي در دس��تور كار شوراي امنيت 

سازمان ملل نيست.
روس��يه در حالي به دنبال توقف حمالت آمریكا و غرب عليه ليبي است 
كه كاخ سفيد به تازگي رایزني هاي جدیدي را با همپيمانان اروپایي خود 

براي بررسي ادامه حمالت نظامي عليه ليبي آغاز كرده است.

بر اساس نتایج یك نظرسنجي جدید
مردم مصر خواهان يك قانون اساسي 

اسالمي هستند
نتای��ج یك نظرس��نجي جدید نش��ان م��ي دهد كه بيش��تر م��ردم مصر 
معتقدن��د قوانين كشورش��ان باید مطاب��ق آموزه هاي قرآن كریم باش��د. 
براس��اس نتيجه نظرس��نجي مؤسس��ه آمریكایي پيو، همچنين از گرایش 
 مصري ه��ا به عضویت احزاب دیني در دولت آتي كشورش��ان حكایت

دارد.
تحقيق مؤسسه پيو در آستانه انتخابات پارلماني ماه سپتامبر )شهریور ماه( 
مصر كه نخس��تين مورد از زمان س��قوط حسني مبارك از كرسي ریاست 

جمهوري این كشور است، منتشر شد.
پيش بيني مي ش��ود احزاب اس��المي نتای��ج خوب��ي را در انتخابات یاد 
 ش��ده كس��ب كنند. نظرس��نجي مؤسس��ه پيو از 24 مارس ت��ا 7 آوریل
 )4 ت��ا 18 فروردی��ن( ب��ه صورت مصاحبه ب��ا یك هزار مص��ري انجام

شد.
 

فاش شدن سفر مخفيانه رئيس
سازمان جاسوسي آمريكا به تركيه

یك روزنامه تركيه فاش كرد، لئون پانتتا رئيس س��ازمان جاسوسي آمریكا 
– س��يا - اواخر ماه مارس گذش��ته به مدت پنج روز س��فر مخفيانه اي به 

تركيه داشته است.
پای��گاه اینترنتي روزنامه صباح تركيه روز س��ه ش��نبه با اعالم این مطلب 
اف��زود: رئيس س��يا ش��بانه وارد آنكارا ش��د و ش��بانه نيز تح��ت تدابير 
امنيتي ش��دید، این كش��ور را ترك كرد. روزنامه صباح كه به حمایت از 
دولت رجب طيب اردوغان، نخس��ت وزیر تركيه اش��تهار دارد، نوشت: 
رئيس س��يا در این س��فر مخفيانه با مسئوالن س��ازمان اطالعات و ستاد 
 ارت��ش تركيه در م��ورد تحوالت كش��ورهاي عربي بح��ث و تبادل نظر

كرد.
صب��اح با عنوان این كه در این دیدارها مهم ترین موضوعات، روند امور 
در ليبي و س��وریه بوده اس��ت، اضافه كرد: رئيس س��يا تحوالت ليبي را 

بحران و تحوالت سوریه را آستانه دوران حساس ارزیابي كرد.
در این دیدارها موضوع تغيير رژیم در س��وریه، حفظ جان بش��ار اسد و 
اعض��اي خانواده وي و ایجاد موازنه اي بين قدرت حاكم و مخالفان اهل 

سنت در سوریه مورد بحث قرار گرفت. 

جهان نما نصف النهار

استفاده ابزاري از تشكيل كشور فلسطيني

جهان نما

در كش��اكش قيام هاي مردمي خاورميانه 
و محوری��ت یافتن موضوع فلس��طين در 
شعارهاي سياستمداراني كه به دنبال جلب 
آراي مردمي هس��تند، رژیم صهيونيستي 
و غ��رب با طرح مجدد تش��كيل كش��ور 
فلس��طيني به دنبال تالش براي كاستن از 
فشار افكار عمومي هستند.  با وجود ارائه 
طرح باراك اوباما درباره تش��كيل كش��ور 
مس��تقل فلس��طيني و نيز حمایت برخي 
سياستمداران غربي و اروپایي از آن، هنوز 
موضع گيري هاي متناقضي در س��خنان 
مقام هاي غربي و صهيونيستي به چشم مي 
خورد. توجه به این نكته كه سال هاست از 
وعده كشورهاي غربي براي تشكيل كشور 
مستقل فلسطيني كه البته به هيچ وجه حق 
فلسطيني ها را برآورده نمي كند مي گذرد، 
با این حال عملي ش��دن آن به وعده هاي 
مبهم در هنگام فشار مقاومت و جنبش هاي 
مردمي محدود بوده است. در مقطع فعلي 
نيز كه اسالم گرایي خاورميانه را دربر گرفته 
اس��ت، مقام هاي رژیم صهيونيستي براي 
كاس��تن از فشار خشم مردمي كه متحدان 
ای��ن رژیم را یكي پ��س از دیگري از پاي 
در م��ي آورد به دنبال چنين راه هایي براي 
فرار و فرافكني هس��تند. م��ي توان گفت 
كه ارائه جدیدترین طرح از س��وي باراك 
اوباما به منظور تش��كيل كشور فلسطيني 
در مرزهاي 1967، نشان از وعده اي دیگر 
براي حل مسأله صلح ميان فلسطين و رژیم 
صهيونيس��تي دارد. پس از اعالم حمایت 
اتحادیه اروپا، باراك اوباما از طرح جدیدي 
براي حل مناقشه ها ميان گروه هاي مقاومت 
فلسطيني و رژیم صهيونيستي در تشكيل 
كشور فلسطيني نام برد. این اصول شامل 
پذیرش تشكيل كشور مستقل فلسطيني با 
 محوریت مرزهاي سال 1967 و در مقابل
چش��م پوش��ي طرف فلس��طيني از حق 
بازگشت آوارگان فلس��طيني سال 1948، 
توافق براي انتخاب ش��هر قدس به عنوان 
پایتخت دوم رژیم صهيونيستي و فلسطيني 
و در نهایت تضمين امنيت رژیم صهيونيستي 
اس��ت. این در حالي است كه طرف هاي 
فلس��طيني خواه��ان بازگش��ت آوارگان 
فلسطيني به سرزمين مادري خود هستند.
گفتني است س��امي ابوزهري سخنگوي 
جنبش حماس در پاس��خ به اقدام آمریكا، 
 ضم��ن رد ط��رح آمری��كا آن را وعده اي
تو خالي براي تش��كيل كش��ور فلسطيني 
عنوان ك��رد. وي در خصوص حذف حق 
بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين آبا 
و اج��دادي خود گفت: جنبش حماس از 
هرگونه كمك و حمایت سياسي از مسأله 
فلس��طين استقبال مي كند، اما تا زماني كه 
سرزمين فلسطين در دست اشغالگران باشد، 
سخن گفتن تشكيالت رام ا... درباره تشكيل 
كشور فلسطين بي ارزش و بي اهميت است 
و باید به جاي تشكيل كشور خيالي، براي 
جلب حمایت طرف هاي بين المللي از پایان 

اشغالگري رژیم صهيونيستي تالش كنند. 
 اتحادیه اروپا نيز اواخر س��ال گذش��ته در
بياني��ه اي، آمادگي این اتحادی��ه براي به 
رسميت شناختن مرزهاي كشور مستقل 
فلسطين را منتشر كرد. وزراي این اتحادیه 
ضمن اع��الم پایدار ب��ودن موضع خود، 
شهرك سازي رژیم صهيونيستي را مانعي 
در سر راه تحقق صلح اعالم كردند. عالوه 
بر اتحادیه اروپا، بيش از 100 كشور دیگر 
مرزیندي 1967 را به رس��ميت شناخته و 
از آن حمایت كرده اند. این مرزها ش��امل 
اراضي ش��رق قدس، كرانه باختري و نوار 

غزه نيز مي شود. 
كاترین اش��تون، مسئول سياست خارجي 
اتحادیه اروپا نيز رسيدگي به پرونده صلح 
فلس��طين را وعده داد و از تشكيل كشور 
فلس��طيني در ماه هاي آینده س��ال جاري 
س��خن گفت. به گفت��ه وي، همانطور كه 
در بيانيه  اخير اجالس سران اتحادیه  اروپا 
مطرح شد، اشغالگري رژیم صهيونيستي در 
خاك فلس��طين باید پایان یابد و دو طرف 
در زمينه  راهكار تشكيل دو كشور تالش 
كنند. حمایت برخي سياس��تمداران غربي 
و اروپایي از این طرح در حالي اس��ت كه 

م��ارك تونر، س��خنگوي وزارت خارجه 
آمری��كا در گفتگو با خبرگزاري فرانس��ه 
اعالم كرد: واش��نگتن با طرح فلسطين به 
منظور كشور مستقل فلسطيني در سازمان 
ملل مخالف است و تشكيل كشور مستقل، 

پيشنهاد مناسب و كارآمدي نخواهد بود. 
پایگاه خبري العالم نيز در گزارشي به نقل 
از دني��س راس دس��تيار رئيس جمهوري 
آمریكا در امور خاورميانه در این خصوص 
نوشت: دولت فلسطيني هرگز با قطعنامه 
س��ازمان ملل تش��كيل نخواهد شد، بلكه 
این دولت باید از طریق توافق با نيروهاي 
رژیم صهيونيستي و تحمل آنها ایجاد شود. 
به گفته وي، تالش تشكيالت خودگردان 
براي پذیرش بين الملل��ي در این زمينه با 
شروع مجدد شهرك سازي از سوي رژیم 

صهيونيستي به بن بست رسيده است. 
یك��ي از نمایندگان آمری��كا در واكنش به 
فعاليت تشكيالت خودگردان در فلسطين 
 و تش��كيل دول��ت مس��تقل، از توق��ف
كمك هاي مالي آمریكا س��خن گفت. به 
گزارش روزنامه جروزالم پست چاپ رژیم 
صهيونيستي،كي گرنگر یكي از نمایندگان 
جمهوري خواه مجلس آمریكا به رسميت 
ش��ناختن فلس��طين به عنوان یك كشور 
مستقل را عامل تأثيرگذاري به كمك هاي 

مالي آمریكا به این تشكيالت اعالم كرد. 
گرنگر ضم��ن تهدید گروه تش��كيالت 
خودگ��ردان، از توقف كم��ك هاي مالي 
آمریكا در صورت ادامه فعاليت این گروه 
خبر داد. پيش��تر نيز نير بركات ش��هردار 
صهيونيستي قدس اشغالي، تشكيل كشور 
مستقل فلسطين را منتفي اعالم كرده بود. 
ب��ه گفته وي این كه ش��رق بيت المقدس 
پایتخت كشور مستقل فلسطين شود، هرگز 
تحقق نمي پذیرد، چرا كه وي اجازه نخواهد 
داد. برخالف موضع گيري منفي ش��هردار 
قدس اش��غالي در این خص��وص، پایگاه 
خبري بي بي س��ي در در همين راستا طي 
گزارشي، از اعالم حمایت ده ها شخصيت 
صهيونيس��تي، از تشكيل كشور فلسطيني 
خبر داد. در ميان این شخصيت ها 17 برنده 
جایزه دستاورهاي علمي و پژوهشي رژیم 
صهيونيستي نيز حضور دارند كه به اعتقاد 
آنان كشور فلسطين باید در مرزهاي 1967 
تشكيل ش��ود. برخي از تحليل گران این 
نمایش موافقت روشنفكران صهيونيست 
با تشكيل كشور مستقل فلسطيني را عملي 
براي جلب افكار عمومي ارزیابي مي كنند. 
در حال��ي كه مقام هاي غرب��ي مدعي در 
دستور كار قراردادن تشكيل كشور فلسطيني 
در سال جاري هستند، محمود عباس  رئيس 
تشكيالت خودگردان فلسطين نيز دوباره به 
ش��وراي امني��ت روي آورد و خواهان به 

رسميت شناخته شدن فلسطين شد. 
وي گفت: ما خود را به تش��كيل كش��ور 
مس��تقل خود در پایان روند مذاكرات در 
ماه سپتامبر پایبند كردیم. مسائل زیادي براي 
گفتگو و بحث درباره آن وجود دارد و آنها 
را در سازمان ملل مطرح مي كنيم و از آنها 

مي خواهيم كه به ما پاسخ بدهند. 
گفتني اس��ت در روزهاي اخي��ر تركيه و 
فرانسه نيز حمایت خود را از تشكيل كشور 
مستقل فلسطيني اعالم كرده اند. به گزارش 
مطبوعات تركيه، نماینده تركيه در جلسه 
خاورميانه س��ازمان ملل متحد، از جامعه 
بين الملل خواس��ت تا با مردم فلس��طين 
اعالم همبستگي كرده و براي ایجاد صلح 
در این كشور تالش كنند. به گفته ارطغرل 
آپاكان تشكيالت خودگردان فلسطين این 
صالحيت را دارد كه به رس��ميت شناخته 
ش��ود. فرانس��ه نيز در ماه س��پتامبر سال 
 جاري فلس��طين را به رس��ميت خواهد
ش��ناخت. توجه ب��ه دوره ه��اي تاریخي 
گذشته از طرح اسلو تاكنون نشان مي دهد 
كه از تش��كيل كشور مستقل فلسطيني به 
عنوان اب��زاري براي به آینده موكول كردن 
خواسته هاي فلسطينيان و مشغول داشتن 
آنها به اميدي مبهم اس��تفاده ش��ده است، 
ضمن این كه دولت قانوني فلسطين در غزه 
مستقر است و اصوالً در مذاكرات حضور

 

ندارد.

جهان نمانصف النهار نصف النهار

مش��اور رئيس جمهوري اس��المي ایران در امور 
دریاي خزر گفت: براي نهایي ش��دن كنوانسيون 
رژی��م حقوقي دریاي خزر ازس��وي پنج كش��ور 
س��احلي این دریا، ایران آمادگي هر نوع همكاري 

را دارد.
 محمد مه��دي آخوندزاده در نشس��ت كارگروه 
تدوین كنوانس��يون رژیم حقوقي دریاي خزر در 
باكو، گفت: رؤساي جمهوري پنج كشور ساحلي 
خزر انتظار دارند كه طي یك سال آینده كنوانسيون 

رژیم حقوقي دریاي خزر آماده شود. 
وي با اشاره به اهميت تهيه این كنوانسيون افزود: با 
تهيه كنوانسيون رژیم حقوقي خزر زمينه هاي ایجاد 
تسهيالت بيش��تر در فعاليت هاي اقتصادي ميان 
كشورهاي منطقه فراهم شده و امكان برخورداري 
مل��ت هاي منطق��ه از ظرفي��ت ه��اي اقتصادي 
منطقه خزر ميس��ر م��ي ش��ود. وي تصریح كرد: 
 خوشبختانه با اهتمام كشورهاي منطقه خزر تاكنون
پيش��رفت هاي خوبي در زمينه اهداف مش��ترك 
كش��ورهاي س��احلي به وجود آمده است. معاون 
وزی��ر امور خارجه و مش��اور رئي��س جمهوري 
اسالمي ایران در امور دریاي خزر اظهار اميدواري 
كرد تا برگزاري اجالس بعدي س��ران كشورهاي 
س��احلي خزر در مسكو، پيشرفت هاي خوبي در 

مذاكرات كشورهاي منطقه خزر حاصل شود.
نشست دو روزه كارگروه ویژه تدوین كنوانسيون 

رژی��م حقوقي دریاي خزر ب��ا حضور نمایندگان 
كشورهاي روس��يه ، جمهوري آذربایجان، ایران، 
قزاقستان و تركمنستان روز سه شنبه در باكو آغاز 
ش��د. هيأت نمایندگي جمهوري اسالمي ایران به 
ریاست محمد مهدي آخوند زاده، معاون وزیر امور 
خارجه و مش��اور رئيس جمهوري اسالمي ایران 
در امور دریاي خزر در این نشس��ت شركت كرده 
است. در سومين نشست سران كشورهاي ساحلي 

خزر كه آبان ماه سال گذشته در باكو برگزار گردید، 
بر تدوین هر چه س��ریع تر رژیم حقوقي این دریا 
تأكيد ش��د. نخس��تين اجالس س��ران كشورهاي 
 س��احلي خ��زر در اردیبهش��ت ماه س��ال 81 در

عشق آباد ، دومين اجالس در مهر ماه 86 در تهران 
و س��ومين اجالس در آبان ماه س��ال 89 در باكو 
برگزار ش��د و قرار است نشست بعدي در مسكو 

برگزار شود.

آمادگی ایران برای همكاري در نهایي شدن
رژیم حقوقي دریاي خزر 

در پی اقدامات اخير عربستان؛

رئيس فراكسيون روحانيون مجلس خواستار توقف عمره مفرده شد
رئيس فراكس��يون روحانيون مجلس از علما 
و مراجع تقليد خواس��ت ت��ا اگر به مصلحت 
اس��الم مي دانند، م��ردم را از رفت��ن به عمره 
مفرده نه��ي كند. حجت االس��الم محمدتقي 
رهب��ر در حاش��يه جلس��ه علن��ي مجلس در 
جم��ع خبرن��گاران اظه��ار داش��ت: پولي كه 
مردم مس��لمان ایران براي عمره مفرده هزینه 
مي كنند، آل س��عود صرف خرید اسلحه براي 
كشتار مسلمانان بحرین مي كند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس، كش��تار و سركوب مردم 
بحرین توس��ط نيروهاي نظامي عربس��تان را 
مورد اش��اره ق��رار داد و گف��ت: ایرانيان در 
حال��ي به عمره مفرده مش��رف مي ش��وند كه 
وقایع دلخراش��ي نظير كشتار و هتك حرمت 
مس��لمانان، تخریب مساجد و سوزاندن قرآن 

توسط نظاميان عربس��تان در بحرین صورت 
گرفت��ه اس��ت. وي اف��زود: خواه��ش من از 
علماي بزرگوار این است كه اگر به مصلحت 
اسالم مي دانند رفتن به عمره را متوقف كنند. 
رهبر خاطر نش��ان كرد: زماني كه عربس��تان 
س��عودي حج��اج ایران��ي را در مك��ه و در 
س��ال 66 قتل عام كرد، س��ه سال حج واجب 
متوقف ش��د و در شرایط كنوني لزومي ندارد 
كه پول ملت ایران به جيب آل س��عود برود. 
وي همچنين از وزارت امور خارجه خواست 
تا در روابط كش��ورمان با رژی��م آل خليفه و 
حتي آل سعود در عربستان تجدید نظر و این 
 رواب��ط را قط��ع كند. وي رژی��م آل خليفه و
آل سعود را حاكماني مرتجع توصيف و تأكيد 
ك��رد كه قطع رابطه با این دو كش��ور كمترین 

كاري است كه مي توان انجام داد. وي سئوال 
خبرن��گاري را مبني بر این كه چرا نمایندگان 
به عمره مفرده مش��رف مي ش��وند، بي پاسخ 

گذاشت. 
خبرن��گار دیگ��ري درب��اره عل��ت افزای��ش 
ردیف بودج��ه مربوط به اعزام دانش��جویان 
به عم��ره مفرده در كميس��يون تلفيق مجلس 
س��ئوال كرد كه وي پاس��خ داد ك��ه این كار 
باید متوقف ش��ود و هرگاه كه ش��رایط براي 
اعزام دانش��جویان فراهم ش��د، این بودجه به 
 آن تخصي��ص یابد. رهبر یادآور ش��د: انجام
عمره مفرده یك عمل مستحب است، اما كمك 
به ظالم یك فعل حرام محسوب مي شود و ما 
 نبای��د براي یك كار مس��تحب به ظالم كمك

كنيم.

نصف النهارنصف النهار
با دو نوبته شدن عرضه سكه در بانك كارگشایي

روند كاهش نرخ انواع سكه ادامه دارد

هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح 
جدی��د در معام��الت غيررس��مي ب��ازار 
ته��ران ب��ا 120 ه��زار ری��ال كاه��ش 
 نس��بت ب��ه روز گذش��ته، چهارميليون و

150 هزار ریال به خریداران عرضه شد.
هرقطعه سكه طرح قدیم بهار آزادي با 
10 هزار ریال كاهش قيمت نس��بت به 
روز مورد بررسي، چهار ميليون و 580 
هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. هر 
قطعه س��كه نيم به��ار آزادي نيز دراین 
معامالت با 70 هزار ریال افت نسبت به 
روز مورد بررس��ي، به قيمت دو ميليون 
و 80 هزار ریال و هر قطعه س��كه ربع 
بهار آزادي نيز با 130 هزار ریال كاهش 
نس��بت به دوره مورد بررس��ي به بهاي 

یك ميلي��ون و 240 هزار ریال در بازار 
به فروش رفت. سكه طالي یك گرمي 
نيز دیروز در بازار آزاد تهران با 20 هزار 
ریال كاهش قيمت نس��بت به دوش��نبه 
گذش��ته 580 هزار ریال ب��ه خریداران 
عرضه شد. هر دالر آمریكا در معامالت 
ب��ازار آزاد ارز تهران ب��ا 20 ریال افت 
نس��بت به روز گذشته 11 هزار و 250 
ریال معامله شد. بهاي هر یورو )واحد 
پول اروپا( در این معامالت بدون تغيير 
نسبت به دوره مورد بررسي 16 هزار و 
300 ریال بود. دراین معامالت هر پوند 
انگليس با 30 ریال رشد نسبت به زمان 
مورد اشاره، 18 هزار و 500 ریال خرید 

و فروش شد.

پایتختنصف النهار

رئيس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: با توجه به ابالغ 
ریاست جمهوري و براساس پيشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 

كشور، سهميه سوخت تاكسي ها به صورت منطقه اي ارائه مي شود.
 محم��د رویاني��ان در جمع خبرنگاران افزود: با توج��ه به هماهنگي هاي 
صورت گرفته با شركت نفت و عدم نياز به تغيير كارت سوخت تاكسي ها، 
به دنبال ارائه س��هميه سوخت تاكسي ها به صورت منطقه اي از خردادماه 
در بخش��ي از كشور هستيم. وي افزود: در تهران و سایر شهرهاي كشور، 
براي اجرایي كردن این هدف ضریب مشخص شده است و براساس نياز، 
به تاكس��ي ها سهميه س��وخت ارائه خواهد شد. رویانيان به عنوان مثال به 
ميزان مصرف س��وخت تاكسي هاي برون ش��هري در شهرهایي همچون 
خوزس��تان و آذربایجان اش��اره كرد و گفت: به ط��ور قطع ميزان مصرف 
س��وخت در آذربایجان به واسطه عدم اس��تفاده از كولر كمتر از خوزستان 
خواه��د بود. وي همچنين اعطاي مجوز براي نصب تبليغات بر روي بدنه 
تاكس��ي ها را از دیگر ابالغ هاي ریاست جمهوري به ستاد مدیریت حمل 
و نق��ل و س��وخت اعالم كرد و اف��زود: به منظور حمای��ت و كمك مالي 

 به دارندگان تاكس��ي، پيش��نهاد دادی��م كه مجوز نص��ب تبليغات بر روي
تاكسي ها ارائه شود. 

رئيس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت كش��ور خاطر نش��ان كرد: 
این پيش��نهاد مورد تأیيد ریاس��ت جمهوري قرار گرفته اس��ت و در ابالغ 
ارائه ش��ده از سوي این ستاد، مقرر شد بر روي تاكسي ها تبليغات نصب 
ش��ود و درآمد حاصل از آن به رانندگان تاكس��ي اختصاص یابد. رویانيان 
 اظه��ار داش��ت: در ای��ن ارتباط با ش��وراي هماهنگي وزارت كش��ور نيز
هماهنگ��ي ه��اي الزم ص��ورت گرفت��ه اس��ت و در این مورد به ش��رط 
 لح��اظ ایمني، مجوزهاي الزم ارائه خواهد ش��د. وي همچنين بحث بيمه
تاكسي ها را از دیگر نكات موجود در ابالغيه ریاست جمهوري اعالم كرد 
و افزود: به رغم تصميمات اتخاذ ش��ده در س��ال گذشته مبني بر پرداخت 
50 درصدي س��هم بيمه تاكسي ها از سوي دولت، سهم بيمه این دسته از 
فع��االن بخش حمل و نقل عمومي پرداخت نش��ده ب��ود كه با تصميمات 
 گرفته ش��ده، س��هم بيمه رانندگان تاكس��ي از دولت اخذ و واریز خواهد

شد. 

رویانيان:
سهميه سوخت تاكسي ها منطقه اي مي شود

رئيس كل سازمان امور مالياتي از تعيين ماليات اصناف 
به سياق و روش سال قبل خبر داد و گفت: ماليات 
مش��موالن بندهاي الف، ب و   ج نس��بت به قانون 
تغييرات اندكي خواهد كرد، اما ميزان آن بستگي به 

تصویب مجلس شوراي اسالمي دارد.
 علي عسكري در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران،  
با بيان این كه براي وصول ماليات اصناف روش كار 
مانند سال گذشته خواهد بود، افزود: براساس قانون 
تغييراتي در رویه توافقات با مشمولين بند ج، الف و 
ب انجام مي دهيم، اما تغيير زیادي در محتوا صورت 
نخواهد گرفت. پيش بيني درآمد اصناف در س��ال 
جاري معادل پيش بيني پارس��ال و حدود دو هزار 

ميليارد تومان است. 
وي در مورد گروه هاي جدید اصنافي كه در س��ال 
جاري مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
خواهند شد، گفت: هنوز موضوع تعيين گروه هاي 
جدید مش��مول قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده با 
اصناف و وزارت بازرگاني نهایي نشده است و پس 

از نهایي شدن اعالم خواهيم كرد. 
بدهكاران مالياتي 

عس��كري با بيان این كه طيف ش��ركت هاي داراي 
بدهي معوق طيف زیادي اعم از شركت هاي دولتي 
و خصوصي هس��تند، افزود: این در حالي است كه 
عمده بدهي ها مربوط به شركت هاي دولتي است كه 

باید این بدهي ها به روز شود. 
 ب��ه گفت��ه وي، بخش��ي از بدهي ه��ا مرب��وط به
شركت هاي پخش و پاالیش و همچنين گاز هستند 
كه بخشي از آن در سال گذشته پرداخت و بخشي به 
سال جاري موكول شده است، اما شركت نفت سال 
گذشته تمامي بدهي هاي خود بالغ بر 366 ميليارد 

تومان را در اسفندماه گذشته پرداخت كرده است. 
رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان آن كه بخشي از 

پرونده هاي مالياتي شركت هاي دولتي تعيين تكليف 
شده و تا دو ماه آینده نهایي مي شود، اظهار اميدواري 
كرد امسال بخشي از بدهي هاي شركت هاي دولتي 

دریافت شود. 
طال فروشان و قانون ماليات بر ارزش افزوده 

عس��كري در مورد اجراي قان��ون ماليات بر ارزش 
افزوده براي صنف طالفروشان گفت: سال گذشته 
اعتراضاتي از سوي این صنف براي اجراي این قانون 
صورت گرفت و این قضيه به كميس��يون اقتصادي 
مجل��س و در نهایت مرك��ز پژوهش هاي مجلس 

كشيده شد. 
وي ادامه داد: جلساتي در مركز پژوهش هاي مجلس 
با حضور نمایندگان سازمان امور مالياتي، نمایندگان 
اتحادی��ه طال و جواهر و صاحبنظ��ران اقتصادي و 
نماین��دگان مجلس و مركز پژوهش ها برگزار و در 
نهایت گزارشي از سوي مركز پژوهش ها تهيه و به 

كميسيون اقتصادي مجلس ارسال شد. 
عس��كري اظهارداش��ت: جمع بندي گزارش مركز 
پژوهش ه��اي مجلس در نهایت تأیيد فرآیند قانون 
ماليات بر ارزش افزوده بر اس��اس آنچه كه سازمان 

مالياتي ارائه كرده بود را نشان مي دهد. 
مع��اون وزیر اقتصاد تصریح كرد: اما اتحادیه طال و 
جواهر دوباره مسائل و سئواالتي را مطرح كرد و در 

نهایت حدود هش��ت روز قبل جلسه اي با حضور 
نمایندگان اتحادیه برگزار و جمع بندي هایي حاصل 
شد، اما نمایندگان طالفروشان قانع شدند و قرار شد 
كه صنف طالفروشان براي اجراي قانون ماليات بر 

ارزش افزوده ثبت نام كرده و اظهارنامه ارائه دهند. 
به گفته معاون وزیر اقتصاد تا تاریخ 31 فروردین ماه 
س��ال جاري بالغ بر 9 هزار و 812 طالفروش براي 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كردند، 
البته آنها مي توانند ادامه ثبت نام هاي خود را داشته 
باشند و هيچ محدودیت زماني براي ثبت نام ندارند. 
وي با بيان این كه تاكنون هفت هزار و 539 طالفروش 
اظهارنامه مالياتي ارائه كرده اند، افزود: براي بخشي از 
آنها كه ثبت نام نكرده بودند برگه مطالبه اسناد ارسال 
ش��د و در برگه دوم طلب مالي��ات از آنها صورت 
گرفت كه در نهایت تعدادي از طالفروش��ان توافق 
و برخي اعتراض كردن��د و به هيأت حل اختالف 
مراجعه نمودند و برخي دیگر مراجعه اي نداش��تند 
كه سازمان مالياتي پيگيري هاي الزم را انجام خواهد 
داد. وي اظه��ار اميدواري ك��رد در دوره بعدي تمام 
طالفروش��ان اظهارنامه مالياتي ارائه كرده و ثبت نام 

كنند. 
افزايش ساالنه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 

وي افزایش س��االنه یك درصدي ن��رخ ماليات بر 
ارزش افزوده را بر اساس قانون برنامه پنجم ابالغي 
عنوان كرد و پيش بيني كرد كه امسال تنشي در اجراي 

این قانون وجود نداشته باشد. 
وي با بيان آن كه سازمان امور مالياتي از مسكن خالي 
ماليات دریافت نمي كند،  اظهارداشت: شهرداري ها 
به دنبال دریافت عوارض از مسكن خالي از سكنه 
هستند، اما از سازمان امور مالياتي نيز در خصوص 
مالي��ات ب��ر ارزش افزوده نظرخواه��ي مي كنند تا 

مصداق قانوني آن مشخص شود.

رئيس كل سازمان امورمالياتي:
تعيين ماليات اصناف به روش سال قبل خواهد بود
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آژیر

جوامع مدرن در نيمه دوم قرن بيس��تم 
در ميان خود، ش��اهد ظهور گروه ها و 
فرقه ه��ای دینی جدید ب��وده اند. این 
قبيل فرقه های دینی جدید، گاه برآمده 
و وابس��ته به ادیان بزرگ و كالسيك 
یا س��نتی اند وگاه نيز یكس��ره مستقل 
بوده و جدید م��ي  نمایانند؛ گاه چون 
ادیان كالس��يك، س��ازمان یافته اند و 
گاه چنين نيس��تند. حكایت فرقه های 
عرفانی دروغين، حكایت تلخی است. 
چه زندگی های پرش��ور و نشاطی كه 
تباه شدند. چه روح ها و روان هایی كه 
آرزوی رس��يدن به آرامشی معنوی را 
در س��ر داش��تند، اما با پيوستن به این 
فرقه ه��ا حداق��ل امني��ت روانی خود 
را ني��ز از دس��ت دادن��د؛ كس��انی كه 
ناگهان چش��م ب��از كردن��د و خود را 
ن��ه مرید، بلكه ب��رده اي یافتند كه تنها 
وظيف��ه اش تمكين از خواس��ته های 
ش��هوانی س��ركرده فرقه اس��ت! چه 
روابط زناش��ویی و خانواده اي كه در 
این فرآیند از هم پاش��يد و كودكان و 

فرزندان آنان یتيم شدند. 
برخی از فرقه های دینی جدید یا ادیان 
جایگزین، آش��كارا خطرناكند. آنها به 
خش��ونت ی��ا فعاليت ض��د اجتماعی 
ی��ا به ق��رار گرفتن اعض��ای خود در 
معرض خط��ر فيزیكی دامن مي  زنند. 
تعدادی اندك، اعضا را با خودكش��ی 
دس��ته جمعی به كام مرگ فرستادند یا 
از خش��ونت، شامل قتل عليه آدم هایی 
بيرون از فرقه، حمایت كردند. جامعه 
شناس��ان تذك��ر مي  دهند ك��ه گرچه 
فرقه های خشونت گرا توجه رسانه ها 
را زی��اد جلب می كنند ول��ی آنها تنها 
اقليت كوچك��ی از ادیان جایگزین را 
شامل می شوند. این گروه ها، به نوعي 
دارای رهب��ری فوق الع��اده اقتدارگرا 
هس��تند كه در پی كنترل همه جوانب 
زندگ��ی اعضا بوده و اجازه هيچ گونه 
چ��ون و چرایی را درب��اره تصميمات 
به آنه��ا نمی دهد. ای��ن گونه رهبران 
ممكن اس��ت كه خود را مافوق قانون 
بنشانند و از الزاماتی كه دیگر اعضای 
گروه به آنها ملتزم می ش��وند، مس��تثنا 
كنند فرقه ه��ای خطرناك تمایل دارند 
ك��ه ویژگی های معينی را س��هم خود 

نمایند. 
آنها اغلب س��ناریوی روز رستاخيز را 
تبلي��غ می كنند كه این امر آزار و اذیت 
از س��وی نيروهای بي��رون از فرقه را 
برایشان مسلم می كند و به تبع آن نياز 
به آمادگی برای یك نبرد قریب الوقوع 
و سرنوش��ت س��از، نبردی نهایی بين 
خير و شر را ایجاد مي  كند. آنها ممكن 
اس��ت كه جهت آمادگی، س��الح های 

آتشين زیادی جمع آوری كنند. 
رهب��ران فرقه، ش��اید اف��راد را برای 
خودكش��ی آماده كنند، كاری كه بنا به 
عقيده گروه، آنها را به جایگاه سعادت 
جاودانه منتقل مي  كند. حجت االسالم 
و المسلمين ش��ریفی، گسترش سریع 
فرقه ه��ای ن��و ظهور را نش��ان دهنده 
مدیریت گس��ترده این جریان برشمرد 
و عنوان كرد: بای��د به این نكته توجه 
داش��ت كه مدیریت گسترده اي پشت 
جری��ان فرقه های نوظهور اس��ت كه 
مبانی اندیش��ه های غرب��ی را در ميان 
م��ردم ترویج مي  كن��د. وی ادامه داد: 
عرفان ه��ای نوظه��ور ب��رای تمام��ی 
سطوح مخاطبان و الیه های اجتماعی 
برنامه ریزی مي  نمایند و همين، دليلی 
بر گسترش و موفقيت های این فرقه ها 

مي  باشد. 
ام��ام  مؤسس��ه  آم��وزش  مع��اون 
خمينی)ره( ی��ادآور گردید: فرقه های 
نو ظهور، برای تبلي��غ تفكرات خود، 
از تمامی ش��گردهای تبليغی، هنری و 
روان ش��ناختی بهره م��ي  برند و برای 
تمامی سطوح مخاطبان، برنامه اي ویژه 
دارند. این فرقه ها، با انتش��ار كتاب ها، 
بازی ها، داس��تان های كوتاه و رمان و 
حتی در عرصه های ورزش��ی، به تبليغ 
تفكرات خود مشغولند. حجت االسالم 
كتاب های  ارائه  والمسلمين ش��ریفی، 
عرفانی، برای تمامی سطوح مخاطبان 
را راهكاری مناس��ب ب��رای مقابله با 
عرفان ه��ای نوظهور دانس��ت و ابراز 
كرد: برای گسترش معنویت اسالمی و 
عرفان درست، باید كتاب های عرفانی 
را برای سطوح سنی و اقشار مختلف 
جامع��ه تهيه و منتش��ر س��ازیم تا كار 
مهمی را در مقاب��ل چنين جریان های 

گمراه انجام داد.

جامعه

حكايت تلخ فرقه های دروغين
علم قربانی چشم و هم چشمی

دانشگاه؛ تحصیل علم یا راهی برای خودنمایی

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

30 درصد سرقت ها در كالنشهر اصفهان سرقت موتورسيكلت است
  كنترل خودروها از نيمه دوم ارديبهشت ماه آغاز مي شود

  زاینده رود

سرهنگ بختياري در جمع خبرنگاران گفت: بيش از 50 درصد سرقت ها 
مرب��وط به س��رقت موتورس��يكلت، داخل خودرو و خودرو اس��ت این 
در حالي اس��ت كه 30 درصد س��رقت ها در كالنش��هر اصفهان س��رقت 
موتورس��يكلت اس��ت. وي ضمن اش��اره به این كه كنت��رل خودروها با 
حساسيت ویژه اي از نيمه دوم اردیبهشت ماه شروع مي شود تصریح كرد: 
بيشتر سرقت هاي كشف شده در مورد خودرو شامل خودروي پراید بوده 
به طوري كه آمار نش��ان مي دهد بيش از 70 درصد سرقت هاي خودرو، 

سرقت خودروي پراید است.
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان گفت: ميزان باالي سرقت خودروي 
پراید ب��ه بحث ایمني این خودرو مربوط مي ش��ود چرا كه صاحبان این 
ن��وع خودرو به ط��ور كامل موارد ایمن��ي مانند اس��تفاده از قفل فرمان، 
دزدگير، قفل پدال و... را رعایت نمي كنند یا اینكه از روي بي دقتي با باز 
گذاش��تن درب خودرو یا گذاشتن سوئيچ در خودرو راه را براي سرقت 
باز مي گذارند و به علت نوع س��اختار این نوع خودرو سارقان به راحتي 

موفق مي شوند. 
س��رهنگ بختياري در بخش دیگر به نامگذاري س��ال جهاد اقتصادي و 
نقش پليس در این س��ال اشاره كرد و افزود: در این خصوص طرح هایي 
 داری��م كه قرار اس��ت دس��تورالعمل آنه��ا نهایي گ��ردد  و روي آن كار

شود.
وي تصریح كرد: یكي از این طرح ها مربوط به مبارزه با قاچاق كاالست 

كه با حساس��يت خاصي وارد این موضوع خواهيم شد حتي در این باره 
یك��ي از مقام هاي كش��وري اعالم كرده كه حاضری��م پليس اقتصادي را 
فعال كني��م. البته دایره فعالي��ت فقط به بحث قاچاق محدود نمي ش��ود 
 بلك��ه مبارزه ب��ا پول ش��ویي، رانت خ��واري، اختالس و.. را نيز ش��امل

مي گردد.

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان اصفهان خاطرنش��ان كرد: امس��ال پليس ما 
دو رویك��رد تعریف ش��ده یكي در بحث راهنمای��ي و ارائه اطالعات و 
پاسخگویي به مراجعان و دیگري حضور با لباس شخصي )تيپ معمولي 

جامعه( مي باشد.
س��رهنگ بختياري درباره رویك��رد دوم گفت: گروهي از نيروها با لباس 
معمولي حضور مي یابند و خالفكار را شناس��ایي كرده و سپس نيروهاي 
انتظامي با لباس مخصوص براي دس��تگيري موارد شناس��ایي شده اقدام 
مي كنن��د. گفتني اس��ت حتي ب��راي موفقيت در عمليات ب��ه ویژه براي 
نيروهاي لباس شخصي دوره هاي آموزشي با عنوان استانداردسازي رفتار 

پليس برگزار شده است و نيرها آموزش كافي دیده اند.
وي همچنين به اهميت حفظ امنيت و آرامش در پارك ها و فضاي س��بز 
جهت اس��تفاده خانواده ها اش��اره و تصریح كرد: بدی��ن منظور در حال 
تنظيم توافقنامه اي با ش��هرداري هس��تيم كه به موج��ب آن طرحي براي 
 هم افزایي مأموریت هاي دو نهاد )نيروي انتظامي و ش��هرداري( پي ریزي

مي شود.
س��رهنگ بختياري در پایان اش��اره ك��رد: به موجب ای��ن توافقنامه قرار 
اس��ت تع��دادي با ضواب��ط ني��روي انتظامي ب��ه كار گرفته گ��ردد و از 
كادري به عنوان هميار پليس در پارك ها و فضاي س��بز اس��تفاده ش��ود 
كه البته تاكنون ش��هرداري از این طرح اس��تفاده ك��رده و تصميماتي بين 
 دو نه��اد رد و بدل ش��ده و در صورت نهایي ش��دن اقدامات الزم انجام

خواهد شد.

مثبت اندیش��ی به ما كم��ك می كند كه 
بتوانيم تغيي��رات مفيدی در رفتار، گفتار، 
كار و زندگی خود ایجاد كنيم چيزی كه 
نحوه زندگی انسانها را مشخص می كند، 
تفس��ير و نوع دیدشان نس��بت به وقایع 

بيرونی است نه خود آن وقایع. 
سرمنش��أ مثبت اندیش��ی از باورهای ما 
می آید. باورها و اعتقادات هر فرد و نوع 
برداشتش از زندگی و وقایع آن است كه 
او را به س��مت و سوی خوشبختی و یا 
بدبختی می برد. هر اتفاقی كه در زندگی ما 
پيش می آید از نظر ما یا خوشایند است یا 
ناخوشایند. پس هر امری می تواند باعث 
خوشحالی و خوش��بختی ما و یا باعث 
ناكامی  و ناراحتی ما شود. كلمات می تواند 
ما را بسيار هيجان زده، متأثر یا خوشحال 
كند. پس دقت كنيد كلماتتان را در جهت 
مثبت و زیبا كردن افكار و احساساتتان به 

كار ببرید.
 ب��ه كاربردن واژه ها و عب��ارات تأكيدی 
مثب��ت در زیباتر ش��دن اف��كار و اعمال 
ما و بهبود كيفيت زندگيمان تأثير بس��يار 
زیادی دارد و باعث ایجاد ش��ور و شوق 
در زندگی می ش��ود. مثل این جمله: »من 
شایسته موفقيت هستم و هميشه به اهدافم 
می رسم.« هيچگاه مشكالت و سختی های 

زندگيتان را لعنت و نفرین نكنيد. 
این فكر كه دنيا سرشار از مشكل است را 
دور بریزی��د و در عوض هرگاه موقعيت 
نامطل��وب یا مس��أله ناخوش��ایندی در 
زندگيتان پيش آمد، به دنبال راه های مثبت 

و طالیی برای حل آن مسائل باشيد.
 ب��ه كار ب��ردن این روش باع��ث ایجاد 
رضایت در ش��ما و حل ش��دن مس��ائل 
زندگيت��ان ب��ه گونه ای مثب��ت و خوب 
می شود. نحوه اظهار نظر كردن در مورد 
دیگران و كارهایشان نيز بسيار مهم است. 
سعی كنيد سریع و منفی در مورد چيزی 

اظهار نظر نكنيد.
 ابتدا در مورد آن فكر كنيد بعد نظر خود را 
از جنبه مثبت مطرح كنيد تا تأثير بيشتری 

بر مخاطبتان داشته باشد. 
در اط��راف همگی ما اف��راد منفی بافی 
هستند كه با افكار و گفتار منفی شان سعی 
دارند، باعث تضعيف روحيه ما ش��وند. 
س��عی كنيد تا حد امكان با چنين افرادی 

همنشين نشوید. 
بسياری از مردم افكار منفی را در زندگيشان 
مد نظر ق��رار داده و به آنها بها می دهند. 
حتی در صحبت های شان با یكدیگر مدام 

از سختی های كارش��ان، كم خوابی های 
شبانه، نداشتن استراحت گله می كنند و 
همين امر تأثير منفی بر فكر آنها گذاشته 
و باعث خستگی و نااميدی شان می شود. 
مطمئن باشيد كه اطرافيانتان هيچ عالقه ای 
به شنيدن سخنان منفی شما ندارند. سعی 
كني��د در مورد جنبه های مثبت زندگی و 
كارتان ب��رای دیگران صحبت كنيد. زیرا 
ش��نيدن آنها می تواند ب��رای دیگران هم 
جالب باش��د. به نظر شما بهتر نيست كه 
ما به جای این كه فقط به مشكالت، بی 
عدالتی ها، گرانی و تورم، بی پولی، بيكاری 
و هزاران فكر منفی دیگر تمركز كنيم، به 
این كه در زندگيمان بس��ياری از اوقات 
كارها درست و خوب پيش می روند فكر 
كنيم و از این موضوع شگفت زده شویم و 
به جای گله و شكایت از زندگی و كار، 
هر جا كه هستيم از وفور نعمت و ثروت 

و خوش اقبالی صحبت كنيم؟ 
ممكن است ش��ما در آخرین سفرتان از 
این كه هواپيما چند ساعت تأخير داشته 
و مجبور شده اید چند ساعت از وقتتان 
را در فرودگاه بگذرانيد، بس��يار ناراحت 
و معترض باشيد و تا چند روز از تأخير 
پرواز و خس��تگی مف��رط خود به خاطر 
معطلی در فرودگاه، با ناراحتی و دلخوری 
برای دوستان و همكارانتان تعریف كنيد. 
ول��ی آیا تا به ح��ال از پروازهای خوب، 
راحت، به موقع و به سالمت خود بسيار 
خوشحال شده اید و آیا آنها را بارها برای 
دوستانتان تعریف كرده اید؟ وقتی از شما 
می پرسند آیا امروز روز خوبی داشته اید، 
چه جوابی می دهيد؟ آیا جواب می دهيد: 
»روز بسيار سخت و طاقت فرسایی بود.« 
یا می گویيد: »روز خوبی داش��تم. خدا را 
ش��كر همه چيز بر وفق مراد بود.« اگر به 
تمام لحظات زندگيمان فكر كرده و آنها 
را مروركنيم، می بينيم كه در طول زندگی 
لحظات خوش��ایند و لذت بخش زیادی 

برای ما رخ داده است. 
پس چ��را به جای فكر كردن به لحظات 
شاد و زیبای زندگيمان به لحظات سخت 

فكر كنيم؟
 فرام��وش نكنيد كه افكار منفی می تواند 
یك روز س��فيد را خاكستری نشان دهد 
و افكار مثبت حتی یك روز خاكستری را 

زیبا و سفيد می كند.
 به طور كلی مثبت اندیشی و افكار منفی 
هر دو به صورت مسری از فردی به فرد 

دیگر سرایت می كند. 

مثبت فكر كن!

پنجره

دث
حوا

مع��اون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با 
بي��ان این كه زنان بدحجاب 50 درصد قربانيان جرایم 
آزار و اذیت را تش��كيل مي دهند ب��ر ترویج فرهنگ 

عفاف و حجاب در جامعه تاكيد كرد.
سرهنگ جهانگير كریمي اظهار داشت: براساس آمارها 
و یافته هاي پليس 50 درصد از قربانيان جرایم آزار و 
اذیت، زنان بدحجابي هس��تند كه با لباس ها و آرایش 

زننده در سطح خيابان ظاهر مي شوند. 
وي ب��ا بيان این كه پليس وظيفه خ��ود مي داند كه با 
مجرم��ان و خالفكاراني كه ب��راي نواميس مردم ایجاد 
مزاحمت مي كنند برخورد جدي و قانوني انجام دهد 
اف��زود: اما در عين حال پليس معتقد اس��ت كه بانوان 
محترم جامعه نيز مي توانند با رعایت شونات اسالمي 
از قرباني ش��دن توس��ط مجرمان و خالفكاران مصون 

باشند.
 معاون اجتماع��ي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان 
كار فرهنگي را بهترین راه براي حل مشكل بدحجابي 
در جامعه عنوان كرد و بيان داش��ت: باید دستگاه هاي 
فرهنگي كش��ور وارد صحنه شوند و با كمك یكدیگر 
آثار ش��وم بدحجابي را به دختران و زنان جوان نشان 
داده و هویت زن اصيل ایراني اس��المي را به آنان ارائه 
دهند. وي به اقدامات پليس اصفهان در فرهنگ سازي 

پيرامون موضوع حجاب و عفاف در سطح استان اشاره 
كرد و افزود: فرماندهي انتظامي استان اصفهان طي یك 
س��ال گذش��ته طرح هاي متعددي چون طرح ریحانه 
النب��ي، طرح تجليل از خ��وش حجاب ها و طرح گل 
عفاف و طرح تذكر لس��اني در پارك ها و تفرجگاه ها 
را اجرا كرده كه با استقبال خوبي نيز در این خصوص 

مواجه شده است.
سرهنگ كریمي  ابراز اميدواري كرد این گونه طرح ها به 
عنوان الگویي در سطح استان هاي دیگر به اجرا گذاشته 
ش��ود گفت: متاس��فانه در خص��وص كار فرهنگي در 
خصوص ترویج حجاب و عفاف كمتر توجهي صورت 
 گرفته و بيشتر بر برخورد پليسي با بدحجاب ها تاكيد
 مي ش��ود كه این روش نه تنها مش��كل را به صورت
ریشه اي حل نخواهد كرد بلكه موجب مقابل هم قرار 

گرفتن نظام و نسل جوان خواهد شد.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان در 
پایان خواس��تار حضور گس��ترده تر و هم��ه جانبه تر 
دستگاه هاي فرهنگي كشور در این زمينه شد و گفت: 
اگر با فرهنگ س��ازي درس��ت و صحيح بانوان كشور 
نسبت به عواقب بدحجابي در جامعه آگاه شوند خود 
بر رعایت حجاب اس��المي اق��دام كرده و جامعه را از 

جرایم مرتبط با خود مصون خواهند كرد.

زنان بدحجاب، 50 درصد قربانيان جرايم آزار و اذيت

اگر م��ا هدفی مثل تحصي��ل علم و دانش 
و كس��ب معرف��ت را در نظ��ر بگيری��م و 
بخواهيم در موردش بحث و گفتگو داشته 
باش��يم، می توانيم این طور بگویيم كه در 
هر كش��وری رس��يدن به درجات علمی و 
س��طوح باالتر دانش��ی نيازمند تحصيل در 
محيط های علمی- آموزش��ی دانش��گاه ها 
می باش��د. و در واقع دانش��گاه ها می توانند 
فتح بابی برای ش��روع یك دوران س��خت 
 اما شيرین برای به دست آوردن علوم نافعه

باشند.
در دنيای��ی ك��ه در آن زندگ��ی می كني��م 
انس��ان های زیادی با اهداف زیادتر و طرز 
تفكر متنوع تری زیس��ت می كنند و هر یك 
برای رس��يدن به اهداف و آرزوهای شان از 
هيچ كوشش��ی دری��غ نمی كنند، كه به طور 
 طبيعي ای��ن امر مقبول و مطل��وب به نظر
م��ی آی��د، از این جهت كه هي��چ  چيز در 
عالم خلقت بی هدف و پوچ آفریده نشده 
و خداوند كه خالق تك تك انسانها است، 
ب��رای خلقتش هدفی بزرگ و اساس��ی را 

داشته و دارد.
 پس ما انس��ان ه��ا هم كه مخل��وق همان
 تدبي��ر كنن��ده و گردانن��ده ام��ور دنيوی 
و اخ��روی هس��تيم نيز برای هم��ه دوران 
 عم��ر خ��ود اهداف��ی را كوت��اه م��دت و

بلن��د مدت در نظ��ر می گيری��م و از تمام 
 ق��وای جس��می و ذهن��ی و توانایي های��ی
ك��ه خداون��د با هم��ه بخش��ندگی اش در 
اختيارم��ان نهاده، برای تحقق بخش��يدن به 
این اهداف اس��تفاده می كنيم تا شاید زمانی 
ب��ا خ��ود بگویيم ك��ه بيه��وده و بی جهت 
زمان داشته را س��پری نكردیم و ماحصلی 
 از آن چ��ه در اختيارم��ان ب��وده نصيبمان

شده است.
ت��ا بدین جا همه این طرز فكرها و تلقی ها 
درست و ارزشمند است ولی آن چه برخی 
مواقع مش��كل ایجاد می كن��د و آدمی را از 
مسير حقيقت و نيل به كمال و سعادت دور 
می كند این اس��ت كه اف��راد برای تالش و 
كوشش خود هدفی نازل تر و كم اهميت تر 

را بر می گزینند.
وقتی اف��رادی كه برای ورود به دانش��گاه 
با یكدیگر به رقابت می پردازند هدفش��ان 

از رفت��ن و پا گذاش��تن ب��ه محيط مقدس 
دانش��گاه چيزی غي��ر از آن هدف اصلی و 
واقعی است و بيشتر برای به دست آوردن 
یك وجهه برتر و باالتر و ش��اید بهتر بتوان 
 گف��ت به دس��ت آوردن یك امتي��ازی كه
فق��ط و فقط ب��رای آنها پرس��تيژ اجتماعی 
محسوب می ش��ود دارد، دیگر نمی توان از 
یك هدف مقدس س��خن به ميان آورد اگر 
همه چيز خوب و طبيعی و طبق معيارهای 
منطقی یك انس��ان عاقل وكامل پيش برود 

خيلی زیباست.
 ب��ه ای��ن معن��ی ك��ه ام��روزه نوجوانان و
خان��واده های آنها بيش��تر دغدغه ش��ان از 
ورود به دانشگاه چيزی غير از داناتر شدن 
و عالم تر ش��دن اس��ت و به نوعی پدیده 
رای��ج چش��م و هم چش��می ك��ه در همه 
زمين��ه های زندگی و در روزگاری بيش��تر 
در م��ورد پ��ول و ث��روت و مق��ام جایگاه 
پي��دا كرده بود حال دیگ��ر این پدیده همه 
گي��ر به خ��ود این اجازه را داده اس��ت كه 
 در عرص��ه پاك و بی آالی��ش و به دور از
آلودگی های حس��ادت و غ��رور و تكبر پا 
بگ��ذارد و رهروانش را با هدفی غير از آن 
چه متعالی و ارزش��مند اس��ت به سمت و 

سوی خود بكشد.
 ب��ه راس��تی دق��ت ك��رده ای��د ك��ه چند
درص��د از خان��واده های كنك��وری های 
كش��ور م��ا هزینه ه��ای گزاف��ی را صرف 
كالس ه��ای مختل��ف و ان��واع و اقس��ام 
كتاب ها و تس��ت ها می كنن��د تا مبادا دختر 
و پسرش��ان در مقاب��ل دخترخاله و پس��ر 
عمه و دایی كم بياورند و نتوانند رش��ته و 
دانشگاه فرزندش��ان را در ميان جمع اقوام 
به رخ بكش��ند وچن��د صباح��ی را با این 
 خيال خوش و س��وژه فخر فروشی سپری

كنند؟؟
 آری عم��ق فاجع��ه این اس��ت ك��ه حتی
پ��در و مادره��ا رش��ته م��ورد نظ��ر خود 
 را ك��ه ش��اید در اجتم��اع آن روز نوع��ی
كالس و پرس��تيژ به حساب بيابد به فرزند 
خ��ود تحمي��ل می كنن��د و برخ��الف ميل 
باطن��ی اش وی را مجب��ور ب��ه تحصيل در 
آن رش��ته می كنند و دیگر فك��ر آینده تباه 
 ش��ده و آرزوهای برباد رفته و عمر و وقت

از دس��ت رفته فرزند خویش را نمی كنند. 
كم��ی فكر كني��م و ب��ه آینده كش��ورمان 

بيندیشيم!!
 آین��ده ای ك��ه قرار اس��ت ج��وان امروز
 س��ازنده و تأمين كننده آن باشد و این در 
صورتی امكان پذیر اس��ت كه همين جوان 
در زمين��ه مورد عالقه خ��ود به تحصيل و 
كس��ب علم پرداخته باش��د و باالتر از آن 
این كه رش��ته و ش��غل م��ورد عالقه خود 
را با هدفی متعالی تر  انتخاب كرده باش��ند 
 و فق��ط ب��ه دنب��ال معياره��ای ظاهری و
امتي��ازات ص��وری ك��ه  متأس��فانه به یك 
رش��ته و ش��غل خاص در جامعه ما تعلق 
می گيرد نباش��د و هر رش��ته ای  را فقط به 
 خاطر همان رشته و فی نفسه دوست داشته

باشند.
حت��ی اگر آن رش��ته  به ظاه��ر طرفدار و 

خواهان نداش��ته باش��د، ش��اید همان عده 
كمي كه به حس��ب عالقه و ميل باطنی به 
آن گرایش پيدا می كنن��د بتوانند حوزه ای 
را كه توجه زیادی به آن نش��ده به جایگاه 
شایس��ته اش برس��انند و در بهترین حالت 
كنن��د و در  را در جامع��ه كارب��ردی  آن 
عرصه های سياسی- اجتماعی- و اقتصادی 
داش��ته را  اس��تفاده  بيش��ترین  آن  از   و... 

باشند. 
ضمن این كه وقتی اف��راد حوزه تحصيلی 
مورد عالقه خ��ود را انتخاب می كنند برای 
پيش��رفت و رش��د در آن زمينه تمام تالش 
خ��ود را انجام می دهند و س��عی در ایجاد 
تغييرات مفيد و س��ازنده ای می كنند كه به 
درد جامعه بخورد و مش��كلی از مشكالت 

جامعه را حل كند.
 دانش اندوزی كار سهل و آسانی نيست كه 

 بش��ود گفت هر كسی از عهده انجام آن بر
می آید، و یك تالش مستمر و صرف وقت 

زیادی را می طلبد.
به همين دليل بهتر اس��ت كه عمر و وقت 
خود را صرف یادگيری یك رشته از علوم 
كني��م عالقه كافی را نس��بت به آن داش��ته 
باشيم تا سختی ها و مشكالتی كه در مسير 
به آن برمی خوریم ما را دلس��رد و نااميد و 
مأیوس نكند بلكه برعكس ما را مشتاق تر و 
 مصرتر برای ادامه راه و تحمل مشكالت آن

كند.
چ��را كه تلخی این س��ختی ها اگر همراه با 
عالق��ه قلبی و وابس��تگی فكری باش��د به 
ش��يرینی وص��ف ناپذیری مبدل می ش��ود 
و انگي��زه ای می ش��ود ب��رای پيش��روی و 
 ترق��ی در رش��ته و ش��غل م��ورد نظر در

فرداها.

مرد ش��كاكي كه همس��ر خود را به قتل رس��انده بود، 
در دادگاه كيفري به قصاص محكوم ش��ده بود كه این 
حكم در دیوان عالي كش��ور هم تأیيد ش��د. مأموران 
پلي��س آگاه��ي از وقوع یك فقره قت��ل زني جوان در 
منزل مسكوني  وي باخبر شدند. مأموران با حضور در 
محل حادثه متوجه ش��دند زن جواني به نام فاطمه كه 
از اتباع افغانس��تان بوده توسط شوهرش به قتل رسيده 
و شوهر مقتول بعد از ارتكاب قتل اقدام به خودكشي 

كرده است.
م��رد جوان بعد از انتقال به بيمارس��تان از مرگ نجات 
یافت و ضمن اعتراف به ارتكاب قتل مدعي شد كه به 

دليل سوءظن همسرش را به قتل رسانده است. 
قرار مجرميت از س��وي دادسراي جنایي براي متهم به 
نام »صفر« صادر و پرونده وي براي رسيدگي به دادگاه 
كيفري استان تهران ارجاع داده شد. جلسه رسيدگي به 
این پرونده در ش��عبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و 

به ریاست قاضي برگزار شد. 
روش��ن، نماینده دادس��تان با بيان این كه طبق مدارك 
موجود در پرونده، بزه انتس��ابي به متهم محرز اس��ت، 
خواس��تار مجازات وي شد.  در ادامه جلسه، متهم در 
جای��گاه قرار گرفت و با بيان این كه اتهام قتل عمد را 
قبول دارد، درباره علت قتل گفت: شب حادثه در حال 

رفت��ن به خانه بودم كه همس��رم را مقابل خانه با یك 
مرد غریبه دیدم. وارد خانه ش��دم و از او س��ؤال كردم 
آن مرد چه كس��ي بود كه همس��رم با لحن بدي به من 
پرخاش كرد و گفت ب��ه تو ارتباطی ندارد، او با پدرم 

كار داشت. 
وي ادام��ه داد: بين ما درگيري لفظي رخ داد و او یك 
ليوان را به طرف من پرتاب كرد. من هم عصباني شدم 
و او را خف��ه ك��ردم ولي با اص��رار او، رهایش كردم. 
صبح كه از خواب بيدار ش��دم متوجه ش��دم او فوت 
كرده است. به ش��دت از كاري كه كردم پشيمان بودم 
و به همين دليل خودم را از پشت بام به پایين انداختم، 

اما زنده ماندم. 
بع��د از اظهارات مته��م، قاضي با مستش��اران دادگاه 
مشورت كرد و با توجه به درخواست قصاص از سوي 
اولي��اي دم، متهم را به قصاص محك��وم كرد. با توجه 
ب��ه این كه قاتل مرد و مقتول زن بوده اس��ت، خانواده 
مقت��ول براي اجراي حكم اع��دام،  باید حدود نيمي از 

دیه مرد را به او پرداخت كنند.
پرونده براي رسيدگي و اعالم نظر به دیوان عالي كشور 
ارجاع داده ش��د كه قضات ش��عبه 6 دیوان عالي، بعد 
از بررس��ي پرونده و مش��ورت،  حكم صادره از سوي 

دادگاه بدوي را تأیيد كردند.

قاتل شكاك در انتظار طناب دار
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

ده پروژه در جنوب ميدان نقش جهان اجرا می شود

مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان از اجرای ده پروژه 
در جنوب ميدان نقش جهان ازس��وی ش��هرداری خبرداد و گفت: س��اماندهي و 
طراحي باغ زره س��ازان و باغ مجدالعلما، احياي مجموعه خانه هاي شریعتمدار، 
كاروانس��راي تاریخي مقصودبي��ك، طراحی موزه فرش و س��ردر ورودي محله 
تاریخ��ي جنوب مي��دان نقش جهان از مهم ترین طرح هایی اس��ت كه با مداخله 

مستقيم شهرداری در حال اجرا است.
حسين جعفری افزود: محدوده طرح جنوب ميدان نقش جهان در مرحله اول در 
حدود 6/7 هكتار در نظر گرفته شد و براي تحقق و كنترل اثرگذاري بر این طرح، 

منطقه حفاظتي پيرامون آن به مساحت حدود 8 هكتار نيز به آن افزوده گردید.

وی ب��ا اش��اره به این كه  محدوده طرح جنوب مي��دان نقش جهان تا مكان های 
مهم شهري امتداد مي یابد، بيان داشت: از شرق تا بازارچه حسن آباد، از غرب تا 
خيابان اس��تانداري، از شمال تا ميدان امام و از جنوب تا مادي فرشادي محدوده 
ط��رح جنوب ميدان عتيق ادامه دارد. وی اولوی��ت محدوده اصلي پروژه جنوب 
ميدان نقش جهان را س��طحي معادل 6/7 هكت��ار عنوان و تصریح كرد: طرح های 
این محدوده با مداخله مستقيم شهرداری اجرایي مي شود همچنين در این بخش به 
طراحي اجزاي متشكله آن  پرداخته شده كه شامل ارایه طرح براي مرمت و احياي 
ابني��ه تاریخي، باز طراحي باغ ها و ابنيه تخریب ش��ده واق��ع در آن و عرصه هاي 

بازشهري در این محدوده است.
جعفری از ده طرح تعریف ش��ده ش��هرداری در محله تاریخي جنوب ميدان نقش 
جهان سخن به ميان آورد و اضافه كرد: پروژه ساماندهي و طراحي باغ زره سازان و 
باغ مجدالعلما، احياي مجموعه خانه هاي شریعتمدار، احياي كاروانسراي تاریخي 
مقصودبيك، احياي خانه هاي تاریخي جبهه ش��رقي ب��اغ و طراحي اقامتگاه هاي 
خوش��ه اي، احياي خانه تاریخي صاحبان و طراحي پ��الك هاي جنوبي، طراحي 
تاالر نمایش هاي آئيني و تداوم محور سبز تا مادي فرشادي، طراحي موزه هنرهاي 
عباس��ي، ميدانگاه ها و گذرها، موزه فرش و طراحي س��ردر ورودي محله تاریخي 
جنوب ميدان نقش جهان از پروژه هایی است كه شهرداری به صورت مستقيم در 

این محدوده به اجرا در می آورد.
مدیر عامل س��ازمان نوس��ازی وبهسازی ش��هرداری مداخله این ارگان در وسعت 
14 هكت��اری جنوب ميدان نقش جهان را غيرمس��تقيم دانس��ت و اظهار داش��ت: 
 بررس��ي ها و سياست گذاري ها از طریق اعمال ضوابط ساخت در مقياس شهري 
مي باشد كه هدف آن تبيين شرایط مداخله حقوقي و كالبدي در این منطقه است.

نماینده مردم شهرستان هاي فارسان، اردل، كيار و كوهرنگ در مجلس شوراي اسالمي:

نگاه مثبت مجلس به عملكرد دانشگاه پيام نور

مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان:
مصرف گاز خانگي در پيك مصرف از 

20 ميليون به 7 ميليون مترمكعب
در حالت عادي رسيده است

  زاینده رود
مرتض��ي طغياني در جمع خبرنگاران گفت: مصرف خانگي در اس��تان 
اصفهان در پيك مصرف 20 تا 24 ميليون مترمكعب اس��ت كه اكنون به 

شش تا هفت ميليون مترمكعب در حالت عادي رسيده است.
وي خاطرنش��ان كرد: از دو س��ال قبل موضوع صرفه جویي و درس��ت 
مصرف كردن مطرح ش��د، چرا كه توليد و مصرف با یكدیگر موازنه اي 
نداشته و ندارد. مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان در خصوص بحث 
هدفمندي یارانه ها تصریح كرد: اختالف طبقاتي در جامعه فاحش است 
و اج��راي ای��ن طرح، راهي براي ایجاد تعادل طبقاتي اس��ت. طغياني با 
اش��اره به این ك��ه ایران دومين مي��زان گاز دنيا را دارد، اف��زود: این كه 
س��ومين مصرف كننده گاز دنيا هستيم طرف دیگر بحث است، در واقع 
ما با كش��ور پرجمعيتي مانند چين از لحاظ مص��رف برابري مي كنيم و 
اگر نخواهيم روش مصرف را تغيير دهيم، باید تمام نفت را بفروشيم تا 
ميازن موردنياز مصرف گاز خانگي را تأمين نمایيم. وي با بيان اینكه در 
س��ال گذشته در سطح استان 20 درصد صرفه جویي داشتيم، خاطرنشان 
ك��رد: بای��د در این ماده با ارزش صرفه جویي ش��ود ت��ا از طریق بحث 

صادرات، زیرساخت كشور را بسازیم. 
مدیرعامل شركت گاز استان گفت: توليد روزانه گاز كشور 530 ميليون 
مترمكعب اس��ت كه ميزان مصرف در زمان پيك 830 ميليون مترمكعب 
مي باش��د. از سویي ساالنه بيش از 860 ميليون مترمكعب گاز نياز داریم 
كه باید حداقل 20 پاالیش��گاه دیگر مثل پاالیش��گاه كرمانش��اه و یا پنج 
پاالیش��گاه مثل پاالیشگاه جم اضافه شود كه این امر امكان پذیر نيست، 
بنابرای��ن باید روش مصرف كردن تغيير یابد. طغياني افزود: در اس��تان 
بي��ش از 80 درص��د مصرف مربوط به صنایع اس��ت و دول��ت با تمام 
توان به كمك صنایع آمده اس��ت. ش��ركت گاز استان نيز تالش كرد كه 
شرایط جوي را نجات دهد، چرا كه مصرف گاز استان حداقل با مجموع 
مصرف گاز 10 استان كشور در بخش خانگي برابري مي كند. وي گفت: 
بي��ش از 4500 مركز صنعتي در اس��تان دارای گاز اس��ت و بيش از 32 
ش��هرك صنعتي نيز گازدار ش��ده و این امر براي بيش از 20 شهرك در 
دس��ت اجراست. مدیرعامل شركت گاز استان خاطرنشان كرد: طي پنج 
س��ال گذش��ته بيش از 16 ميليارد متر مكعب گاز س��االنه توليد شده و 
استان اصفهان اولين استاني است كه در سطح منطقه گازرساني مي كند. 
طغياني گفت: از 101 ش��هر استان به 17 شهر گازرساني شده و این امر 
براي س��ه شهر دیگر طراحي شده است كه به محض آماده شدن، مجوز 
عمليات آن ش��روع خواهد شد. همچنين تا دو سال آینده تمام روستاها 

گازدار خواهند شد. 
این در حالي اس��ت كه متجاوز از 850 روس��تا گازدار ش��ده و این مهم 
براي 300 روستا طراحي شده است. وي ضمن اشاره به طراحي اصفهان 
بزرگ تا كاش��ان افزود:  اصفهان با طرح انتقالي كه ایجاد كرد، سيس��تم 
گازرس��اني را گارانتي نمود، چرا كه در گذشته تعداد مشتركان با ميزان 
انتقال، دچار مش��كل بود. اما اكنون تا 20 س��ال آینده هيچ مش��كلي در 
بحث گازرس��اني وجود نخواهد داشت. مدیرعامل شركت گاز استان با 
بيان این كه 650 ایس��تگاه انتقال در سطح اس��تان وجود دارد گفت: در 
مجموع 320 ایس��تگاه قبل از دولت نهم در سطح استان وجود داشته و 
در واقع عملكرد فعلي كاري جهادگونه بوده اس��ت. از سویي مجموعه 
شبكه گذاري در سطح استان 11 هزار كيلومتر بوده، اما حال بيش از 19 

هزار كيلومتر شبكه گذاري وجود دارد.
طغياني درباره قرارداد ایستگاه هاي CNG افزود: متجاوز از 120 قرارداد 
در كشور انجام شد كه تعداد این قراردادها در استان 129 ایستگاه بود كه 
گازدار شدند و 16 ایستگاه دیگر نيز در آینده نزدیك گازدار خواهند شد. 
وي ضمن اشاره به وجود متوسط بيش از 30 ایستگاه CNG در اصفهان 
گفت: اميد اس��ت با همكاري ش��هرداري پنج تا شش ایستگاه در مركز 
شهر راه اندازي شود. مدیرعامل شركت گاز استان درباره منطقه شرق نيز 
تصریح كرد: با وجود لوله 58 اینچ خط هشتم كه هزینه 1100 ميلياردي 
صرف آن ش��د و بيش از 600 ميليارد آن در استان اصفهان بود، قسمت 
ش��رق از نظر گاز از ش��رایط خوبي برخوردار اس��ت و اميد آن مي رود 
صنایع ما در منطقه شرق به خوبي رشد كنند و مشكل گازرساني در این 
منطقه وجود نداشته باشد.طغياني در ادامه جلسه به ميانگين تعرفه قيمت 
گاز اش��اره كرد و افزود: هنوز قيمت جدید مصرف خانگي اعالم نشده 
و در ح��ال حاضر ميانگين تعرفه قيمت گاز در بخش خانگي 700 ریال 
است و براي بخش هاي دیگر مثل نيروگاه، دولتي، سایر موارد، خدمات 
و كش��اورزي به ترتيب 80، 100، 60، 100 و 100 تومان مي باشد. وي 
خاطرنش��ان كرد: براي تعرفه قيمت گاز مناطق سردس��ير مانند سميرم، 
چادگان، خوانسار، فریدونشهر و... تغييراتي انجام شده كه به موجب آن 
برخي مناطق در گروه سرد 1 و برخي در سرد 2 و برخي مانند اصفهان 
در گروه س��رد 3 قرار مي گيرند. ش��ایان ذكر است اقليم ها نيز در فصول 

بهار و تابستان حذف و براي نيمه دیگر سال دوباره منظور مي شود.

معرفی شغل فوریت های پزشكی
به دانش آموزان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
اس��تان اصفهان، مرتضی قادری مس��ئول آموزش این مركز گفت: مركز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی استان اصفهان همزمان با هفته 
مش��اغل و بنا بر در خواست مس��ئوالن دبيرس��تان دخترانه غيرانتفاعی 
مهرافروز ناحيه 3 آموزش و پرورش اصفهان، حرفه فوریت های پزشكی 

را به 70 نفر از دانش آموزان اول تا سوم این دبيرستان معرفی كرد. 

نماینده مردم شهركرد در مجلس:
وزارتخانه هاي نفت و نيرو، رفاه

و بهداشت ادغام نمي شوند
نماینده مردم شهركرد در مجلس گفت: بحث ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو 
با عنوان وزارتخانه انرژي و همچنين وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت با عنوان 

وزارتخانه سالمت منتفي است.
نصراله ترابي ادغام وزارتخانه ها را اقدامي مناس��ب براي كوچك كردن دولت 
دانست و گفت: ادغام وزارتخانه ها یكي از راهكارهایي است كه از دیرباز براي 
اصالح ساختار دولت، كوچكسازي و همچنين افزایش بهره وري در بخش هاي 
مختلف اقتصاد مطرح بوده است. وي افزود: این طرح برپایه اصول مطروحه 
در برنامه پنجم توس��عه كش��ور بر اساس الزام اصل 44 قانون اساسي مبني بر 
كوچكس��ازي دولت و توس��عه بخش خصوصي در دستور كار مجلس قرار 
گرفته اس��ت. ترابي خاطرنش��ان كرد: ادغام وزارتخانه ها و كاهش آنها از 21 
وزارتخانه به 17 وزارتخانه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدامي مناسب 
در راستاي كوچك كردن دولت است. وي افزود: تاكنون براساس مصوبه هيأت 
دول��ت وزارتخانه هاي صنایع، بازرگاني و ني��ز وزارتخانه هاي راه و ترابري و 
مسكن باهم ادغام شده اند كه عنوان جدید و نيز شرح وظایف این وزارتخانه ها 
هنوز مشخص نشده است. ترابي خاطرنشان كرد: این در حالي است كه دولت 
بر اس��اس قانون برنامه پنجم مي تواند انتخاب عنوان ای��ن وزارتخانه ها را به 
مجلس واگذار كند. نماینده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
بحث ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو با عنوان وزارتخانه انرژي و همچنين 
وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت با عنوان وزارتخانه سالمت در حال حاضر در 
دستور كار قرار نگرفته است. وي با تأكيد بر این كه دولت مشخص كننده ادغام 
وزارتخانه ها است، گفت: تاكنون دولت بحث ادغام وزارتخانه هاي یاد شده را 
مطرح نكرده است. ترابي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بدنه دولت در كشور 
در قياس با سایر كشورهاي جهان بسيار وسيع است كه برهمين اساس اجراي 
ای��ن طرح راهكاري اصولي در زمينه صرفه جویي بيش از پيش منابع كش��ور 

محسوب مي شود. 
 

در جشنواره بين المللي اختراعات؛
مخترع شهركردي مدال طالي غرب 

آسيا را كسب كرد
در نخس��تين جشنواره بين المللي اختراعات غرب آسيا یكي از دانشجویان 
دانش��گاه علوم پزش��كي شهركرد با اختراع دس��تگاه اندازه گيري گلوكز و 

تزریق همزمان انسولين موفق به كسب مدال طال شد.
فرش��ته غفاري اظهار داش��ت: این دس��تگاه اندازه گي��ري گلوكز و تزریق 

انسولين را به صورت خودكار در دو نوبت انجام مي دهد. 
وي اف��زود: این دس��تگاه با اندازه گيري قند خون ف��رد بيمار و با توجه به 
فيزیولوژیك بدن فرد ميزان انسولين مورد نياز بيمار را مشخص و عمليات 
تزریق را انجام مي دهد. غفاري با اشاره به مزایاي این طرح، گفت: كاهش 
تحليل بافت چربي بدن، تزریق سریع و بدون نياز به سرنگ، تزریق بدون 
درد، خطاي كمتر در اندازه گيري گلوكز، دقت بيشتر نسبت به دستگاه هاي 
قبلي و پيشگيري از هدر رفت انسولين از جمله مزایاي این دستگاه است. 
دانشجوي كارشناسي مامایي دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري 
با بيان این كه لوازم جانبي این دس��تگاه كم هزینه تر از س��ایر دستگاه هاي 
موجود در بازار است، گفت: اگر افراد دیابتي بخواهند ميزان قند خون خود 
را اندازه گيري كند و دستگاهي را براي تزریق انسولين تهيه كند باید هزینه 
باالیي را بپردازد، این در حالي اس��ت كه این دستگاه انجام هر دو عمل را 
با صرف هزینه مناس��ب تر براي فرد بيمار ممكن مي سازد. وي خاطرنشان 
كرد: این دس��تگاه نمونه خارجي ندارد و در دو نوبت به صورت همزمان 
اندازه گيري گلوكز و تزری��ق را انجام مي دهد. غفاري هزینه طراحي اوليه 
این دستگاه 300 ميليون ریال اعالم كرد و گفت: در صورت به توليد انبوه 
رسيدن این دستگاه حداكثر با قيمت 2 ميليون و 500 هزار ریال به فروش 
مي رس��د. وي خاطرنش��ان كرد: این در حالي است كه دستگاه هاي جانبي 
تزریق انسولين و دستگاه اینجكس در حال حاضر با قيمت 60 ميليون ریال 
در بازار به فروش مي رس��د. غفاري با بيان این كه این دستگاه را طي مدت 
یكسال طراحي كرده است، گفت: این دستگاه در تيرماه 89 در اداره كل ثبت 

شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.

نماینده مردم لردگان:
اصالح قانون انتخابات تضييع حقوق 

طبقات مختلف اجتماعي است
نماینده مردم لردگان گفت: اصالح قانون انتخابات تضييع حقوق طبقات مختلف 
اجتماعي است. عبدالمحمد بابااحمدي در گفتگو با فارس با اشاره به مصوبه 
اصالح قانون انتخابات با افزایش مدرك تحصيلي نمایندگان از كارشناسي به 
كارشناسي ارشد مخالفت كرد و اظهار داشت: همه افراد به ضرورت عالم بودن 
و افزایش سطح تحصيالت واقف هستند، چرا كه اهتمام اصلي نظام تقویت 
و توس��عه علم در كش��ور اس��ت. وي با تأكيد بر این كه كشور نيازمند قانون 
جامع انتخابات اس��ت، گفت: با توجه به بيانات امام خميني )ره( كه مجلس 
را عصاره فضایل ملت برشمردند، این شيوه انتخاب نمایندگان، از ورود افراد 
طبقات مختلف اجتماعي جلوگيري مي كند. بابااحمدي با بيان این كه این قانون 
جدید سبب حذف افراد بسيار با تجارب باال از نامزدي مجلس مي شود، افزود: 
ب��ا لحاظ این قانون برخ��ي از افراد با برخورداري از تحصيالت تكميلي ولي 
بدون برخورداري از تجربه و تخصص وارد مجلس خواهند شد و بسياري از 
نمایندگان كه داراي تجارب بس��يار ارزشمند در این حيطه هستند از ورود به 
مجلس كنار گذاشته مي شوند. نماینده مردم لردگان در مجلس شوراي اسالمي 
با تأكيد بر این كه حضور نمایندگان صالحيت دار امكان مشاركت بيشتر مردم 
را فراهم مي كند، گفت: در صورتي كه این افراد با تمام توان در عرصه انتخابات 

شركت داشته باشند، مشاركت مردم نيز در این عرصه بيشتر مي شد. 

نماینده مردم شهرس��تان ه��اي فارس��ان، اردل، كيار و 
كوهرنگ در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اعضاي 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به كاركرد دانشگاه 
پيام نور نگاه مثبت و قابل قبولی دارد. نوراله حيدري در 
بازدید از دانشگاه پيام نور استان افزود: فعاليت هاي رو 
به پيشرفت، تكاملي و روبه رشد دانشگاه پيام نور، نگاه 
مثبت و قابل قبول اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس نسبت به این دانشگاه را در پي داشته است. وي 
جذب دانشجوي بومي، اخذ شهریه كمتر از دانشجو و 

ارائ��ه بهتر محتواي دروس به دانش��جویان را از مزایاي 
نظام آموزشي دانش��گاه پيام نور در كشور عنوان كرد و 
اظهار داشت: كمبود اعتبارات عمراني و نيروي انساني 
از مشكالت دانشگاه پيام نور است. حيدري با اشاره به 
كمبود نيروی انسانی در دانشگاه پيام نور ادامه داد: تقویت 
آم��وزش غيرحضوری از اهداف راه اندازی و تش��كيل 
دانشگاه پيام نور در كشور است كه حمایت از این شيوه 
تدریس در دستور كار اعضای این كميسيون است.به گفته 
وي، حمایت های اعتباری براي ارتقاي وضعيت موجود 

و با حفظ رویكرد مجازي و غيرمجازي این دانشگاه از 
برنامه های توسعه پنجم كشور است.

 حيدري با تاكيد بر لزوم حمایت همه جانبه از فعاليت هاي
این دانش��گاه تصریح كرد: تنوع در پذیرش دانشجو به 
صورت نيمه حضوري، حضوري و فراگير، هم به لحاظ 
مجهزكردن دانشگاه روز به روز در حال پيشرفت است. 
این عضو كميسيون آموزش مجلس افزود: به دليل كاركرد 
موفق، این دانشگاه هيچ منعی براي استفاده از بودجه هاي 

عمراني استاني ندارد.

فوالدگر:

فعاليت هاي صنعت برق قابل واگذاري به بخش خصوصي است
رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: تعدادي از شركت هاي زیرمجموعه 

سات كاپ و نيروگاهاي برق آماده واگذاري به بخش خصوصي است.
حميدرض��ا فوالدگر اظهار داش��ت: با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساس��ي و 
كاس��تن از بار مال��ي و مدیریتي دولت در تصدي فعاليت ه��اي اقتصادي، به غير 
از ش��بكه هاي اصلي انتقال برق بقيه فعاليت هاي بخش ب��رق باید قابل واگذاري 
به بخش خصوصي باش��د. وي با اش��اره به آغاز بس��تر س��ازي ب��راي واگذاري 
فعاليت هاي ش��ركت برق به بخش خصوصي بيان داشت: شبكه هاي اصلي انتقال 
برق )گروه3( باید در اختيار دولت باقي مانده و بقيه شركت ها به بخش خصوصي 
انتق��ال پيدا كند. رئيس كميس��يون اصل 44 قانون اساس��ي ادام��ه داد: 80 درصد 
سهام ش��ركت هاي برق منطقه اي )شركت هاي متعلق به مجموعه گروه2( و 100 
درصد از س��هام مجموعه ش��ركت هاي زیر مجموعه توانير )گروه1( مانند توليد، 
توزیع )همه شركت هاي توزیع( و شبكه فرعي انتقال به شبكه خصوصي فرستاده 

مي ش��ود. وي افزود: از شركت هاي توليدي برق كه 100درصد سهام آنها واگذار 
مي شود شركت توليد سهند، آبادان، خليج فارس، بيستون، سنندج، كرمان، دماوند، 
بينال��ود، زاگرس و برق منجيل را مي توان نام برد. فوالدگر تصریح كرد: ش��ركت 
تعميرات نيروگاهي در گروه یك قرار گرفته و 100درصد سهام آن قابل واگذاري 

است و دولت دیگر در این گروه سهمي ندارد. 
وي گف��ت: تمام ش��ركت هاي زیر مجموعه س��ات كاپ در گروه ی��ك به غير از 
معاب قدس آن كه در گروه 2 قرار گرفته و بقيه شركت ها مانند صبا )صنایع برق 
و آب(، مشانير، مقره سازي، ایران ترانسفو، قطعات بتني گيالن و آب  و برق كيش 
100درصد س��هام آنها قابل واگذاري به بخش خصوصي هس��تند.  فوالدگر ادامه 
داد: شركت هاي برق منطقه اي و توزیع برق به دليل تراز مالي از جمله بدهكاري 
 خ��ود به بخش خصوص��ي و مطالباتش��ان از دولت، هنوز ب��ه بخش خصوصي 

منتقل نشده اند. 

معاون عمراني استاندار:

15 شهر ديگر به استان 
اضافه می شود

مع��اون عمراني اس��تاندار اصفهان گفت: ش��وراهاي 
اس��المي باید برنام��ه ریزي با اس��تفاده از برنامه هاي 
 فرات��ر از جمله برنامه پنجم توس��عه داش��ته باش��ند.
جم��ال الدین صمصام ش��ریعت در همایش روز ملی 
شوراها  با اشاره به مناسبت روز اصفهان اظهار داشت: 
شيخ بهایي تفكر شيعي و اسالمي را در اصفهان ترویج 
داد و معماري هایي نيز در این استان بر اساس فرهنگ 
اس��المي بوده است. وي افزود: در گسترش اصفهان و 

احداث بناهایی همچون سالن اجالس سران، نمایشگاه 
بين المللي و مواردي از این نوع  نيز باید برنامه ریزي 
ش��ود تا معماري هاي اس��المي و شيعي انجام شود و 
تقليد كوركورانه از معماري گذشته وجود نداشته باشد. 
صمصام ش��ریعت تعداد شهرهاي اس��تان اصفهان را 
یكصد شهر اعالم كرد و گفت: با توجه به قانون جدید 
تشكيل شهر ها حداقل 15 شهر دیگر به این تعداد شهر 

استان اضافه مي شود. 

استاد غالمر ضا طاهر شهرضایی
به دیارباقي شتافت

اس��تاد غالمرضا طاهر شهرضایي محقق و بازنشسته نمونه 
كش��وري پس از 83 سال زندگي و تحمل 13 سال بيماري 
بدرود حيات گفت. اس��تاد مس��عود تاكی یكی از دوستان 
و اس��تادان دانش��گاه طي گفتگویي اعالم داش��ت: اس��تاد 
غالمرضا طاهر ش��هرضایي تحصيالت ابتدایی و متوس��طه 
را در مدرس��ه  خيام ش��هرضا در محضر آقایان علی صهبا 
و م��ال محمدباقر فرزان��ه به پایان رس��انيد و پس از پایان 
دوره متوس��طه به دانش��گاه الهيات ته��ران راه یافت و در 
س��ال 1337در رش��ته معقول و منقول فارغ التحصيل شد. 
پيش��رفت اودر تحصيل به قدری چش��م گير شده بود كه 
ریاست دانشگاه از ایشان برای تدریس در دانشگاه دعوت 
كرد. اما به دليل عالقه ف��راوان به زادگاه مادری خویش و 
خدمت به مردمش دعوت را قبول نكرد و راهی زادگاهش 
ش��هرضا ش��د. وی در ادامه افزود: همزم��ان با تدریس به 
كارهای تحقيقاتی در زمينه زبان شناس��ی ، قرآن و حدیث 

و یادگيری زبان های خارجه می پرداخت.

مدیركل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان:   

عقب ماندگي برنامه هاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا جبران مي شود
مدیركل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان 
گفت: طرح جامع كاهش آلودگي هوا مربوط به سال 
80 بوده كه ب��ا بازنگري آن، عقب ماندگي برنامه هاي 
طرح جام��ع قبلي به صورت كامل جبران مي ش��ود. 
احمدرضا الهيجان زاده با اشاره به بازنگري در طرح 
جامع كاهش آلودگي هوا، اظهار داش��ت: در مراحل 
پایاني س��ال گذش��ته بخش عمده بازنگري در طرح 
جامع كاهش آلودگي هوا انجام ش��ده و در سه ماهه 
اول جاري باید مصوبات دولت در راستاي این طرح 

گرفته شود. 
وي ادامه داد: در صورتي كه این بازنگري محقق شود، 
طرح جامع كاهش آلودگي هوا بر اساس واقعيت هاي 

 ام��روز اجرا مي ش��ود. مدی��ركل س��ازمان حفاظت 
محيط زیست استان اصفهان به طرح جامع قبلي اشاره 
كرد و بيان داش��ت: طرح جامع قبلي مربوط به سال 
80 بوده و با تأخير زیادي اجرا ش��ده است و طرح از 

توسعه كالنشهر اصفهان عقب ماند. 
وي با اش��اره به محور هاي طرح جامع، تصریح كرد: 
ط��رح جامع حدود هش��ت محور اساس��ي دارد كه 
برنامه ه��اي مربوط ب��ه این طرح در س��ال جاري به 

صورت جدي پيگيري مي شود.
وي با بيان این كه در این طرح باید به اس��تاندارد هاي 
س��وخت هاي مصرفي توجه شود، تاكيد كرد: یكي از 
اقداماتي كه به اجراي این طرح كمك مي كند، توجه 

به استاندارد هاي سوخت هاي مصرفي است. 
مدیركل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان 
اف��زود: در صورت اس��تاندارد ش��دن س��وخت هاي 
مصرفي، ميزان آلودگي ناش��ي از خودرو ها به ميزان 

قابل توجهي كاهش پيدا مي كند. 
مدیركل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان 
با بيان این كه بخشي از آلودگي هواي اصفهان مربوط 
به كوره هاي آجر پزي اس��ت، گفت: مصوب شده كه 
ظرف پنج سال كوره هاي آجر پزي و به ویژه تا شعاع 
50 كيلومتر ش��هر اصفهان، به بيرون از ش��عاع ش��هر 
منتقل ش��ده و در محل هاي مورد تایيد این س��ازمان 

احداث شوند. 
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برگزاری ویژه برنامه شهروند كوچولو 
در كاشان

برای نخس تين بار برنامه آموزشی شهروند كوچولو در كاشان 
برگزار می شود. مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
كاش��ان گفت: این برنامه آموزشی در راستای توسعه فرهنگ 
شهرنش��ينی و آموزش ش��هروندی به عنوان یكی از وظایف 
این س��ازمان برای رده س��نی چهار تا 9 سال برگزار می شود. 
مهدی نادعلی افزود: این برنامه كه به طور پيوس��ته چهارشنبه 
هر هفته برگزار می شود شركت كنندگان با یكی از موضوعات 
شهروندی آشنا می شوند و تمام برنامه های پيش بينی شده اعم 
از پخش فيلم، ایس��تگاه نقاشی، قصه، شعرخوانی و پرسش و 

پاسخ  بر محور موضوع مطرح شده اجرا می شود. 
وی برنامه های ورزش و س��المت را با شعار شهروندان، فردا 
شهروندان، س��الم و با نش��اط، ترافيك را با شعار شهروندان 
فردا، ش��هروندان قانونمدار ، مهارت های زندگی را با ش��عار 
ش��هروندان فردا ش��هروندان عاقل و دان��ا ، و رعایت حقوق 
دیگران و پاكيزگی را با شعار شهروندان منظم و پاكيزه در این 

برنامه آموزشی برشمرد.

زمان توقف واحد امداد اورژانس 
پيش بيمارستانی 115 در بيمارستانها
مدی��ر حوادث و فوریت های پزش��كی شهرس��تان اصفهان 
گف��ت: زمان توقف واحد امداد اورژانس پيش بيمارس��تانی 
115 در بيمارس��تانها ، معي��اری ب��رای ارزش��يابی كيفي��ت 
 بيمارستان است كه این معيار به همت معاونت درمان سنجيده

می شود. 
حميد رضا نيكنام با اش��اره به جلس��ه ای مشتركی كه  ميان 
مسئوالن مركز شهرستان و مسئوالن بيمارستان زهرای مرضيه 
)س( برگزار ش��د افزود: معرفی اورژانس پيش بيمارستانی، 
اشاره به ظرفيت های مركز برای برگزاری دوره های آموزشی 
تخصص��ی درمانی ATLS )حمایتهای پيش��رفته از بيماران 
آسيب دیده ترومایی( و ACLS )حمایت های پيشرفته قلبی 
ریوی( چگونگی انجام فرایند امداد رس��انی ، شرح وظایف 
و مش��كالت پيش روی اورژانس پيش بيمارستانی 115 در 
ارائه س��ریع خدمات امدادی و نيز اجرای مصوبات جلس��ه 
 كميته تروماسيستم از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه 

بوده است. 

شهرهای هرند و اژیه كارگاه بزرگ 
طرح های آبفا در سال 90

مدیرعامل و شورای معاونين ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان از ش��هرهای هرند و اژیه بازدید و با ش��ورای شهر، 
شهردار، مدیر و كاركنان آبفای این منطقه دیدار و این شهرها را 

كارگاه بزرگ عملياتی آبفا در سال 90 خواند.
مهندس امينی رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان با ابراز خرسندی از تالش های صورت 
گرفته در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها در منطقه جلگه 
و ط��رح های مهم آبفا در ش��هرهای هرند و اژیه گفت: آنچه 
در ش��هرهای هرند و اژیه و باالخ��ص در اجرای طرح های 

فاضالب صورت گرفته است قابل تحسين و ستایش است.
 وی با اشاره به پروژه تصفيه خانه فاضالب شهر هرند، شبكه های
جمع آوری فاضالب در شهرهای هرند و اژیه، ساختمان اداری 
شهر اژیه و اجرای شبكه فاضالب مسكن مهر؛ این دو شهر را 
كارگاه بزرگ عملياتی آبفا در سال 90 ناميد و از همكاران خود 
در این منطقه خواست تالش خود را در سال جهاد اقتصادی 

دوچندان نمایند.

پرداخت مابه تفاوت صدميليون 
توماني حاصل از تغيير نرخ گندم
و آرد در چهار محال و بختياری

رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري از پرداخت 
ماب��ه التفاوت صدميليون توماني حاصل از تغيير نرخ گندم 

و آرد در استان خبر داد. 
اس��ماعيل كاویان��ي افزود: با اج��راي مرحل��ه دوم قانون 
هدفمندس��ازي یارانه ها در ح��وزه آرد و نان و تغيير نرخ 
ه��ر كيلوگرم گن��دم از دو هزار و 500 ریال به س��ه هزار 
و500 ری��ال بيش از صد ميليون توم��ان اعتبار از خرید و 
ف��روش آرد موجود در انبارها و كارخانه هاي آردس��ازي 
 حاصل شده كه پس از جمع آوري به بيت المال بازگردانده 

مي شود. 
وي ادام��ه داد: در اجراي مرحله دوم طرح هدفمندس��ازي 
یاران��ه ه��ا در ح��وزه گن��دم، آرد و نان پس از بررس��ي 
كارشناس��ي نرخ ه��ر كيلوگرم گندم معمول��ي 3600 ریال 

اعالم شده است.
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اطالع رسانی
احضار 

9/256 ش��ماره درخواست: 8910460354400016،  شماره پرونده: 8909980362301097، 
شماره بايگاني شعبه: 891035، چون آقاي علي اصغر صادقي فرزند علي شكايتي عليه مجيد 
تقي پور بيرگاني فرزند شيم ياري مبني بر صدور يك فقره چك بالمحل مطرح نموده اند كه 
پرونده آن كالس��ه 891035 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 1390/02/31 ساعت 
12 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12393                  اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

مزايده
1/357 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 31146-2/833 شش��دانگ يك باب خانه پالك 
شماره 5989 فرعي مجزي شده از پالك 13900 اصلي به مساحت 227/81 مترمربع واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: شهرستان اصفهان خيابان كاوه نزديك ورودي ترمينال- مقابل 
زيرگذر- بن بس��ت نسترن- منزل مس��كوني آخر بن بست )سمت شمال( كدپستي 75188-
81389 كه اس��ناد مالكيت آن در صفحات 33 و 36 دفتر 279 امالك با شماره هاي سند چاپي 
192334-83/ب و ش��ماره 192335-83/ب ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 
12/18 متر درب و پنجره و ديواريس��ت به حريم مادي شرقاً اول به طول 16/82 متر ديوار به 
ديوار خانه جزء باقيمانده پالك 13900 دوم كه شمالي است به طول 0/35 متر ديواريست به 
خانه مزبور سوم به طول 2/94 متر درب مدخل است به دهنه بن بست جنوباً به طول 10/21 
مت��ر ديوار به ديوار خانه جزء باقيمانده پالك مذكور غرب��اً به طول 18/48 متر ديوار به ديوار 
خانه جزء باقيمانده مذكور دوم به طول 2/28 متر ديواريست به شارع حقوق ارتفاقي ندارد كه 
طبق نظر كارشناس رسمي پالك فوق داراي 227 مترمربع عرصه است كه پس از رعايت عقب 
نشيني باقيمانده عرصه آن تقريبا 193 مترمربع خواهد بود و تقريبا 120 مترمربع اعياني موجود 
در ملك در يك طبقه با قدمت حدوداً 25 س��ال و با ديوارهاي آجري س��قف تيرآهن و تاق 
ضربي با در و پنجره هاي آهني شيشه خور سطح داخلي رنگ و روغن و داراي انشعابات آب 
و برق و گاز و فاضالب است ملكي آقاي رجبعلي پهلواني نژاد نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم صديقه پهلواني نژاد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ كه طبق سند رهني 
شماره 24107-86/4/28 دفترخانه 32 اصفهان در رهن مؤسسه قوامين شعبه بزرگمهر اصفهان 
واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 90/3/25 در اداره اجراي اسناد رسمي 
اصفهان واقع در خيابان هش��ت بهش��ت شرقي- چهار راه اول س��مت چپ به مزايده گذارده 
مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه يك ميليارد ريال ش��روع و به هركس خريدار باش��د به باالترين 
قيمت پيش��نهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد 
و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد. 
ضمناً اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/2/7 درج و منتشر 

مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 632                                   اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
1/448 شماره: 1037 آقاي احسان اله نكومنش فرد فرزند سيد حيدر باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت مجاري 18 
سهم از 900 سهم ششدانگ قنات معروف فادزهر پالك شماره 22- اصلي واقع در طار بخش 
11 كه در صفحه 487 دفتر 8 امالك ذيل ثبت 6 بنام احسان اله نكومنش فرد فرزند سيدحيدر 
ثبت و صادر و تس��ليم گرديده در اثر اس��باب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند يا ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر 

و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 46                                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
فقدان سند مالكيت

1/449 شماره: 1040 آقاي احسان اله نكومنش فرد فرزند سيد حيدر باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت مجاري 18 
س��هم از 14840 سهم ششدانگ قنوات سه گانه معروف باال پالك شماره 19- اصلي- رديف 
85 اصلي واقع در طار بخش 11 كه در صفحه 47 دفتر 2 امالك ذيل ثبت 1 بنام احس��ان اله 
نكومنش فرد فرزند س��يدحيدر ثبت و صادر و تسليم گرديده در اثر اسباب كشي مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند 
مالكيت و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد 
گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني 

سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 47                                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
فقدان سند مالكيت

1/450 شماره: 1046 آقاي احسان اله نكومنش فرد فرزند سيد حيدر باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي اس��ت كه سند مالكيت سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ قطعه باغ معروف 35 قصبه پالك ش��ماره 1/181 واقع در طار بخش 11 
كه در صفحه 482 دفتر 1 امالك ذيل ثبت 124 بنام احسان ا... نكومنش فرد فرزند سيدحيدر 
ثبت و صادر و تس��ليم گرديده در اثر اس��باب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند يا ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر 

و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 48                                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
فقدان سند مالكيت

1/451 شماره: 1043 آقاي احسان اله نكومنش فرد فرزند سيد حيدر باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت 6 دانگ مشاع 
از شش��دانگ هر يك از 6 باب اطاق تحتاني پالك ش��ماره 1/60 واق��ع در طار بخش 11 كه 
در صفحه 348 دفتر 46 امالك ذيل ثبت 9629 بنام احس��ان اله نكومنش فرد فرزند سيدحيدر 
ثبت و صادر و تس��ليم گرديده در اثر اس��باب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند يا ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر 

و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 48                                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

1/452 ش��ماره: 636 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعي تقريباً بيست و پنج 
قفيزي به شماره پالك 80 فرعي از 178- اصلي واقع در عيسي آباد بادرود جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام خانم نس��رين معماري در جريان ثبت اس��ت بعلت عدم 
حضور متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدس��تور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 

برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1390/02/31 س��اعت 9 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به 
روز بعد موكول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود 
كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق 

ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1390/02/07

م الف/ 13                                                طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

تغييرات
2/149  ش��ماره: 63/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت فيدار آفرينان آيريك سهامي خاص به 
شماره ثبت 42036 و شناسه ملي 10260597962 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده و هيئت مديره مورخ 1390/01/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- خانم مرضيه 
طريقتي به عنوان بازرس اصلي، آقاي محمد حسين ملكيان به عنوان بازرس علي البدل براي 
يك س��ال مالي انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود جهت نشر آگهي هاي 
ش��ركت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هيئت مديره ت��ا تاريخ 1391/08/01 به ق��رار ذيل انتخاب 
گرديدن��د: آق��اي محمد اخوان و آقاي س��يد مهدي تقوي و آقاي س��يد نوراله تقوي تا تاريخ 
1391/08/01. 4- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي محمد اخوان به 
سمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيد مهدي تقوي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي 
س��يد نوراله تقوي به سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيد مهدي تقوي به سمت مديرعامل. 
5- كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و 
كمال تقوي )سهامدار( هر يك به تنهايي و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1390/01/22 

ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 1296/10            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
2/150 ش��ماره:  68/ت 90/103 آگهي تغييرات ش��ركت بناس��ازان گوراب سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 43233 و شناسه ملي 10260610840 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1390/01/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان 
به آدرس شهر نجف آباد- يزدانشهر- قسمت اول خيابان چهارم شرقي- نبش چهار راه اول- 
پالك 39 كدپستي: 8519736745 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گرديد. در تاريخ 1390/01/23 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد 

تأييد و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 1296/11            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/152 كالسه: 390-85 ح/9، دادنامه: 736-85/7/18، مرجع رسيدگي: شعبه 9 دادگاه عمومي 
 B حقوقي اصفهان، خواهان: فريدون ش��يرمحمدي ساكن خيابان برازنده مجتمع بهاران بلوك
طبقه پنج واحد 3، خوانده: زينت كبيري رهناني مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردشكار: 

دادگاه با اعالم ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي فريدون شيرمحمدي به طرفيت خوانده خانم 
زينت كبيري رهناني بخواسته مطالبه وجه به مبلغ بيست و يك ميليون ريال به انضمام خسارات 
دادرس��ي و تأخير تأديه با توجه به دادخواس��ت تقديمي و فتوكپي مصدق س��فته هاي شماره 
210812 و 210813 و 350991 و ع��دم حض��ور خوانده و ع��دم ايراد و دفاع در قبال دعوي 
مطروحه و وجود اصل سفته ها در يد خواهان كه حكايت از اشتغال ذمه صادر كننده آن دارد 
و با استصحاب بقاي دين دادگاه دعوي را وارد دانسته به استناد مواد 189 و 519 و 522 قانون 
آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ بيست و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 377/400 ريال بعنوان هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد. خسارات تأخير 
تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 85/4/31 وفق آخرين شاخص اعالمي بانك مركزي محاسبه 
و وصول مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ قابل واخواهي در اين شعبه 

و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 1280                             اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/154 شماره دادنامه: 9009970354400049، شماره پرونده: 8909980364900682، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890863، ش��اكي: آقاي چراغعلي اماني بابادي به نشاني اصفهان خ كهندژ خ 
شريعتي ك 17 شهريور ك شهيد رضايي- منزل اماني، متهم: خانم فاطمه تقيان نسب به نشاني 
مجهول المكان، اتهام: مزاحمت براي اش��خاص به وس��يله تلفن، گردشكار: دادگاه با بررسي 

محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام خانم فاطمه تقيان نسب مجهول المكان دائر بر ايجاد مزاحمت تلفني نسبت 
به شاكي آقاي چراغعلي اماني فرزند علي متولد 1354 دادگاه نظر به محتويات پرونده و اينكه 
ش��اكي اظهار مي دارد مي داند چه كسي براي وي ايجاد مزاحمت مي كند ولي متهم پرونده آن 
ش��خص نيس��ت پس دادگاه توجه اتهام را به متهم منتفي دانس��ته مستنداً به اصل 37 از قانون 
اساس��ي رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي گردد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 

روز قابل تجديدنظر نيست.
م الف/ 1278            محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصي
2/155 ش��ماره: 1003 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعي در بخش مرغزار 
ش��ماره پالك 231 فرعي از 37 اصلي واقع در كشه جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام فيض اله آگاهي كش��ه فرزند يداله در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در 
آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/2/29 در محل ش��روع و به 
عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار 
مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 

تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/7
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

تحديد حدود اختصاصی  
2/158 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 4509 و 1/4039 واقع در ابنيه 
بخش يك ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا طاوس��ي  فرزند حسينعلي 
وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 
1390/3/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه 
مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين 
اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا 
چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل 

انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/7
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

فقدان سند مالكيت
2/163 ش��ماره: 642 آقاي بهزاد خيرانديش فرزند غالمرضا باستناد يكبرگ استشهاديه محلي 
كه هويت و امضاء مش��هود رس��ماً گواهي شده و مدعي اس��ت كه سند مالكيت چهار حبه و 
يك دهم حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه شش��دانگ قطعه زمين پالك 293/1 واقع در دهستان 
س��فلي بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 397 دفتر 11 امالك بنام غالمرضا خيرانديش 
فرزند حس��ن ثبت و سند صادر و تسليم گرديده سپس غالمرضا خيرانديش ذيل سند رسمي 
ش��ماره 20103-87/5/20 دفتر 49 زواره تمامت مورد ثبت را به آقاي بهزاد خيرانديش فرزند 
غالمرضا انتقال قطعي نموده و به حكايت دفتر امالك معامله اي ديگر انجام نگرديده و در اثر 
اسباب كشي مفقود شده است،  نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده را 
نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 

سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد.
م الف/ 49                                          عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
 

فقدان سند مالكيت
2/164 ش��ماره: 643 آقاي بهزاد خيرانديش فرزند غالمرضا باستناد يكبرگ استشهاديه محلي 
كه هويت و امضاء مشهود رسماً گواهي شده و مدعي است كه سند مالكيت سه حبه و هشت 
دهم حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ قطعه زمين پالك 293/1 واقع در دهستان سفلي بخش 
هف��ده ثبت اصفهان ك��ه در صفحه 394 دفتر 11 امالك بنام حس��ن خيرانديش فرزند محمد 
ثبت و سند صادر و تسليم گرديده سپس حسن خيرانديش ذيل سند رسمي شماره 20091-
87/5/17 دفت��ر 49 زواره تمامت مورد ثبت را به آقاي بهزاد خيرانديش فرزند غالمرضا انتقال 
قطعي نموده و به حكايت دفتر امالك معامله اي ديگر انجام نگرديده و در اثر اس��باب كش��ي 
مفقود ش��ده است،  نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق 
ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله 
)غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض اصل 
 س��ند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم

خواهد شد.
م الف/ 49                                          عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
 

فقدان سند مالكيت
2/165 ش��ماره: 644 آقاي بهزاد خيرانديش فرزند غالمرضا باستناد يكبرگ استشهاديه محلي 
كه هويت و امضاء مش��هود رس��ماً گواهي شده و مدعي است كه سند مالكيت يكدانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمين پالك 293/1 واقع در دهستان سفلي بخش هفده ثبت اصفهان كه در 
صفحه 385 دفتر 11 امالك بنام بهزاد خيرانديش فرزند غالمرضا ثبت و س��ند صادر و تسليم 
گرديده و به حكايت دفتر امالك معامله اي ديگر انجام نگرديده و در اثر اس��باب كشي مفقود 
ش��ده است،  نظر به اينكه درخواست صدور س��ند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 
120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 

سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 49                                          عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
 

ابالغ رأي
2/169 شماره دادنامه: 8909970350901772، شماره پرونده: 8809980350900368، شماره 
بايگاني شعبه: 880368، خواهان: خانم رامينه رهنما زفره به نشاني خيابان كاشاني شمالي كوچه 
نادري كوچه گيتي پالك 5، خوانده: دادس��تان محترم دادس��راي اصفهان به نشاني دادگستري 
اصفهان، خواس��ته: صدور گواهي فوت، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواس��ت خانم رامينه رهنما زفره به طرفيت دادس��تان محترم اصفهان داير بر 
ص��دور حكم موت فرضي آقاي حميدرضا زفره با توجه به درخواس��ت بعمل آمده و نظر به 
اينكه خواهان اعالم داش��ته پدر وي كه در كار خريد و فروش طال در تهران فعاليت داشته در 
اس��فند 1374 ناپديد ش��ده و عليرغم پيگيري از طريق مراجع انتظامي و نشر آگهي هيچگونه 
اطالعي از وي تاكنون واصل نشده است و با توجه به انتشار آگهي در سه نوبت توسط دادگاه 
و گذش��ت يك س��ال از تاريخ آن و عدم وصول هيچگونه اطالعي از آقاي حميد رهنما و با 
توجه به مدت طوالني كه از غيبت وي مي گذرد و هيچگونه خبري از وي نرس��يده اس��ت و 
عادتاً ش��خص غايب زنده فرض نمي ش��ود و همسر وي نيز غياباً طالق گرفته است دادگاه به 
اس��تناد مواد 1011 و 1020 قانون مدني و مواد 153 و 155 و 156 قانون امور حس��بي حكم 
م��وت فرض��ي آقاي حميد رهنما زفره را صادر و اعالم مي كند. رأي صادر ش��ده حضوري و 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 1378                             اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
2/173 اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه 
اجرايي 880605 ح ج/ 16 له خانم زهره كمالي عليه آقاي س��يد جواد ميرلوحي فرزند س��يد 
حس��ين به خواسته 150 عدد س��كه، 80 مثقال طال و مبلغ 56/230/851 ريال اصل خواسته و 
3/950/000 ريال اصل خواسته و 880/000 ريال هزينه كارشناسي و نشر و مبلغ 3/361/542 
ريال حق االجرا دولت جلس��ه مزايده اي جهت فروش 48 حبه از پالك 15202/321 بخش 5 
ملكي محكوم عليه از منزل به آدرس خيابان جي، خ ش��هيد رجايي، خ بهار 2، كوچه گلبهار، 
بن بس��ت ش��معداني كه به صورت منزل كلنگي 3 طبقه با قدمت بيش از 20 سال به مساحت 
123 متر و 250 متر اعياني داراي انش��عاب آب، برق و گاز و حدود مش��خصات سند مالكيت 
شماالً به طول 11 متر درب و ديواري است به كوچه، شرقاً به طول 14/40 متر ديوار به ديوار 
ب��ه زمين 322 فرعي جنوبا به طول 12/55 متر درب  ديواري اس��ت به كوچه غربا به طول 8 
متر ديواري اس��ت به زمين320 فرعي كه 6 دانگ آن به مبلغ 789/000/000 ريال از 4 دانگ 
526/000/000 ب��ه مبلغ ارزيابي ش��ده و هم اكنون در تصرف محكوم لها و پدر محكوم عليه 
آقاي حس��ين ميرلوحي اس��ت،  ضمناً حسب اعالم اداره ثبت 2 دانگ به نام خانم بيگم زرتاب 
فرزند اسماعيل سابقه سيد دارد را برگزار نمايد. طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده در محل 
از پالك ديدن نموده و جهت شركت در مزايده در تاريخ 1390/02/28 ساعت 9/30 در دفتر 
اين اجرا اتاق 205 طبقه دوم دادگس��تري كل اس��تان اصفهان واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت 
حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزيابي ش��ده شروع و برنده كسي خواهد بود كه پيشنهاد كننده 
باالترين قيمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصويبي را في المجلس به حس��اب س��پرده واريز و 

هزينه هاي مربوط را متقبل شود.
م الف/ 1380                   يزدان پناه- مدير اجراي احكام شعبه 16 دادگاه خانواده اصفهان
 

تغييرات
2/174 شماره: 18467/ث-1389/12/22 آگهي تغييرات در مؤسسه مركز قرآني كوثر جرقويه 
سفلي ثبت شده بشماره 2187 و شناسه ملي 10260214297 برابر صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1389/12/16 تغييرات زير در مؤسسه نامبرده بعمل آمده است: مركز اصلي 
مؤسس��ه به جرقويه سفلي- شركت ش��هيد بهش��تي- خيابان آيت اله ميرجهاني- پشت انبار 
شركت تعاوني- كوچه مهر انتقال يافت و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اساسنامه 
جديد مؤسس��ه مش��تمل بر 28 ماده و 14 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد. 

امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/22 تكميل گرديد. 
م الف: 1342/1              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تصميمات
2/175 شماره: 511/ث-90/1/22 آگهي تصميمات در شركت يكتا آورد سپاهان سهامي خاص، 
ثبت شده بشماره 29273 و شناس��ه ملي 10260499398 برابر صورتجلسات مجمع عمومي 
ع��ادي بطور فوق الع��اده و هيأت مديره مورخ 89/12/23 تصميمات زير در ش��ركت نامبرده 
بعمل آمده است: خانم نسيم مؤمن زاده به كدملي 12929160414 و كدپستي 8175795114 
بس��مت مديرعامل و آقاي منوچهر مؤمن زاده خولنجاني به كدملي 5419291861 و كدپستي 
8173888391 بس��مت رئي��س هيئت مديره و خانم بتول حس��ين پ��ور اصفهاني به كد ملي 
1750524827 و كد پس��تي 8173888391 بس��مت نائب رئيس هيئت مديره به عنوان اعضاء 
اصلي هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
ش��ركت با امضاء رئيس هيأت مديره به تنهايي و با مهر ش��ركت معتبر است؛ ضمناً مديرعامل 

مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 90/1/22 تكميل گرديد.
م الف: 1342/2              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تغييرات
2/176 ش��ماره: 723/ث-1390/01/25 آگهي تغييرات در ش��ركت منحله شركت آتي پخش 
نقش جهان با مسئوليت محدود، ثبت شده بشماره 15374 و شناسه ملي 10260363485 برابر 
صورتجلسه مجمع فوق العاده شركاء مورخ 1390/01/24 آقاي حسين استكي زاده بشماره ملي 
1817304593 و كدپستي 8184658571 بسمت مديرتصفيه براي مدت دو سال ديگر انتخاب 

گرديدند؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1390/01/27 تكميل گرديد.
م الف: 1342/3 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تصميمات

2/177 ش��ماره: 18618/ث-1389/12/25 آگهي تصميمات در ش��ركت توليدي لكا س��هامي 
خ��اص، ثب��ت ش��ده بش��ماره 8411 و شناس��ه مل��ي 10260295051 برابر صورتجلس��ات 
مجم��ع عموم��ي عادي به ط��ور فوق العاده و هيأت مدي��ره م��ورخ 1389/12/22 تصميمات 
زير در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت: محمد خوانس��اري به ش��ماره ملي 1286402931 
و كدپس��تي 1435844666 به س��مت مديرعامل و رئيس هيأت مديره و علي خوانس��اري به 
ش��ماره ملي 1290577900 و كدپستي 1435844666 به س��مت نايب رئيس هيأت مديره و 
عال خوانس��اري به ش��ماره ملي 1290852987 و كدپس��تي 1453844449  به س��مت عضو 
هي��أت مدي��ره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اس��ناد مال��ي و تعهدات 
ش��ركت ب��ا امضاي رئيس هي��أت مديره به تنهاي��ي و يا مديرعامل و يك��ي از اعضاي هيأت 
مديره متفقاً و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. امضاي ذيل ثبت در تاري��خ 1389/12/25 تكميل

 

گرديد. 
م الف: 1342/4              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تصميمات
2/178 ش��ماره: 18670/ث-1389/12/25 آگهي تصميمات در ش��ركت گستره ديد زنده رود 
سهامي خاص، ثبت شده بش��ماره 36270 و شناسه ملي 10860156866 برابر صورتجلسات 
مجمع عموم��ي عادي به طور فوق العاده و هيأت مديره م��ورخ 1389/11/26 تصميمات زير 
در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت: مجيد جعفري هرندي به شماره ملي 1287928625 و 
كدپستي 8148885116به س��مت مديرعامل و فرزاد كيان ارثي به شماره ملي 1285592018 
و كدپس��تي 8173766971 به سمت رئيس هيأت مديره و بهنام خليفه سلطاني به شماره ملي 
1818195818 و كدپس��تي 8166734741 به س��مت نايب رئيس هيأت مديره براي مدت دو 
سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل متفقاً و با مهر شركت معتبر است؛ ضمناً هيأت مديره كليه اختيارات قانوني خود 
را كه در اساس��نامه دارا مي باش��د را به مديرعامل تفويض نم��ود. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 

1389/12/25 تكميل گرديد.
م الف: 1342/5              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تغييرات
2/179 شماره: 18454/ث-1389/12/21 آگهي تغييرات در صندوق قرض الحسنه پس انداز فدك 
ثبت شده بشماره 1069 و شناسه ملي 10260165280 بموجب نامه شماره 1414/516/3/361 
مورخ 1389/12/21 فرماندهي انتظامي استان اصفهان برابر صورتجلسات هيأت امناء و هيأت 
مدي��ره م��ورخ 1389/3/5 آقاي نياكان رحيم پور به ش��ماره ملي 1283612951 و كدپس��تي 
8164784433 بس��مت رئيس، آقاي س��يد محمدرضا ميريان به شماره ملي 1280363304 و 
كدپستي 8165883737 بسمت نائب رئيس، آقاي حسين عمادي به شماره ملي 1289485119 
و كدپستي 8169334383 بسمت مديرعامل، آقاي مهدي جويافر به شماره ملي 1287891616 
و كدپستي 8154636518 بسمت قائم مقام مديرعامل، آقاي حميدرضا صادقي به شماره ملي 
1284602958 و كدپستي 8153746861 بسمت منشي، آقاي احمدرضا رجائي به شماره ملي 
1289442851 و كدپستي 8165817581 بسمت خزانه دار، آقاي سيد مهدي ميريان به شماره 
ملي 1290948852 و كدپس��تي 8165865873 بس��مت عضو اصلي هيأت مديره براي مدت 
دو س��ال و آقايان سيد جواد اميريان به ش��ماره ملي 1289350639 و كدپستي 8165864673 
و محس��ن كاهي به ش��ماره ملي 1288047339 و كدپستي 8166774763 به ترتيب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل صندوق براي مدت يكس��ال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات صندوق با امضاي دو نفر از اعضاي ذيل رئيس هيأت مديره، مديرعامل، نايب 
رئيس هيأت مديره و خزانه دار متفقاً و با مهر صندوق معتبر است؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 

1389/12/21 تكميل گرديد.
م الف: 1342/6              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تصميمات
2/180 ش��ماره: 18422/ث-1389/12/21 آگهي تصميمات در ش��ركت فني مهندسي امواج 
گس��تر نقش جهان سهامي خاص، ثبت شده بش��ماره 21759 و شناسه ملي 10260425996 
برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي و هيأت مديره مورخ 1389/10/27 تصميمات زير 
در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت: ابراهيم نجفي رزوه به ش��ماره مل��ي 5759786040 و 
كدپس��تي 8196893947 به س��مت رئيس هيأت مديره و علي برهاني اصفهاني به شماره ملي 
1287137164 و كدپستي 8196893947 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مسعود رخشاد 
به ش��ماره ملي 1288123000 و كدپس��تي 8158636861 به سمت مديرعامل براي مدت دو 
سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي رئيس هيأت مديره 
منفرداً و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 

امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/21 تكميل گرديد.
م الف: 1342/7             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
افزايش سرمايه

2/181 ش��ماره: 18377/ث-1389/12/21 آگهي افزايش س��رمايه شركت توسعه ساختمان و 
بتون همدانيان س��هامي خاص، ثبت شده بشماره 9345 و شناس��ه ملي 10260304310 برابر 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/11 س��رمايه ش��ركت از طريق سود 
انباشته از مبلغ ده ميليون ريال به 4/950/100/000 ريال افزايش يافت و ماده 6 اساسنامه بدين 
نحو اصالح ش��د: ماده 6 اصالحي: سرمايه ش��ركت مبلغ 4/950/100/000 ريال نقدي كه به 
49501 س��هم يكصد هزار ريالي با نام عادي منقس��م و تماماً پرداخت شده است. امضاي ذيل 

ثبت در تاريخ 1389/12/21 تكميل گرديد.
م الف: 1342/8             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تغييرات
2/182 ش��ماره: 18255/ث-1389/12/18 آگهي تغييرات در شركت سنگين صنعت كوهپايه 
س��هامي خاص، ثبت ش��ده بشماره 34399 و شناس��ه ملي 10861677221 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1389/11/28 مؤسسه حسابرسي پارسيان پاد به 
سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلي و آقاي محمد منصور زاده به سمت بازرس علي البدل 

براي سال مالي 1389 انتخاب شد. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/18 تكميل گرديد.
م الف: 1342/9              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغييرات
2/183 ش��ماره: 1961/ت 89/103 آگهي تغييرات مؤسس��ه مجتمع پژوهشي و آموزشي رها 
اس��پادانا به شماره ثبت 2634 و شناس��ه ملي 10260575845 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- شركت مذكور در تاريخ 
فوق منحل اعالم گرديد و آقاي بهادر رضا صبوري به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني 
محل تصفيه چهار راه وفائي )هفتم محرم(- كوچه شهيد فوالدگر- بن بست حاج محمد- جنب 
هتل آوا- كدپستي 8175793178 )مدت تسويه يكسال( مي باشد. در تاريخ 1389/12/21 ذيل 

دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 1342/10            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/193 در خصوص پرونده كالس��ه 89-543 / ش 5 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ سي و هشت ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك مسكن به شماره 063973 
مورخ 88/9/30 بانضمام مطلق خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه از سر رسيد لغايت 
اجراي حكم به طرفيت احمدرضا هاش��مي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه 
مورخ 90/3/7 س��اعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
مدير دفتر شعبه 5 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
اعالم مفقودي

2/189 كارت معافيت ازخدمت اينجانب رضا سليمي برمچي فرزند علي جان بشماره كارت م 
ك 1634165 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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حساسيت غذايی به علت واكنش نامطلوب سيستم ايمنی به تركيب های موجود در 
مواد غذايی ايجاد می شود و به طور عمده در كودكان و شيرخواران بروز می كند 

كه بيشتر اين حساسيت ها تا سن پنج سالگی از بين می رود. 
مهم ترين عوامل مؤثر در ايجاد حساسيت غذايی عبارتند از:

 زمينه های ژنتيكی
 نارس بودن دستگاه ايمنی يا سدهای محافظ  دستگاه گوارش در نوزادان، به ويژه 

نوزادانی كه با سزارين به دنيا می آيند و از شير مادر تغذيه نمی شوند.
 آنتی ژن های بعضی از غذاها مثل تخم مرغ، شير گاو، ماهی و بادام زمينی كه 

احتمال بروز حساسيت بيشتری دارند.
 يك تحريك كننده مثل عفونت كه گاه می تواند باعث واكنش حساس��يت زا 

شود.
 تغيير در نفوذپذيری دس��تگاه گوارش كه باعث ورود آنتی ژن های غيرطبيعی 

می شود.
 سابقه حساسيت غذايی و اگزما در گذشته

 واكنش های نامطلوب در بعضی افراد كه اين مورد فقط زمانی اتفاق می افتد كه 
خوردن يك ماده غذايی حساسيت زا با عوامل ديگری همراه  باشد. بعضی از اين 

عوامل عبارت هستند از:
فعالیت فیزیکی: در موردهايی، واكنش های آلرژيك فقط زمانی اتفاق می افتند كه 
فعاليت جسمانی طی دو ساعت پس از خوردن غذايی خاص)مثل كرفس، هلو و 

گندم( انجام شود.
مصرف توأم داروها: افرادی هستند كه فقط هنگامی به غذاهايی خاص حساسيت 
نشان می دهند كه دارو مصرف می كنند. مثال شناخته شده در اين مورد، افرادی 
 هس��تند كه فقط هن��گام مصرف ساليسيالت)آس��پيرين( به غذا واكنش نش��ان

می دهند.
 واكنش تداخلی بين دو گونه مختلف غذايی نيز از عوامل ايجاد حساسيت های 
غذايی است، نظير واكنش های تداخلی شير گاو، بز، گوسفند و اسب كه در حقيقت 
شباهت آنتی ژن آشكار و چشمگير بين پروتئين های شير گاو ، بز و گوسفند باعث 
می ش��ود به طور تقريبی همه افرادی كه به شير گاو حساسيت دارند به شيرهای 
حيوانات ديگر نيز حساسيت داشته باشند. همچنين تخم پرندگانی مانند بوقلمون، 
اردك، مرغابی، غاز و مرغ دريايی، حاوی اووآلبومين، اووموكوئيد و اووترانسفرين 
اس��ت كه باعث حساسيت متقاطع می شوند. گاه بين انواع حبوبات)لوبيا، نخود، 
عدس و س��ويا( و بادام زمينی نيز واكنش تداخلی به وجود می آيد كه البته رايج 

نيست. واكنش های تداخلی بين غذاهای دريايی غيرمعمول است.
 عالوه بر اين، واكنش های تداخلی بين يك ماده غذايی و يك ماده غيرغذايی نيز 
وجود دارد؛ نظير ارتباط بين حساسيت گرده های درخت غان با حساسيتی كه به 

سيب، هويج، كرفس، سيب زمينی، پرتقال و گوجه فرنگی وجود دارد.
غذاهای متداول حساس��یت زا: غذاهای متداول حساس��يت زا عبارتند از: تخم 
پرندگان، شير گاو، بادام زمينی و ماهی. حساسيت به بادام زمينی ممكن است تا 
آخر عمر ادامه يابد. با وجود نگرانی عمومی از مواد افزودنی و فرآيند آماده سازی 
غذاها و نيز تأكيد عمومی به استفاده از غذاهای طبيعی، بيشترين حساسيت های 
غذايی نسبت به تركيب های غذايی كه به طور طبيعی يافت می شوند گزارش شده 
است. عالوه بر غذاهای ذكر شده، همه غذاها حتی ميوه ها و سبزی ها نيز می توانند 
 باعث حساسيت در فرد شوند، اما احتمال اين كه كودكان به شير گاو، بادام زمينی،
تخم مرغ، گندم و محصوالت سويا حساسيت داشته باشند، بيشتر است. حساسيت 
به بادام زمينی، بادام هندی، ماهی و ميگو بيشتر در بزرگساالن ديده می شود. بسياری 

از كودكان همزمان با افزايش سن، حساسيت خود را نسبت به شير و تخم مرغ از 
دست می دهند، اما حساسيت های غذايی شديدتر به عنوان مثال به بادام زمينی، 

انواع خاصی از ماهی و ميگو، مدت زيادی به طول می انجامد.
 تش��خیص حساس��یت های غذایی: تش��خيص حساس��يت غذايی، همواره با
مشكل هايی رو به رو است و به طور عمده به كمك گرفتن سابقه و شرح حال 
دقيق از بيمار و همچنين با اطالعاتی در مورد نتيجه حذف ماده غذايی حساسيت زا 
انجام می شود و در نهايت بررسی اصل وجود حساسيت با توجه به آزمايش های 

مرتبط برای تشخيص نهايی حساسيت غذايی، الزم است.
درمان حساسیت های غذایی: هيچ داروی خاصی برای حساسيت های غذايی 
وجود ندارد. بعضی از حساسيت ها خيلی زود بر طرف می شوند و بعضی ديگر 
به خصوص در مورد كودكان ممكن اس��ت تمام عمر همراه آنها باش��ند. داشتن 
حساسيت غذايی يك دردسر است، اما به فعاليت روزانه شخصی لطمه ای وارد 
نمی كند. بهترين درمان اين است كه خيلی ساده از ماده غذايی حساسيت زا يا هر 
نوع غذا يا نوشيدنی حاوی آن پرهيز كنيم. البته شروع رژيم حذفی نياز به آگاهی 
دارد و بايد با نظر متخصص انجام ش��ود. اين نكته را به ياد داشته باشيد كه رژيم 
حذفی با حذف همزمان و خودسرانه بسياری از مواد غذايی كه احتمال حساسيت 
به آن را می دهيد، متفاوت بوده و حتی يك ش��يوه مؤثر در تشخيص حساسيت 

غذايی است كه بعدها برای پيش گيری از آن استفاده می شود.
راه های پیشگیری از بروز حساسیت های غذایی: هميشه برچسب روی مواد 
غذايی را بخوانيد تا مطمئن ش��ويد حاوی موادی كه شما به آن حساسيت داريد 
نيس��تند. برای آماده كردن غذا، ظرف های خود را از ساير افراد جدا كنيد. اگر به 
 تخم مرغ حساس��يت داريد، از خوردن كيك ها، كلوچه و م��وادی كه در آنها از
تخم مرغ استفاده شده، خودداری كنيد. اگر به شير حساسيت داريد، نبايد محصوالت 
لبنی)مانند پنير، كره، مارگارين و ماست( بخوريد. اگر به سويا حساسيت داريد، از 
مصرف ُسس سويا، پروتئين سويا و سويای بو داده خودداری كنيد. در صورتی كه 
به بادام زمينی حساس هستيد، بايد از مصرف كره بادام زمينی، بادام زمينی و روغن 
بادام زمينی كه در برخی غذاها استفاده می شود، خودداری كنيد. همچنين بايد از 
خوردن بستنی ها و شيرينی هايی كه حاوی بادام زمينی هستند پرهيز نماييد. به 
هنگام رفتن به رستوران بايد از خوردن ُسس، دسرها، شيرينی ها و ماهی خودداری 
كنيد. غذاهای س��اده س��فارش دهيد و در مورد مواد تش��كيل دهنده غذا سئوال 
 كنيد.پزش��كان و كلينيك های آلرژی، با ارائه  فهرستی از غذاهای سالم و ناسالم،
می توانند به اين امر كمك كنند. بعد از تش��خيص حساس��يت غذايی، برنامه ای 

مدون داشته باشيد.

شبدر قرمز 

با موهای زیر پوستی چه باید کرد؟

بهداشت غذای کودک )قسمت اول(
رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری غذای کودک:

دس��تگاه گوارش كودك بس��يار حس��اس اس��ت و با كوچك ترين 
 آلودگی، ممكن است دچار اسهال شود و در نتيجه، در معرض خطر
سوء تغذيه قرار گيرد. بنابراين بايد در هنگام تهيه، نگهداری و دادن غذا 

به شيرخوار اصول بهداشتی 10 گانه را به طور كامل مراعات نمود.
اص��ل اول: دس��ت ها را قبل و بع��د از تهيه غذا و قبل از غ��ذا دادن به 
 ك��ودك بش��وييد. قب��ل از آماده ك��ردن غذا و بع��د از پاي��ان كار، بايد

دس��ت ها به دقت شس��ته ش��وند، به خص��وص هر بار كهن��ه كودك 
 را ع��وض می كنيد، بايد دس��ت ها را ب��ا آب صابون بش��وييد اگر در

دس��ت های خود زخم يا عفونتی داري��د قبل از تهيه غذا، محل زخم را 
ببنديد. قبل از غذا دادن به كودك، دست های خود و كودكتان را بشوييد.

اص��ل دوم: محل تهيه و پخت غذا را تميز نگهداريد. چون غذاها به 
آسانی آلوده می شوند و در اين صورت می توانند منبع رشد و انتقال 
ميكروب باشند، بنابراين تمام قسمت های مورد استفاده در هنگام تهيه 
غذا بايد به طور دقيق شسته و تميز نگهدای شود. پارچه هايی كه برای 
تميز كردن آش��پزخانه استفاده می كنيد، بايد مرتب شسته و يا عوض 
ش��وند. از پارچه هايی كه برای تميز كردن آشپزخانه استفاده می كنيد 

برای خشك كردن يا تميز كردن ظرف ها استفاده نكنيد.
اصل سوم: غذای كودك بايد به طور كامل پخته شود. حرارت موجب 
از بين رفتن ميكروب های بيماري زا می ش��وند و در نتيجه آلودگی 
احتمالی مواد غذايی در اثر پخت از بين می رود. توجه داشته باشيد كه 
مواد غذايی بايد به طور كامل پخته شود. به خصوص، مواد گوشتی را 

ابتدا به قطعه هاي كوچك تقسيم كرده يا چرخ كنيد و سپس بپزيد.
اصل چهارم: غذا را بعد از پخت به سرعت مصرف كنيد. در صورت 
امكان بهتر اس��ت كه غذای ك��ودك را در هر وعده، تازه تهيه كنيد تا 
مجبور نش��ويد آن را برای وعده های بعد نگهداريد. سعی كنيد زمان 
غ��ذا دادن به كودك را طوری تنظيم كنيد ك��ه فاصله بين زمان پخته 
ش��دن غذا و دادن آن به كودك طوالنی نباشد، چون در فاصله ای كه 
غذا سرد می شود، احتمال دارد ميكروب ها در غذا شروع به رشد و 

تكثير كنند.
اصل پنجم: غذاهای پخته شده را درست نگهداری كنيد. به طور كلی 
بهتر است غذای كودك تازه باشد. در صورتی كه مجبور هستيد غذا را 
برای دو وعده يا بيشتر تهيه كنيد، بايد غذای اضافی را پس از پخت، 
خنك كرده و در ظرف در بس��ته در يخچال نگهداری كنيد. گذاشتن 
غذا در دمای اتاق و يا آش��پزخانه به مدت طوالنی باعث فاسد شدن 

غذا می شود.
اصل شش��م: غذای نگهداری ش��ده را قبل از مصرف دوباره، به طور 
كام��ل حرارت دهيد. قبل از مصرف دوباره غذاهای نگهداری ش��ده، 
بسته به نوع غذا آن را داغ كرده و يا بجوشانيد. با اين كار، در صورت 
آلودگ��ی غذا در هنگام نگهداری، ميكروب ه��ای آن از بين می رود. 
توجه داش��ته باش��يد كه غذای باقيمانده را بيش از يك بار داغ نكنيد، 

چون ارزش غذايی آن كم می شود.
اصل هفتم: غذاهای خام و پخته را جدا از هم نگهداری كنيد. احتمال 
آلودگی غذاهای خام نس��بت به غذاهای پخته بيشتر است. بنابراين، 
توجه داش��ته باشيد كه چه در آشپزخانه و چه در داخل يخچال، بايد 
م��واد غذايی خام و پخته را ج��دا از يكديگر نگهداری كنيد. لوازمی 
مانند چاقو و تخته را كه برای غذاهای خام به كار می بريد بايد تميز 
بشوييد و بعد برای خرد كردن ساير مواد غذايی استفاده كنيد. به فرض 
چاقويی كه مرغ خام را قطعه قطعه كرده ايد آلوده اس��ت، اگر با اين 
چاقو مرغ پخته ش��ده را خرد كنيد و يا برای تهيه ساالد از آن استفاده 
كنيد، باعث آلودگی مرغ پخته و ساالد می شويد. پس بايد اول چاقو 

را تميز بشوييد و بعد از آن استفاده كنيد.
اصل هشتم: غذاها را از دسترس حشره ها، جوندگان و ديگر حيوانات 
دور نگهداريد. چون حيوانات ناقل ميكروب های بيماري زا هستند، 
بنابراين غذا را بايد در ظرف هاي درب دار و دور از دسترس حيوانات 

و حشره ها نگهداری كنيد.
اصل نهم: از آب پاكيزه و س��الم اس��تفاده كنيد. وج��ود آب پاكيزه و 
س��الم برای نوشيدن مهم اس��ت، برای تهيه غذا هم اهميت دارد. اگر 
احتم��ال آلودگی آب وج��ود دارد، قبل از اضافه ك��ردن آب به غذا، 
 آن را بجوش��انيد. در م��ورد آبی كه برای تهيه غذای كودك اس��تفاده
می كنيد، بسيار دقت كنيد. به خصوص، كودكان زير يك سال نسبت به 
 آلودگی حساس و آسيب پذير هستند و به سرعت در معرض ابتال به

بيماري های اسهالی قرار می گيرند.
اصل دهم: تا جاي ممكن از شير و فرآورده های لبنی پاستوريزه استفاده 
 كنيد. به جای اس��تفاده از ماست و بس��تنی غير پاستوريزه، به كودك
خود ماس��ت و يا بستنی پاستوريزه بدهيد و اگر ماست پاستوريزه در 

دسترس نداريد، برای تهيه ماست حتماً شير را بجوشانيد.

ورزش  سنگين
بدون گرم کردن پا

باعث آب آوردن زانو مي شود
عضو انجمن ارتوپدي ايران گفت: ورزش  س��نگين بدون گرم كردن، 
از عل��ل مهم ابتال به آب آوردن زانو اس��ت. به گزارش فارس، كامران 
بديع زاد اظهار داش��ت: آب آوردن زانو بر اثر يك حادثه التهابي ايجاد 
مي شود كه ممكن است اين حادثه بر اثر ضربه به زانو در حين ورزش 
و در طي پيچ خوردن زانو و فش��ار آوردن به مفصل ايجاد ش��ود. وي 
افزود: بيماري هاي التهابي سيستمي مانند رماتيسم، ابتال به بيماري هاي 
مانند استئوآرتريت كه در سنين باالتر مفصل زانوي فرد را مبتال مي كند 
و فشار آوردن به مفصل زانو پس از ورزش هاي سنگين موجب ابتال 
به اين عارضه مي ش��ود كه خم و راس��ت شدن زانو به خصوص خم 
ش��دن را محدود مي كند. بديع زاد تصريح ك��رد: التهاب پرده داخلي 
مفصل زانو موجب آب آوردن آن مي شود و از داليل ديگر ابتال به آن 
 مي توان عفونت، باكتريايي يا ويروسي را نام برد كه موجب التهاب و
آب آوردن مفصل زانو مي شود كه البته در اين مايع ميكروب نيز وجود 

دارد. 
وي اضاف��ه كرد: مهم ترين كار در درمان آب آوردن زانو تش��خيص 
علت آن است، چرا كه اگر تروما ، پيچ خوردگي، پارگي رباط، مينسك 
و بيماري هاي عفوني علت اين عارضه باشند، راه هاي درمان متفاوتي 
دارند. بدي��ع زاده گفت: ضعف عض��الت ران به خصوص عضالت 
چهار سر ران مي توانند موجب ابتال به اين عارضه شوند به خصوص 
هنگامي كه فرد ورزش هاي شديدي مي كند كه در اين حالت تقويت 

عضالت ران مي تواند فشارها به مفاصل را به خود جذب كند. 
وي اف��زود: تمرين��ات خاص،  تقويت عضالت ران ب��ه نام تمرينات 
ايزومت��ري وجود دارد كه مي توان��د به درمان آن كمك كند. همچنين 

تجويز داروهاي ضدالتهابي به اين عارضه كمك مي كند.
بديع زاده خاطرنش��ان كرد: قبل از انجام ورزش هاي سنگين فرد بايد 
مدتي بدن خود را گرم كند و اين طبيعي اس��ت كه اگر فردي پس از 
دو سال شروع به دويدن شديد كند، احتمال آب آوردن زانويش بيشتر 
مي شود. وي افزود:  اين كه گفته مي شود بازي با توپ پالستيكي موجب 
آب آوردن زانو مي شود، اشتباه است. هر زانويي كه عضالتش ضعيف 
 باش��د و آمادگي الزم را نداش��ته باش��د، مي تواند به اين عارضه مبتال

شود.

مثل آیینهنسخه گیاهی

کلیات گیاه شناسی 
 ش��بدر قرم��ز گياه��ی اس��ت علف��ی و
چند س��اله كه در مناطق معتدله كره زمين 
می رويد. در شرايط مساعد اين گياه هفت 
ساله است، ولی در آب و هوای گرم فقط 
دو س��ال عمر می كند. ارتفاع شبدر قرمز 
بسيار كم اس��ت و بيشتر از 15 سانتی متر 
نمی شود. برگ های آن بيضی شكل و دراز 
و دارای سه برگچه است و به همين علت 
در قرون وس��طی مورد احترام مسيحيان 
بوده، زيرا آن را س��مبل خداوند، مسيح و 
روح القدس می دانستند. اين گياه از نظر 
داشتن مواد مغذی برای علوفه حيوانات به 

كار می رود. 
ترکیب هاي شیمیایی 

گل ش��بدر دارای م��واد ش��يميايی مانند 
تريفولين، ايزوتريفولين و اسانس روغنی 
است. اين گياه امالح معدنی مانند سليس، 
آهن، فسفر، گوگرد، پتاسيم، منيزيم، منگنز، 
روی، مس، س��رب، نيكل و كبالت را نيز 

داراست.
خواص دارویی:

ش��بدر قرمز از نظر طب قديم ايران سرد 
و تر است. 

مهم ترين خاصيت شبدر قرمز ضد سرطان 

بودن آن اس��ت. تميز كنن��ده خون و بدن 
اس��ت، سرفه را برطرف می كند، دردهای 
عضالنی را برطرف می كند، تورم پوستی 
را از بي��ن می برد، ش��بدر ت��ازه به عنوان 
مس��هل به كار می رود، درمان كننده آسم 
است و برای درمان آب آوردگی بدن مفيد 
اس��ت، دل پيچه را برطرف می كند. برای 
درمان آرتروز، رماتس��يم و ورم بيضه بايد 
برگ شبدر را در روغن زيتون جوشانيده 
و روی قسمت های دردناك بماليد. برای 
طول عم��ر و جلوگي��ری از بيماری های 
قلبی، شبدر قرمز بخوريد. اين گياه تشنج 
را عالج می كند. برای التيام زخم ها، ضماد 
شبدر قرمز را روی زخم ها بگذاريد. برای 
از بي��ن بردن خارش، ش��بدر را له كرده و 

روی پوست بماليد. 
طرز استفاده: 

دم کرده: مقدار 30 گرم گياه خش��ك را 
در ي��ك ليتر آبجوش ريخت��ه و به مدت 
پنج دقيقه دم كنيد. مقدار مصرف آن يك 

فنجان و سه بار در روز است.
گ��رم  50 مق��دار  ش��بدر:   جوش��انده 
سرش��اخه های گلدار ش��بدر قرمز را در 
مقداری ش��ير يا آّ ب ريخت��ه و بگذاريد 
مدت��ی بجوش��د و پ��س از سردش��دن 
ب��ه ص��ورت ضم��اد روی پوس��ت و يا 

قسمت های دردناك بدن بگذاريد. 
مضرات: مقدار مصرف زياد شبدر خطرناك 
 اس��ت، زي��را دارای اس��يد س��يانيدريك
می باش��د، ولی اس��تفاده متع��ادل از آن 
هيچگونه خطری نداش��ته و بس��يار مفيد 

است.

هر زم��ان اصالح موه��ای زايد صورت 
بگي��رد و به ط��ور كامل از ته زده ش��ود، 
موهای جديد ش��اخه ش��اخه و پر پيچ و 
خ��م ش��ده و داخل پوس��ت برمی گردد. 
اين موهای نابس��امان هر زمان رشد كند، 
به پوس��ت فش��ار آورده و باعث قرمزی 
و التهاب می ش��ود. متخصصان پوس��ت 
معتقدند كه اس��تفاده از ليف برای زدودن 
اين جوش ه��ا و آزاد كردن موی زير آن، 
كار درستی نيست و تنها مشكل را حادتر 

می كن��د. در اين مورد بهتر اس��ت محلول 
اسيد استيل ساليسيليك را تهيه كرده و دو 
بار در روز به مدت يك هفته روی سطح 
پوست بماليد تا به مرور زمان ورقه ورقه 
ش��ود و موهای برگشته به داخل پوست 

آزاد گردد.
در صورت��ی كه نتيجه ای حاصل نش��د، 
بهتر اس��ت به پزش��ك مراجع��ه كنيم تا 
با تش��خيص دقيق تر بت��وان راه درمانی 

مناسبی ارائه داد.

پیدا و پنهان آلرژی ها 

تغذیه غلط عمر را کوتاه می کند هپاتيت چگونه سرایت مي کند؟
هپاتيت انواع مختلفي دارد كه درمان آنها هر 
كدام به نوع ويروس بستگي دارد و بايد در 
صورت تشخيص بيماري به سرعت براي 

درمان اقدام كرد.
هپاتيت به طور معمول حاصل يك عفونت 
ويروسي است كه سبب بروز التهاب در كبد 

مي شود.
به گزارش ايسنا، سايت پزشكي بهداشت 
زنان در مقاله جديدي، معمول ترين راه هاي 
انتقال عفونت ويروسي هپاتيت را يادآوري 

كرده اس��ت. براس��اس اين مقاله، خوردن 
غذاهايي كه به واسطه فرد مبتال به هپاتيت 
آلوده شده باش��ند، تماس بسيار نزديك با 
يك��ي از اعضاي خانواده  كه به اين عفونت 
مبتال باش��د يا تماس جنسي با فرد مبتال به 
هپاتيت، تماس با مكان هاي آلوده به ويروس 
كه به خوبي تميز نش��ده باشند و مصرف 
صدف خام يا نيمه پخته كه از آب آلوده به 
اين ويروس گرفته ش��ده باشد، سبب بروز 

اين بيماری می شود.

نکته

10 درصد از سرطان های سينه
به عوامل ژنتيکي بستگي دارد

استاد دانشگاه جان هاپكينز آمريكا گفت: 
علت س��رطان س��ينه هنوز كشف نشده 
اس��ت و حدود 10 درصد از سرطان سينه 
به عوامل ژنتيكي بستگي دارد. به گزارش 
 ايرن��ا، مهران حبيب��ي در حاش��يه كنگره
بين المللي جراح��ان عمومي ايران كه در 
هتل المپيك برگزار ش��د، افزود: ايران در 
زمين��ه جراحي ه��ا و در م��ان بيماري ها 

توسط متخصصان در سطح عالي هستند.
وي با اش��اره به اين كه در ايران س��رطان 
مري و معده افزايش داش��ته است، اظهار 
داش��ت: در اي��ران تع��داد جراحي ه��اي 
 سرطان معده و مري بيشتر انجام مي شود و
مي توان تكنيك جراحي و درمان برخي از 
بيماري ها را مش��اهده كنيم. حبيبي اضافه 
كرد: س��ن ابتال به سرطان س��ينه در ايران 
نسبت به ساير كشورهاي جهان كم است و 
يكي از مهم ترين علت های آن اين است 

كه بيماران دير به پزشك مراجعه مي كنند.
به گفته اين اس��تاد دانشگاه جان هاپكينز، 

عل��ت مراجع��ه ديرهنگام بيم��اران مبتال 
 به س��رطان سينه به پزش��كان مختصص
ب��ه دليل ترس و عدم آگاهي آنان اس��ت. 
حبيب��ي گف��ت: بايد بيماران س��رطاني به 
خص��وص افراد مبتال به س��رطان س��ينه 
غربالگري شوند، زيرا با شناسايي بيماران 
سرطاني، شانس درمان آنها را باال مي بريم. 
وي افزود: موضوع س��خنراني من در اين 
كنگ��ره درباره افرادي اس��ت كه ش��انس 
بيشتري براي بهبود س��رطان سينه دارند. 
همچنين در اين سخنراني شناسايي افرادي 
كه در معرض خطر ابتال به س��رطان سينه 
قرار دارند، عنوان خواهد ش��د. اين استاد 
ب��زرگ ترين مركز آموزش پزش��كي دنيا 
افزود: وقت��ي نگاه كلي به بيماران مبتال به 
سرطان داريم، مي بينيم كه 7 تا 10 درصد 
زنان به داليل ژنتيكي دچار س��رطان سينه 
 مي ش��وند و در مجم��وع در كل كش��ور
10 درصد سرطان ها عامل ژنتيكي دارند و 
90 درصد نيز به عوامل ديگر بستگي دارد. 

گرفتگی عروق در بيماري آرتریت
با کمك دارو کنترل مي شود

خطر بيماري هاي قلبي � عروقي در مبتاليان 
به آرتريت روماتوئيد بيش��تر است، اما اين 
يك مشكل الينحل نيست، چون استفاده از 
داروهاي ضد التهابي براي كنترل آرتريت 
مي تواند در كاهش خطر گرفتگي عروق هم 
مؤثر باشد. متخصصان مي گويند: هر چند 
بيماري آرتريت روماتوئيد خطر بروز پالك 
در عروق خوني را تشديد مي كند، اما اين 
مشكل با مصرف دارو قابل كنترل است. به 
گزارش  ايسنا، اين متخصصان تأكيد كردند: 
التهاب ناشي از آرتريت روماتوئيد مي تواند 
بيش از آس��يب مفاص��ل، عواقب و پيامد 

نامطلوب داشته باشد. آنها خاطرنشان كردند: 
اختالل در سيستم  ايمنی خودكار بدن خطر 
 تصلب شرائين را افزايش مي دهد كه شامل
شكل گيري پالك در عروق خوني است. 
تشكيل اين پالك ها خطر بيماري هاي قلبي 
و سكته مغزي را تشديد مي كند. به گزارش 
سايت اينترنتي مدگورو، پزشكان همچنين 
متذكر ش��دند خبر خوش اين مطالعه اين 
اس��ت كه داروهاي خاص مورد اس��تفاده 
ب��راي درمان آرتري��ت روماتوئيد به ظاهر 
خطر تش��كيل اين پالك ه��ا را هم كاهش 

مي دهد.

سرطان هاي دستگاه گوارش بيشترین آمار سرطان در کشور را دارد
رئيس كنگره سراس��ري انجمن علمي جراحان 
عمومي مهم ترين مش��كالت پزش��كان را عدم 
ش��ناخت عالئم بيماري عنوان كرد. وی افزود: 
متأسفانه پزش��كان بسياري از بيماري هاي معده 
را س��وءهاضمه مي دانند و به سادگي از كنار آن 
مي گ�ذرند، حال آن كه دل درد، احساس تهوع 
و ضعف عمومي و كم خوني از  عالئمي هستند 
كه براي تشخيص به موقع سرطان هاي دستگاه 

گوارش بايد پيگيري شوند.
 عل��ي يعقوب��ي با بي��ان اين كه آم��ار دقيقي از 
ش��مار مبتالي��ان به س��رطان در كش��ور وجود 
ندارد، افزود: برخي از آمارها توسط دانشگاه ها 
و مراك��ز تحقيقاتي جمع  آوري ش��ده اند و نيز 
بس��ياري از آمارها به اس��تناد كتاب هاي مرجع 

عنوان مي شود. 
وي با بيان اين كه س��ه س��رطان مري،  معده و 
كولون از شايع ترين سرطان هاي دستگاه گوارش 

اس��ت، گفت: ساير اجزاي دس��تگاه گوارش از 
نظر سرطان شيوع كمتري دارند، اما در صورت 
بروز ه��ر عالمت حاد و يكباره،  بدون هرگونه 
پيشينه قبلي در سنين باالي 50 سال مانند تهوع 
و درد ش��كم در اف��راد كه  بي��ش از يك هفته  
طول بكش��د، بايد به پزش��ك مراجع��ه كرد. به 
گفته اي��ن متخصص جراحي عمومي افزود،  در 
س��رطان معده عالئم به صورت س��وء  هاضمه، 
دل درد خفيف، احساس ناراحتي بعد از خوردن 
غذا، ضعف عمومي و خس��تگي ظاهر مي شود. 
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص 
عالئم س��رطان م��ري نيز  اظهار كرد:  نش��انه و 
عالمت س��رطان اين بخش از دستگاه گوارش 
با  گير ك��ردن غذا  حين خوردن اس��ت و اين 
امر حاكي از آن اس��ت كه سه چهارم قطر مري 
را توده س��رطاني گرفته و در اين مرحله، درمان 
به صورت قطعي نيست. رئيس كنگره سراسري 

 انجم��ن علمي جراح��ان عمومي اي��ران با بيان
اين كه س��رطان سيس��تم عصب��ي و لنفاوي در 
كشور شيوع كمتري نس��بت به ساير سرطان ها 
دارد،  گفت:  در بالغين و در زنان س��رطان سينه  
و در مردان س��رطان، پروستات شيوع  بيشتري 
دارن��د. اين متخصص جراح��ي عمومي با بيان 
اي��ن كه در ص��ورت ابتالي دو نف��ر از اعضاي  
درجه يك خانواده به سرطان، شخص سوم بايد 
نسبت به پيگيري هاي درماني حساسيت بيشتري 
داش��ته باش��د، گفت: تغذيه در ايجاد س��رطان 
مع��ده و مري  اهميت خاص��ي دارد و مصرف 
بيش از حد غذاهاي كنس��رو ش��ده مشكل ساز 
اس��ت. يعقوبي يادآور ش��د: در درمان سرطان 
 در كش��ور مش��كلي وج��ود ن��دارد و هم چنان
شيمي درماني، راديوتراپي و درمان هاي جراحي 
 توس��ط متخصص��ان كش��ور در داخ��ل انجام 

مي شود.

مس��ئول كميته آموزش همگانی انجمن تغذيه ايران با بيان اين كه تغذيه غلط 
باعث زود فرس��وده شدن و كوتاه شدن عمر می شود، به سالمندان توصيه كرد 
كه  از شير و لبنيات كم چرب به مقدار كافی در روز استفاده كنند كه اين مقدار 
ش��امل يك ليوان ماس��ت و يا شير و به اندازه يك قوطی كبريت پنير و نصف 
ليوان كش��ك رقيق می شود.برليانت بزرگمهر در گفتگو با سالمت نيوز اظهار 
داش��ت: دوران سالمندی، دوران بس��يار مهمی در زندگی تمام انسان هاست و 
علت اين اهميت اين اس��ت كه به دليل پيشرفت طب و تغذيه در كشورهای 
مختلف، جمعيت سالمند روز به روز بيشتر می شود. تغذيه افراد در اين دوره 
از زندگی آنها از اهميت ويژه ای برخوردار است و هر اختاللی در تغذيه اين 
افراد باعث بروز اختالالت غيرقابل جبران می شود. وی يادآور شد: افراد سالمند 
به دليل مشكالت گوارشی كه دارند نمی توانند ميوه و سبزيجات مصرف كنند 
و شيره های گوارشی در اين افراد به خوبی ترشح نمی شود. از ديگر مشكالت 
اين گروه از افراد اين است كه به دليل تنهايی و نداشتن حوصله، برنامه غذايی 
صحيحی ندارند و در معرض چاقی قرار می گيرند، همچنين به دليل مشكالت 
اس��تخوانی و پا درد برخی از اين افراد نمی توانند ورزش كنند و در نتيجه در 
معرض چاقی قرار می گيرند. اين مشاور تغذيه و رژيم درمانی تصريح كرد: افراد 
سالمند در معرض چند بيماری قرار دارند از جمله پوكی استخوان كه از سن 
40 سالگی به باال تحليل بافت استخوانی اين افراد شروع می شود مگر اين كه 
با تمهيداتی از آن جلوگيری كنند، همچنين به علت تغذيه غلط و قرار نگرفتن 
در معرض آفتاب ممكن است كه دچار نرمی استخوان شوند و فشار خون باال 
و افزايش چربی نامطلوب خون از عوارض دوران س��المندی است. بزرگمهر 
 A ادامه داد: ممكن است كه مشكل كم خونی و سوء تغذيه و كمبود ويتامين
كه بر بينايی اين افراد تأثير می گذارد و همچنين عوارض عصبی به دليل نداشتن 
تغذيه صحيح برای آنها به وجود بيايد. وی يادآور شد: سالمندان بايد در معرض 
نور مستقيم خورشيد قرار گيرند و اگر نمی توانند اين كار را انجام دهند از منابع 
 D استفاده كنند، چرا كه كلسيم و فسفر در حضور ويتامين D دارويی ويتامين
بايد جذب ش��وند. اين مش��اور تغذيه و رژيم درمانی گفت: افراد سالمند بايد 
كمتر گوش��ت قرمز مصرف كنند و گوش��ت ماهی ) دو بار در هفته( و مرغ را 
جانش��ين آن كنند. سالمندان حتماً بايد ساالد و سبزی را همراه با غذا مصرف 
كنند و اگر ناراحتی گوارشی دارند به تدريج از ميوه و سبزيجات استفاده نمايند 

و دو تا چهار واحد ميوه و سبزيجات را در برنامه غذايی خود جای دهند )مثاًل 
دو نارنگی كوچك يك واحد و يك س��يب متوس��ط هم يك واحد محسوب 
می شود.( وی گفت: اين افراد می توانند از سبزيجات پخته هم در برنامه غذايی 
خود استفاده كنند و در صورت مبتال بودن به چربی خون، از يك عدد تخم مرغ 
در هفته و اگر مبتال نيستند می توانند از دو عدد تخم مرغ در هفته استفاده كنند. 
آنها نبايد غذاهای سرخ شده و پرنمك مصرف نمايند، به دليل اين كه غذاهای 
پرنمك باعث پيشرفت پوكی استخوان و باال رفتن فشار خون می شود. مسئول 
كميته آموزش همگانی انجمن تغذيه ايران افزود: سالمندان به دليل اين كه بايد 
مصرف نان و برنج را در برنامه غذايی خود كم كنند، به شيرينی روی می آورند. 
بايد س��عی شود كه از مواد نشاس��ته ای مثل نان و برنج و سيب زمينی پخته و 
ماكارونی اس��تفاده شود، چرا كه سوخت س��لول های عصبی از مواد قندی و 
نشاسته ای تأمين می شود، اما نبايد در خوردن اين مواد غذايی افراط كنند. وی 
افزود: س��المندان ورزش و پياده روی به مدت نيم ساعت در روز و همچنين 
نوشيدن آب را فراموش نكنند تا دچار يبوست نشوند. بزرگمهر خاطرنشان كرد: 
داشتن تغذيه صحيح در دوران كودكی و جوانی بسيار مهم است، چرا كه اگر 
افراد تغذيه خوبی نداشته باشند زود فرسوده می شوند و عمرشان كوتاه می شود 

و از پايان جوانی و ابتدای ميانسالی
مشكالت آنها شروع شده و

در دوره سالمندی
زندگيشان توأم

 با بيماری ها
 خواهد

 بود.
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حسین پاپی:
از خودم راضی نيستم

مهاجم سپاهان خطاب به سرمربی صبا گفت: ويسی سپاهان را به خاطر مردم اصفهان 
به اس��تقالل و پرسپوليس ترجيح نداد؛ 8 سال برای سپاهان به ميدان رفت و پولش را 

گرفت بنابراين نبايد منتی بر سر اين تيم بگذارد.
حس��ين پاپی پيرامون بازی تيمش مقابل صبای قم اظهار داشت: صبا حتی اگر يك بر 
صفر به سپاهان می باخت هم از نتيجه راضی بود و با خوشحالی به قم بر می گشت اما 
در اين بازی با دفاع گس��ترده خود تنها به دنبال ضد فوتبال بود و به نظر من خودمان 
نتوانس��تيم از موقعيت ه��ای خود اس��تفاده كنيم. وی در مورد وق��ت تلف كردن های 
بازيكنان صبا تصريح كرد: دروازه بان صبا يك شوت 50 متری می زند و 3 متر بر روی 
هوا می پرد اما بعد از آن در يك صحنه كوچك مصدوم می ش��ود و بر زمين می افتد و 
نكته جالب اين اس��ت كه بعد از مداوای پزش��ك سريع بهبود پيدا می كند و در درون 

دروازه قرار می گيرد.
مهاجم س��پاهان گفت: همه مصدوميت ها و وقت تلف كردن های بازيكنان صبا هنگام 
موقعيت های تيم ما اتفاق می افتاد اما ما اخالق را زير پا نگذاشته و بازی جوانمردانه را 
رعايت كرديم. وی ادامه داد: شايد ويسی از بازيكنانش نخواسته كه وقت را تلف كنند 
اما هر اتفاقی در زمين می افتد اولين كس��ی كه در مورد آن مسئول است سرمربی يك 
تيم است و هنگامی كه يك بازيكن اشتباه كرده و اخالق را زير سئوال می برد، مقصر 
كادر فنی و سرمربی تيم است زيرا مربی بايد به بازيكنانش تذكر دهد تا اين اتفاقات 
تكرار نش��ود. پاپی در مورد عملكردش در اين بازی تصريح كرد: از عملكردم در اين 
بازی راضی نيستم زيرا احساس می كنم می توانستم بهتر بازی كنم اما مطمئن باشيد در 

بازی های آينده جبران می كنم و رضايت سرمربی تيم را جلب خواهم كرد.

ورزش

بكام 
به مراسم ازدواج 
وليعهد انگليس 
دعوت شد

اوزيل:
دوست دارم در 
فينال با شالکه 
روبه رو شوم

عيادت 
ورزشکاران 
اصفهاني از 
پرویز پناهي

س��تاره تيم لوس آنجلس گاالكس��ي آمريكا در مراسم ازدواج 
وليعهد انگليس شركت مي كند.  ديويد بكام قرار است در اين 
ضيافت كه به مناس��بت ازدواج پرنس ويليام و كيت ميدلتون 
برگزار می شود شركت كند. وي از يك ماه قبل براي اين منظور 
به صورت رس��مي دعوت ش��ده و در مصاحبه اي اظهار كرده  
است: براي هماهنگي با مقامات تيم لوس آنجلس گاالكسي به 
لحاظ اهميت حضور در اين مراس��م، سفري كوتاه  به انگليس 
انجام مي دهد. بازيكن سابق منچستريونايتد انگليس، رئال مادريد 
اسپانيا و آ.ث ميالن ايتاليا از چهار سال قبل براي گاالكسي بازي 
مي كند. در مراسم ازدواج وليعهد انگليسی به غير از چهره های 
شاخص سياسی هنرمندان، ورزشكاران و خوانندگان مشهور 
زيادی حضور دارند كه بكهام به عنوان س��تاره انگليس��ی در 
اين رويداد مهم حضور می يابد. انگليسی ها برای اين مراسم 
چيزی حدود 3 ميليارد پون��د هزينه برآورد كرده اند كه با تو 
جه به تعطيلی 4 روزه انگليس ، بعد از اين مراس��م و افزايش 
 حق��وق محافظي��ن و مأموران امنيتی در اين اي��ام اين مبلغ به

5  ميليارد پوند افزايش می يابد. 

هافبك آلماني تيم فوتبال رئال مادريد گفت: دوس��ت دارم در 
فينال ليگ قهرمانان با شالكه روبه رو شويم. 

به گزارش بيلد، مس��عود اوزيل اظهار داشت: مايلم به ديدار 
نهاي��ي ليگ قهرمانان راه پيدا كنيم و در آنجا حريف ش��الكه 
شويم. اين ستاره ترك تبار كه در شهر گيلزن كرشن درخانواده 
مهاج��ري ترك، به دنيا آمد، با بيان اين جمله از رويارويي با 

تيم شهر زادگاهش سخن به ميان آورد.
اوزي��ل كه در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي با پيراهن تيم 
ملي آلمان خوش درخشيد و بعد به عضويت كهكشاني هاي 
مادري��دي درآم��د، اف��زود: اكنون باي��د بكوش��يم از مرحله 
نيمه نهاي��ي صعود كنيم. گ��ذر از اين مرحل��ه كاري راحت 
نيس��ت. البته ما رئالي ها مي دانيم قادريم بارسلونا را شكست 

داده و به بازي پاياني برسيم.
در اين حالت رويارويي با شالكه دل انگيز خواهد بود. ستاره 
22 س��اله در س��ال هاي 2005 الي 2008 براي شالكه كه در 
ديدار رفت ليگ قهرمانان پذيراي منچستريونايتد است، بازي 

كرده است.

جمعی از واليباليس��ت هاي دهه40 اصفه��ان از پرويز پناهی 
پيشكس��وت برجسته اين رش��ته در اصفهان ديدار و عيادت 

كردند. 
در اين ديدار كه در منزل ش��خصی پرويز پناهی برگزار ش��د 
بازيكنان و ورزش��كاران واليبال اصفهان به ديدار و عيادت از 
وی پرداخته و خاط��رات دوران جوانی خود را زنده كردند. 
دراي��ن ديدار اف��رادی همچون مهدی منتظ��ر، جالل امجد، 
مجيد هژبرپور، هوشنگ حق شناس، محمدعلی عقيق، جالل 
پرورش، احمد تائبی، غالمحس��ين هژبرپ��ور و محمد دری 
دبير هيات واليبال استان اصفهان حضور داشتند. گفتنی است 
پرويز پناهی كاپيتان تيم باش��گاه شاهين اصفهان در دهه 40 
بوده اس��ت كه در كارنامه زرين خود افتخارات زيادی برای 
ورزش اصفهان كس��ب كرده است. وي از اولين كساني بوده 
كه در تيم منتخب اصفه��ان بازي مي كرده و همچنين اولين 
مربي تيم بانوان اصفهان در س��ال 1350 بوده اس��ت. پرويز 
پناه��ي چندي پيش مورد عم��ل جراحي مغز و اعصاب قرار 

گرفته و اكنون وضعيت جسماني وي رو به بهبود است.

چهارمين الکالسيکو
از نگاه آمار

ادامه ديدارهاي رف��ت از مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
باشگاه هاي اروپا امش��ب با ديدار تيم های رئال مادريد و 
بارسلونا اسپانيا برگزار خواهد شد كه اناری پوشان بايد در 

ورزشگاه سنتياگو برنابئو به مصاف كهكشانی ها بروند. 
با نگاهي آماري به بازي اين دو تيم مي توان حقايق جالب و 

در عين حال متفاوتي را مشاهده كرد. 
- دو تيم تاكنون شش بار در رقابت هاي اروپايي با هم بازي 
كرده اند كه حاصل آن س��ه برد ب��راي رئال، يك برد براي 
بارسلونا و دو تساوي و همچنين 12 گل براي رئال و 7 گل 

براي بارسلونا بوده است. 
- اين سومين بازي است كه دو رقيب ديرينه اسپانيايي در 
نيمه نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان رو در روي هم قرار 
مي گيرند. رئال در دوره قبلي يعني مسابقات 1960 و 2002 

توانست به فينال برسد. 
- رئال مادريد در 11 بازي گذش��ته خود در ليگ قهرمانان 
شكس��ت نخورده و در هش��ت بازي از 10 بازي قبلي اين 

رقابت ها دروازه اش را بسته نگه داشته است. 
- آنها در كنار منچستريونايتد بهترين دفاع را در رقابت هاي 
اين فصل داشته اند به طوري كه فقط سه گل در 10 بازي 

خورده اند. 
- رئ��ال مادريد در رقابت ه��اي اروپايي 12 بار با تيم هاي 
اس��پانيايي بازي كرده و فقط دو بار باخته اس��ت كه هر دو 

بيش از 50 سال قبل بود. 
- اين تيم در نيمه نهايي جام اروپا در سال 1959 به اتلتيكو 
مادري��د ي��ك بر صفر باخ��ت و در رقابت ه��اي اروپايي 

1960/61 مقابل بارسلونا دو بر يك مغلوب شد. 
- خوزه مورينيو س��رمربي رئ��ال مادريد بعد از قهرماني با 
پورتو و اينتر ميالن در ليگ قهرمانان اروپا، قصد دارد اولين 
مربي باشد كه ليگ قهرمانان اروپا را با سه تيم مختلف برده 

است. 
- او بارسلونا را حريف حيله گري مي داند. مورينيو هنگام 
مربيگري چلسي و اينترميالن 10 بار مقابل بارسلونا به ميدان 
رفته، اما فقط سه بار به پيروزي رسيده و چهار بار شكست 

خورده است. 
- بارسلونا براي چهارمين دوره پياپي است كه در نيمه نهايي 
ليگ قهرمانان اروپا حضور پيدا كرده است. اين تيم در نيمه 
نهايي رقابت هاي 2008 مغلوب منچستريونايتد شد و در 
فصل قبل نتيجه را به اينترميالن واگذار كرد. آنها با وجود اين 

در نيمه نهايي 2009 چلسي را شكست دادند. 
- بارس��لونا در ش��ش بازي نيمه نهايي خود در سه فصل 
گذشته فقط يك بار برده و تنها سه گل زده است. اين تيم 
فصل گذش��ته در خانه توانست اينترميالن را يك بر صفر 

شكست دهد. 
- بارسلونا دو بازي قبلي خود در نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
مقابل تيم هاي اس��پانيايي را باخته اس��ت. اين تيم در سال 
2002 در مجموع س��ه بر يك به رئال مادريد باخت و دو 
س��ال قبل از آن در مجموع نتيجه را پنج بر س��ه به والنسيا 

واگذار كرد. 
- بارسلونا فقط چهار بازي از 18 بازي قبلي خود در نيمه 

نهايي رقابت هاي اروپايي را برده است. 
- ليونل مسي مهاجم آرژانتيني بارسلونا در 15 بازي گذشته 
خ��ود در ليگ قهرمانان اروپا 15 گل از جمله 9 گل در اين 
فصل زده است. با وجود اين نتوانسته در هيچ يك از شش 
بازي نيمه نهايي تيمش در سه سال گذشته راهي به سوي 

دروازه حريفان پيدا كند. 
- بارس��لونا فقط س��ه بازي از 14 ديدار گذش��ته خارج از 
خانه خود در ليگ قهرمانان اروپا را برده اس��ت و در شش 
 ديدار قبلي خارج از خانه اش مقابل تيم هاي اسپانيايي در

رقابت هاي اروپايي ناموفق بوده است.

احتمال ماندن تيم فيروزصفه
در اصفهان قوت گرفت 

با وج��ود در ميان بودن بحث تيم داري فيروزصفه 
از ش��يراز،  احتمال ماندگاري اين تيم در اصفهان قوت 

گرفت.
 در حالي كه پيش از اين صحبت از تيم داي فيروزصفه 
در ش��يراز مطرح بود و گفته مي شود امسال اين تيم به 
نام ش��يراز در ليگ برتر فوتسال ش��ركت خواهد كرد،  
 احتم��ال ماندگاري اي��ن تيم در اصفه��ان دوباره قوت

گرفت.
در اين خصوص در روزهاي گذش��ته جلسه اي برگزار 
ش��د كه البته اتخاذ تصميم نهاي��ي در مورد فيروزصفه 
برت��ر  لي��گ  تي��م داري فوالدماه��ان در  و همچني��ن 
 فوتس��ال به جلس��ه روز پنجش��نبه هفته جاري موكول

شد.
 اي��ن در حالي اس��ت ك��ه علي افضل س��رمربي فصل 
گذش��ته فيروزصفه روز گذشته به طور رسمی هدايت 

تيم گيتي پسند در ليگ 90 را به عهده گرفت.
در اين شرايط شنيده مي شود رضا كردي رئيس آكادمي 
فوتس��ال ماهان كه از اين س��مت اس��تعفا كرده بود، به 
عنوان سرمربي جديد اين تيم انتخاب خواهد شد. ليگ 

برتر سال جاري از مرداد ماه آغاز مي شود.

گزارش خبر

مديرعامل پیكان
از کاشانی ها شكايت کرد

مدير عامل باش��گاه پيكان پس از بازگش��ت از كاشان به ديدار رئيس 
فدراس��يون واليبال رفت تا گزارش رفتار تماش��اگران كاشانی در اين 
ديدار را به اطالع داورزنی برس��اند.  مديرعامل باش��گاه پيكان پس از 
بازگش��ت از بازي نيمه نهايي ليگ برتر واليبال در سالن تختي كاشان 
ب��رای مالقات ب��ا رئيس فدراس��يون واليبال و ارائه گ��زارش به محل 
فدراس��يون مراجعه كرد. محمود شيعي كه در سالن تختي شهر كاشان 
از نزديك شاهد ديدار تيم واليبال پيكان و باريج اسانس كاشان بود از 
شرايط غيرعادي و تأسف برانگيز جو سالن كه فحاشي و هتك حرمت 
باعث خدشه دار نمودن حرمت مربيان و بازيكنان تيم پيكان گرديدند 
اظهار تاس��ف كرد و برخورد منصفانه با اين موضوع را خواستار شد. 
بر اين اساس وي طي نامه اي از فدراسيون درخواست نمود به جهت 
بازي حساس��ي كه در امروز در تهران خواهند ش��د تمهيدات الزم به 
خصوص در مورد نظم و انضباط حاكم بر مس��ابقه با استفاده از يگان 
ويژه و ني��روي انتظامي صورت پذيرد تا اتفاق و اقدامات عده ايي كه 
دشمن ورزش پاك و زيباي واليبال هستند باعث تاثير منفي بر شرايط 

بازي و محيط نگردد.

کی روش مهمان ضیافت شام سپاهان

تعجب کی روش از سن باالی بازیکنان ایران
  زاینده رود

سرمربي تيم ملي فوتبال گفت: سن بازيكنان 
ايراني باالست و اين موضوع برنامه هاي من 
ب��راي جام جهاني برزيل را تحت تأثير قرار 
مي دهد. كارلوس كي روش در ضيافت شام 
باشگاه سپاهان گفت: باال بودن سن بازيكنان 
ايراني، برنامه هايم براي آماده سازي تيم ملي 
جهت مسابقات انتخابي جام جهاني 2014 

برزيل را تحت تاثير قرار مي دهد. 
وي تاكيد كرد: تيم ملي ايران براي مسابقات 
انتخابي جام جهاني به بازيكنان مس��تعد و 
جوان تر نياز دارد و به اعتقاد من فوتبال ايران 
در سال هاي گذشته از پشتوانه سازي براي 

تيم بزرگساالن خود 
است.  كرده  غفلت 
ك��ي روش تصريح 
كرد: بازيكنان فوتبال 
 ايران از استعدادهاي
 بالقوه اي برخوردار 
باي��د  و  هس��تند 
كوشيد با همكاري 
 مربي��ان ف��وتب��ال
اس��تان ه��ا، اي��ن 
استعدادها شناسايي 
و ب��راي پش��توانه 
سازي تيم هاي ملي 

پرورش يابند. 

وي اظهار داشت: ب�راي ك��شف استعدادها 
در فوتب��ال ايران جهت حضور در تيم ملي، 
نمايندگاني را در اس��تان ها ق��رار داده ام و 
آنها بازيكن��ان داراي ش��رايط براي حضور 
در اردوه��اي تيم هاي ملي را به من معرفي 

خواهند كرد. 
اس��تاندار اصفهان نيز در اين ميهماني كه در 
هتل عباسي اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: 
اصفهان از استان هاي پيشرو در زمينه ورزش 

به خصوص رشته فوتبال است.
 عليرض��ا ذاكر اصفهاني با اش��اره به وجود 
صناي��ع بزرگ و م��ادر در اس��تان اصفهان، 
اف��زود: اين صنايع با حماي��ت از ورزش به 
پرورش استعدادهاي 
جوانان اصفهاني در 
رشته هاي مختلف 
 ورزش��ي مب��ادرت

كرده اند. 
وي گفت: اصفهان با 
حمايت دو صنعت 
و مبارك��ه   ف��والد 
ذوب آهن توانس��ته 
رش��ته  در  اس��ت 
به  فوتبال خ��ود را 
اصلي  قطب  عنوان 
اين رشته در كشور 
معرفي كند و اكنون 

فوتب��ال اصفهان با حضور تي��م هاي فوالد 
مباركه س��پاهان و ذوب آهن در سطح بين 

الملل به افتخارات زيادي رسيده است. 
اس��تاندار اصفهان ب��ا بيان اي��ن مطلب كه 
مس��ئوالن اين اس��تان به صورت جدي از 
ورزش حماي��ت مي كنند، اف��زود: ورزش 
اصفهان از جايگاه خوبي برخوردار است و 
ما درصدد هستيم تا ورزش را در استان بيش 

از پيش ارتقاء دهيم. 
پيش از صحبت هاي سرمربي تيم ملي فوتبال، 
محمد رضا ساكت مدير عامل باشگاه سپاهان 

در س��خناني به معرفي كامل اين باش��گاه و 
فعاليت هاي سپاهان در همه رده هاي سني 

فوتبال پرداخت. 
در اين جلس��ه عباس ترابيان سرپرست تيم 
مل��ي فوتبال، رش��يد خدابخ��ش مدير كل 
تربيت بدني اس��تان اصفهان، غالمحس��ين 
 حس��يني رئي��س هي��أت مدي��ره باش��گاه
فوالد مباركه سپاهان، بهمن مسعودي عضو 
هيأت مديره باشگاه، علي اكبر ابرقويي نژاد 
رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان نيز حضور 

داشتند.

هدف ما فقط پیروزی صرف مقابل پیكان نیست!

شجاعی: چاره فرار از شکست، اتهام به تماشاگران نيست...
  زاینده رود

هر چند با خونسردی می گويد كه برای بازی عصر امروز 
برابر پيكان به هدف پيروزی صرف به زمين نمی روند اما 
خودش خوب می داند كه بردن پيكان س��واران مس��اوی 
اس��ت با رسيدن باريج اسانس كاش��ان به فينال ليگ برتر 
واليبال و افتخاری جديد برای واليبال شهرش ... فينالی كه 
خيلی از غول های با سابقه واليبال ايران نظير داماش، بانك 
كشاورزی، جواهری گنبد و اروميه ای ها برای رسيدن به 
آن دندان تيز كرده بودند، اما اگر مير مصطفی ش��جاعی و 
تيمش امروز پيروز ميدان باش��ند شگفتی آفرينی خود را 
 در لي��گ برتر 89-90 تكميل می كنن��د و تيمی به فينال

می رود كه دو سال پيش در ليگ دسته اول حضور داشت 
و خيل��ی ها قرار گرفتن در جرگه پنج تيم جدولش را نيز 
برای آنها متصور نبودند خواندن اظهارات س��يد مصطفی 
شجاعی چند س��اعت قبل از راند سوم از سه گانه باريج 

اسانس – پيكان خالی از لطف نيست. 
  شكست دادن پيكان در كاشان پس از آن باخت ناعادالنه 
در تهران همان چيزی بود كه پس از بازی رفت پيش بينی 

كرده بوديم. 
  من پس از شكست برابر پيكان ضمن تبريك به مربيان 
و تي��م حريف ضمن ناعادالنه خواندن نتيجه 3 بر 2 گفتم 
كه باز هم به تهران برمی گرديم اين يك ادعای صرف نبود 

و به حقيقت پيوست.
  كشيده شدن بازی به گيم پنجم نشان داد كه ما تا لحظه 
آخر دس��ت از مبارزه نمی كشيم و هدف بزرگی داريم كه 

عمده آن اثبات لياقت واليبال شهری به نام كاشان است. 
  ما برای پيكان به عنوان مجموعه ای كه س��ال ها است 
برای واليبال در حال هزينه كردن است، احترام قائليم پيكان 
يك س��رمايه ملی برای واليبال ايران اس��ت ولی ما  برای 
رقابت با آنها مجبوريم تيم خود را مسلح كنيم و ديديد كه 
با بضاعت بسيار كم تر نسبت به پيكان به نتيجه دلخواه در 

بازی برگشت رسيديم. 
  برای بازی عصر امروز تيم ما كوچك ترين اس��ترس و 
نگرانی ندارد زيرا هدف ما اجرای يك واليبال مدرن و رو 
به جلو از تيمی كم امكانات است ولی اگر هم بتوانيم برابر 
پيكان به پيروزی برس��يم خوشحالی ما مضاعف خواهد 

شد. 
  در س��اختار مربيگ��ری احترام و تكري��م حريف يك 
اصل مهم اس��ت و بنده در بدترين ش��رايط نيز حاضر به 
تخريب مربی حريف كه وی نيز همكار بنده محس��وب 
می ش��ود نيستم به عنوان نمونه من پس از قبول شكست 
براب��ر پيكان در بازی رفت، قبل از گفتگو با دوربين ها به 
سراغ مربيان حريف رفتم و با كمال احترامی پيروزی آنها 
را تبريك گفتم ولی برخی دوس��تان با بزرگنمايی اتفاقات 
سالن تختی كاشان سعی در سرپوش گذاشتن بر شكست 

خود داشتند. 
  مس��لم است كه توصيف يك تماشاگر كه 100 درصد 
محكوم اس��ت را نبايد به كل مجموعه هواداران يك تيم 
تعميم داد. در فوتبال دنيا كه تماش��اگران بسيار بيشتری به 
نسبت واليبال دارد بنده چنين شرايطی حاكم است و هتاكی 

يك نفر را به كل نسبت نمی دهند. 
  ش��ايد جو س��نگين سالن تختی كاش��ان و تجمع زياد 
تماشاگر به سود پيكانی ها نبود ولی بيشتر اين تماشاگران 
به عش��ق ديدن بازيكنان تيم پيكان در س��الن حاضر شده 
بودند و دوس��تان بايد حداقل برای اي��ن عمل كه احترام 

قائل باشند. 
  باشگاه باريج اسانس از شش، هفت سال پيش كه متولد 
ش��د مراحل تكامل خود را از زير گروه به دس��ته دوم و 
س��پس دسته اول و در سال 89 به ليگ برتر گام به گام تا 
امروز طی كرده است و با وجود اين هزينه اندك توانسته 

نامی برای خود در ميان بزرگان دست و پا كند. 
  متأسفانه با وجود سالن مجهز و بزرگ در مشهد در سالنی 
بسيار كوچك كه طول و عرض بسيار محدودی داشت مقابل 
ابومسلم به ميدان رفتيم اما برخی دوستان به سالن تختی كاشان 
كه به جز محدوديت سكو مشكل ديگری ندارد حساس شده 

اند كه اين بی انصافی است. 
  رد كردن پيشنهاد احتمالی دستياری خوليو والسكو به 
معنی كوچك ش��مردن ايش��ان و يا خود بزرگ بينی بنده 
نبود بلكه من بايد در نظر گرفتن ش��رايطی چنين صحبتی 
كردم. البته حضور پيشنهادی از فدراسيون دريافت نكرده 
ام و نام بنده هم در بين گزينه های رس��انه ای درج ش��ده 
اس��ت. من برای خود ش��رايطی دارم كه اگر از فدراسيون 
پيش��نهادی رسيده با مسئوالن در ميان خواهم گذاشت اما 
قلباً برای تيم ملی كش��ورم و سرمربی آن آرزوی موفقيت

 

دارم.

افزايش شانس قهرماني استقالل
و ذوب   آهن با تساوي سپاهان

 كنفدراسيون فوتبال آسيا نوشت: با تساوي سپاهان سه تيم باالي جدول 
ليگ ايران كه در ليگ قهرمانان هم حضور دارند، ش��انس قهرماني پيدا 

كردند.
  كنفدراس��يون فوتبال آسيا در گزارش��ي به ليگ برتر ايران پرداخت و 
نوشت: پس از پيروزي استقالل برابر نفت آبادان و شكست ذوب آهن 
مقابل پاس، سپاهان هم مساوي كرد تا فاصله جدول كمتر از قبل شود 
و اميد قهرماني در اردوي تيم هاي بيش��تري زنده بماند. امير قلعه نويي، 
مربي س��پاهان بعد از تس��اوي بدون گل برابر صباي قم حريف را را 

متهم به رفتار غير  ورزشي كرد. 
س��رمربي سپاهان درباره داوري مسابقه هم گفت : البرز حاجي پور يك 
پنالتي ما را در نيمه اول نگرفت و دو، س��ه اش��تباه داش��ت. اين داور 
تاكن��ون 4 امتي��از از ما گرفته. او نبايد اجازه م��ي داد يك بازيكن چند 
بار به بهانه مصدوميت از زمين بيرون برود. س��پاهان در مصاف با صبا 
قم، در پايان نود دقيقه به نتيجه اي بهتر از تس��اوي بدون گل نرسيد و 
دو امتياز حس��اس از دس��ت داد. به اين ترتيب سپاهان صدرنشين، در 
فاصله سه هفته به پايان فصل، 62 امتيازي شد و فاصله اش با استقالل 
كه در رده دوم ايستاده است، به چهار امتياز رسيد. در جدول رده بندي 
ليگ برتر فوتبال ايران، اس��تقالل با 58 امتياز در رده دوم و ذوب آهن 

56 امتيازي سوم است.

نخستین بازی ها با کی روش
ديدار تیم ايران با ونزوئال

و ماداگاسكار
اعضای كميته تيم های ملی فدراسيون فوتبال با 
مرور برنامه های اين فدراسيون برای تيم های 
مختلف ملی، دو ديدار تداركاتی تيم ملی فوتبال 
كش��ورمان با هدايت كارلوس كی روش برابر 
تيم های ونزوئال و ماداگاسكار را مورد تصويب 
قرار دادند. در اين جلسه ديدار دوستانه تيم ملی 
فوتبال ايران با ونزوئال در سوم خردادماه سال 
جاري و برگزاری ديدار دوستانه با ماداگاسكار 
در تاريخ 26 تيرماه سال جاري به ميزبانی ايران 

مورد تائيد قرار گرفت.

واکنش يحیی زاده به اظهارات سعیدلو
خانه دار شدن المپيکی ها، شاید وقتی دیگر!

رئيس كميته تربيت بدني مجلس در واكنش به اظهارات سعيدلو در خصوص خانه دار 
ش��دن المپيكي ها گفت: هر زمان كه او وزير ورزش ش��د مي تواند از اين تصميمات 
خوب بگيرد. س��يد جالل يحيي زاده عنوان كرد: ضمن احترام به حمايت هاي بس��يار 
 شايس��ته س��عيدلو از ورزش و ورزش��كاران و قهرمانان بايد متذكر شوم كه طبق نظر
 ق��وه قضائي��ه و مجلس از اين پس در خصوص م��وارد مربوط به حوزه ورزش بايد 

وزارت تصميم بگيرد. 
وي افزود: سعيدلو و يا هر كس ديگري كه وزير ورزش شد مي تواند از اين تصميات 

خوب براي ورزشكاران بگيرد و ابالغ كند. 
رئيس كميته تربيت بدني مجلس ش��وراي اس��المي در مورد عدم اجرايي شدن وعده 
خانه دار ش��دن قهرمانان بازي هاي آس��يايي گوانگجو از سوي س��ازمان تربيت بدني 
تصريح كرد: اين وعده به خصوص در بخش جانبازان و معلوالن هنوز عملي نش��ده 
اس��ت و بايد اين مطالبات هر چه زودتر تأمين ش��وند. يحيي زاده گفت: ما حمايت و 
تجليل و دادن پاداش به قهرمانان ورزشي را كار شايسته مي دانيم، اما به شرط اين كه 

به صورت قانوني باشد.
 وي در خصوص زمان رفع بالتكليفي در حوزه ورزش گفت: اميدوارم هر چه زودتر 
از اين بن بس��ت خارج ش��ويم و از طريق قانوني بتوانيم ورزش را توسعه بدهيم و به 

خصوص در بخش قهرماني موفقيت هاي زيادي كسب كنيم.
به اين ترتيب المپيكی ها كه قرار بود با كس��ب مدال صاحب خانه هم ش��وند، حاال 
حااله��ا و يا حداقل ت��ا زمانی كه مس��ئوالن در اين باره به اتفاق نظر برس��ند صبور 

باشند...

زالتكو و اکبری غايبان بزرگ اصفهانی ها 
اصفهانی ها با يک لشكر مصدوم در پلی آف

تيم های بس��كتبال ذوب آهن و توزين الكتريك در آغاز رقابت های 
مرحله پلی آف با لشكری از مصدومان به مصاف رقبا می روند. 

 فردا رقابت های ليگ برتر بس��كتبال باش��گا های كش��ور وارد مرحله
پلی آف می شود. ذوب آهن از ساعت 17 در گرگان ميهمان شهرداری 

و توزين الكتريك پذيرای راه و ترابری قم است. 
ذوب آهن برای ديدار فردا محمدرضا اكبری را در اختيار ندارد. اكبری 
در ديدار با ب.آ ش��يراز از ناحيه مچ پا دچار آس��يب ش��د و تيمش را 
در مص��اف ب��ا مهرام همراهی نك��رد. به جز اكب��ری، رامين هنرمند و 
 محمد فالحت همچنان مصدوم هس��تند و قادر به همراهی ذوب آهن

نيستند.
اما توزين الكتريك برای ديدار حس��اس فردا شرايط سخت تری دارد. 
آرمان زنگنه بعد از عمل جراحی رباط خارجی زانو در حال پشت سر 

گذاشتن دوران استراحت است. 
ياش��ار شاهمرادی ديگر توزينی آسيب ديده است. او كه هفته پيش در 
ديدار تداركاتی توزين الكتريك و بانك سامان از ناحيه رباط خارجی 
زان��و آس��يب ديد تا يك ماه ديگ��ر در تركيب اين تيم ب��ه ميدان نمی 

رود.
زالتكو بازيكن ص��رب تأثير گذار توزين هم كه در تمرينات از ناحيه 
دنده آس��يب ديده اس��ت احتمال حضورش در ديدار فردا بس��يار كم 
اس��ت. ضمن اين كه وحيد حاجيان كه با مش��كل معده دست و پنجه 

نرم می كند شرايط بازی را ندارد.

براي ارائه توضیح در خصوص اتفاقات ديدار 
ذوب آهن و مهرام 

حامد آفاق در جلسه فوري فدراسیون
حامد آفاق بازيكن تيم بسكتبال ذوب آهن براي ارائه پاره اي توضيحات 
در خص��وص اتفاقات ديدار ذوب آهن و مهرام به فدراس��يون دعوت 
ش��د. حامد آفاق بازيكن فصل پي��ش مهرام و كنوني ذوب آهن كه در 
درگي��ري هاي بازي ذوب آه��ن و مهرام دخيل بود براي ارائه پاره اي 

توضيحات به فدراسيون دعوت شد.
 فدراس��يون بس��كتبال با اعالم اين كه بابك نظافت بازيكن تيم مهرام 
شروع كننده درگيري هاي بوده است اين بازيكن را تا اطالع ثانوي از 
همراهي تيمش محروم ك��رد اما آفاق را براي ارائه توضيحات دعوت 
كرد. آفاق در حال حاضر در اين جلس��ه حضور دارد. جلس��ه رسمي 
رس��يدگي به اتفاقات ديدار مهرام و ذوب آهن يكش��نبه آينده برگزار 

مي شود.
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390/ 23 جمادی االولی1432/ شماره Wednesday 27  APRIL 2011  506  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام حسین )ع(:
هر کس فكرش به جايی 
نرسد و راه تدبیر بر او بسته 
شود، کلیدش مداراست.

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

روز  اداری  وقت  پايان  تا  اول  نوبت  آگهی  نشر  تاريخ  از  اسناد:  دريافت  مهلت   -2 
پنج شنبه 90/2/8

چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا   90/2/10 شنبه  تاريخ  از  اسناد:  تحويل  مهلت   -3 
مورخ 1390/2/21 و زمان بازگشايی روز پنج شنبه مورخ 1390/2/22 ساعت 8:30 صبح 

در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان.

5- پيمانكاران واجد شرايط: کليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط و تأييد صالحيت 
شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی که دارای کد 4 )خدمات عمومی( کد 5 )نگهداری و 

خدمات فضای سبز( از سازمان ذکر شده باشند.
شماره  بخشنامه  براساس  پيشنهادی  قيمت های  مناسب ترين  دامنه  اينكه  به  توجه  با   -6
100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گيرد. ضريب اهميت مناقصه t=1/1 می باشد.

7- هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

نوبت دوم

نوع سپرده مبلغ سپرده 
)ريال(

مبلغ برآورد 
)ريال(

 مدت
 انجام

خدمات
محل انجام خدمات  موضوع مناقصه يا

نوع خدمات رديف

ضمانت نامه بانکی 
یا واریز وجه به 

حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره 

 2164210207007
نزد بانک کشاورزی 

شعبه سازمان 
جهادکشاورزی به نام 
اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان 

اصفهان

11/540/000 1/680/000/000 9 ماه

 اداره کل منابع طبیعی
 و آبخیزداری استان

 اصفهان و ادارات تابعه
در سطح استان

 خدمات نظافت
 و فضای سبز
 و آبدارخانه و
خدمات اداری

1

م الف : 1403

جناب آقای علی حاج زکی

معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی استان اصفهان

در گذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
می نمایيم.

از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر و شکيبایی 
برای بازماندگان مسئلت داریم .

روزنامه زاینده رود

مناقصه توسعه شبکه فاضالب
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي

 سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نمايد.
برآورد )ريال( تضمين )ريال( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه

752/033/495 38/000/000 جاری عملیات توسعه شبکه فاضالب منطقه 
پنج )شماره1( 90-1-62

556/248/841 28/000/000 جاری  عملیات توسعه شبکه فاضالب
منطقه سه 90-1-63

815/714/224 41/000/000 جاری عملیات توسعه شبکه فاضالب منطقه 
پنج )شماره2( 90-1-64

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/2/24
گشايش پاکات: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 90/2/25

www.abfa-esfahan.com  دريافت اسناد: پايگاه اينترنتی
تلفن: 6680030 – 0311

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه لوله گذاری آب
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای 

سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

برآورد )ريال( تضمين )ريال( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه

1/234/381/768 62/500/000 جاری عملیات توسعه شبکه آب منطقه دو 
اصفهان 90-1-68

1/383/293/528 9/000/000 جاری
 عملیات توسعه شبکه آب ردان،
 فیزادان در محدوده منطقه دو

اصفهان
90-1-69

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/2/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يكشنبه 90/2/25

www.abfa-esfahan.com  دريافت اسناد: سايت اينترنتی
تلفن: 6680030 – 0311

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي با 
فهرست بهاي سال 1388 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پيمانكار داراي 

رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نمايد.

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1390/2/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يكشنبه 1390/2/25 

www.abfa-esfahan.com   دريافت اسناد: سايت اينترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

برآورد)ريال(تضمين)ريال(بودجهشرح عمليات و محل اجراشماره مناقصه

عمليات توسعه شبكه آب )شهرك 90-1-65
صنعتي محمود آباد فاز يك(

68/000/0001/520/981/157جاري

عمليات توسعه شبكه آب )شهرك 90-1-66
صنعتي محمود آباد فاز دو(

73/000/0001/683/298/146جاري

توسعه شبكه آب منطقه 5 شهر 90-1-67
اصفهان

28/000/000558/165/503جاري

 

مدرس زاده - شهردار کاشان 

1- موضوع مزايده:
فروش اقالم ضايعاتي و فرسوده شهرداري براساس مجوز 
شماره 1/4231 مورخ 89/11/7 مطابق اسناد و مدارك 

مزايده.
مهلت دريافت اسناد:

حداکثر تا تاريخ 90/2/18 
مهلت قبول پيشنهادات:

مورخ  پاکات  بازگشايي  و    90/2/19 مورخ  تا  حداکثر 
90/2/20 مي باشد.

پيشنهادات  کليه  يا  يك  قبول  يا  رد  در  شهرداري  ضمنًا 
مختار و کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده 

مي باشد.
تلفكس:

)0361( 4465858

نوبت دوم

آگهي مزایده عمومي شماره 90/4

روزنامه جام جم 

سرپرستی استان اصفهان
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