
دبير كل س��تاد بيداري اسالمي 
اس��تان اصفهان گف��ت: بانوان 
اصفهاني در راس��تاي حمايت 
از بانوان س��تمديده بحريني در 
گلستان شهداي اين شهر تجمع 
خواهن��د كرد. حجت االس��الم 

غالمرضا شاه حسيني با اشاره به ... 

مبتكر سيستم كنترل پروسه درمان 
از راه دور گفت: ايده ايجاد كنترل 
پروس��ه درمان از راه دور سبب 
شده كه بتوان به ميزان دقيق دوز 
داروها براي هر فرد دست يافت.

ه��ادي مقدس اظهار داش��ت: با 
وجودي كه سيستم ايمني هر فردي با ...

14ارديبهشتماهجاريصورتميگيرد؛
تجمع بانوان اصفهاني در حمايت 

از بانوان ستمديده بحرين

مبتكرسيستمكنترلپروسهدرمانازراهدور:
ميزان دوز دارو براي بيماران 
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مدیر اداره تعاون شهرستان اصفهان خبر داد:
تشکيل نخستين شرکت تعاونی عمرانی
جهت احيای بافت فرسوده اصفهان
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افزايش40درصدیتعرفهخدماتپستی 

خصوصی سازی شرکت پست در اولویت
صفحه 2

وزارت  اس��تاندارد،  مؤسس��ه 
صناي��ع، يا هي��چ ك��دام؟ چه 
كس��ي در مورد اجراي مصوبه 
نصب كيسه هواي راننده روي 
تصميم  داخل��ي  س��واري هاي 
خواهد گرفت؟ بعد از به تأخير 

افتادن يك س��اله مصوبه شوراي عالي استاندارد در مورد اجبار نصب 
كيسه ايمني هوا براي سرنشينان جلو ...

درانتظارتشكيلجلسهشورايعالياستاندارد؛
نصب اجباري ايربگ روي خودروها

شهرستان   صفحه 4

در راستای همکاری های مشترک میان اصفهان و مالی
بررسی فرصت های سرمايه گذاری
در اتاق بازرگانی اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امور مربوط به 
1 – خدمات – راهبری ماشین های اداری )ماشین نویسی( – علف چینی و نگهداشت فضای سبز 

2-  امور اجرایی سوختگیری هواپیمایی
3-  ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکار واجد الشرایط )ترجیحاً آشنا به صنعت نفت( واگذار 
نماید، عالقمندان به شرکت در مناقصه می توانند برابر فرایند ذیل اقدام الزم معمول نمایند.

الف: درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه از درج مرحله دوم 
آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری 90/2/22

آدرس: شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد- اصفهان، صندوق پستی 347
ب: تحویل پاکات ثالثه از طرف مناقصه گران تا پایان وقت اداری مورخ 90/3/5

شامل پاکات الف – سپرده شرکت در مناقصه ب- اسناد و مدارک مناقصه ج- اعالم قیمت پیشنهادی به دبیرخانه 
شرکت 

سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 62/000/000 ریال وجه نقد به حساب سیبای شماره 412007610009 نزد 
بانک ملی شعبه شرکت نفت شهرکرد واریز و فیش مربوطه به امور مالی منطقه تحویل و رسید دریافت دارند و یا 

ارایه ضمانتنامه بانکی.
ج: مدارک مورد نیاز 

1 – ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه 
2-  ارائه تصویر اساسنامه شرکت 

3-  سوابق و مدارک تحصیلی اعضاء و هیأت مدیره 
4-  سوابق تجربی پیمانکاران در 5 سال گذشته 

5-  ارائه تأیید صالحیت از ادارات کار یا رتبه از معاونت برنامه ریزی استانداری 
6-  ارائه فهرست امکانات فنی – عملیاتی و اقتصادی 

7-  ارائه سوابق شناسایی خطرات و لیست تجهیزات ایمنی مرتبط با HSE حداقل در 2 پروژه گذشته 
•  ضمناً تاریخ جلسه بازگشایی پاکات روز 90/3/8 ساعت 9:30 می باشد که از شرکت کنندگان دعوت به عمل 

می آید در جلسه حضور به هم رسانند.
در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره تلفن 3338184 مهندسی منطقه تماس حاصل نمایند.

ضمناً آگهی فوق در سایت http://chaharmahal.niopdc.ir قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه چهارمحال و بختياری 

آگهی مناقصه عمومی
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران )يک مرحله ای(

منطقه چهارمحال و بختياری

شهرداری مبارکه در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران 
اطالعات  توانند جهت کسب  می  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  واجد شرایط 
بیشتر و اخذ اوراق مناقصه تا تاریخ 90/2/28 به امور قراردادهای شهرداری 
مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 90/3/1 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی

مدت اجرا
 شرایط پیشنهاد

قیمت
اعتبار)ریال( موضوع پروژه ردیف

12 ماه  طبق فهرست بهای
پیوست 3/000/000/000

عملیات اصالح، توسعه و نگهداری فضای سبز محالت 
صفائیه و پارک نقاشباشی 1

7 ماه از قرار هر مترمربع 500/000/000
 عملیات آرایش و سرزنی چمن پارک ها و میادین

سطح شهر 2

8 ماه از قرار هر متر طول 500/000/000
 عملیات هرس، آرایش و فرم دهی مورت و

درختچه های زینتی سطح شهر 3

 * سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
* ضمنًا هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جواد جمالی 

شهردار مبارکه 

استانداراصفهان:
ارتباط صنعت و دانشگاه 

رويکرد اساسي استان 
استاندار اصفهان گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه از 
رويكردهاي اساسي استان اصفهان است و در اين 

ميان صنعت دانش بنيان براي ما جدي است.
عليرضا ذاكراصفهاني در مراسم قدرداني از كارگران 
به مناسبت روز جهاني كارگر كه در مجتمع فوالد 
و ذوب آهن نطنز برگزار ش��د، بيان داشت: در پرتو 
استقرار نظام اسالمي در حال حاضر كشور به رتبه 
بااليي در تمامي زمينه ها دست يافته است و در طول 

چند سال اخير ايران بهترين شرايط خود را دارد. 
وي ادام��ه داد: هم��واره تمدن ها بر پيكره علمي و 
فكري ش��كل مي گرفتند و با بسط فكر، فرهنگ و 
تمدن در جوامع شكل مي گرفت كه نمونه بارز آن را 
در تاريخ ايران مي بينيم. استاندار اصفهان با بيان اين 
كه اگر بناست در دهه تمدن سازي انقالب حضور 
بيشتري داشته باشيم، نياز داريم تا تمدن گذشته را 
بازسازي و احيا كنيم، گفت: اين حركتي است كه در 
ذهن تمام ايرانيان موج مي زند و نقشه راه آن را مقام 

معظم رهبري معين كرده  است. 
ذاكر اصفهاني با بيان اين كه امروز پس از گذش��ته 
سه دهه از انقالب اسالمي، شرايط كشور بهتر از هر 
زمان ديگري است، تصريح كرد: وجود دو سايت 
بزرگ هسته اي، فناوري دفاع، كارخانه هواپيماسازي 
و توسعه فناوري هاي نو مانند نانو و بيوتكنولوژي 
بخشي از دس��تاوردهاي انقالب اسالمي در استان 
بوده اس��ت. وي در مورد مش��كل مسكن كاركنان 
مجتم��ع فوالد نطنز تصريح كرد: مديريت اس��تان 
آمادگي رف��ع اين مش��كل را دارد و از فرمانداري 
شهرستان انتظار داريم پيگيري اين مسأله را تا رسيدن 
به نتيجه مطلوب بر عهده بگيرد. ذاكر اصفهاني بيان 
داشت: راه اندازي باشگاه فرهنگي، ورزشي مجتمع 
فوالد نطنز نيز اقدام ارزشمندي بود كه از سوي اين 
مجتمع اجرايي شده است و مديريت استان اصفهان 
نيز به سبب اهميت مقوله ورزش، آمادگي در اختيار 
گذاشتن تمام ظرفيت استان در جهت ارتقای ورزش 

نطنز را اعالم مي كند. 

نوبت اول
نوبت اول
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نماجهان نما

كارت آمريكا سوخت

جهان نما

مرگ رهبر القاعده درحالي توس��ط رئيس 
جمهور آمريكا به عنوان يك پيروزي براي 
اين كشور اعالم شد كه سوابق فعاليت هاي 
بن الدن نشان مي دهد او محصول دو دستگاه 
تربيتي وهابيت عربس��تان و سازمان هاي 

جاسوسي آمريكا و انگليس بود.
بن الدن كه مسئوالن و رسانه هاي آمريكايي 
وي را دشمن ش��ماره يك آمريكا معرفي 

مي كردند، كه بود؟ 
اسامه بن محمد بن عوض بن الدن متولد 
1955 در رياض يكي از اتباع عربس��تان و 
از اعضاي خاندان بن الدن، بنيانگذار و رهبر 

گروه تروريستي القاعده بود. 
اس��تيو كول، برنده جايزه ادبي پوليتزر در 
كت��اب »خانواده ب��ن الدن« نوش��ت: اين 
خانواده در عربستان سعوي قدرت و نفوذ 
يافت و به طور خاص با خانواده سلطنتي 

اين كشور پيوند خورد. 
 وي در اين كتاب درباره چگونگي عالقه مندي
ب��ن الدن به وهابيت و در نهايت تش��كيل 
 القاعده نوشت: »س��ال 1967 وقتي اسامه
9 ساله بود، پدرش در حادثه سقوط هواپيما 
كشته شد. اس��امه در مدرس��ه به مطالعه 
وهابيت عالقه  مند شد و تأثير يك آموزگار 
بنيادگرا او را دگرگون كرد و بعدها او را به 
سمت پذيرفتن ايده جهاد انتقالي رهنمون 

كرد. 
براي س��ال ها، اس��امه به دليل حمايت از 
پيكارجوي��ان يم��ن و مخالفت با حضور 
سربازان آمريكايي در خاك عربستان پس 
از حمله صدام به كويت، از س��وي دولت 
عربس��تان تحت تعقيب گرفت. از اوايل 
سال 1980 كه سفرهاي بن الدن به پاكستان 
شروع ش��د، ثروت او نفوذ زيادي در ميان 
افغان هايي كه در برابر دولت تحت حمايت 
ش��وروي سر به شورش برداشته بودند، به 
وجود آورد و س��رانجام او را ترغيب شد 
تا در س��ال 1986 به پيش��اور مجاور مرز 
افغانستان و پاكستان نقل مكان كند. سپس با 
سفر به لندن سعي كرد اسلحه بيشتري تهيه 
كند و با ج��ذب نيروهاي داوطلب عرب، 

سازمان القاعده را تشكيل دهد.«
اگرچه مطبوع��ات غرب همواره س��عي 
دارند بخش همكاري بن الدن با س��ازمان 
جاسوس��ي آمري��كا را از زندگينام��ه وي 
حذف كنند، اما اين يك واقعيت است كه 
اسامه محصول خروجي دو دستگاه تربيتي 
وهابيت و سيستم هاي جاسوسي آمريكا و 

انگليس براي منطقه و جهان بود. 
اوباما به جاي بوش 

اوباما در يك سخنراني كه الجزيره انجام آن 
را براي يك رئيس جمهور اياالت متحده 
غيرمعمول دانست، ضمن تأييد كشته شدن 
بن الدن، نطقي مشابه سخنان بوش بعد از 
واقعه 11 سپتامبر ايراد كرد و گفت: پس از 
حمله 11 سپتامبر، ما براي مبارزه با القاعده 
متحد شديم و قس��م ياد كرديم در مقابل 
چنين حمالت��ي، از آمريكا حفاظت كنيم. 
به حكومت طالبان در افغانستان به عنوان 
پناه��گاه القاعده و ب��ن الدن حمله كرديم. 
بن الدن به مناطق مرزي افغانستان و پاكستان 
گريخت. بالفاصله بعد از تشكيل تيم امنيتي 
 در دولت من، به اين تيم و به س��ي آي اي
دس��تور دادم تم��ام تالش خ��ود را براي 
دستگيري يا كشتن بن الدن و از بين بردن 
شبكه وي به كار بگيرند و اكنون، گروهي از 
نيروهاي ويژه آمريكا در خاك پاكستان در 
عملياتي شجاعانه وي را كشته و جسدش 
را در اختيار گرفتند. اين يكي از مهم  ترين 
دس��تاوردهاي ملت ما در مبارزه با القاعده 
اس��ت. اوباما همچني��ن از گفتگوي خود 
با آصف عل��ي زرداري، رئيس جمهوري 
پاكستان و اس��تقبال رئيس جمهوري اين 

كشور از اقدام مزبور خبر داد. 
مرگ بن الدن و بهبود آراي از دست رفته 

در آمريكا همواره از مدت ها قبل از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري اقداماتي صورت 
مي  گيرد تا كسب آرا به نفع حزبي خاص 
تس��هيل شود. در شرايط كنوني كه مسائل 
امنيتي از مهم ترين موضوعات مورد توجه 
مردم آمريكاست ، مطرح كردن يك موفقيت 
امنيتي از سوي دولت اوباما، تأثير تبليغاتي 
مهمي در انتخابات رياست جمهوري سال 

آينده اين كشور خواهد داشت.
اگرچه اعالم كشته شدن بن الدن به عنوان 
يك مهره س��وخته، هيچ تأثيري بر تداوم 
شكس��ت هاي ناتو به رهب��ري آمريكا در 
افغانس��تان نخواهد داش��ت و غرب را از 
باتالق سياس��ي و اقتصادي جنگ نجات 
نخواهد داد، اما مي تواند محبوبيت كاهش 
يافته رئيس جمهوري اين كشور را به دليل 
ش��روع جنگ سوم در ليبي، بهبود بخشد. 
يك روز پيش از اعالم خبر مرگ بن الدن، 
اوباما از كنگره خواسته بود كه چهار ميليارد 
دالر يارانه پرداختي به بخش گاز در آمريكا 
قطع شود كه اين موضوع سبب كاهش زياد 
محبوبيت وي در افكار عمومي اين كشور 
شده بود. ميسون اينمن، نويسنده آمريكايي 
در مقال��ه اي با عنوان »محبوبي��ت اوباما و 
انتخابات آتي رياست جمهوري به قيمت 
گاز وابسته است«، روز هشتم ارديبهشت 
در نشريه نشنال ژئوگرافي نوشت: هر قدر 
قيمت گاز باال ب��رود، محبوبيت اوباما هم 

كاهش مي يابد.
وي نظرسنجي ها را هم مؤيد اين موضوع 

دانست و گفت: افزايش قيمت گاز مي تواند 
براي اوباما به قيمت شكست در انتخابات 

2012 رياست جمهوري بيانجامد. 
نظرسنجي ديگر مشترك واشنگتن پست و 
شبكه خبري اي بي سي آمريكا هم كه در 
روزهاي 14 تا 17 آوريل در اين كشور انجام 
شد، حاكي از مخالفت جدي 39 درصد از 
شركت كنندگان نظرسنجي با برنامه هاي 
سياس��ي- اقتصادي اوباما بود. در اين نظر 
سنجي اوباما 47 درصد محبوبيت داشت كه 
از شش ماه پيش تاكنون بي سابقه است. اين 
نظرسنجي حاكي از افت محبوبيت اوباما در 

تمام 50 ايالت آمريكاست. 
فرجام تربيت يافته سازمان هاي جاسوسي 

آمريكا و انگليس 
به گزارش رس��انه هاي بين المللي، سوابق 
فعاليت هاي بن الدن نشان مي دهد كه وي 
از س��ال ها قبل تحت تعليم و نظارت سه 
دستگاه امنيتي آمريكا، انگليس و پاكستان 

بوده است.
براساس اين گزارش، سازمان امنيتي پاكستان 
پس از اس��تقالل اين كشور از هند توسط 
نهادهاي امنيتي انگليس پايه گذاري شد و 
همين موضوع سبب ش��د، تا آي اس آي 
پاكستان، همكار نزديك ام آي6  انگليس 
محسوب شود. طبق اين گزارش ها تقسيم 
منافع استعمار پير با استعمار نو)آمريكا( در 
شبه قاره هند، سبب شد روابط سازمان هاي 
جاسوس��ي آمريكا و پاكس��تان به ويژه در 
دوران پروي��ز مش��رف، رئيس جمهوري 
نظامي و سابق پاكستان به اوج خود برسد. 

مرگ بن الدن، پيروزي يا ... 
برخي از تحليلگ��ران معتقدند خبر مرگ 
بن الدن پس از آن اعالم ش��د كه طالبان از 
ش��روع فعاليت مجدد خود عليه نيروهاي 
خارجي در افغانستان خبر داد، اين درحالي 
اس��ت كه لشگركشي آمريكا به افغانستان 
در ي��ك دهه قب��ل و حمالت گس��ترده 
نظامي عليه مردم افغانس��تان و پاكستان به 
بهانه مبارزه با طالبان و يافتن رهبر القاعده 

صورت گرفت. 
با اعالم فعاليت مجدد طالبان، افكار عمومي 
در آمريكا شكس��ت نيروهاي نظامي اين 
كشور در افغانستان را مورد سئوال قرار داده 
بود و در چنين فضايي است كه خبر مرگ 
بن الدن توسط عالي ترين مقام يك كشور 

اعالم مي شود. 
ش��بكه تلويزيوني الجزيره در گزارش��ي، 
ب��ن الدن را مهم ترين ف��رد تحت تعقيب 
دولت آمريكا از زم��ان دولت جرج بوش 
رئيس جمهوري سابق اين كشور دانست، 
اما در عين حال م��رگ رهبر القاعده را بر 
كاهش حمالت طالبان تأثيرگذار ندانست. 

شبكه خبري آمريكايي اي بي سي نيز در 
گزارش��ي ضمن اشاره به نقش بن الدن در 
حمله به س��فارت آمريكا در كنيا و تانزانيا 
در 1998، مركز تجارت جهاني در 1993، 
حمالت شكس��ت خورده ب��ه نيروهاي 
آمريكا در عربس��تان، سومالي، پاپ و بيل 
كلينت��ون رئيس جمهوري س��ابق اياالت 
متحده و همچنين حمله 11 س��پتامبر، از 
كشته شدن وي در يك حمله توپخانه اي 
به خاك پاكستان در هفته گذشته خبر داد 
 كه طي آن 20 نفر ديگر نيز كش��ته ش��ده 

بودند. 
خبرنگار الجزيره در پاكس��تان اعالم خبر 
كش��ته ش��دن بن الدن در اين منطقه را با 
احتمال افزايش خشونت ها همراه دانست. 
 ي��ك مش��اور امنيت��ي حام��د ك��رزاي،
رئيس جمهوري افغانستان هم در گفتگو 
با خبرنگار الجزيره،كشته شدن بن الدن را 
عامل كاهش حمالت به نيروهاي خارجي 
در اين كش��ور ندانس��ت و از ت��داوم اين 
حمالت تا زمان حضور نيروهاي خارجي 

در منطقه گزارش داد. 
نكته: 

در مورد زمان كشته شدن بن الدن نيز ابهاماتي 
وجود دارد. با توجه به اين كه در سال هاي 
گذشته چندين بار خبر كشته شدن بن الدن 
منتشر شده بود، ممكن است وي در زماني 
پيشتر كشته شده باشد، اما آمريكا به دليل 
شرايط خاص اين خبر را اكنون اعالم كرده 
است. در سال هاي گذشته، تنها فيلم هايي از 
پيش ضبط شده از بن الدن منتشر مي شد كه 
مي توانست جعلي يا مربوط به گذشته هاي 
دورتر باش��د. ش��بكه تلويزيوني الجزيره 
انگليسي در اين رابطه در گزارشي، مناطق 
مرزي بين افغانستان و پاكستان را پناهگاه 
رهبر القاعده عنوان كرد و گفت: درباره اين 
كه افغانستان يا پاكستان در عمليات كشتن 
بن الدن همكاري داشته اند و اين كه آيا در 
يك عمليات مستقل آمريكايي ها كشته شده، 

هنوز گزارشي منتشر نشده است.
 به ه��ر روي، توج��ه به فرج��ام افرادي 
همچون ص��دام، ديكتاتورپيش��ين عراق 
و همكار س��ابق س��يا كه در نهايت مورد 
غضب واش��نگتن قرار گرفت و در حمله 
2003 به بغداد، دستگير و اعدام شد و افراد 
ديگري مانند ديكتاتورهاي تونس و مصر 
 كه همگي همكاري نزديكي با دستگاه هاي
 اطالعات��ي - امنيتي غرب ب��ه ويژه رژيم 
صهيونيس��تي و اياالت متحده داش��تند، 
نش��ان دهنده اين واقعيت است كه آمريكا 
مهره هايي را كه ديگر منافعي برايش ندارند، 

در زمان مورد نظر خود حذف مي كند. 

جهان نما

مديرعامل شركت پس��ت از افزايش تدريجی تعرفه های پستی طبق برنامه 
پنجم توس��عه تا پايان س��ال 95 خبر داد و تأكيد كرد: افزايش 40 درصدی 
تعرفه خدمات پس��تی به دليل جايگاه كمرنگ پس��ت در سبد خانوار، تأثير 

چندانی ندارد.
محمدحس��ن كرباسيان در نشست خبری با اش��اره به افزايش 40 درصدی 
تعرفه خدمات پستی با بيان اين كه از سال 83 تاكنون اين تعرفه ها افزايش 
نيافته است، اظهار داشت: اين تعرفه مطابق مصوبه سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويی اعمال شده است؛ به اين معنی كه 40 درصد قيمت تمام 

شده خدمات پستی را از مشتری دريافت خواهيم كرد.
وی با بيان اين كه 70 درصد مشتريان شركت پست را سازمانها و نهادهای 
دولتی تشكيل می دهند، اضافه كرد: سرانه پستی هر ايرانی در سال 89، مبلغ 
3600 تومان برآورد شده كه سهم سازمان ها و نهادهای دولتی از اين سرانه 
2300 تومان اس��ت و به اين ترتيب س��رانه هر فرد ايرانی از پس��ت 1300 
تومان در س��ال و حدود 109 تومان در ماه خواهد ش��د كه با اين احتساب 
افزايش 40 درصدی تعرفه پس��تی آنچنان تأثيری در س��بد خانوار نخواهد 
داشت. البته در افزايش نرخ تعرفه های پستی، نرخ خدمات برای مطبوعات 

20 درصد افزايش يافته است. 
مديرعامل شركت پست با تش��ريح گزارش عملكرد يك ساله اين شركت 
از جاب��ه جايی بالغ بر 814 ميليون مرس��وله پس��تی از جمله نامه و امانات 
توس��ط شبكه پستی كشور در س��ال 89 خبر داد و گفت: هم اكنون عالوه 
بر دفاتر پس��تی دولتی و خصوصی فعال در سراس��ر كشور، 10 هزار دفتر 
ICT روس��تايی و پنج هزار دفتر خدمات ارتباطی شهری در سرويس دهی 
خدمات پس��تی با شركت پس��ت همكاری می كنند. بر اين اساس شاخص 
ايجاد و راه اندازی دفاتر پس��تی ايران نس��بت به كل دنيا نشان از وضعيت 
مطلوب دارد.  وی با اش��اره به س��رويس های جديد پستی، به راه اندازی 
سرويس ويژه پس��ت كه مرسوالت را با سرعت باال جابه جا می كند، اشاره 
كرد و گفت: در س��ال 89 حدود سه ميليون مرسوله از طريق اين سرويس 

جابه جا شد.
كرباس��يان كاهش س��فر را مهم ترين ويژگی استفاده از سرويس های پستی 
عنوان كرد و گفت: نامه رس��ان های پس��ت روزانه س��ه ميليون مرسوله را 
جابه جا می كنند كه با توجه به س��فر روزانه 15 ميليون نفر در تهران توسعه 

اين روش می تواند از بار ترافيك شهری بكاهد. 
وی با اش��اره به توافقات سازمان ها برای س��رمايه گذاری در امر پست كه 
می توان��د به كاهش تردد و صرفه جوي��ی در زمان بيانجامد ادامه داد: براين 
اس��اس با نيروی انتظامی، س��ازمان ثبت اس��ناد و وزارت نفت به توافقاتی 
رس��يديم. همچنين طی س��فرهای اس��تانی هيأت دولت 23 ميليون مكاتبه 
مردمی توزيع ش��د و پس از پاسخ مسئوالن مرتبط، به مردم از طريق پست 

برگشت داده شد.
وی گردش مالی سال 89 شركت پست را 22 ميليارد تومان عنوان كرد و در 
پاسخ به س��ئوال مهر، اضافه كرد: اگر خريد و فروش الكترونيكی 10 برابر 
ش��ود، اين رقم بس��يار افزايش خواهد يافت. با اين حال پيش بينی می شود 
با توجه به افزايش 40 درصدی تعرفه های پستی حدود 30 درصد افزايش 

درآمد در سال 90 داشته باشيم.
كرباسيان با اشاره به برنامه های شركت پست برای سال جديد از تجهيزات 
در اختيار گرفته برای راه اندازی دس��تگاه ه��ای PDA نام برد و گفت: با 
اس��تفاده از اين دس��تگاه ديجيتال در زمان تحويل مرسوالت پيشتاز پستی، 

امضای فرد تحويل گيرنده اس��كن ش��ده و به صورت آنالين قابل مشاهده 
خواهد بود. وی از آماده سازی يك ميليون صندوق پست الكترونيك ملی با 
 دامنه داخلی خبر داد و ادامه داد: اين صندوق ها هم اكنون آماده سرويس دهی

است. مديرعامل شركت پست با بيان اين كه نصب ATM های پستی نيز 
در دس��تور كار پس��ت قرار دارد، در مورد طرح تجميع قبوض پستی تأكيد 
ك��رد: پايلوت اين طرح در دو هزار مكان در خراس��ان رضوی و 10 هزار 
مكان در لرس��تان به اجرا درآمد، اما ب��رای راه اندازی فاز نهايی آن هنوز با 

تمامی مسئوالن به توافقات نهايی نرسيده ايم.
وی گفت: ش��ركت پس��ت دارای 100 نوع تنوع سرويس است و سهم هر 
ايرانی نيز از پست 11/5 مرسوله در سال است.  اين مقام مسئول در شركت 
پس��ت با اش��اره به قانون اصل 44 قانون اساس��ی و تكليف شركت پست 
برای واگذاری تصديگری به بخش خصوصی، اظهار داش��ت: اليحه ايجاد 
سازمان پست كه وظايف اصلی مديريت توزيع مرسوالت پستی را مشخص 
می كند، هفته گذش��ته در مجلس شورای اسالمی مصوب شده و قرار است 
ظرف مدت سه ماه اساس��نامه سازمان پست آماده تصويب شود تا شركت 

پست به دو بخش سازمان پست و بخش خصوصی پست تقسيم شود.
 وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه درص��ورت آم��اده ش��دن اي��ن مصوب��ه مراحل
خصوصی سازی پس��ت امسال انجام خواهد ش��د، از تدوين تعرفه جامع 
پس��تی خبرداد و گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد قيمت ها به قيمت 
واقعی برس��د كه در همي��ن رابطه در طول برنام��ه افزايش قيمت خواهيم 

داشت. البته بايد تالش كنيم قيمت تمام شده را كاهش دهيم.
كرباس��يان در مورد حق الس��هم دفاتر خدمات ارتباطی به ابطال مصوبه 49 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويی در اين زمينه اش��اره كرد و 
گفت: نرخ قيمت تمام ش��ده دفاتر قبول پس��تی 30 درصد اعالم شده، البته 
در قرارداده��ا بندی به اين موضوع اختصاص داده می ش��ود كه در صورت 
افزاي��ش نرخ خدمات، سياس��ت های تغيي��ر نرخ دفاتر خدم��ات ارتباطی 
مش��خص شود. وی نظارت بر دفاتر خدمات ارتباطی را وظيفه رگوالتوری 

عنوان كرد و گفت: تخلف بايد از اين طريق پيگيری شود.

افزايش40درصدیتعرفهخدماتپستی

خصوصی سازی شرکت پست در اولویت
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نصباجباريايربگرويخودروها؛
در انتظار تشكيل جلسه شوراي عالي استاندارد

مؤسسه استاندارد، وزارت صنايع، يا هيچ كدام؟ 
چه كس��ي در مورد اجراي مصوبه نصب كيس��ه 
ه��واي راننده روي س��واري هاي داخلي تصميم 
خواهد گرفت؟ بعد از به تأخير افتادن يك س��اله 
مصوبه ش��وراي عالي اس��تاندارد در مورد اجبار 
نصب كيسه ايمني هوا براي سرنشينان جلو همه 
خودروهاي سواري داخلي، به دليل تأخير در آغاز 
برنامه پنجم توس��عه، قرار بود تمام خودروهايي 
ك��ه از آغ��از س��ال 1390 توليد مي ش��وند، به 
كيس��ه هواي راننده مجهز باش��ند، ام��ا تا امروز 
كه به نيمه بهار س��ال 1390 نزديك مي ش��ويم، 
هن��وز هم برخي از خودروهاي س��واري داخلي 
بدون كيس��ه هوا توليد و روانه بازار مي ش��وند. 
 مسئوالن مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در
اين باره مي گويند كه اهرم اين مؤسسه براي اجراي 
مصوبه نصب كيس��ه هوا، مجوز ش��ماره گذاري 
خودروهاست. طبق اين مصوبه مؤسسه مي تواند 
در صورتي كه خودروسازان اقدام به نصب كيسه 
هوا نكنند، مجوز شماره گذاري محصوالتشان را 

تمديد نكند.
گفت��ه ش��ده اس��ت ك��ه برخ��ي تأييديه ه��اي 
شماره گذاري تا فروردين ماه، برخي تا ارديبهشت 
و برخي تا خرداد ماه اعتبار دارند، اما گفته نشده 
اس��ت كه تأييديه هاي هر خودرويي تا چه زماني 

اعتبار دارد. خودروسازان زيادي هستند كه هنوز 
موفق به نصب كيسه ايمني هوا روي محصوالت 
خود نش��ده اند. بهانه هايش��ان هم متفاوت است؛ 
از برخ��ي محدوديت ه��اي واردات��ي گرفت��ه تا 
تأخي��ر در طراحي قطعات. با اين حال مؤسس��ه 
اس��تاندارد مي گويد كه كوتاه نمي آيد. نظام الدين 
برزگري، رئيس مؤسسه اس��تاندارد و تحقيقات 
صنعت��ي، در اين باره مي گويد: مصوبه ش��وراي 
عالي استاندارد در زمينه نصب كيسه هواي روي 
خودروهاي س��واري داخلي كاماًل روشن است. 
مؤسسه استاندارد هنوز هم خبري در مورد ارائه 
برنام��ه زمان بندي جديد در مورد نصب كيس��ه 
ايمني هوا روي خودروها اعالم نكرده اس��ت. با 
اين وج��ود علي اكبر محرابي��ان، وزير صنايع و 
معادن در گفتگو با ايسنا از برخي رايزني ها با اين 
مؤسسه خبر داده است تا اين مؤسسه در راستاي 
 برنامه زمان بندي كه محسن صالحي نيا، مدير كل

دفت��ر خ��ودرو و نيرو محرك��ه وزارت صنايع و 
معادن، خبر تدوين آن را داده اس��ت، اقدام كند. 
محرابيان تأكيد كرده اس��ت كه اگر خودروسازان 
در زمينه ي نص��ب ايربگ روي محصوالتش��ان 
محدوديت توجيه پذيري داش��ته باش��ند، بايد با 
مؤسسه  استاندارد مذاكره كنند، اما در هر صورت 
اس��تاندارد حرف آخر را در اين زمينه مي زند. به 

گفته كارشناسان، جايگاه قانوني و وظيفه مؤسسه 
اس��تاندارد تهيه و تدوين اس��تاندارد و نظارت بر 
اجراي آن اس��ت، در حالي كه تنها شوراي عالي 
استاندارد كه با رياست رئيس جمهوري تشكيل 
جلس��ه مي دهد، مي تواند مصوب��ه هاي خود را 
ج��رح و تعديل كن��د و تا زماني كه اين ش��ورا 
تش��كيل جلس��ه ندهد و در مورد مصوبه اجبار 
نصب كيس��ه هوا از ابتداي برنامه پنجم توس��عه 
ي��ا ارائه برنامه زمان بندي براي دس��تيابي به اين 
استاندارد تصميم گيري نكند، مؤسسه استاندارد 

موظف به اجراي مصوبه موجود است.
حاال فريدون بلغاري، مديركل نظارت بر اجراي 
اس��تاندارد مؤسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتي 
هم، از در خواس��ت خودروسازان مبني بر مهلت 
هش��ت ماهه براي نصب كيس��ه هوا خبر داده و 
گفته اس��ت كه خودروس��ازان خواهان تأخير در 
اجراي مصوبه ش��وراي عالي استاندارد تا دي ماه 
امسال هستند كه البته منوط به تأييد شوراي عالي 
استاندارد خواهد بود. اين كه اجبار در نصب كيسه 
ايمني هوا روي خودروها از دي ماه آغاز ش��ود يا 
اين كه همچنان مصوب��ه قبلي به قوت خود باقي 
خواهد ماند، موضوعي است كه با تشكيل جلسه 
شوراي عالي استاندارد كه معموالً دير به دير هم 

برگزار مي شود، مشخص خواهد شد.

عضوهيأترئيسهمجلس:
 قانون بودجه 90 قبل از پايان

ارديبهشت ماه به دولت ابالغ مي شود
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: با توجه به بررسي اليحه 
بودجه در صحن علني مجلس براساس زمانبندي فشرده، قانون بودجه سال 
90 قبل از پايان ارديبهش��ت ماه به دولت ابالغ مي ش��ود. حجت االسالم 
حسين سبحاني نيا افزود: با كار فشرده نمايندگان بر روي اليحه بودجه و در 
صورت عدم ورود به جزئيات غيرضروری، ظرف يكي دو روز آينده بررسي 
 اليحه در صحن علني مجلس به پايان مي رس��د و تقديم شوراي نگهبان
مي ش��ود. وي اظهار داش��ت: به اين ترتيب با بررس��ي شوراي نگهبان و 
بازگش��ت اليحه به مجلس جهت انجام اصالحات احتمالي، به طور قطع 
قبل از پايان ارديبهشت ماه قانون بودجه سال 90 جهت ابالغ به دولت آماده 
است. نماينده نيش��ابور در خصوص كم و كيف بودجه امسال هم گفت: 
نمايندگان با نگاه باز اقدام به بررس��ي بودجه كردند و با برخي اصالحات 
 كارشناس��ي ب��ر روي اليحه پيش��نهادي دولت، معتقديم بودجه امس��ال 

تأمين كننده نظر دولت و مجلس به صورت مشترك است. 
وي افزود: بودجه امسال به صورت كامل قابليت اجرا براي دولت خواهد 
داشت و پيش بيني مي شود بودجه 90 نيازهاي موجود را به صورت مطلوب 
برآورده نمايد. اين نماينده مجلس با اشاره به ضرورت كاهش وابستگي به 
درآمدهاي نفتي در بودجه طبق برنامه پنجم توسعه نيز گفت: بودجه سال 
90 همچنان داراي وابستگي به درآمدهاي نفتي است، بنابراين دولت بايد 
تالش كند تا در سال هاي آينده اين ميزان وابستگي را كاهش دهد. وي تأكيد 
كرد: كاهش وابس��تگي بودجه به درآمدهاي نفتي نيازمند گذر زمان و كار 
كارشناسي و اقتصادي بر روي اليحه بودجه است كه از اين پس بايد به طور 

جدي مورد توجه دولت قرار گيرد.

السالم علیک یا بنت رسول اهلل

سالروزشهادتريحانهنبی،شفيعروزمحشر،زهرایاطهر)س(رابههمهمسلمانانو
دوستداراناهلبيتعصمتوطهارت)ع(تسليتمیگوييم.

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا )س(
 به مدت پنج شب 

سخنرانان:آياتعظامتركیونيلفروشان
مداحان:آقايانسيدمحمدحسينیوعلیبيات
شروعمراسم:همزمانبااقامهنمازمغربوعشا

مكان:سهراهحكيمنظامی– خيابانشهدایصفه– مقابلبيمارستانالزهرا)س(
زمان:90/2/13الی90/2/17

هيأتمحبانالزهرا)س(كاركنانمنطقهدوعملياتانتقالگاز

طالبان پاكستان
كشته شدن بن الدن را رد كرد

طالبان پاكس��تان كشته شدن اسامه بن الدن سركرده گروه تروريستي القاعده را 
رد كرد و اين خبر را بي اس��اس و كذب خواند. يكي از س��خنگويان طالبان 
پاكستان در تماس تلفني با اين شبكه تلويزيوني، تأكيد كرده كه بن الدن زنده 
است و ادعاي رئيس جمهوري آمريكا در اين خصوص نيز كذب محض است. 
باراك اوباما پيش��تر اعالم كرده بود كه اسامه بن الدن توسط نيروهاي عمليات 
ويژه آمريكا در نزديكي پايتخت پاكستان و با حمايت نيروهاي اطالعاتي اين 
كش��ور كشته شده است. بر اس��اس گزارش هاي منتشره، نيروهاي اطالعاتي 
 آمريكا و پاكستان طي عمليات مشترك در شهرك اقبال تاون منطقه ايبت آباد
 )ايالت خيبر پختونخوا (، به محل سكونت بن الدن حمله كرده و وي را به قتل
رسانده اند. در اين عمليات، همچنين سه تن ديگر از جمله يك زن كشته شده، 
اما تاكنون جزئيات ديگري از اين عمليات و هويت اين س��ه تن اعالم نش��ده 
است. در اين گزارش ها به زمان اين عمليات، هيچگونه اشاره ای نشده است. 
از سوي ديگر بعد از اعالم كشته شدن بن الدن توسط رئيس جمهوري آمريكا، 
يكي از مسئوالن اطالعاتي پاكستان در گفتگو با شبكه خبري داون، كشته شدن 
بن الدن را تأييد كرده و گفته اس��ت كه عمليات اخير از نظر اطالعاتي بس��يار 
حساس و مهم بود. تاكنون مقام هاي رسمي دولت پاكستان به خبر كشته شدن 

بن الدن واكنشي نشان نداده اند.

هراسازتبعاتكشتهشدنبنالدن
وزارت امور خارجه آمريكا

هشدار مسافرتي صادر كرد
در پي اعالم خبر كشته شدن اسامه بن الدن، رهبر شبكه تروريستي القاعده از 
سوي باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا، وزارت امور خارجه اين كشور به 
تمامي شهروندان خود براي مسافرت به سراسر جهان هشدار داد. به گزارش 
شبكه خبري سي.ان.ان به نقل از مقامات وزارت امنيت داخلي آمريكا گزارش 
داد: تهديدات ش��بكه القاعده پديده اي تازه نيست. وزارت امورخارجه آمريكا 
روز دوشنبه از بيم حمالت انتقامجويانه القاعده در اعالميه اي، با صدور هشدار 
مسافرتي از تمامي شهروندان اين كشور در نقاطي كه به تازگی با احساسات 
ضد آمريكايي مواجه بوده، به ش��دت مي خواهد تا س��فر به خارج از منازل و 
هت��ل محل اقامت خود را تا حد امكان محدود س��ازند و از هرگونه تجمع و 
گردهمايي در ابعاد وسيع اجتناب ورزند. اين در حالي است كه تمامي واحدها 
و مقرهاي ديپلماتيك آمريكا از خوف اقدامات تالفي جويانه در پي خبر كشته 
ش��دن بن الدن به دست نظاميان آمريكايي در خاك پاكستان، در سراسر جهان 
در باالترين ميزان از سطح هشدار قرار گرفته اند. رئيس جمهوري آمريكا خبر 
كش��ته ش��دن اس��امه بن الدن رهبر القاده را در يك پيام تلويزيوني اعالم كرد. 
بالگردهاي نيروي دريايي آمريكايي در عملياتي مخفيگاه اسامه بن الدن واقع در 
50 كيلومتري شمال شرقي اسالم آباد را مورد حمله قرار دادند كه در جريان آن 
رهبر شبكه القاعده كشته شد. اين خبر در حالي از سوي كاخ سفيد اعالم شد 
كه آمريكا به همراه ساير متحدان غربي، از سال 2001 ميالدي به بهانه دستگيري 
بن الدن در يك تجاوز نظامي به افغانستان، نزديك به 10 سال خاك اين كشور 
را به اشغال درآورد. اشغال نظامي افغانستان توسط نظاميان آمريكايي و بيگانه، 
باعث كشته شدن هزاران غير نظامي افغان و افزايش ناامني و بي ثباتي در منطقه 

گرديده است.

حضوررهبرالقاعدهدريکمنطقهنظامی
جزئياتی از كشته شدن بن الدن و پسرش

رسانه های خارجی جزئيات بيشتری از كشته شدن سركرده القاعده و پسر وی را 
در يك منطقه نظامی در اسالم آباد و از زبان رئيس جمهور آمريكا فاش كردند. 
به گزارش شبكه تلويزيونی العربيه، باراك اوباما اظهار داشت: اسامه بن الدن در 
عملياتی كه به رهبری آمريكا و با كمك نيروهای اطالعاتی پاكستان صورت 
گرفت، كشته ش��د. اين عمليات در يك منطقه نظامی در پاكستان انجام شد. 
وی با تأكيد بر اين كه آمريكا به دنبال جنگ با اسالم نيست، از اتباع خود در 
كشورهای مختلف دنيا خواست كه از بيم حمالت انتقام جويانه القاعده بيش از 
پيش مواظب خود باشند. واشنگتن همچنين به سفارتخانه های خود در جهان 
دستور داده كه سپر امنيتی خود را تشديد كنند. منابع خبری در عين حال به نقل 
از مقامات اطالعاتی آمريكا گزارش دادند كه عالوه بر بن الدن يكی از پس��ران 
وی و دو نفر ديگر نيز در اين حمله كشته شدند. بنا بر گزارش ها، بن الدن قبل 
از كش��ته شدن با نيروهای آمريكايی درگير شده و برای دقايقی مقاومت كرده 
بود. شبكه تلويزيونی الجزيره نيز به نقل از گوردون براون، نخست وزير انگليس 
گزارش داد كه كشته شدن بن الدن شادی را در مناطق مختلف جهان به ارمغان 

خواهد آورد.

فرار 800 زنداني تونسي از زندان
مقامات تونس��ي از ف��رار بي��ش از 800 زنداني از دو زندان اين كش��ور خبر 
 دادند. مقامات تونس��ي در اين باره به خبرگزاري گلف نيوز گفتند كه بيش از
800 زنداني پس از به آتش كش��يدن س��لول هاي خود در زندان هاي واقع در 
مركز و غرب تونس اقدام به فرار كردند. بنابراين گزارش، اين زندانيان در حالي 
سلول هاي خود را به آتش كشيده و فرار كردند كه پرسنل زنداني ها در اعتصاب 
به س��ر مي بردند، اين در حالي اس��ت كه از 14 ژانويه س��ال جاري ميالدي و 
سقوط دولت بن علي تاكنون، حدود 11 هزار نفر از زندانيان از زندان هاي اين 

كشور گريخته اند.

شرکت انتقال گاز ایران
 منطقه دو عملیات انتقال گاز
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آژیر

يك كارشناس امور اجتماعي بيان داشت: 
انتظارات توأم با رفاه زدگي و اشراف گرايي 
و توقعات بيجاي زن و شوهر از يكديگر 
موجب مي شود تا جوانان نتوانند از عهده 
حل مشكالت زندگي مشترك برآيند و 

از يكديگر جدا شوند. 
جعفر باي در گفتگو با فارس درباره داليل 
افزايش طالق در ايران اظهار داشت: نظام 
تربيتي خانواده جوان برومند، توانمند و 
داراي مهارت هاي اساس��ي زندگي را به 
جامعه تحويل نمي ده��د؛ جوانان ما در 
يك محيط رف��اه زده و تجمالتي بزرگ 
ش��ده و مهارت مقابله با مش��كالت را 
ندارند بنابراين مهارت هاي ارتباطي آنها 

بسيار ضعيف است. 
وي با اشاره به اين كه انتظارات و توقعات 
زوجي��ن در نظام تربيتي تعريف نش��ده 
اس��ت، گفت: هرم ق��درت در خانواده 
دستخوش تغييرات شگفت انگيزي شده 
و هرم خانواده از شكل عمودي به افقي 
تبديل شده اس��ت؛ اين كارشناس امور 
اجتماعي با بيان اين كه آموزش هاي قبل 
از ازدواج و پس از ازدواج تأثير چنداني 
در افزايش طالق ندارد، افزود: مهم ترين 
عنصر ب��راي پايداري زندگ��ي، درك و 
محبت به يكديگر و ايجاد فضاي معنوي 
و اعتقادي اس��ت؛ وفاداري زوجين كه 
ريشه در محبت به يكديگر دارد، حلقه 
مفقوده نظام خانواده است كه در كاهش 

آمار طالق نيز تأثير بسياري دارد. 
ب��اي ب��ا بيان اين ك��ه مهم ترين مس��أله 
اجتماعي، تغيير مدل خانواده از هسته اي 
به گس��ترده اس��ت، ادام��ه داد: در واقع 
خانواده هاي هسته اي احساس بيگانگي، 
غرب��ت و تنهاي��ي دارن��د و در نهايت 
نمي توانن��د در مقابل انواع مش��كالت 
اجتماعي ايس��تادگي كنند. همچنين در 
گذش��ته مداخله بزرگتر ها وجود داشت 
ول��ي در ح��ال حاض��ر خانواده ها دائم 
س��كوت كرده و حت��ي نمي توانند زن 
و م��رد را نصيحت كنن��د، تصريح كرد: 
متأسفانه مشكل اساسي ما شكاف نسلي 
اس��ت، در حقيق��ت ارتب��اط معناداري 
بين نسل گذش��ته و امروز وجود ندارد 
و هنجاره��ا و ارزش ه��اي فرهنگ��ي 

 و اجتماع��ي ما به نس��ل حاضر منتقل 
نمي شود. 

اين كارش��ناس امور اجتماعي با اش��اره 
به اين كه خانواده ه��اي امروز از يك مد 
و الگ��وي فرهنگي تبعي��ت نمي كنند، 
اظهار داشت: گاهي دريافت هنجارهاي 
گوناگ��ون از مناب��ع مختل��ف، منجر به 
سرگرداني در خانواده شده و قبح طالق 
و حرمت بزرگترها مي شكند و به دنبال 
آن تش��كيل خانواده هاي بدون فرزند و 
افزايش تك زيس��تي را داريم همچنين 
كارك��رد خان��واده، سس��ت و بي رنگ 
مي شود. باي با بيان اين كه  معتقديم زن 
به عنوان يكي از اعضاي خانواده داراي 
قدرت است، تأكيد كرد: اگر عدم قدرت، 
عم��ودي بود و پدر و مادر حرف اول و 
آخر را مي زدن��د، فرزندان در مرتبه دوم 
قرار داش��تند و مش��كالت حل مي شد 
 ولي در حال حاضر اين امر افقي ش��ده 

است. 
وي با اشاره به زندگي  در خانواده ها بيان 
كرد: ام��روزه هر يك از اعضاي خانواده 
ح��رف خودش را مي زند و هيچ يك از 
ديگري حرف ش��نوي ندارد كه اين امر 
به ضرر تمام اعضاي خانواده است چرا 
كه آنها با يكديگر مرتبط هستند، طالق 
پديده اي است كه معلول علت هاي ديگر 
اس��ت، در واقع خود ط��الق به تنهايي 
علت ناهنجاري هاي اجتماعي است كه 
يكي از اين ناهنجاري ها، فرزندان طالق 

هستند. 
اين كارش��ناس امور اجتماع��ي با بيان 
اين كه فرزندان يك��ي از قربانيان طالق 
هستند، اضافه كرد: فرزندان طالق خود 
به خ��ود، مي توانند آس��يب پذير بوده و 
آسيب ها را پراكنده كرده و ناهنجاري به 
وجود بياورند ك��ه در نهايت اين امر به 

مجرميت اجتماعي آنها ختم مي شود.
وي در خص��وص مهري��ه س��نگين در 
افزايش طالق، افزود: به طور مثال برخي 
زنان كه مدرك ليس��انس دارند، مبلغي 
براي مهريه خود معين مي كنند و زماني 
كه تحصيالتش باالتر رفت، ميزان مهريه 
خود را افزايش مي دهند كه اين امر باعث 

ناكارآمدي در زندگي مي شود. 

جامعه

يکكارشناساموراجتماعي:

توقعات بيجاي زن و شوهر از يكديگر 
موجب افزايش طالق مي شود

رش��د و پيش��رفت؛ نتيجه ايجاد تغيير و تحول، در زندگی 
اس��ت. اگر همچنان در وضعيت فعلی خ��ود باقی بمانيد، 
هيچگاه به رش��د و تعالی نمی رسيد. شيوه تفكر و عملكرد 

خ��ود را تغيي��ر دهيد ت��ا بتوانيد، به كلي��ه اهداف خود دس��ت پيدا كنيد. 
بايد توجه داش��ت كه تغيي��ر و تحول از يك روند ممت��د پيروی كرده و 
هيچگاه متوقف نمی ش��ود. به محض متوقف شدن تغيير و تحول، رشد و 
پيشرفت شما هم متوقف مي گردد. ما قصد داريم: در اين مقاله، مهم ترين 
تكنيك ه��ای موجود در زمينه ايجاد تغيير و تحول در زندگی را به ش��ما 

معرفی كنيم.
ریتم زندگی خود را آرام کنید: ش��ما نياز به زمان داريد، تا بتوانيد فكر 
كني��د و اف��كار خود را در زندگ��ی فردی، بازتاب دهي��د. اگر تمام مدت 
س��رتان شلوغ باش��د، وقت كافی برای فكر كردن، به اهداف خود نداريد 
 چه برس��د به اين كه بخواهيد، دس��ت به عمل بزنيد و زندگيتان را تغيير 

دهيد. 
بنابراي��ن آهنگ زندگ��ی خ��ود را آرام و ماليم نماييد و ب��رای تغيير در 
زندگ��ی خود، موقعيت ايجاد كنيد. س��عی كنيد، آهس��ته به جلو برويد تا 
در عي��ن حال، بتوانيد بيش از پيش، از زندگی لذت ببريد. س��رگرمی های 
بی مورد، نه تنها لذت تماش��ای مناظر زيبای زندگی را از ش��ما مي گيرند، 
باعث مي شوند كه شما هيچ احساسی، نسبت به اين كه كجا هستيد، كجا 

مي رويد و چه كاری انجام مي دهيد نيز نداشته باشيد.
خواستار تغییرباشید: »تمايل داشتن« ضروری است. اين زندگی شماست، 
هي��چ كس نمی تواند در آن تغيير ايجاد كند مگر خود ش��ما. اگر خودتان 
خواس��تار تغيير نباشيد، هيچ چيز نمی تواند شما را مجبور به تغيير كند. به 
اي��ن منظ��ور، در ابتدا بايد به خود بگوييد كه با ايجاد تغيير، زندگی من از 
ش��رايط فعلی بهتر خواهد شد. به هيچوجه مهم نيست كه زندگی شما، تا 
چه اندازه خوب اس��ت به هر حال باز هم جای پيشرفت و ترقی دارد. از 
س��وی ديگر: اگر تصور مي كنيد كه زندگيتان خوب نيست، باز هم نااميد 
نشويد، هميشه جای اميدواری برای بهبود اوضاع وجود دارد. به خودتان 

بقبوالنيد كه هميشه توانايی ايجاد تغييرات مناسب در زندگی را داريد.
ــید: قبول مس��ئوليت های زندگی، يك »بايد« است.  ــئولیت پذیر باش مس
ديگ��ران را ب��ه خاطر اتفاقات بدی كه در زندگيتان رخ مي دهد س��رزنش 

نكنيد. انگش��ت س��رزنش خود را به سوی خانواده، دوس��تان، كارفرما و 
يا وضعيت بد اقتصادی جامعه نش��انه نگيري��د. خوبی و بدی موجود در 
زندگی به طور مس��تقيم به عملكرد فردی ش��ما بس��تگی دارد. زمانی كه 
مس��ئوليت اين موارد را پذيرفتيد، آنگاه، مي تواني��د انتظار ايجاد تغييرات 
شگرفی در زندگی خود داش��ته باشيد. بايد تصميم بگيريم كه خودمان و 
نه اوضاع و احوال پيرامونمان را، تغيير دهيم. با اين روش مي توانيم خيلی 

مؤثرتر عمل كنيم.
ارزش های اصلی تان را مرور کنید: در اعماق قلب هر فرد، اصولی وجود 
دارد كه به ش��دت به آنها معتقد اس��ت. از خود سئوال كنيد ارزشمندترين 
چيزی كه در زندگيتان وجود دارد چيست؟ احساس مي كنيد برای داشتن 
ي��ك زندگی موفق، بايد چ��ه اصولی را رعايت كني��د؟ اينها ارزش هايی 
هس��تند كه خودتان بايد نسبت به آنها آگاهی داشته باشيد. آنها را بيابيد و 

به خودتان يادآوری نماييد.
ــل مهم زندگیتان را پیدا کنید: ايجاد تغيير كار س��اده ای نيس��ت  دالی
چراكه شما بايد بر يأس حاكم بر زندگی خود، غلبه كنيد. درست مثل يك 
ش��اتل فضايی كه برای غلبه بر جاذبه زمين، نياز به يك موش��ك پرقدرت 
دارد. ش��ما هم برای غلبه بر مشكالت موجود در زندگی نياز به يك منبع 
پرقدرت انرژی داريد. دليل ش��ما برای تغيير درس��ت، همان منبع انرژی 
است. برای پيدا كردن اين داليل، ببينيد چه چيزهايی برايتان مهم هستند.

افکار نیرو بخش را جایگزین افکار محدود کننده کنید: افكار محدود 
كنن��ده، از بزرگترين موانعی هس��تند كه ش��ما را از پيش��رفت در زندگی 
محروم مي كنند. ابتدا بايد آنها را پيدا كنيد تا بعد بتوانيد بر آنها غلبه كنيد. 
به منظور تش��خيص اين قبيل افكار در ذهن خود به دنبال افكاری باشيد، 

كه شامل عبارات زير هستند:
»من نمی توانم...«، »قادر نيس��تم كه...«، »من هيچوقت نتوانس��تم...«، »هيچ 

راهی وجود ندارد كه...«
 ه��ر زم��ان كه در ذهن خود، به يكی از اين اف��كار برخورد كرديد، آن را 
يادداشت نماييد و يك تفكر نيرو بخش را، جايگزين آن نماييد. در مقابل 

هر جمله منفی، يك جمله مثبت بنويسيد.

عادات خ��وب را جايگزين عادات بد كنيد: ش��ما مي بايد 
ع��الوه بر افكار مح��دود كنن��ده، عادات بد خ��ود را نيز 
شناسايی كنيد. آيا عاداتی هستند كه هميشه شما را از اقدام 
كردن باز مي دارند؟ آيا رفتارهايی هس��تند، كه بايد از آنها دس��ت بكشيد؟ 
بهتر اس��ت ليس��تی از آنها تهيه نماييد. س��پس به جای اين كه سعی كنيد 
آنها را ترك كنيد، يكس��ری عادات مثب��ت، برای جايگزين نمودن آنها در 
نظر بگيريد. فرض كنيد يكی از عادات بد ش��ما تماش��ای بيش از اندازه 
تلويزيون است. به جای اين كه مدت زمان تماشای تلويزيون را كم كنيد، 
ب��ه انجام كاری فكر كني��د، كه جايگزين تلويزيون ش��ود. به عنوان مثال: 

مي توانيد مطالعه كتاب را انتخاب كنيد.
ــد: پيدا كردن يك الگو در زندگی؛  ــرای خود الگو و مربی انتخاب کنی ب
كمك بزرگی در راه تعالی آرمان ها محس��وب مي ش��ود و مي تواند شما را 
راهنماي��ی كرده و مش��كالت و موانع موجود، بر س��ر راهتان را يادآوری 
نمايد. با اين كار، مي توانيد در وقت و ان رژی خود صرفه جويی كنيد. البته 
پيدا كردن يك مربی خوب؛ س��اده نيس��ت و در ابتدا، شما بايد به او ثابت 
كنيد كه فرد مستعد و قابلی هستيد. سعی كنيد در نظر او فرد مفيدی جلوه 
كنيد. در كارها، كمكش كنيد تا ثابت كنيد كه شاگرد زرنگی هستيد و اين 

ارزش را داريد، كه بر روی شما سرمايه گذاری كند.
انتظارات منطقی داشته باشید: بايد از ابتدای راه، انتظارات منطقی را در 
ذهن خود بپرورانيد. كار ش��ما در مراحل ابتدايی به مراتب ساده تر است 
و هر چه جلوتر مي رويد، موانع و مش��كالت هم بيشتر مي شوند. تغيير و 
تحول، نيازمند زمان است به ويژه اگر بخواهيد تغييرات دائمی در زندگی 
خود ايجاد كنيد. انتظارات منطقی، شما را در شرايط سخت پيوسته پابرجا 

نگه مي دارند.
ــته در حرکت باشید: مس��أله اصلی، شروع كار اس��ت. زمانی كه  پیوس
ش��روع كرديد، آنوقت مي توانيد، با سرعت دلخواه به پيش برويد. درست 
مثل هل دادن ماش��ين، در ابتدا بايد ني��روی زيادی به آن وارد كنيد، تا راه 
بيفتد، اما وقتی راه افتاد، نياز به انرژی كمتری دارد. هميشه در حال تحول 
در زندگی خود باش��يد. س��عی كنيد هر روزتان بهتر از روز پيش باش��د. 
همانطور كه از قبل هم گفتيم، تا تغيير و تحول نباش��د، خبری از رش��د و 

پيشرفت هم نخواهد بود. 

ت��ا به ح��ال فك��ر كرده  ايد ك��ه تعداد 
ش��ن های س��احل دريا چقدر است؟ 
چند س��تاره در آس��مان هست؟ برای 
اين ك��ه بدانيد، تنها راهش اين اس��ت 
كه بشمريدشان! حاال يك سوال ديگر، 
مگر ن��ه كه تمام��ی انس��ان  ها و همه 
موجودات روی زمين نفس می كشند، 
پس چرا اكس��يژن زمي��ن هرگز تمام 
نمی ش��ود؟! واقعي��ت اين اس��ت كه 
 ما در دنيايی بس��يار گس��ترده زندگی 

می كنيم.
جهان اطراف ما گس��ترده تر از آنيست 
ك��ه حتی به فكر ما خط��ور كند. هيچ 
روزی پي��ش نيامده كه ما فكر كنيم كه 
ممكن است، ديگر هوايی برای تنفس 
نداشته باشيم يا اين كه وقتی از خواب 
بي��دار می ش��ويم و ش��ير دستش��ويی 
را ب��از می كني��م، آب��ی بي��رون نيايد. 
 هي��چ چيز در اين كائن��ات پايان  پذير 

نيست. 
فك��ر كرده ايد كه چند تا دانه ش��ن در 
ماسه های ساحل هست؟ چند تا ستاره 
در آسمان وجود دارند يا اين كه تعداد 
خرچنگ های اقيانوس ها چقدر است؟ 
بهتر اس��ت فكر نكنيد! چون بي ش��ك 

سرسام خواهيد گرفت! 
دني��ا بيك��ران و ب��ی  پايان اس��ت،  اما 
اكثريت ما در زندگی احس��اس كمبود 
می كنيم. چي��زی را كم نداريم يا اصاًل 
نداري��م ك��ه ش��ايد مهم تري��ن عنصر 
زندگی ما باشد و آن پول و هزينه های 

اقتصادی است. 
احس��اس كمبود ما به اين علت نيست 
كه پول به ق��در كافی وجود ندارد. نه 
اي��ن طور نيس��ت. پول ه��م مانند هر 
چي��ز ديگری در اين دني��ا نامحدود و 
بی اندازه است. مثل آب، هوا، شن های 
س��احل و هر چيز ديگ��ر. آنقدر زياد 
هس��ت كه هر زن، مرد ي��ا بچه بتواند 
به خوبی و خوش��ی و در رفاه زندگی 
كند. پس با اين اوصاف چرا ما هميشه 
و هر روز بيش از پيش س��عی می كنيم 
پ��ول دربياوري��م و ب��از ه��م پول كم 
می آوريم ؟! بعضی ها اعتراض می كنند 
و می گوين��د كه پ��ول با بقي��ه چيزها 

متفاوت است. 
پول كه مثل آب و هوا و ش��ن ساحل 
نيست؛ پول س��اخته دست بشر است. 
در واقع اين است كه اين مفهوم چيزی 

نيست جز يك ابزار مبادله. 

ابزاری برای تبادل انرژی، زمان و ايده 
و ط��رح فكری با پول. پ��ول تنها يك 

ابزار و واسطه است. 
پاسخ ما به مشكالت مالی مان به نحوه 
ن��گاه ما به اي��ن مس��أله و مقوله پول 
وابس��ته است و اين كه چگونه فكرمان 

را به كار بيندازيم. 
طرز فكر ماس��ت كه مشخص می كند 
كمبود مالی داريم يا از اين حيث هيچ 
كم و كس��ری نداريم. اگ��ر مدام فكر 
كنيم كه چقدر بی پوليم، زير بار قرض 
داريم له می ش��ويم و كراي��ه خانه مان 
عقب افتاده اس��ت،  اين حس نداری و 

كمبود مدام قوت می گيرد.
اگ��ر به وج��وه مثبت هم��ان پولی كه 
داريم، فك��ر كنيم، آس��وده تر خواهيم 
ب��ود. اگر آن لذت و خوش��ی هايی كه 
اي��ن ثروت كوچ��ك می تواند برايمان 
خلق كن��د را پي��ش چش��م بياوريم، 
  مبلغ آن چن��دان برايمان مهم نخواهد 

بود. 
ع��الوه بر اي��ن با ط��رز فك��ری اين 
چنين، تواناي��ی كار كردن و خلق پول 
بيش��تر را نيز خواهيم داش��ت. اگر كه 
می خواهي��د بيش��تر و بيش��تر پول در 
بياوريد، س��عی كنيد به جای اين كه  به 
بی پولی خود فك��ر كنيد، به ثروت تان 
و اندوخت��ه فعلی تان بينديش��يد و اين 
ك��ه چقدر ام��روز در دس��ت و بالتان 
پول هس��ت. اگر فكر می كنيد كه اين 
ميليونرهای شهير دنيا با غصه خوردن 
و ح��رص خ��وردن پولدار ش��ده اند، 
 اش��تباه می كنيد. به هيچ عنوان اينچنين 

نيست. 
پولدارهاي��ی ك��ه از فق��ر ب��ه ثروت 
رس��يده اند، اي��ن طور نبوده اند. ش��ما 
هم نبايد باش��يد، البته اگر می خواهيد 
اي��ن حس ك��م پول��ی در ش��ما باقی 
 نماند و هميشه هش��تتان گروی نهتان 

نباشد! 
گرچ��ه در نگاه��ی گ��ذرا اي��ن طور 
ب��ه نظر می رس��د ك��ه تقس��يم ثروت 
در زندگ��ی هم��گان چن��دان عادالنه 
نب��وده و دارای تناقضاتی نيز هس��ت، 
ب��ا اين حال زيباس��ت. يادتان باش��د، 
بركت ه��ای زندگ��ی آنق��در هس��ت 
ب��دان  را  نگران��ی  و  اس��ترس  ك��ه 
راه��ی نباش��د و اميدواری ب��ه طلوع 
 آين��ده ای بهت��ر نيز جزئ��ی از زندگی 

است...

اصاًل به بی  پولی فكر نكنيد!

پنجره

دث
حوا

افرادی كه س��واد و س��طح تحصيالت باالت��ری دارند كمت��ر تحت تأثير 
تبليغ��ات قرار می گيرند. يعنی از نظر اجتماعی كمتر تلقين پذيرند و كمتر 
با هر پيام يا تبليغی اقناع می ش��وند و هر چه س��طح س��واد افراد پائين تر 
باشد، بيشتر جذب تبليغات و حتی شايعات قرار می گيرند و سريع تر قانع 
ش��ده و حتی از اين پيام ها به راحتی پي��روی می كنند. بصيرت يا معرفت 
اجتماعی يعنی دس��تيابی به يك فهم يا شناخت كلی در سطح اجتماع، كه 
در سطح كالن مطرح می باشد. اين نوع شناخت بستگی به عوامل مختلفی 
دارد. از جمله اين كه افراد در طبقات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نژادی 
و... در مورد يك موضوع برداش��ت های مختلفی دارند. پس می توان گفت 
آنچه از همه بيش��تر در فهم اجتماعی دخيل است باال بردن سطح آموزش 
يا معرفت عامه اس��ت. شعور شهروندان يك جامعه زمانی افزايش می يابد 
كه  براس��اس شعور س��طح تمام افراد جامعه آموزش داده شود. به عنوان 
مثال درباره رش��د اجتماعی می توان گفت: اگر والدين نسبت به شخصيت 
فرزندان خود در دوره نوجوانی ش��ناخت داش��ته باشند، می توانند جلوی 

بسياری از ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی را بگيرند.
زيرا دوره نوجوانی، دوره ش��كل گيری ش��خصيت به شمار می رود و الزم 
اس��ت والدين نيازهای فرزندان را بدانند و در ارتباطات خود، متناسب با 
ش��خصيت آنان برخورد كنند. اگر خانواده بصيرت داش��ته باش��د، جلوی 
بس��ياری از ناهنجاری های فكری و عاطفی نوجوان گرفته می شود. ارتباط 
دوس��تانه و عاقالنه والدين با فرزندان، اعتمادسازی و ناديده گرفتن برخی 
رفتارهای نادرس��ت فرزن��دان از وظايف مهم والدين در راس��تای تربيت 
آنان به ش��مار می رود. ايفای نقش راهنما به جای دستور دادن، اجازه خطا 
كردن به نوجوان، فراهم كردن زمينه دوست يابی و ايجاد زمينه الگوپذيری 
از ديگ��ر وظايف والدين نس��بت به فرزندان در دوره نوجوانی به ش��مار 
می رود. اگر س��ه عنصر محبوبيت، مقبوليت و موفقيت در والدين باش��د، 
زمينه الگوپذيری فرزندان را به همراه خواهد داش��ت. افرادی كه س��واد و 
س��طح تحصيالت باالتری دارند كمتر تحت تأثير تبليغات قرار می گيرند. 
يعن��ی از نظر اجتماعی كمتر تلقين پذيرند وكمتر با هر پيام يا تبليغی اقناع 
می شوند. بصير اجتماعی در دين، از ظاهر اجتماع می گذرد و به باطن راه 
می يابد و هميش��ه و همه گاه، جهت گيری های دين را می داند و در باتالق 
ش��بهه ها فرو نمی ماند و در هجوم شبهه ها، راه را گم نمی كند و در هنگام 
درگيری حق و باطل و جلوه گری های باطل در لباس حق، حق را از باطل 
باز می شناس��د. هم پيامبر)ص( گرفتار بی بصيرتان اجتماعی در دين بود و 
هم علی)ع(. بی بصيرتان در دين، برای جامعه اسالمی گرفتاری های بسيار 
پديد آوردند و جامعه يكدس��ت اسالمی را به تفرقه كشاندند و مسلمانان 
را رودرروی يكديگ��ر قرار دادند و جنگ های خونين به پا كردند، و باطل 

را بر كرسی اقتدار نشاندند و حق را به انزوا كشاندند. 
پ��س بی بصيرتی  اجتماعی در دين، خود می تواند عامل بيدادگری ش��ود 
تب��ه كاری و انحراف را در جامعه پديد آورد. بصيرت در اصطالح عرفانی 
و فلس��فی عبارت است از قوه ای در قلب شخص كه به نور قدسی منور 
بوده و شخص به وسيله آن، حقايق اشيا و امور را درك مي كند. البته برخی 
گفته اند: بصيرت، معرفت و اعتقاد حاصل ش��ده در قلب، نس��بت به امور 
دينی و حقايق امور اس��ت. با اين همه مراد از بصيرت در عرف سياس��ی 
و اجتماعی، همان قدرت تش��خيص مسايل پيچيده سياسی و اجتماعی و 
درك و فهم درس��ت آن، برای دس��ت يابی به راهكارهای مفيد و سازنده 
در اين حوزه ها مي باش��د. صاحب رأی و بصيرت كس��ی است كه بتواند 
در هن��گام بحران های اجتماعی، حق را از باطل تش��خيص دهد و موضع 
مناسب با آن را اخذ كند و در سياهی فتنه ها با اين همه مراد از بصيرت در 

عرف سياسی و اجتماعی، همان قدرت تشخيص مسايل پيچيده سياسی و 
اجتماعی و درك و فهم درست آن، برای دست يابی به راهكارهای مفيد و 
سازنده در اين حوزه ها مي باشد. خداوند در آيات 32 تا 91 سوره فاطر با 
ق��رار دادن كوری در برابر بينايی و بيان تقابل آنها، اين معنا را مورد تأكيد 
قرار می دهد كه بصيرت، بينايی اس��ت كه آدمی را زنده می كند؛ زيرا كسی 
كه از بينايی برخوردار نباش��د، همانند مرده و يا كس��ی اس��ت كه در گور 
اس��ت و هيچ توانايی رشد، حركت، كمال و تعالی را ندارد. بنابراين كسی 
كه از بصيرت سياس��ی برخوردار نمی باشد، در جامعه اگر از گروه انفعال 
گرايان نباش��د، در صورت فعاليت، در گروه بيم��ار دالن و گمراهان قرار 
می گيرد و مش��اركت سياس��ی وی به جای آن كه به كمال فردی و جمعی 

جامعه كمك كند، به شخص و جامعه ضرر و زيان وارد می سازند. 
بنابر اين آن چه مهم و اساس��ی درمساله بصيرت است، قلب آدمی است. 
قل��ب اس��ت كه با تفق��ه و تحليل ريز و درش��ت امور و دق��ت درآن، به 
آدم��ی توانايی تحليل درس��ت وقايع و حقاي��ق آن را می دهد. درحقيقت 
قلب، افزون بر تحليل وقايع و تبيين آن با حقايق، توصيه های مناس��بی را 
اراي��ه مي دهد. از اين رو مقام قلب در آموزه های الهی بس��يار با اهميت و 

ارزشمند دانسته شده است. 
زيرا اين قلب است كه به آدمی توانايی شناخت و درك و حركت درست 
را می دهد و تنها عزم و اراده اس��ت كه آن را به فعليت مي رس��اند و انجام 
كاری را درمسير درست فراهم مي آورد. زيرا اگر قلب آدمی، بيمار و دارای 

پرده هايی از شقاوت و قساوت و جهل و بی تقوايی باشد، هرگز نمی توان 
از اين قلب، اميد بصيرت و روش��نگری داش��ت. انس��ان برای اين كه به 
بصيرت و روش��نگری واقعی برس��د مي بايست با مهار نفس خود هرگونه 
پلش��تی ها را از خ��ود دور كند و تقوای فطری را پ��اس دارد. هنگامی كه 
تقوای فطری كه مقتضی پرهيز از هر پلش��تی و پليدی چون دروغگويی و 
پيمان شكنی و مانند آن است، در انسانی وجود داشته باشد، آن گاه است 
كه هدايت الهی از طريق وحی و الهام در وی تأثيرگذار خواهد بود و اهل 
ايمان به خدا و پيامبر)ص( و قرآن مي شود و درهای بصيرت بر روی وی 
گش��وده مي ش��ود و چش��م و دلش به گونه ای ديگر به مسايل مي نگرد و 
تحليل و تبيين كرده و توصيه هايی را صادر مي كند. از ديگر علل و عواملی 
كه در اين مس��أله مهم و اساسی اس��ت مي توان به عبرت گيری از مسايل 
جهان و هس��تی اش��اره كرد. تأكيد خداوند برتوجه به آيات و نش��انه های 
الهی از آن روست كه انسان با تحليل آن ها می تواند نسبت ها را به درستی 
به دست آورد و در يك آزمون خطا و تصحيح، تجربيات بسيار مفيدی را 
در زمينه های مختلف كس��ب كند. هرچه تفكر و دقت در آيات انفس��ی و 
آفاقی و نش��انه شناسی در انسان، قوی تر شود، دقت و تأمل و تحليل وی 
نيز افزايش مي يابد و يقين او از علم اليقين حصولی به عين اليقين شهودی 
و حق اليقين حضوری مي رس��د. به اين معنا كه نهايت تفكر و انديشه در 
آيات انفسی و آفاقی، درك حضوری و دانش وجودی است كه ديگر اين 

دانش جزو ذات وی مي باشد.

فردي كه با فروش س��كه هاي قديم��ي تقلبي قصد 
كالهبرداري از دو شهروند را داشت توسط مأموران 
فرماندهي انتظامي شهرس��تان گلپايگان شناسايي و 
دس��تگير شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، 
س��رهنگ محمد حس��ن دانش��ور فرمانده انتظامي 
گلپاي��گان با بيان اين مطلب گفت: در پي ش��كايت 
دو نف��ر از ش��هروندان مبني بر اين ك��ه فردي به نام 
»رحم��ت- ا« قص��د فروش يك ه��زار و 800 عدد 
س��كه قديمي تقلبي به همراه س��ه عدد مجسمه به 
آنها را داش��ت موضوع در دس��تور كار مأموران اين 
فرمانده��ي قرار گرفت. وي افزود: تحقيقات در اين 
خصوص آغاز و س��رانجام مأموران متهم را در يكي 
از روستاهاي اطراف شهرستان شناسايي و طي يك 
اقدام غافلگيرانه دس��تگير كردند. اين مقام مس��ئول 
با بيان اين كه در بررس��ي ها مش��خص شد نامبرده 
س��وابق كيفري از جمله كالهب��رداري، تحصيل مال 
 غي��ر و فروش مواد مخ��در را در پرونده خود دارد 

گفت: در بازرسي از مخفيگاه متهم يك عدد مجسمه 
ب��ه همراه 974 عدد س��كه قديمي تقلبي كش��ف و 
ضبط ش��د. فرمانده شهرس��تان گلپاي��گان تصريح 
كرد: در تحقيقات صورت گرفته از متهم مش��خص 
ش��د متهم به منظور فروش اجناس كش��ف شده به 
اين روس��تا آمده اس��ت. سرهنگ دانش��ور در پايان 
خاطرنش��ان كرد: در اين خصوص پرونده تش��كيل 
و متهم جهت س��ير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

تحويل داده شد.

سرپرست مركز اطالع رساني پليس اصفهان از انهدام 
دو ش��ركت هرمي مگا تري دين��گ و مگا هولدينگ 
و دس��تگيري 22 نف��ر از اعض��اي آنها خب��ر داد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، مصطفي صادقيان 
سرپرست مركز اطالع رساني پليس اصفهان در گفتگو 
با اين پايگاه اظهار داش��ت: در پي كسب خبري مبني 
بر عضو گيري دو شركت هرمي به نام هاي مگا تري 
دين��گ و مگا هولدينگ در يكي از محله هاي ش��هر 
اصفهان، تحقيق��ات ويژه از س��وي كارآگاهان اداره 
مبارزه ب��ا جرايم خ��اص و رايان��ه اي پليس آگاهي 
اس��تان آغاز ش��د. وي افزود: پس از انجام تحقيقات 
الزم و كسب اطمينان در خصوص موضوع مأموران 
ب��ا هماهنگي مقام قضايي به مح��ل اعزام و طي يك 
اق��دام غافلگيرانه 22 نفر از اعضاي اين دو ش��ركت 
كه 5 نف��ر از آنان به عنوان سرش��اخه اصلي فعاليت 
مي كردند را دس��تگير كردند. اين مقام مسئول عنوان 
داشت: در تحقيقات صورت گرفته مشخص شد اين 

دو ش��ركت در يك محل مس��تقر بوده و با همكاري 
يكديگ��ر اقدام ب��ه عضوگيري از بين ش��هروندان و 
هم اس��تاني ها مي كردن��د. صادقيان در پاي��ان با بيان 
اين كه ش��ركت هاي هرمي ه��ر روز با عناوين جديد 
و شيوه هاي نوين و در پوشش هاي مختلف به حيات 
خود ادامه مي دهند گفت: سرشاخه هاي شركت هاي 
هرم��ي با گش��ودن درب هاي دني��اي خيالي بر روي 
ش��هروندان و اغفال آنان س��رمايه هاي كشور كه بايد 
صرف بهبود اقتصاد ملي و شكوفاي اقتصادي گردد را 
به صدرنشينان هرم در خارج از كشور هديه مي دهند 
تا پاداش خوش خدمتي خود را از سطوح پايين هرم 
به يغما ببرند. سرپرس��ت مركز اطالع رس��اني پليس 
اصفهان در پايان خاطرنش��ان ك��رد: در اين عمليات 
مقاديري اس��ناد و مدارك فعاليت هاي هرمي كشف 
و با حكم مقام قضايي ش��ركت هاي موصوف پلمب 
و اعضاي دس��تگير شده جهت سير مراحل قانوني به 

مراجع قضايي تحويل داده شدند.

 دستگيري فروشنده سكه هاي قديمي تقلبي 
در گلپايگان

انهدام شركت هاي هرمي مگاتري دينگ و مگاهولدينگ 
در اصفهان 

بصیرت، پادزهر تلقین پذیری

راهكارهای اصولی برای متحول سازی زندگی تان!
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص درراستایهمكاریهایمشترکمياناصفهانومالی

 بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
در اتاق بازرگانی اصفهان 

نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمايه 
گذاری در اصفهان و مالی عصر روز يكشنبه در 

تاالر اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان 
»زهرا اخوان نسب« عضو هيأت نمايندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان در اين نشست گفت: سياست 
دولت بر توس��عه روابط تجاری و اقتصادی با 
كشورهای آفريقايی است و در اين راستا اتاق 
بازرگانی ب��ه عنوان پاي��گاه بخش خصوصی 

اقتصاد آمادگی توسعه روابط اقتصادی را دارد.
وی اصفه��ان را يكی از ش��هرهای تاريخی و 
قطب مهم صنعتی كش��ور برش��مرد و گفت: 
اصفهان در زمينه توليد محصوالت كشاورزی 

در كشور دارای رتبه سوم است. وی اضافه كرد: اصفهان 
به عنوان مركز اصلی گ��ذر پروازهای بين المللی و پل 
ارتباط بين جنوب با ش��مال كشور همواره نقش مهمی 
در اقتصاد ايران ايفا می كند و ش��رايط مس��اعدی برای 
توس��عه روابط اقتصادی با كش��ورهای آفريقايی ايجاد 
كرده اس��ت. وی جذابيت اصفهان در زمينه توريست و 
توليد كاالهای صنعتی را از ديگر توانمندی های استان 
در توس��عه روابط اقتصادی برشمرد و گفت: صادرات 
استان عمدتاً به كشورهای عراق، تركيه، امارات، كويت 

و آسيای ميانه است.
فاتوماتا كيتا، رئيس هيأت تجاری مالی در اين جلس��ه 
گفت: مركز توس��عه فعاليت بانوان كش��ور مالی شامل 
گروهی از تجار مالی است كه در زمينه صنعت و توليد 

فعاليت می كنند.
وی هدف از تش��كيل اين مركز را متحد ساختن بانوان 
كش��ور مالی ب��دون در نظر گرفتن هيچ قش��ر خاصی 
برش��مرد و گفت: هدف از س��فر اين هيأت اقتصادی 
توسعه روابط اقتصادی اين مركز با بازرگانان ايرانی در 
زمينه های مختلف است. وی خواستار توسعه تبادالت 
تجاری بين مالی و ايران شد و گفت: اين مركز می تواند 
در زمينه معرفی كااله��ای ايرانی در مالی فعاليت های 

گسترده انجام دهد.
وی نق��ش بانوان مالی در گس��ترش اقتصاد كش��ور را 
مه��م ارزيابی كرد و گف��ت: اميدواريم كه روابط خوبی 
با بازرگانان اصفهانی برقرار كنيم. در پايان اين جلس��ه 
بازرگان��ان اصفهانی با همتايان كش��ور مالی به مذاكره 
پرداختن��د. همچني��ن هيأت بان��وان ب��ازرگان مالی به 

سرپرس��تی خانم كيتا ب��ه بازديد از ش��ركت 
گلت��اش و ش��ركت كش��ت و دام��داری فكا 
پرداختند. در بازديد از شركت گلتاش فاطمی 
 مدير بخش توليد و توس��عه اين شركت اظهار 
 داشت: توليد ساالنه شركت بالغ بر 70 ميليون دالر 
 cis می باش��د و ص��ادرات ب��ه كش��ورهای
و كش��ورهای همس��ايه صورت م��ی پذيرد. 
 خس��روی مدي��ر بخ��ش توليد ش��ركت نيز 
افزود: گروه صنعتی پاكستان شامل 6 كارخانه 
اس��ت كه گلتاش يكی از كارخانه های مذكور 
می باشد و دو كارخانه در ارمنستان و ازبكستان 
يك��ی در زنج��ان و ديگ��ری در سيس��تان و 
بلوچس��تان وجود دارد. هيأت مالی به بازديد 
از ش��ركت كش��ت و دامداری فكا نيز پرداخت. در اين 
بازديد جليل نژاد مديرعامل ش��ركت فكا بيان داش��ت: 
در كش��ور ايران ساالنه 9 ميليون تن شير توليد می شود 
و توليد ش��ركت فكا روزانه 100 تن می باشد و 6000 
رأس دام در اين ش��ركت موجود است. اميديان معاون 
طرح و توسعه شركت فكا نيز افزود: تفاهمنامه مشترك 
با سيرالئون جهت احداث دامپروی و توليد محصوالت 
خاص نيز امضا شده است. خانم كيتا بازديدهای انجام 
ش��ده از اين ش��ركت ها را مهم ارزيابی كرد و با اشاره 
به پتانسيل های توليدی و دانش فنی موجود در صنايع 
اصفهان اظهار داشت: زمينه همكاری مشترك بين اصفهان 
و مالی بسيار زياد است و اميدواريم به زودی برادران و 

خواهران بازرگانان اصفهانی را در مالی مالقات كنيم.

مديركلنهضتسوادآموزياستاناصفهان:

بي سوادي در استان اصفهان به طور تقريبي ريشه كن شده است

براياولينباروبهدستمتخصصانداخلي
انجامشد؛

تعمير اساسي جرثقيل فوالدسازي 
ذوب آهن اصفهان 

 مدير بخش فوالد س��ازي ذوب آهن اصفهان از تعمير اساس��ي جرثقيل
 31 فوالدس��ازي ذوب آهن براي اولين بار در كشور توسط متخصصان 
اين شركت خبر داد. اردشير افضلي اظهار داشت: جرثقيل 31 فوالدسازي 
از جرثقيل هاي گردان و مغناطيسي كارگاه شمش فوالدسازي است كه 
به دليل داش��تن حركت دوراني و قابليت مگنت كردن شمش از سيستم 

پيچيده در مقايسه با ساير جرثقيل ها برخوردار است. 
وي با بيان بي س��ابقه بودن اين تعميرات در كش��ور افزود: اين جرثقيل 
به دليل شكس��تگي هايي در قسمت تلشكي، تلشكي دوران و اسكلت 
آويز آن، از نظر ايمني اجازه بلند كردن ش��مش را نداش��ت و از چرخه 
توليد خارج ش��ده بود. افضلي ادامه داد: با برنامه ريزي چند سال اخير، 
تجهيزات مورد نياز اين جرثقيل شناسايي و اين تجهيزات به طور كامل 
توسط سازندگان داخلي ساخته شد. مدير بخش فوالد سازي ذوب آهن 
اصفهان خاطرنشان كرد: طي 52 روز تعميرات، جرثقيل 31 فوالدسازي 
به نحوي بازسازي شده كه در حد جرثقيل نو قابل استفاده است ضمن 
 اين كه اين تعميرات مس��يري را در بازس��ازي جرثقيل هاي فرسوده در 
ذوب آهن اصفهان فراهم كرد تا در آينده براي تعمي�ر ساير جرثقيل هاي 

مشابه برنامه ريزي و اقدام شود. 
وي اضاف��ه كرد: در مجموع، تجهيزاتي به وزن تقريبي 60 تن دمونتاژ و 
قطعات ساخته شده جديد به جاي آن مونتاژ شد و در قسمت هاي برقي 
جرثقي��ل نيز 10 موتور به وزن تقريبي چهار ت��ن، 20 تابلو برق به وزن 
پنج تن، پس كش��ي كابل هاي فرسوده به طول سه هزار متر، كابل كشي 
مجدد به طول پنج هزار متر و نوس��ازي و بازس��ازي ساير قسمت هاي 

برقي انجام شد. 

كارشناسامورمعادنصنايعومعادناصفهان:
 رشد 30 درصدي سرمايه گذاري 
در بخش معدن در سال گذشته

كارش��ناس امور معادن صنايع و معادن اس��تان اصفهان گفت: در سال 
گذشته 589 ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش معدن استان صورت 
گرفته اس��ت. رضاقلي چلواري تعداد اشتغال مستقيم در بخش معدن 
 اس��تان را بيش از هشت هزار شغل اعالم كرد و اظهار داشت: در سال 
89 ي��ك هزار و 188 نفر در بخش معدن مش��غول به فعاليت ش��دند.  
وي با بيان اين كه در س��ال  گذش��ته 589 ميليارد ريال سرمايه گذاري 
در بخش معدن اس��تان صورت گرفته است، خاطر نشان كرد: اين رقم 
در مقايسه با سال قبل از رشد 30 درصدي برخوردار است. كارشناس 
امورمعادن صنايع ومعادن اس��تان اصفهان اضافه كرد: تعداد كل معادن 
اس��تان تا پايان سال گذشته 478 معدن بوده است كه از اين تعداد پنج 

معدن دولتي و مابقي معدن خصوصي و تعاوني است.
چلواري با بيان اين كه معادن سنگ تزيني بيشترين تعداد معادن استان 
را تش��كيل مي دهند، تصريح كرد: ظرفيت اسمي معادن استان در سال 

89 بيش از سي و يك ميليون تن در سال است.

مديرادارهتعاونشهرستاناصفهانخبرداد:
 تشكيل نخستين شركت 
 تعاونی عمرانی جهت احيا 

بافت فرسوده اصفهان
 

نخس��تين  تش��كيل  از  اصفه��ان  شهرس��تان  تع��اون  اداره  مدي��ر 
 ش��ركت تعاون��ی عمرانی جهت احي��ا بافت فرس��وده اصفهان خبر 
داد. برومند ش��هبازی اظهار داش��ت: درحال حاضراحيا و بازسازی 
بي��ش از 6 ه��زار هكتار بافت فرس��وده شناس��ايی ش��ده دراس��تان 
 اصفهان به تنهايی از عهده دولت س��اخته نيس��ت ب��ه همين دليل با 
راه اندازی اين ش��ركت تعاونی الگوی مشاركتی جديدی برای احيا 
 و بازسازی بخش��ی از بافت فرسوده و قديمی اصفهان طراحی شده 

است.
وی افزود: نخس��تين شركت تعاونی عمرانی جهت احيا اين بافت با 
مش��اركت شركت عمران و مسكن سازان و تعدادی از سازمان ها و 

ارگان های دولتی و مالكان محلی تشكيل شده است.
شهبازی در خصوص ويژگی های اين الگو بيان داشت: در اين طرح 
بدون نياز به سرمايه گذاری خاص از طريق پرداخت سود از ارزش 
افزوده زمين و بخش كوچكی از هر پالك به اصالح ساختار شهری 
پرداخته می شود و با تجميع پالك ها در يك بلوك شهری، پالك ها  

پس از تفكيك مجدد بين مالكان توزيع می شود.
مديراداره تعاون شهرس��تان اصفهان حفظ زمين، بهسازی و نوسازی 
بافت فرس��وده و منازل س��اكنان، توزيع هزينه و س��ود بين ساكنان، 
مالكان و ش��ركا به صورت عادالنه را از ديگر ويژگی های اين طرح 
برش��مرد و اضافه كرد: با بازس��ازی مس��اجد، بازارچ��ه ها و اماكن 
عمومی قديمی مانند حمام های سنتی و بهسازی برخی از خانه های 
قديمی در قالب هتل ها ی س��نتی زمينه مناسبی برای اشتغال جوانان 
 درمحل��ه های قديم��ی ايجاد و رون��ق اقتصادی اي��ن مناطق فراهم 

خواهد شد. 
ش��هبازی ب��ا تأكيد بر اين ك��ه زندگی مردم در بافت های فرس��وده 
دارای مش��كالت زيادی از جمله هزينه های ب��اال، عدم تأمين مالی 
و جانی و انواع آلودگی های زيس��ت محيطی اس��ت بهبود ش��رايط 
فرهنگی و اجتماعی س��اكنان در بافت های فرس��وده و برخورداری 
از عدال��ت اقتص��ادی فرهنگ��ی و اجتماع��ی را ح��ق طبيعی مردم 
س��اكن در اين مناطق دانس��ت و اب��راز اميدواری كرد ب��ا ايجاد اين 
 ش��ركت تعاون��ی رونق اقتصادی و نش��اط اجتماعی ب��ه اين مناطق 

بازگردد.

رئيسفرهنگوارشادشهركرد:
موزه هنرهاي معاصر در شهركرد 

احداث مي شود 
رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان شهركرد گفت: در صورت تأمين 
اعتبار الزم امسال عمليات اجرايي احداث تاالر مركزي و موزه هنرهاي 

معاصر در شهركرد آغاز مي شود.
جواد كارگردان در نشست كميته برنامه ريزي اين شهرستان اظهار داشت: 
احداث اين طرح در سومين سفر هيأت دولت به اين استان مصوب كه 
در صورت تأمين زمين مورد نياز در س��ال جاري عمليات اجرايي آن در 
دس��تور كار قرار خواهد گرفت. وي در ادامه با اشاره به ديگر پروژه هاي 
فرهنگي اين شهرستان، گفت: باتوجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
اعتبار احداث فرهنگس��راي سامان پيش بيني ش��ده است. كارگران ادامه 
داد: ش��وراي شهر سامان محل تعيين شده در راستاي احداث فرهنگسرا 
را نامناس��ب اعالم كرده كه اين موضوع سبب تأخير در اجراي عمليات 
اجرايي اين پروژه ش��ده است. رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان 
ش��هركرد از افزايش متراژ اين فرهنگسرا خبر داد و گفت: افزايش متراژ 
فرهنگسرا از سوي اين اداره به مسكن و شهرسازي اعالم شده تا با تعيين 

زمين مورد نظر عمليات اجرايي اين پروژه در دستور كار قرار بگيرد. 
وي احداث فرهنگس��را در شهرهاي بن، سورش��جان و هفشجان را از 
ديگر پروژه هاي فرهنگي اين شهرس��تان اع��الم كرد و گفت: زمين اين 
تعداد پروژه فرهنگي تهيه شده است كه در صورت تأمين اعتبارات الزم 
عمليات اجرايي اين پروژه هاي فرهنگي اجرايي خواهد ش��د. كارگران 
تصريح كرد: اختصاص اعتب��ارات الزم به منظور پروژه هاي فرهنگي ياد 
ش��ده بايد از محل اعتبارات فرهنگي سال 89 اختصاص داده مي شد كه 

اين تخصيص اعتبار تاكنون صورت نگرفته است. 

چهارمحال وبختياري قطب مستعد 
نيروگاه هاي برق-آبي كشور است 

مدي��ر عامل ش��ركت آب منطق��ه اي چهارمح��ال و بختياري گفت: 
اين اس��تان با دارا بودن س��ه هزار و 200 كيلومتر رودخانه در قالب 
104 رودخان��ه دايم��ي، 53 رودخانه فصلي و 28 رودخانه س��يالبي 
قابليت هاي فراواني براي تبديل شدن به قطب نيروگاه هاي برق-آبي 
كش��ور  دارد. شكراله عباسي اظهار داشت: ايجاد سه مدل تلمبه اي، 
جريان��ي و مخزني نيروگاه هاي ب��رق- آبي كوچك در چهارمحال و 

بختياري عملي است. 
 عباس��ي بي��ان داش��ت: مطالعات احداث ني��روگاه هاي ب��رق- آبي 
52 مگاوات��ي ت��ا يك ه��زار و 450 مگاواتي انجام ش��ده اس��ت و 
ام��كان راه ان��دازي نيروگاه هاي��ي با قدرت بيش��تر در چهارمحال و 
بختي��اري وجود دارد. وي تأكي��د كرد: اين اس��تان در زمينه جذب 
س��رمايه گذار براي اح��داث نيروگاه هاي ب��رق- آبي فرصت هاي 
زي��ادي را از دس��ت داده اما با توجه به اس��تعدادهاي موجود زمينه 
س��رمايه گذاري مطلوبي فراهم است. عباسي، گفت: بحث ترانزيت 
آب��ي چهارمحال و بختي��اري نيز در وزارت نيرو، ب��ا توجه به عبور 
س��ه رودخانه آب ش��يرين از اين استان مطرح اس��ت تا چهارمحال 
و بختي��اري بتواند از درآمد آبي براي توس��عه پايدار اس��تفاده  كند. 

 مديرامورآبشهركرد:
پروژه انتقال آب بن ـ بروجن امسال 

اجرايي مي شود 
 مدي��ر ام��ور آب شهرس��تان ش��هركرد گف��ت: پ��روژه انتق��ال آب 
بن � بروجن اولويت نخس��ت پروژه هاي آبرس��اني در س��ال جاري 
اس��ت. هاش��م فاطمي در نشس��ت كميته برنامه ريزي اين شهرستان 
انتقال آب بن � بروجن را از جمله مهم ترين برنامه هاي اين شهركت 
در س��ال جاري عنوان كرد و گفت: پروژه انتقال آب بن � بروجن از 
حوزه زاينده رود بسيار حساسيت برانگيز شده است، به طوري كه طي 
چند ماه گذش��ته جلس��ات متعددي در وزارت نيرو در همين ارتباط 

برگزار شده است. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس آخرين اطالعات كسب شده از وزارت 
نيرو مقرر ش��د كه اين پروژه انتق��ال آب از آب هاي موجود در اين 

استان تأمين شود. 
وي با بيان اين كه تامين آب بن � بروجن از توان دش��ت ش��هركرد 
خارج اس��ت، گفت: در حال حاضر دشت شهركرد نيز با مشكل كم 
آبي مواجه اس��ت. فاطمي با تأكيد بر اين كه پروژه بن � بروجن در 
س��ال جاري با تمام جديت دنبال مي شود، گفت: ميزان اختصاص و 
حق برداش��ت آب از رودخانه زاين��ده رود 50 ميليون مترمكعب در 
نظر گرفته ش��ده است و ضرورت داش��ت كه بخشي از آن به دشت 
ش��هركرد اختصاص يابد اما در اين زمينه توجه كافي صورت نگرفته 
اس��ت. مديرآب منطقه  اي شهرستان شهركرد تصريح كرد: باتوجه به 
ميزان كاهش آب هاي زيرزميني در دشت شهركرد طي دو تا سه سال 

آينده دشت شهركرد با مشكل كم آبي مواجه خواهد شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: با اجراي پروژه انتقال آب بن � بروجن مشكل 
آب ش��رب اين منطقه برطرف خواهد شد اما با توجه به تغيير اقليم 
و وضعيت خشكسالي موجود مشكل آب كشاورزي همچنان پابرجا 
خواه��د بود. فاطم��ي اضافه كرد: زماني كه دش��ت ها فاقد آب براي 
آبياري هستند تنها يك محدوديت دارند و آن محدوديت آب آبياري 
اس��ت ولي فراهم كردن آب بدون مديريت و هدايت آب زهكش ها 
بدون دورانديش��ي ع��دم قابليت اراضي براي كش��اورزي را به دليل 

مسائلي چون شوري و يا زهكشي به دنبال خواهد داشت. 
وي ادام��ه داد: اگ��ر بتوان به كمك اطالعات س��نجش از دور كه در 
دوره هاي زماني كوتاه مدت برداش��ت مي شوند عملكرد سيستم هاي 
آبياري و زهكشي را پايش كرد امكان اصالح و رفع عيوب سيستم ها 

فراهم مي شود. 

مدير كل نهضت س��واد آموزي استان اصفهان گفت: 
در ح��ال حاضر در اصفهان بي س��وادي به صورت 
تقريبي ريش��ه كن شده و تعداد افراد بي سواد كاهش 

چشمگيري يافته است.
اسماعيل خاشعي با اش��اره به برگزاري كالس هاي 
فروردي��ن  دوم  نيم��ه  از  س��واد آموزي  نهض��ت 
  م��اه ج��اري اظه��ار داش��ت: ط��رح كالس گذاري 
نهضت س��واد آموزي در تمام ش��هر ها، روس��تا ها و 
دهستان هاي اس��تان از 15 فروردين ماه جاري آغاز 
ش��ده اس��ت. وي به افرادي كه زير پوشش نهضت 
سواد آموزي قرار مي گيرند، اشاره كرد و بيان داشت: 
اين س��ازمان تمام افراد كم سواد و بي سواد استان را 
زير پوشش طرح نهضت سواد آموزي قرار مي دهد. 

تكميل����ي  دوره ه����اي  برگ����زاري  ب��ه   وي 
نهضت س��واد آموزي در تمام ش��هر ها و روستا هاي 
اس��تان اش��اره كرد و تصريح ك��رد: در حال حاضر 
اين س��ازمان دوره هاي تكميلي نهضت سواد آموزي 
را براي افراد كم سواد استان برگزار مي كند. خاشعي 
با اش��اره به تعداد افراد زير پوش��ش اين سازمان در 
سال گذشته ادامه داد: در شش  ماهه سال گذشته اين 
س��ازمان حدود 25 هزار نفر از افراد را زير پوشش 
قرار داده و در راستاي باال بردن سطح علمي آنها به 
صورت جدي و موثر تالش كرده است. وي با بيان 
اين كه اين سازمان در دو نيمه سال فعاليت مي كند، 
تأكيد كرد: فعاليت هاي سازمان نهضت سوادآموزي 
در راس��تاي آموزش افراد بي سواد و كم سواد استان 

در نيم��ه اول و دوم س��ال انجام مي ش��ود. مدير كل 
نهضت سواد آموزي اصفهان اضافه كرد: برنامه ريزي 
اين س��ازمان در س��ال جاري مانند سال گذشته زير 
پوش��ش قرار دادن حدود 25 ه��زار نفر از اين افراد 
بوده ولي پيش بيني ش��ده كه تع��داد اين افراد به 30 
هزار نفر برس��د. وي با بي��ان اين كه در حال حاضر 
خدمات اجتماعي به صورت ديجيتال در سطح شهر 
ارائه مي شود، گفت: وظيفه ما فراهم كردن زمينه هاي 
الزم براي اس��تفاده افراد بي س��واد و كم سواد استان 
از خدمات ديجيتال ارائه ش��ده در س��طح شهر ها و 
روستا ها است. خاشعي اظهار داشت: افراد بزرگسال 
براي استفاده از خدماتي كه توسط دولت الكترونيك 

ارائه مي شود، استفاده كنند. 

راهاندازينخستيندهكدهسالمتكشور
دراصفهان

مؤسس نخستين دهكده سالمت ايران در اصفهان گفت: نخستين دهكده سالمت 
ايران در زمينه بهبود سبك زندگي و درمان اختالالت روان تني وابسته به استرس 
در اصفهان راه اندازي مي ش��ود. فرزاد گلي اظهار داشت: در حال حاضر بعد از 
چهار س��ال پيگيري مجوز ساخت نخستين دهكده سالمت ايران را گرفتيم كه 
به زودي در شهرضا به بهره برداري خواهد رسيد. وي بيان داشت: مراكز مشابه 
دهكده سالمت در كشورهاي توسعه يافته به طور معمول بين فاصله 30 تا 60 
كيلومتري مركز ش��هر تأسيس مي ش��ود به همين علت اين مركز در شهرضاي 
اصفهان ساخته شد. مؤسس نخستين دهكده سالمت ايران در اصفهان تصريح 
كرد: با توجه به اين كه در اين مركز يك بيمار بايد حداقل يك تا سه هفته در 
مركز اقامت داشته باشد و بخشي از آموزش ها به صورت پيوند با طبيعت و نياز 
به نوعي قرنطينه و ايزوله شدن بيمار است، بنابراين بهتر است دهكده سالمت 

در خارج از شهر ايجاد شود.

مبتكرسيستمكنترلپروسهدرمانازراهدور:   
ميزان دوز دارو براي بيماران شخصي سازي شد

مبتكر سيستم كنترل پروس��ه درمان از راه دور گفت: 
ايده ايجاد كنترل پروسه درمان از راه دور سبب شده 
كه بتوان به ميزان دقيق دوز داروها براي هر فرد دست 

يافت.
هادي مقدس اظهار داش��ت: با وجودي كه سيس��تم 
ايمني هر فردي با ديگري متفاوت است بايد داروها 
با ميزان هاي مختلفي مصرف شود اما به علت اين كه 
سيس��تم مجهزي براي تعيين دوز دقيق داروها وجود 
نداش��ته در بسياري از مواقع داروها براي تمام افراد با 

يك ميانگين حد وسط مشخص مي شد. 
وي بيان داش��ت: به عنوان مثال داروي استامينوفن از 
سوي پزشكان هر هشت س��اعت يك بار براي تمام 
مصرف كنندگان تجويز مي ش��ود ك��ه اين دارو براي 
برخ��ي بعد از چهار س��اعت و بعض��ي ديگر بعد از 

ش��ش ساعت بايد تجويز  شود كه بر اساس دستيابي 
به سيستم كنترل پروس��ه درمان از راه دور اين امكان 

فراهم مي شود. 
مبتكر سيستم كنترل پروسه درمان از راه دور با اشاره 
به اين كه از يكسال گذشته روي اين ايده مطالعه شد 
ك��ه اين طرح هم اكنون برگزيده ابتكارات، اختراعات 
و ايده هاي كش��ور ش��ده اس��ت، تصريح كرد: شايد 
رعايت نك��ردن دوز دقيق مصرف داروهاي معمولي 
و ك��م هزينه مثل داروهاي س��رماخوردگي عوارض 
چندان و هزينه زيادي به دنبال نداشته باشد اما رعايت 
استاندار ميزان مصرف دارو در زمينه داروهاي گاندرا 
و شيميايي فرق مي كند. وي با اشاره به اين كه با اين 
سيستم رخدادهاي مهم بدني مثل حمله صرع و قلبي 
قابل پيش بيني است، ادامه داد: شركت هاي داروسازي 

به منظور رسيدن به دوز استاندارد داروها بايد يكسري 
آزمايش ه��ا انج��ام دهند ك��ه از طريق اين سيس��تم 
مي توانند بعد از كس��ب اطالع��ات دقيق از وضعيت 
سيس��تم بدني بيمار دوز دقيق داروها مشخص شود. 
مقدس با بيان اين كه ميزان دوز دارو را براي بيماران 
شخصي سازي مي كنيم، افزود: ميزان مصرف داروها 
را به طور عمده بر اس��اس دماي بدن بيمار، وزن، قد، 
فشارخون و ضربان قلب مشخص مي شود كه نسبت 

به نوع بيماري اين فاكتورها كم يا زياد مي شود. 
وي تاكيد كرد: براي درمان يك نفر بي نهايت مس��ير 
وجود دارد اما با طراحي كردن سيستم كنترل پروسه 
درمان از راه دور به دنبال ميسر كردن بهترين، كمترين 
ميزان دوز دارو، عوارض جانبي و كاهش طول درمان 

هستيم.
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باراهاندازيسدبيدكان؛ک
ايجاد1000فرصتشغليدرمنطقهالران

فرماندار شهرستان شهركرد گفت: با راه اندازي سد بيدكان يك هزار فرصت شغلي 
در منطقه الران ايجاد مي شود.

مراد كاظمي در نشست كميته برنامه ريزي اين شهرستان راهبردي بودن جلسات را 
از جمله اهداف برگزاري جلسات دانست و اظهار داشت: براي رسيدن به نتيجه 
مطلوب و اهداف مورد نظر جلسات بايد به صورت راهبردي برگزار شود. وي 
حضور مديران ادارات را در جلسات ضروري برشمرد و افزود: مديران شهرستاني 
الزم است پيش از برگزاري جلسات با دستگاه هاي ذي ربط هماهنگي هاي الزم را 
به عمل آوردند. كاظمي تأكيد كرد: در صورت عدم حضور مدير در اين جلسات 
حضور نماينده تام االختيار او در اين جلسات ضروري است. فرماندار شهرستان 
ش��هركرد اضافه كرد: مديران بايد گزارش عملكرد دستگاه متبوع خود را در دو 
بخش دارايي و پيگيري مصوبات هيأت دولت به صورت مكتوب به  منظور ارائه 

در جلسات آماده كنند. 

14ارديبهشتماهجاريصورتميگيرد؛

تجمع بانوان اصفهاني در حمايت از بانوان 
ستمديده بحرين

دبير كل ستاد بيداري اسالمي استان اصفهان گفت: بانوان اصفهاني در راستاي 
حمايت از بانوان ستمديده بحريني در گلستان شهداي اين شهر تجمع خواهند 
كرد.  حجت االسالم غالمرضا شاه حسيني با اشاره به فعاليت هاي ستاد مردمي 
حمايت از بيداري اس��المي در اصفهان اظهار داشت: اين ستاد در نوروز 90 با 
ايجاد غرفه اي در زمينه قابليت هاي گردش��گري و فرهنگي براي نخس��تين بار 
نمايش��گاهي را در اصفهان برپا كرد. وي افزود: با توجه به بحران هاي اخير و 
بيداري اسالمي به خصوص در كشور بحرين نشست هايي در دانشگاه اصفهان 
با حضور دانشجويان و نمايندگان بحريني شكل گرفت و نيز تجمعي در راستاي 
حمايت از مردم بحرين با حضور دانشجويان و طالب در مسجد سيد اصفهان 
برگزار ش��د. دبير كل ستاد بيداري اسالمي استان اصفهان با اشاره به اين كه در 
روز چهارش��نبه 14 ارديبهشت ماه جاري تجمعي در اصفهان برپا خواهد شد، 
تصريح كرد: در راستاي حمايت از بانوان مبارز بحريني ستاد مردمي حمايت از 
بيداري اسالمي اطالعيه اي صادر كرده است كه از بانوان اصفهاني به خصوص 

مادران درخواست شده است كه در اين تجمع حضور پر شور پيدا كنند.

حفر 16 حلقه چاه برای تأمين آب 
آشاميدنی در چهارمحال و بختياری 

رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال 
و بختياری از حفر 16 حلقه چاه تأمين كننده آب آشاميدنی برای روستاييان استان 
در سال گذشته خبر داد. قاسمعلی خدابخشی گفت: در راستای وظايف سازمانی 
 و در جهت تأمين آب ش��رب روستاييان اس��تان چهارمحال و بختياری پارسال 

16 حلقه چاه در شهرستان های مختلف حفر گرديد. 
خدابخش��ی تأمين آب آش��اميدنی سالم و بهداشتی روس��تاييان را از مهم ترين 
وظايف ش��ركت آب و فاضالب روستايی برش��مرد و افزود: خشكسالی های 
چند س��اله اخير مش��كالت فراوانی را برای مردم و مسئوالن تأمين كننده آب به 
وجود آورده اس��ت كه اميدواريم با بارش رحمت خداوند اين مشكالت مرتفع 
 ش��ود. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايی چهارمحال و بختياری بيان 
كرد: 13 حلقه از اين چاه ها برای تأمين آب شرب روستاييان شهرستان لردگان حفر 
شده و سه حلقه چاه ديگر، يكی برای تأمين آب آشاميدنی اهالی روستای الرك 
در شهرستان شهركرد و ديگری برای قلعه تكی های شهرستان كوهرنگ و آخرين 
 چاه برای تأمين آب ش��رب مجتمع حسين آباد واقع در شهرستان بروجن حفر 

شده  است.

باراهاندازيخطتوليدذوبدرمجتمعنطنز؛
توليدساالنه600هزارتنشمشفوالد

مديرعامل شركت فوالد نطنز گفت: با راه اندازي خط توليد ذوب، ساالنه 600 هزار 
تن شمش فوالد در مجتمع فوالد و آهن نطنز توليد مي شود. جواد توكلي در مراسم 
قدرداني از كارگران به مناسبت روز جهاني كارگر كه در مجتمع فوالد و ذوب آهن 
نطنز و با حضور اس��تاندار اصفهان برگزار شد، بيان داشت: فعاليت مجتمع فوالد 
و آهن نطنز در سال 1381 آغاز شد و در حال حاضر در سه فاز توليدي اقدام به 
توليد ميلگرد به صورت ش��اخ دار و ساده و كالف ساختماني كه در سال گذشته 
به دست رئيس جمهور افتتاح شد، مي كند. وي ادامه داد: يك واحد توليدي خط 
ذوب با ظرفيت 600 هزار تن در سال نيز كه اقدام به توليد شمش فوالدي مي كند، 

در ماه هاي آينده راه اندازي خواهد شد. 
مدير عامل شركت فوالد نطنز افزود: مقدمات راه اندازي خط توليد آهن اسفنجي 
در اين مجتمع فوالدي فراهم آمده است كه ظرفيت توليد ساالنه آن توليد 3 ميليون 

تن از اين محصول است. 

بزرگداشتهفتهعقيدتیسياسی
درناحيهبسيجكاشان

زاینده رود 
 همزمان با ايام ش��هادت آيت ا... مطهری و هفته عقيدتی سياسی در سپاه با حضور 
آيت ا... نمازی نماينده معزز ولی فقيه و امام جمعه كاشان، معاونت سياسی فرمانداری 
ويژه كاشان نمايندگی ولی فقيه در يگان های سپاه مستقر در كاشان بسيجيان و نيروهای 
 س��پاه كاشان مراسمی در ناحيه مقاومت بسيج كاش��ان برگزار گرديد. در اين برنامه 
آيت ا... نمازی ضمن بزرگداش��ت ش��هيد مطهری و هفته عقيدتی سياسی در سپاه 
گفت: ايام مربوط به شهادت استاد مطهری و شهادت وی نتوانست آثار ايشان را محو 
كند. امروز مطهری يكپارچه جهانی است و شهادتش به او حيات جاودانه داد. عضو 
خبرگان رهبری گفت: در نظام توحيدی نيروهای مسلح شده يك افتخار است نه از 
باب شغل چون دارای هدفی مقدس هستند و اين يك عبادت است. در ايران چون 
نيروهای مسلح تحت واليت فقيه هستند و هدف دنيايی ندارند و دنبال اجرای احكام 

الهی هستند اهداف هم الهی و مقدس است. 
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ابالغ اجرائيه
ش��ماره  غياب��ي  حض��وري/  دادنام��ه  بموج��ب   104 ك   880095 ش���ماره:   2/243
8909970353000184 م��ورخ 89/2/23 دادگاه جزائي ش��عبه 104 كه طي دادنامه ش��ماره 
1298-890 مورخه 89/9/13 ش��عبه 5 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته است محكوم 
عليه ها 1- عليرضا ش��يخ محمدي نش��اني محل اقامت: شاهين شهر خانه كارگر خ خيام پ 
277، 2- امين مس��عودي مجهول المكان محكوم هستند به: پرداخت هر كدام يك چهارم از 
)96/500/000( ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ )1/881/000( ريال هزينه دادرسي 
و همچني��ن پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از زمان س��رقت يعن��ي 87/7/28 لغايت هنگام 
پرداخت براساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي در حق محكوم له عليرضا آقاجاني 
با وكالت محمد آقاي محمد عبدالهي نشاني محل اقامت: اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت 
 غرب��ي 50 متر قبل از گلزار نبش كوچه س��امان س��اختمان وكال ط اول دفتر وكالت. هزينه
ح��ق االجرا ب��ر عهده محكوم عليهما می باش��د. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی 
معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد، به حبس جنحه ای 
از ش��صت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به 
جای محكوم عليه برای اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی 
از قان��ون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 1619                                          شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/254 در خصوص پرونده كالس��ه 90-235 ش/11 خواهان علي قاسمي دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 18/360/000 ريال با احتس��اب هزينه دادرس��ي و تأخير تأديه از زمان صدور 
الي اجراي حكم به طرفيت علي بي باك تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه 
ش��نبه مورخ 90/3/24 س��اعت 8 تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 1766           دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسيس

2/256 ش��ماره: 278/ ث 90/103 آگهي تأس��يس فني و مهندس��ي جام آب پويش س��پهر 
اصفهان س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت شماره 43686 و شناسه 
ملي 10260615390 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اط��الع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره- 
طراحي، نظارت، اجرا و نگهداري انواع پروژه هاي صنعتي و تأسيس��اتي، مش��اوره، طراحي 
و نظارت و اجراي انواع س��ازه ها )ابنيه،  س��ازه هاي آبي( مقاوم سازي كليه سازه ها، محوطه 
سازي، فضاي سبز، حاشيه سازي سواحل دريا و رودخانه، شهرسازي،  معماري و طرح هاي 
هادي روس��تايي،  مطالعات،  نظارت و اجراي طرح هاي مهندسي آب و فاضالب )سدسازي،  
خطوط انتقال، ايس��تگاه پمپاژ، تصفيه خانه آب و فاضالب، آب هاي س��طحي، ش��بكه هاي 
آبياري و زهكشي، مهندس��ي رودخانه(، منابع طبيعي و كشاورزي، شيالت و آّزيان، گلخانه، 
تله متري )س��نجش از دور( انجام خدماتي جي آي اس )مديريت نقش��ه هاي الكترونيك و 
س��نجش از دور(- مديري��ت منابع آب، آب ه��اي زيرزميني، قنات و چاه، زمين شناس��ي و 
معدن،  عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان كوي ولي عصر- 
خيابان موالنا- خيابان سعادت- كوچه 7- پالك 526، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/020/000 
ريال منقس��م به يكصد و دو س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد و دو سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 1/020/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 53/56120/1178 
مورخ 1389/12/24 نزد بانك تجارت شعبه بلوار كشاورز پرداخت گرديده است. 5- اولين 
مدي��ران ش��ركت: 1-5- آقاي محمود انصاري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي 
اس��دآقا انصاري به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمد انصاري به س��مت 
عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمود انصاري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعام��ل ي��ا يكي از اعض��اي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي اس��ماعيل مرادي جوشاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي احسان ابراهيمي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604/1           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تأسيس
2/257 شماره: 279/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت شادي افروز سپاهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت ش��ماره 43688 و شناسه ملي 10260615407 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: ساخت و اجراي مجموعه 
تفريحي- صادرات و واردات كاالهاي موردنياز و مجاز- ش��ركت در مزايده ها و مناقصات 
بخش خصوصي و دولتي- اخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي 
صرفًا جهت اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملك شهر- خيابان 17 شهريور- مقابل 
بانك مس��كن- نبش بن بست ميخك 9- طبقه اول، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92247/19 مورخ 1390/01/31 
نزد بانك ملت ش��عبه ملك ش��هر اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم زهره صالحي ابرقوئي به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد كريمي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي جمشيد عمادي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سعيد كريمي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد 
مال��ي و تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي محمدرضا باقري خرزوقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي كرامت اله واعظ 

ابرقوئي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/258 ش��ماره: 269/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فني مهندسي الكترو آزما بالست با 
مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1390/01/31 تحت شماره 43672 و شناسه ملي 
10260615333 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/31 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت هاي الكترونيكي از قبيل 
انجام پروژه هاي صنعتي و آزمايش��گاهي و طراحي مدارهاي الكترونيكي و ساخت قطعات 
ك��م مصرف براي صرفه جويي در مصرف انرژي. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهانشهر- خيابان 
الوند 5- كوچه گوهر- پالك 56- واحد 4، 4- س��رمايه ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ريال 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم الهام گرامي به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي محمد حقيقي اراني به س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي علي محمد 
حقيق��ي اراني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر 

است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.

م الف: 1604/3          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
تأسيس

2/259 شماره: 4800/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت پرنيان حفاظ فرابين سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/26 تحت ش��ماره 43453 و شناسه ملي 10260613118 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/26 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: طراحي و اجراي سيستم هاي 
حفاظ��ت الكترونيك- خريد و فروش- ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- 
تحصي��ل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولت��ي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمايندگ��ي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان امام- بازار نجارها- سراي حداد- پالك 35- كدپستي 
8147897357، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي 
گواهي بانكي شماره 3827 مورخ 1389/10/28 نزد بانك صادرات شعبه فلكه فيض اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- آق��اي علي مظفري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي محمدرضا 
فرهادزادگان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم سمانه مظفري به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي علي مظفري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل 
و ناي��ب رئي��س هيات مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 8-1- 
 آقاي سعيد عبادي منش به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم پرنيان بهارزاده به عنوان بازرس

علي البدل. 
م الف: 1674/1          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
انحالل

2/260 ش��ماره: 18729/ث-89/12/26 آگهي انحالل شركت سرمايه پرداز فراانديش سهامي 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 29304 و شناس��ه ملي 10260499573 برابر صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده مورخ 89/12/25 ش��ركت فوق منحل اعالم گردي��د و آقاي عادل نيلي 
احمدآبادي بسمت مدير تصفيه براي مدت 6 ماه انتخاب گرديده و آدرس شركت منحله در 
حال تصفيه اصفهان – چهارباغ باال- مجتمع اوسان- ورودي كاخ سعادت آباد غربي- طبقه 

سوم- واحد 313 و كدپستي 8163895831 مي باشد.
م الف: 1674/2          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
افزايش سرمايه

2/261 ش��ماره: 18739/ث-1389/12/26 آگهي افزايش سرمايه در شركت صنايع آهنگري 
فلزكوب س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 19114 و شناس��ه ملي 10260400063 برابر 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1389/12/26 س��رمايه ش��ركت از طريق 
مطالبات نقدي حال ش��ده و صدور س��هام جدي��د از مبل��غ 1/451/000/000 ريال به مبلغ 
2/500/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذيل اصالح شد: سرمايه 
مبلغ 2/500/000/000 ريال نقدي اس��ت كه به 250/000 س��هم ده ه��زار ريالي با نام عادي 
تقس��يم شده و تمامًا پرداخت شده اس��ت. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/26 تكميل 

گرديد.
م الف: 1674/3         آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

2/262 شماره: 4780/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت تيوا صنعت ايساتيس سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/24 تحت ش��ماره 43445 و شناسه ملي 10260612920 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/24 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: توليد انواع تابلوهاي روان- 
توليد دس��تگاه هاي در زمينه بهينه س��ازي مصرف و توجيه كاركنان ش��ركت فوق در زمينه 
اس��تفاده از دس��تگاه هاي صنعتي و نيمه صنعتي- تأسيس��ات و تجهيزات فني- كارخانه اي- 
عمراني- س��اخت و تولي��د انواع كاالهاي مج��از- خريد و فروش و ص��ادرات و واردات 
كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان امام خميني- خيابان 
بس��يج- كوچه حس��يني- پالك 7- كدپس��تي 8436155341، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 404 مورخ 1389/11/20 
نزد بانك ملي ش��عبه ش��هرك رس��الت اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محمدتقي همدانيان 
خوزاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي سيد مهرداد حسيني به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي مصطفي سالمي خوزاني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
مصطفي سالمي خوزاني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و نايب رئيس 
هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوب��ات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي محمدتقي 
 شيروي فرد خوزاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي عليرضا باقري دستگردي به عنوان

بازرس علي البدل. 
م الف: 1674/4           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/263 ش��ماره: 4785/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت توليدي صنعتي يگانه دش��ت 
پارس��يان س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1389/12/25 تحت ش��ماره 43434 و 
شناس��ه ملي 10260612968 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/12/25 از لحاظ 
امض��اء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: 
ساخت- توليد و توزيع كليه ادوات و ماشين آالت كشاورزي- جوشكاري- خريد و فروش 
آه��ن آالت و فلزات- س��اخت و نصب انواع تانكره��اي آب- خريد و فروش- صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان جاده انرژي هسته اي- كيلومتر 
40 روس��تاي خ��رم- خيابان امام رضا- پالك 48- كدپس��تي 8134189161، 4- س��رمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 3078 
مورخ 1389/11/28 نزد بانك كش��اورزي شعبه اس��الم آباد پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي حميد احمدي 
دس��تجردي به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد احمدي دستجردي به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم زهرا هاش��مي خرمي به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي حميد احمدي دستجردي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با 
مهر شركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي احمد اس��ماعيلي به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي روح اله احمدي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1674/5           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/264 ش��ماره: 4734/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت بيتا طرح آپادانا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/21 تحت ش��ماره 43401 و شناسه ملي 10260612520 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/21 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 

گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: طراحي و اجراي دكوراسيون 
داخلي و مش��اوره و فروش و طراحي و اجراي انواع نما س��اختمان، پوش��ش هاي دكوراتيو 
داخلي و خارجي ساختمان هاي اداري و تجاري، مسكوني- انواع سقف كاذب- انواع درب 
و پنجره ه��اي دو جداره، انواع پروفيل ها و پانل هاي آلومينيومي و كامپوزيت- تهيه و توزيع 
انواع آهن آالت صنعتي و س��اختماني- س��اخت نرده فلزي، بازسازي نماي فرسوده درب و 
پنجره هاي كش��ويي و لواليي- اجراي پروژه هاي س��اختماني اعم از آپارتمان سازي، شهرك 
س��ازي، انبوه سازي، س��اخت س��اختمان هاي اداري و تجاري، اجراي پروژه هاي راه شامل 
زيرسازي، روس��ازي راه، جدول بندي، آسفالت باند فرودگاه، محوطه سازي و آماده سازي 
زمين، پل و تونل بين راه و اجراي اسكلت فلزي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و 
خصوص��ي- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ وام از بانك هاي دولتي 
و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت. . 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان سه راه سيمين- 
خيابان جانبازان- بن بس��ت ش��ريعتي- پالك 5، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 18106/3 مورخ 1389/12/01 نزد بانك 
ملي ش��عبه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم سميرا گودرزي لردجاني به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي زماني بختياروند به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي رضا زماني 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي رضا زماني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با 
امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم س��كينه نادري 
ع��وج بقزي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم پ��ري قنبري كيهاني به عنوان بازرس علي 

البدل. 
م الف: 1674/6           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

ابالغ رأي
2/267 ش��ماره دادنامه: 9009970354300112، ش��ماره پرون��ده: 8909983724601173، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891118، ش��اكي: آقاي مهدي باروتي به نشاني راننده شركت نجات 
راه مباركه ترمينال صفه، متهم:  آقاي س��يد مرتضي هاش��مي به نشاني مجهول المكان، اتهام: 
ايراد جرح عمدي با چاقو، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رس��يدگي را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��يد مرتضي هاش��مي متواري و مجهول المكان دائر بر ايراد جرح 
عمدي با چاقو نس��بت به ش��اكي خصوصي آقاي مهدي باروتي فرزند علي اكبر، دادگاه با 
عنايت به ش��كايت ش��اكي خصوصي- كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان، گواهي پزشكي قانوني مندرج در پرونده، مؤداي اظهارات گواه در مرحله تحقيقات 
مقدماتي در دادسرا- عدم حضور متهم در جلسات تحقيقات مقدماتي و دادرسي جهت دفاع 
از خود عليرغم احضار وي از طريق نش��ر آگهي در روزنامه كثيراالنتش��ار و س��اير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه كاري مش��اراليه را محرز و مسلم دانسته و به استناد بند ج ماده 
295- تبص��ره 2 ناظر به بند الف ماده 302 و مواد 297-304-480-481- تبصره ماده 614 
قان��ون مجازات اس��المي، متهم موصوف را از حيث جنب��ه خصوصي جرم به پرداخت يك 
درصد ديه كامل بابت جرح بخيه شده داميه بازوي چپ ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم 
در حق ش��اكي خصوصي و از حيث جنبه عمومي جرم به تحمل ش��ش ماه حبس تعزيري 
محك��وم و اعالم مي نمايد رأي صادره غياب��ي و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي 
در اين دادگاه و پس از انقضاي مهلت مذكور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در 

دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 1715                       رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/270 ش��ماره دادنامه: 9009970354300110، ش��ماره پرون��ده: 8909980360100591، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891111، شاكي: خانم زهرا تقي پور به نشاني دروازه تهران خ رباط 
اول كوي س��پاس كوچه شقايق پالك 32، متهم: آقاي يحيي بنكي به نشاني مجهول المكان، 
اتهام: تخريب و فحاش��ي، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت خانم زه��را تقي پور فرزند محمد حس��ين عليه آق��اي يحيي بنكي 
فرزند حس��ين مبني بر فحاشي و تخريب عمدي اموال متعلق به وي )موبايل و اثاثيه منزل(، 
دادگاه با عنايت به ش��كايت ش��اكي خصوصي- كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي 
و انق��الب اصفهان- م��ؤداي اظهارات گواهان در مرحله تحقيق��ات مقدماتي- عدم حضور 
مته��م جهت دفاع از خ��ود عليرغم ابالغ صحيح و قانوني احضاريه به وي )از طريق نش��ر 
آگهي در روزنامه كثيراالنتش��ار(، نتيجه تحقيقات محلي معموله توس��ط ضابطين دادگستري 
و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاري مش��اراليه را محرز و مسلم دانسته و به 
استناد مواد 608 و 677 قانون مجازات اسالمي و با رعايت ماده 47 قانون مذكور )به لحاظ 
تع��دد مادي جرايم غير مش��ابه ارتكابي از ناحيه متهم( مته��م موصوف را به جهت ارتكاب 
ب��زه توهين به پرداخت يك ميلي��ون ريال جزاي نقدي در حق صن��دوق دولت و به لحاظ 
ارتكاب بزه تخريب به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم و اعالم مي نمايد رأي صادره 
غياب��ي و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاي مهلت 
 مذكور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان

مي باشد.
م الف/ 1714                       رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
آگهي از بين رفتن اوراق سند مالكيت

2/271 احمد الله رخي فرزند حمزه به استناد دو برگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء 
شهود رس��مًا گواهي شده مدعي از بين رفتن اوراق سند مالكيت ششدانگ يكبابخانه پالك 
107/735 واقع در زرين ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان كه در صفحه 16 دفتر 12- امالك اين 
اداره ذيل ثبت 1794 به نام نامبرده صادر و تس��ليم گرديده و بموجب سند شماره 127040 
مورخ 76/10/29 دفتر 43 زرين ش��هر شش��دانگ پالك فوق به س��يد مهران حميدنيا فرزند 
سيد مهراب انتقال قطعي يافته و بموجب سند 150415 مورخ 84/11/29 دفترخانه 43 زرين 
ش��هر به احمد الله رخي فرزند حمزه انتقال قطعي يافته و معامله ديگري انجام نشده، است 
مي باش��د، چون نامبرده درخواست صدور س��ند مالكيت المثني نموده، لذا طبق ماده 120- 
اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت 
به ملك مزبور مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد و در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه اوراق سند مالكيت يا سند معامله در صدور سند 

مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 205                                                            پورمقدم- رئيس ثبت لنجان
 

احضار
2/274 ش��ماره: 900061/ ب 22 نظر به اينكه آقاي فري��دون موزرمني فرزند رضا به اتهام 
خيانت در امانت از طرف شعبه 22 بازپرسي تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا حداكثر يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 22 
بازپرس��ي دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور 

بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل خواهد آمد.
م الف/ 1752               پورعجم- بازپرس شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

2/281 ش��ماره: 900146 / ب 21 نظ��ر به اينكه آقاي ش��هريار طالبي فرزن��د بهرام به اتهام 
خيانت در امانت از طرف شعبه 21 بازپرسي دادسراي ناحيه 3 اصفهان تحت تعقيب است و 
ابالغ احضار به واسطه مجهول المكان بودن نامبرده ميسر نشده بدين وسيله در اجراي ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي 
در ش��عبه 21 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاري دادسراي ناحيه 3 بازپرسي 
21 جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت 

مهلت مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص بعمل خواهد آمد.

م الف/ 1745   غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 ابالغ رأي

2/282 ش��ماره دادنامه: 9009970352800068، ش��ماره پرون��ده: 8909980359400407، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890937، شاكي: آقاي مجيد باطني به نش��اني اصفهان چهار راه ابن 
س��ينا اول خ كمال خاكبرداري باطني، متهم: خانم مژگان انواري به نش��اني مجهول المكان، 
اتهام: خيانت در امانت، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام خانم مژگان انواري كه بلحاظ متواري بودن مش��خصات بيش��تري از وي 
 در اختيار نمي باش��د مبني بر خيانت در امانت نس��بت به يكدس��تگاه پرايد بشماره انتظامي
585 م 62- ايران 13 موضوع شكايت آقاي مجيد باطني با عنايت به شكايت شاكي و لحاظ 
گ��زارش مأموري��ن انتظامي و اظهارات مطلع قضيه و متواري ب��ودن متهمه و احضار وي از 
طريق نش��ر آگهي در جرايد و در نتيجه عدم دفاع مؤثر و مؤيداً س��اير قرائن و امارات قويه 
منعكس در پرونده مجرميت وي باعتقاد دادگاه ثابت تشخيص فلذا دادگاه باستناد ماده 674 
قانون مجازات اسالمي مشاراليها را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزيرا محكوم مي نمايد. 
رأي ص��ادره غياب��ي و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و س��پس 
در مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل رس��يدگي تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر 

مركز استان مي باشد.
م الف/ 1744                      حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/283 ش��ماره دادنامه: 900997035380009، ش��ماره پرون��ده: 8909980362602264، 
شماره بايگاني شعبه: 891371، شكات: 1- آقاي علي وحيدا به نشاني بلوار كشاورز كوچه 
آزادگان ك شهيد مسعود قانع ك آزادي پ 138، 2- خانم مريم وحيدا دستجردي به نشاني 
اصفهان بلوار كش��اورز ك آزادگان ك ش��هيد مس��عود قانع ك آزادي پ 138، متهم: آقاي 
عباس مطلبي، اتهام ها: 1- تخريب، 2- تهديد، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده 
و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت 

به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي عباس مطلبي فعاًل مجهول المكان دائر بر تخريب شيش��ه هاي منزل 
آقاي علي وحيدا و خانم مريم وحيدا دس��تجردي نظر به ش��كايت مطروحه و كيفرخواست 
ص��ادره و گزارش مأموران انتظامي و اظهارات مطلعين و با توجه به س��اير قرائن و امارات 
موجود در پرونده از جمله متواري بودن متهم اتهام انتس��ابي را محرز و مس��لم دانس��ته و 
مس��تنداً به ماده 677 قانون مجازات اس��المي حكم بر محكوميت متهم به تحمل ش��ش ماه 
حبس تعزيري صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 1742                         توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ
2/287 نظر به اينكه آقاي سعيدآقاسي فرزند مرتضي مالك يك سهم وپنجاه ويك هفتادوهفتم 
س��هم به اس��تثناء بهاء يك ش��انزدهم اعياني از 15 سهم شش��دانگ پالك 1422/1 فرعي از 
دواصلي و 1422/2 فرعي از دو اصلي واقع در بخش يك ثبتي شهرضا در اجراي تبصره يك 
ماده 105 آيين نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست وارده به شماره 24518 – 89/12/1 
خواس��تارپرداخت بهاء يك شانزدهم اعياني يك سهم وپنجاه ويك هفتادوهفتم سهم از 15 
س��هم ششدانگ پالك فوق الذكرشده است كه بهاء يك شانزدهم اعياني يك سهم وپنجاه و 
يك هفتاد و هفتم سهم مشاع طبق ثبت دفترامالك بنام مريم مرتضوي مي باشدلذادراجراي 
تبص��ره يك مادة 105 آيين نامه اصالحي قانون ثبت موضوع جهت ارزيابي يك ش��انزدهم 
اعياني يك سهم و پنجاه و يك هفتاد و هفتم سهم مشاع توسط كارشناس رسمي دادگستري 
طي ش��مارة 26105 – 89/12/18  به كانون كارشناس رسمي استان اصفهان اعالم كه كانون 
كارش��ناس رسمي دادگس��تري مذكور طي نامة ش��مارة 00 /112/343 – 90/1/16 باارسال 
گزارش ارزيابي كارش��ناس مربوطه بهاءيك شانزدهم اعياني يك سهم و پنجاه و يك هفتاد 
و هفتم سهم مشاع پالك فوق راطبق گزارش ارزيابي مذكور كاًل به مبلغ ششصد هزار ريال 
ارزيابي كرده كه مبلغ مذكور توس��ط متقاضيان بموجب فيش شماره 96745 – 89/1/21 به 
حس��اب شماره 2171320316006 سپرده اين اداره بنام مريم مرتضوي واريز شده است كه 
در اجراي تبصره يك مادة 105مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه ذينفع )مريم مرتضوي( 
جهت اخذ س��پرده مذكور به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حقي از 
خود ميباش��د ظرف  يك ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي 
طرح دعوي رابه اين اداره ارائه نمايد هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نشود 
اداره ثبت ش��هرضا نس��بت به حذف به��اء مقدار فوق الذكر اق��دام خواهدكرد و درصورت 
وصول گواهي طرح دعوي درمدت مذكورحذف استس��ناء بهاء يك شانزدهم اعياني موكول 

به صدور حكم نهايي مي باشد
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكيت
2/288 نظ��ر به اينكه ورثه گيلدا ميربد فرزند ولي اله بوكالت صفرعلي ش��يرزادي بموجب 
وكالتنامه ش��ماره 191882 – 89/8/1  دفترسه ش��هرضا با ارائه گواهي حصروراثت مربوطه 
و دو برگ استش��هاد محلي كه هويت ش��هود رسمًا گواهي شده اس��ت مدعي مفقود شدن 
س��ند مالكيت 6 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين  شماره 157/89 مجزي 
ش��ده از 157 اصلي واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا شده اند كه تمامت 6 حبه ازپالك فوق 
درصفحه 334 دفتر 141 ذيل ثبت 13468 به نام گيلدا ميربد ثبت و س��ند صادر ش��ده است 
س��پس نامبرده بموجب سند ش��ماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو ش��هرضا تمامت مالكيت 
خ��ود را به مهندس عبدالحس��ين ملك التج��ار انتقال داده نامبرده ني��ز تمامت مالكيت خود 
را ب��ه موجب س��ند ش��ماره 24821- 57/12/1 دفتر 2 ش��هرضا به گيلدا ميرب��د اقاله كرده 
اس��ت اينك ورثه گيلدا ميربد درخواست صدور سند مالكيت المثني نسبت به 6 حبه مشاع 
ازپالك فوق الذكررا ش��ده اند لذادراجراي ماده 120آئين نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب 
ي��ك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك م��ورد آگهي معامل��ه اي كرده كه 
درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
 ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن
ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نماي��د واگر ظرف مهلت مق��رر اعتراضي 
 نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت
المثن��ي را طب��ق مق��ررات ص��ادر وبه متقاض��ي تس��ليم خواهد ك��رد .در ص��ورت ارائه 
س��ند مالكي��ت يا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبن��ي بر وج��ود آن نزد معت��رض در دو 
 نس��خه تنظي��م وي��ك نس��خه آن به متقاض��ي المثني واصل س��ند ب��ه ارائه دهنده مس��ترد

مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرض
 

فقدان سند مالكيت
2/289 نظر به اينكه ورثه اش��رف آغا ميربد فرزند س��يدمهدي بوكالت صفرعلي ش��يرزادي 
بموجب وكالتنامه ش��ماره 191882 – 89/8/1  دفترسه شهرضا با ارائه گواهي حصروراثت 
مربوطه ودو برگ استشهاد محلي كه هويت شهود رسمًا گواهي شده است مدعي مفقود شدن 
س��ند مالكيت 26 حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين  شماره 157/90 مجزي 
شده از 157 اصلي واقع دربخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت 26 حبه ازپالك فوق 
در صفحه 235 دفتر 141 ذيل ثبت 13436 به نام اش��رف آغا ميربد ثبت و س��ند صادر شده 
است سپس نامبرده بموجب سند شماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت 
خود رابه مهندس عبدالحس��ين ملك التجار انتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خود را به 
موجب س��ند شماره 24821- 57/12/1 دفتر 2 شهرضا به اشرف آغا ميربد اقاله كرده است 
اينك ورثه اش��رف آغا ميربد درخواست صدورس��ندمالكيت المثني نسبت به 26 حبه مشاع 
از پالك فوق الذكر را شده اند لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق 
به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
 اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی جوان و خانواده
جهان نما

جهان نما

کوردیلین
نام علمی: كورديلين

خانواده:  ليلياسه 
كورديلين يك گياه زيبای آپارتمانی با برگ های رنگی اس��ت. 15 گونه دارد 
و بومی جنوب شرقی آسياست.در تيره ليلياسه، گياهان آپارتمانی چون آلوئه، 
آگاپانتوس، مارچوبه، گل برف، س��نبله، دراُسنا، گاستريا، هارورت سيا، زنبق 

رشتی و الله وجود دارند.
به طور كلی ليلياسه يك تيره مهم گياهی است، زيرا گياهان بسيار زيبا و فراوانی 
در اين تيره هس��تند. همه آنها دارای پياز بوده و دائمی اند. پيازها در اين تيره 
با فلس هايی پوشانده شده اند. هر چند خيلی از گياهان زينتی تيره ليلياسه را 
می توان در باغچه نيز كاشت، برگ ها به رنگ سبز تيره با حاشيه قرمز متمايل 

به ارغوانی و رنگين هستند. 
كورديلي��ن مخصوص نواحی گ��رم و مرطوب ب��وده و در آپارتمان نيز بايد 
رطوبت نس��بی هوا زياد باشد تا خوب رش��د كند.پيشنهاد می شود در فصل 
تابستان به دفعات زياد، آب روی برگ هايش اسپری شده و در محيط ه�ای 

مرطوب نگهداری شود.
خاک: كورديلين دوستدار خاك های قليايی است. به طور كلی مخلوطی از خاك 
جنگلی و كود حيوانی كامالً پوسيده و نرم را می توان برای اين گياه به كار برد. 

نور: نياز آن به نور متوسط است، بنابراين گلدان كورديلين را در  محيط های 
سايه روشن قرار می دهيم تا سر حال بماند. 

درج��ه حرارت محیط: همان طور كه گفته ش��د كورديلي��ن به نواحی گرم 
 و  مرط��وب تعل��ق دارد، بنابراين از گرما آس��يبی نمی بيند، بلكه دوس��تدار 
محيط های گرم اس��ت. درجه حرارت محي��ط می تواند بين 10 تا 30 درجه  

سانتی گراد تغيير كند.
آب: نيازش به آب متوسط است. خاك را معموالً مرطوب نگه داشته و هر بار 

فقط مقدار كمی آب به آن بدهيد.
تکثی��ر: كورديلين های قوی و خوش بني��ه در فصل بهار پاجوش می دهند. 
پاجوش هايی كه در اين فصل از كنار پايه اصلی سبز می شود را جدا نموده، 
در گلدان ديگری بكاريد. به زودی تبديل به يك كورديلين قوی خواهد شد. 
در ضمن می توانيد با روش قلمه، ساقه آن را تكثير كنيد.طول قلمه بايد هشت 

سانتی متر باشد. 
زمان مناسب برای كاشت قلمه اواخر بهار است. يعنی زمانی كه حرارت محيط 
در حدود 18 تا 21 درجه سانتی گراد است. قلمه ها را در خاك سبك كاشته 

و در محيط مرطوب قرار دهيد.
کود: از اوائل ارديبهشت ماه می توانيد كودپاشی را شروع كنيد. كود شيميايی 

را هر دو هفته يك بار در اختيار آن بگذاريد.

آبگوشت بادنجان 
مواد الزم )برای ۲ نفر(:

گوشت ماهیچه با استخوان: 200 گرم 
لپه: 50 گرم

بادنجان کوچك: 2 عدد
پیاز متوسط: 3 عدد

سیب زمینی متوسط: 2 عدد
رب گوجه فرنگی: 2 قاشق 

روغن: به مقدار كافی
نمك و فلفل سیاه: به مقدار كافی
زرد چوبه: يك قاشق مربا خوری

طرز تهیه:
گوش��ت را با دو تا س��ه عدد پياز خرد كرده و با پنج ليوان آب با حرارت 
مالي��م می گذاريم نيم پز ش��ود. بعد لپه را می ش��وييم و اضافه می نماييم 
تا لپه و گوش��ت كامل بپزند. بادنجان ها را پوس��ت می كنيم، حلقه حلقه 
 می بريم، كمی نمك می زنيم و با روغن در حرارت ماليم سرخ می كنيم و 
س��يب زمين��ی را پوس��ت می كنيم و با غ��وره و بادنجان داخل گوش��ت 
می ريزيم س��يب زمينی كه پخته شد، رب گوجه فرنگی و به اندازه كافی 
نمك و كمی ادويه در آبگوشت می ريزيم. و بعد از چند جوش آبگوشت 
را در ظرف می كش��يم. بديهی اس��ت كه اگر گوش��ت با مقدار آب فوق 

نپخت مقداری آب اضافه می نماييم.  

چرا فرزند انسان دیر راه مي افتد؟
 چرا نوزاد انس��ان قب��ل از اين كه بتواند راه رفتن را آغاز كند، بايد تا س��ن 
ي��ك س��الگي صبر كند، در حالي كه كره  اس��ب بالفاصله از ب��ه دنيا آمدن 
مي تواند روي پاهاي خود بايس��تد؟ دانش��مند ان تصور مي كرده اند كه رشد 
حركتي انسان منحصر به فرد است، چون مغز ما به گونه غيرمعمولي پيچيده 
اس��ت و به همين خاطر كودك انس��ان براي راه رفتن روي دو پا با چالش 
خاصي روبه رو مي شود، اما هم اكنون گروه تحقيقاتي دانشگاه لوند در سوئد 
نشان داده اند كه فرزندان انسان در واقع در همان مرحله از رشد مغزي بيشتر 
پس��تانداران ديگر راه رفتن را آغ��از مي كنند. اين محققان بر خالف معمول 
ب��ه جاي زمان تول��د، فاكتور درك را به عنوان نقطه آغاز رش��د حركتي در 
مقايس��ه بين پستانداران مختلف مورد استفاده قرار دادند. با اين فاكتور آنها 
به ش��باهت هاي شگفت انگيزي بين گونه هايي كه بيش از 100 ميليون سال 
پيش تكامل يافته اند، پي بردند. انسان ها سلول هاي مغزي بيشتر و بزرگ تري 
نسبت به بيشتر پستانداران زميني ديگر دارند، اما در مورد راه رفتن به طور 
ظاهری رش��د مغز بين انس��ان و ديگر پستانداران مشابه است. اين پژوهش 

نشان مي دهد كه تفاوت در كميت است، نه در كيفيت! 

جهان نما

جهان نما

فرزندان مادران چاق زودتر می میرند

مصرف آنتی اکسیدان در دوران بارداری
از چاقی نوزاد پیشگیری می کند

سـه مـاه قبل از بـارداری 
مصرف فولیك اسید را شروع کنید

 سالمت نوزادان در کنار والدین سیگاری 
به خطر می افتد

جهان نما

جهان نما

نوزادانی كه از مادران دارای اضافه وزن 
متولد می شوند با احتمال بسيار بيشتری 
قبل از تولد، در حين زايمان يا به فاصله 
يك سال بعد از به دنيا آمدن جان خود 
را از دس��ت می دهن��د. محققان به طور 
تقريب��ی 41 ه��زار ب��ارداری را در پنج 
واحد زايمان در بيمارس��تان های شمال 
كشور انگلستان در بين سال های 2003 
تا 2005 بررسی كردند. در اين مطالعات 
مش��خص ش��د خطر مرگ نوزادان در 
داخل رحم مادر يا به فاصله يك س��ال 
بعد از تول��د، در زنان دچار اضافه وزن 
ك��ه دارای ش��اخص جرمی ب��االی 30 
هس��تند، دو برابر بيش��تر از زنانی است 
كه دارای وزن نرمال هستند و شاخص 
جرم��ی آنها بين 18/5 تا 24/5 اس��ت. 
به ازای هر هزار تول��د، تعداد نوزادانی 
كه از مادران چاق متولد می ش��وند و تا 
يك س��ال بعد از تولد ف��وت می كنند، 
تقريبا هش��ت مورد بيش��تر از نوزادانی 
 اس��ت كه از مادران با وزن نرمال متولد 
می ش��وند. به طور تقريب��ی از هر هزار 
تولد در بين م��ادران دچار اضافه وزن، 
16 مورد به مرگ منجر می ش��ود، اما در 
اين بين تعداد مرگ و مير نوزادان متولد 
شده از مادران دارای وزن نرمال 9 مورد 

در هر هزار تولد است. 
كمترين مي��زان مرگ و مي��ر متعلق به 
نوزادانی بود كه از مادرانی با ش��اخص 

جرمی 23 متولد شده بودند. 
ش��اخص جرمی بدن ارتباطی بين قد و 
وزن است. در صورتی كه اين عدد بين 

25 تا 29/2 باش��د فرد دچار اضافه وزن 
و در صورتی كه بيش از 30 باش��د فرد 
چاق محسوب می شود. دانشمندان برای 
توضيح اين موضوع چند دليل را مطرح 
كرده اند.جوديث رانكين، استاد دانشگاه 
نيوكاس��ل در اي��ن باره گف��ت: يكی از 
داليل می تواند باال رفتن فش��ار خون يا 
قند خون در بين مادران چاق در دوران 

بارداری باشد. 
فهميدن خطرات مرتبط با چاقی می تواند 
كم��ك زيادی به متخصص��ان در زمان 
بارداری م��ادران كند. محققان معتقدند 
با ش��ناخت عوامل خطرزا بهتر می توان 
روی مادران دچ��ار اضافه وزن نظارت 
كرد و از ابت��ال به برخی از بيماری های 
خاص در فرزندش��ان پيش��گيری كرد. 
دكتر روث لب، از دانش��گاه نيوكاس��ل 
گفت: البته بيش��تر زنان در كش��ورهای 
توس��عه يافته بدون توجه به وزنشان در 
دوره ب��ارداری، فرزند خود را س��الم به 
دنيا می آورند. اما به هر حال بهتر است 
زنان قبل از آن كه برای بارداری تصميم 
بگيرند، تالش كنند تا حد امكان به وزن 
نرمال نزديك ش��وند.  ب��ه اين ترتيب 
نوزدان بهترين ش��رايط را برای ش��روع 
زندگی خواهند داشت. البته مادران بايد 
توجه داشته باشند كه در دوره بارداری 
اقدام به كاهش وزن نكنند، چرا كه اين 
كار می توان��د خطرات��ی ب��رای نوزادان 
داش��ته باشد. داش��تن يك رژيم غذايی 
متعادل از مهم تري��ن فاكتورها در دوره 

بارداری است.

مصرف غذاهای حاوی آنتی اكسيدان 
توس��ط مادران از بروز چاقی در نوزاد 

جلوگيری می كند. 
به گزارش ايس��نا، رژيم  غذايی حاوی 
ب��ه   چرب��ی و كربوهي��درات منج��ر 
ش��كل گيری راديكال های آزاد بيشتر 
در دوران بارداری ش��ده و نوزاد را در 
مع��رض چاقی و ديابت قرار می دهند. 
متخصص��ان بيمارس��تان ك��ودكان در 
فيالدلفيای آمريكا با انجام آزمايش��اتی 
ب��ر موش ه��ا به اي��ن نتيجه رس��يدند 

ك��ه ب��ا وجود اي��ن كه داش��تن چنين 
 رژي��م غذايی، با برخ��ورداری از مواد 
آنتی اكس��يدانی می توان از بروز چاقی 

در نوزاد پيشگيری كرد.
ب��ه نظر می رس��د نتيجه اين بررس��ی 
قابليت اعمال در خصوص انس��ان را 
دارا می باش��د، اما ت��ا زمانی كه نتيجه 
اي��ن تحقيق طی پژوهش های ديگری 
تأييد نش��ده، زنان باردار نبايد خود را 
مكلف به مصرف آنتی اكسيدان بيشتر 

در دوران بارداری بدانند

مراقبت و مش��اوره پي��ش از بارداری 
ش��امل ارائه مراقبت ها و آگاه س��ازی 

مادران و خانواده هاست. 
ه��ر خانم قبل از اقدام ب��رای بارداری 
از جهت سالمت جس��می و روانی و 
توانايی بايد بررس��ی شود و به افرادی 
 ك��ه قصد باردار ش��دن دارن��د توصيه 
می ش��ود در م��واردی همچون س��ن 
زير 18 س��ال يا باالی 35 سال، سابقه 
ب��ارداری پن��ج بار يا بيش��تر، داش��تن 
فزرن��د كمتر از س��ه س��ال، داش��تن 
ش��غل سخت و سنگين، س��ابقه نوزاد 
ناهنجار، مرده زاي��ی و حاملگی های 
خ��ارج از رح��م باي��د قب��ل از باردار 
 ش��دن با پزش��ك ي��ا ماما مش��ورت 

كنند. 
براس��اس اين گزارش مصرف قرص 
اس��يدفوليك س��ه ماه قبل از بارداری 
توصي��ه می ش��ود و مراقب��ت دوران 
بارداری و پس از زايمان نقش بس��يار 
مهمی در تش��خيص زودرس و درمان 
ب��ه موقع و مؤثر ع��وارض بارداری و 
پس از زايم��ان دارد.همچنين با انجام 
صحي��ح اي��ن مراقب��ت ها م��ی توان 
بس��ياری از بيم��اری ه��ا را قبل از آن 
ك��ه وارد مرحله بالين��ی و عالمت دار 
شوند و س��المت و جان مادر و جنين 
را ب��ه طور ج��دی به خط��ر اندازند، 
تشخيص داد و درمان مناسب را انجام 

داد. گفتنی اس��ت در اين مراقبت ها با 
بررسی وضعيت سالمت مادر و جنين، 
تعيين س��ن حاملگی و انجام معاينات 
بالينی و آزمايش��ات الزم و تشخيص 
زود هنگام نش��انه های خطر، مسائلی 
مثل فشارخون باال، كم خونی، ديابت، 
بيماری های عفونی، ناسازگاری های 
خون��ی بين مادر و جنين و وزن گيری 
نامناسب كش��ف می شود كه برخورد 
درست با هريك از اين موارد منجر به 
بارداری با حداقل عوارض می ش��ود. 
براس��اس اعالم دفترآموزش و ارتقای 
س��المت، اگر عالئم خطر در بارداری 
مشخص نشود و يا دير تشخيص داده 
شود، ممكن اس��ت عارضه ای جدی 
و گاه دائمی ب��رای مادر و نوزادش به 
جای گ��ذارد. به همين دلي��ل به طور 
معمول  بايد در دوران بارداری هشت 
مرحل��ه مراقب��ت توس��ط متخصصان 
ص��ورت گي��رد، دو ب��ار در 20 هفته 
 اول و ش��ش ب��ار در 20 هفت��ه دوم. 
مراقبت ها بعد از تشخيص بارداری از 
هفته ش��ش بارداری شروع می شود و 
برای اطمينان از س��ير طبيعی بارداری 
و سالمت جنين بايد در اين دوران به 
طور مستمر به مراكز بهداشتی درمانی، 
مطب پزش��ك يا ماما مراجعه كرد تا با 
رعاي��ت نكته های بهداش��تی از ميزان 

سالمت بهتری برخوردار شويم.

پزشكان هش��دار دادند سطح نيكوتين 
در خون نوزادانی ك��ه در كنار والدين 
 سيگاری خود می خوابند، به مراتب بيشتر
اس��ت. به گزارش ايس��نا، متخصصان 
مراقبت ه��ای  مرك��ز  در  اس��پانيايی 
بهداشتی كاتالونيا می گويند نوزادانی كه 
اتاق خواب مشترك با والدين سيگاری 
خ��ود دارند، مقدار نيكوتين موجود در 
خونش��ان سه برابر بيش��تر از نوزادانی 
است كه در يك اتاق مجزا می خوابند. 
اين پزشكان معتقدند كه ذرات نيكوتين 
حاصل از س��يگار والدين روی سطوح 
مختلف و پوس��ت و لباس می چسبند 
و در نتيج��ه وارد جري��ان خون نوزاد 
می ش��وند. همچنين تصفيه كردن اتاق 
خواب ها برای كاهش مقدار مواد سمی 
حاص��ل از دود س��يگار كاف��ی و مؤثر 
نيست.گروهی از پزشكان سوئيسی در 

مطالعه ديگری هشدار داده اند كه خطر 
ابتال به فش��ارخون باال و بيماری  قلبی 
در كودكانی كه در معرض دود سيگار 
والدين خ��ود قرار دارند، بس��يار زياد 
اس��ت. آنها تأكيد دارند كه دود سيگار 
خطری بزرگ اس��ت كه می توان از آن 

اجتناب كرد. 
اگ��ر اي��ن كار انجام ش��ود، ك��ودكان 
 در بزرگس��الی به فش��ار خ��ون باال و 
بيم��اری های قلب��ی و عروق��ی مبتال 
نمی ش��وند و خطر س��كته مغزی آنها 
را تهديد نخواهد كرد. انجمن س��رطان 
آمريكا چندی پيش در گزارش��ی اعالم 
ك��رد ك��ه س��االنه 46 هزار ش��هروند 
آمريكايی كه س��يگاری نيستند، اما در 
معرض دود س��يگار قرار دارند، بر اثر 
ابتال به فش��ار خون باال جان خود را از 

دست می دهند. 

گلخند

پیشبند

اغل��ب جوان��ان می توانند بدون ات��كا به پدر 
از پ��س مس��ئوليت های زندگ��ی   و م��ادر، 

برآيند.
البته اين شامل همه جوان ها نمی شود. برخی 
از جوان��ان، از خيلی پيش از اين س��ن، اين 
توانايی را به دس��ت می آورند و به اصطالح 
 پخت��ه می ش��وند و برخ��ی ديگ��ر حت��ی تا
24 س��الگی هم نمی توانند از پس كارهايشان 
برآين��د. جوانی ك��ه نتواند در 24س��الگی از 
پ��س زندگی اش برآي��د و توانايی چرخاندن 
دس��ت كم چرخ زندگی خودش را نداش��ته 
باش��د، احتماالً تا پايان عم��رش هم توانايی 
اي��ن كار را نخواه��د داش��ت، چ��ون ديگر 
زمانی برای آموزش دادن ب��ه او باقی نمانده 
اس��ت. او در واق��ع حاال، چندی اس��ت كه 
وارد جامعه ش��ده و اگر به ابزار مهارت های 
زندگی مجهز نيست - حاال به هر علتی، چه 
سس��تی های خودش، چه سستی خانواده اش 
و چ��ه كم كاری نهادهای آموزش��ی- بعد از 
اي��ن هم، چندان اميدی به تجهيز ش��دنش به 
اي��ن مهارت ها نمی رود، مگر اين كه به مرور 
زمان تجربه كس��ب كند. آزمون و خطا كند و 
فرصت هايی را از دست بدهد و با مشكالتی 
عديده دست و پنجه نرم كند تا چيزهايی ياد 

بگي��رد ك��ه آن وقت چيزی ح��دود يك دهه از 
وقت مفيدش را از دس��ت خواهد داد. به عقيده 
روانشناس��ان در گذشته، به كس��انی كه به دوره 
نوجوانی می رسيدند مسئوليت هايی داده می شد. 
برای مثال، كارهايی كوچك در محل كار پدر يا 
كارهايی در خانه، اما حاال به يك جوان 24ساله 
می گويند كودك! برخی پدرها و مادرها، اعضای 
خانواده و اطرافيان، جوری تلقين می كنند كه به 
نظر جوان 24س��اله هنوز بچه اس��ت و توانايی 
انجام خيلی كارها را ندارد چه رسد به اداره يك 
زندگی و حتی برای انجام كارهای شخصی اش 
نياز به كمك دارد. در اين ميان كس��ی يا گروه ها 
و نهادهاي��ی تأثيرگذارند و بيش��تر از هر كس و 
ه��ر نهادی جامعه س��هم دارد، چ��را كه والدين 
 امروزی به نوعی قربانيان تربيت غلط در گذشته 

هستند. 
جامعه بايد امكان انجام يك س��ری از كارها را 
ب��ه جوانان بده��د و آنان را در انج��ام كارهای 
اجتماع��ی وارد كند. بايد از ابت��دا و به ويژه از 
دوران مدرسه روی بچه ها كار شود. آنان اغلب، 
اعتم��اد به نف��س ندارند. بايد به آنه��ا اعتماد به 
نفس داد. آموزش ه��ا در اين زمينه بايد به طور 
مس��تقيم و غيرمستقيم داده شود. هدف آموزش 

مستقيم، خود جوانان هس��تند و هدف آموزش 
غيرمس��تقيم، والدين. در واقع بايد طريقه فرزند 
داری ب��ه والدين آموزش داده ش��ود. ما به يك 
موضوع جدی برخورده ايم؛ جوانانی كه كودك 
بار آم��ده اند! يعن��ی امروزه، تع��داد بچه ها در 
خانواده ها كمتر شده است، بچه ها نقش توليدی 
ندارن��د، بلك��ه ارزش آن��ان تفاوت پي��دا كرده 

است. 
خانواده ه��ا  ش��هری،  جوام��ع  در  وي��ژه  ب��ه 
فرزندمدارند و خانواده در خدمت فرزند اس��ت 
و س��عی می كند تمام خواسته های آنان را جامه 
عمل بپوشاند. به اين ترتيب در اين خانواده های 
فرزندساالر، مس��ئوليت پذيری در بچه ها كاهش 
پي��دا كرده اس��ت و برخ��ی جوان ه��ا كودكانه 
تربي��ت ش��ده اند. راه حل اين قبيل مش��كالت، 
برنامه ري��زی صحيح اس��ت. جوان ه��ا، اگر اين 
مهارت ه��ا را كس��ب نكرده ان��د باي��د بجنبند؛ 
وقتی نمانده اس��ت. اگر نتواني��د اين مهارت ها 
را ي��اد بگيريد، والدين خوبی ب��رای بچه هايتان 
نخواهي��د ش��د و اين مش��كل، مث��ل يك دور 
تسلس��ل تكرار خواهد ش��د و گريبان نسل های 
بعدی را هم خواهد گرفت. خالصه اين كه اگر 
دوس��ت داريد نس��ل بعد از چن��د و چون امور 

زندگ��ی آگاهی پيدا كنند و دچار مش��كالتی 
 نش��وند كه شما در مس��ير ورود به جامعه و 
مس��ئوليت پذيری دچار آنها ش��ديد، هرچه 
س��ريع تر عزم تان را جزم كني��د و ضمن ياد 
گرفتن مهارت ه��ای زندگی، ش��يوه های ياد 
دادن آنه��ا ب��ه بچه هايتان را هم ي��اد بگيريد. 
آن وق��ت می بينيد كه به كار بردن جمله »من 
نيمرو هم بلد نيس��تم درس��ت كنم« از سوی 
يك پس��ر يا يك دختر، يك ارزش نيس��ت، 
بلكه يك ضدارزش است. در دنيای جديد در 
كنار هر كوچه و خيابان، رستوران ها و فست 
فودهای زيادی هس��ت كه افراد بی ش��ماری 
خوراك روزانه خ��ود را از آنها تهيه می كنند 
و همين موجب می ش��ود كه انتظار ما از يك 

جوان خيلی با گذشته تفاوت داشته باشد. 
ح��ال با توجه به اين اوض��اع و احوال دنيای 
مدرن، آيا ش��ما به عنوان ي��ك خانم آن قدر 
تواناي��ی داري��د كه ي��ك وعده غذای ش��ام 
ميهمانان خودت��ان را در منزل تهيه كنيد و يا 
ترجيح می دهيد كه از نزديك ترين رس��توران 
مح��ل زندگی تان بگيريد و از آنجا طلب غذا 
داشته باش��يد و يا شما به عنوان يك آقا پسر 
رشيد، آيا می توانيد از قابليت های دنيای مدرن 
برای اداره يك زندگی به خوبی استفاده كنيد 
و ب��ه قول مع��روف، چند نفر ديگ��ر هم از نان 

بازوی شما بهره مند شوند. 
روانشناس��ان به اين مسأله هم اشاره می كنند كه 
اگر جوان ه��ا مهارت های زندگی را ياد بگيرند، 
خيل��ی بهت��ر در اداره كردن ي��ك زندگی موفق 
می شوند. جامعه شناسان توصيه می كنند كه البته 
مهارت ها در دنيای مدرن با س��نتی تفاوت دارد، 
اما نه در همه موارد. ما در مهارت های بيرون از 
منزل دست به سياه و س��فيد نمی زنيم و هرچه 
دنيا مدرن تر می شود، اين وضعيت هم پيشرفت 
می كن��د. در بحث مهارت ه��ای درون منزل هم 
ش��رايط طوری است كه بيشتر نيازهای خانواده 
در بيرون منزل ارائه می شود و افراد در اين باره 

به زحمت نمی افتند. 
البته توجه داش��ته باشيد كه مهارت های زندگی، 
قرص و دارو نيس��ت كه برای شما تجويز شود 
و ش��ما هم يك دفعه از عهده همه امور زندگی 
برآيي��د بلكه اين يك فرآين��د و روال پيچيده ای 
اس��ت كه با جامعه پذيری در طول زمان شكل 
می گيرد و بس��ته به همت خود شما دارد و البته 
مهم ترين كانون جامعه پذيری، خانواده است. از 
پدر و مادر و اعضای خانواده خودتان بخواهيد 

كه شما را كمتر به خودشان وابسته كنند.

مهارت زندگی برای جوانان    
نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

علي، هش��ت ساله در حالی كه سر كالس نشسته 
است، اميدوار است كه معلم اسمش را نخواند. او 
پاسخ سئوال معلم را مي داند، اما از اين كه بخواهد 
در برابر همه دانش آم��وزان كالس صحبت كند، 
هراس��ان اس��ت. او در برابر ديگران نه تنها پاسخ 
س��ئوال را فراموش مي كند، بلكه دچار تپش قلب 
و خشكی دهان مي شود. پاسخ اشتباه با خنده های 
زيرزيركی همكالس��ی ها به تجربه بس��يار تلخی 
مي انجامد كه اضطراب كودك را در حين صحبت 
ك��ردن ميان عموم تش��ديد مي كند. ب��رای برخی 
ك��ودكان صحبت كردن در جم��ع، فرصتی برای 
نشان دادن افكار آنهاست، ولی برای برخی ديگر، 
يك فشار روانی شديد است. بسياری از بزرگساالن 
ترس علی را درك مي كنند. در صورت عدم درمان، 

اين ترس مي تواند به قدری شدت يابد كه به 
فوبی )ترس غيرواقعی( تبديل شود. اين نوع 
ترس يكی از معمول ترين ترس های كودكان 
و حتی بزرگساالن به شمار مي رود كه معموالً 
از دبستان ش��روع مي شود. بدين صورت كه 
چند بار تپ��ق زدن هنگام خواندن متن درس 
با صدای بلند، آغازگر اضطراب است. بعضی 
از دانش آموزان به عمد پشت سر قدبلندترين 
دانش آموز كالس مي نش��ينند تا معلم آنها را 
نبيند. ما حتی دانشجويانی را ديده ايم كه برای 
دفاع از پايان نامه كه محتاج صحبت كردن در 
جمع اس��ت هنوز فارغ التحصيل نشده اند. از 
آنجا كه اين نوع ترس موجب فش��ار روانی 
شديدی اس��ت و مي تواند به آسانی به دوره 

بل��وغ و پ��س از آن نيز كش��يده ش��ود، كمك به 
فرزندتان در غلبه بر آن بسيار اهميت دارد.
کسب آرامش را به کودک بیاموزید: 

گام آغازي��ن در غلبه بر اي��ن نوع ترس، آموختن 
روشی اس��ت كه واكنش های اضطراب را كنترل 
مي كن��د. بر روی روش های كنترل تنفس بيش��تر 
تأكيد كنيد، س��پس كودك را مجبور كنيد تا آرام 
تنفس كند، بدنش را شل كند و نزد خود كلمه ای 
)نظي��ر آروم ب��اش( را زمزمه كنن��د و پس از آن 

بايستد و شروع به صحبت كند. 
عل��ت ترس را تش��خیص دهید: بكوشيد علت 
ترس كودك را از صحبت كردن در جمع دريابيد. 
آي��ا از اي��ن كه تپق بزند نگران اس��ت و يا از اين 
كه احم��ق يا عصبی به نظر برس��د؟ عامل ترس 
ك��ودك را معين كني��د. برای بعض��ی از كودكان 
 خواندن يك متن با صدای بلند در حضور ديگران 
نگران كننده است، اما برای برخی ديگر، صحبت 
كردن بدون داش��تن نوش��ته ای كه به آن مراجعه 
كنند، عامل اصلی اضطراب است. در اغلب موارد 
تع��داد حاضران هم در اين ميان نقش مؤثری ايفا 
مي كند. هر چه تعداد آنها بيش��تر شود كار كودك 
س��خت تر خواهد ش��د و گاهی از نوجوانی اين 
ترس به شكل ترس از صحبت كردن با نوجوانان 
و يا بزرگس��االنی از جنس مخالف بروز مي كند. 
كودك را زير نظر داشته باشيد و در صورت لزوم، 

معلمش را در جريان بگذاريد. كودك ممكن است 
مانند يك هنرپيشه نقش بازی كند و شما نتوانيد 
به نگرانی او پی ببريد. اما گاهی ترس او آن چنان 

شديد است كه كودك آن را بروز مي دهد. 
آم��وزش مه��ارت صحبت کردن: ب��ا افزايش 
اعتماد به نفس كودك و تقويت توانايی هايش، به 
او كم��ك كنيد تا بر اين ترس غالب ش��ود. برای 
صحبت كردن فرصت هاي��ی را در اختيار كودك 
قرار دهيد. از همان سنين كم از او بخواهيد سر ميز 
شام چيزی را برای ديگران تعريف كند تا عالوه بر 
تمرين در صحبت كردن، احساس كند كه افكارش 
ب��رای ديگران اهميت دارد. اكثر بچه های كوچك 
به خودنمايی عالقه دارند. بنابراين بكوشيد از اين 
عالقه آنها سود ببريد. بگذاريد در حضور خانواده 

شعر بخوانند يا لطيفه تعريف كنند. 
او را از پی��ش ب��رای تپق ها آم��اده کنید: به او 
بگويي��د در صورتی كه مطلب��ی را فراموش كند 
و دس��تپاچه ش��ود چه كار كند. راه حل آن است 
كه نفس عميقی بكش��د و سپس جمله آخرش را 
دوب��اره تكرار كند و يا ب��ه مطالبی كه روی كاغذ 
نوشته اس��ت مراجعه كند. او مي تواند به سادگی 
اعتراف كند كه حرفش را فراموش كرده اس��ت و 
يا حتی با حضار چنين ش��وخی كند »من هميشه 
از صحبت كردن در جمع مي ترسيدم«. اين روش 
موجب نزديك تر ش��دن ارتباط ش��نوندگان با او 
مي شود، اما در هر صورت بايد سخنرانی را ادامه 
ده��د. برای آمادگی ك��ودك چندين بار روی اين 
وضعيت تمرين كنيد. حتی مي توانيد خودتان نقش 

كودك را بازی كنيد و كودك نقش شنونده را. 
ک��ودک را به ترس مقاوم کنید: 1- فهرس��تی 
تهيه كنيد: فهرستی از موقعيت هايی را كه كودك از 
صحبت كردن در آنها مي ترسد، تهيه كنيد و آن را 
براساس ميزان ترس كودك به كار گيريد، كار را از 
پايين فهرست آغاز كنيد. برای مثال اگر فرزندتان 
از بلند خواندن مي ترسد، موقعيت هايی را برايش 
مهيا كنيد تا ب��ر روی اين مهارت تمرين كند. در 
ابتدا خواندن يك داستان با صدای بلند برای برادر 
كوچك ترش مي تواند تمرين خوبی باشد. سپس 
شما هم به جمع ش��نوندگان اضافه شويد تا اين 

كه به تدريج با افزايش تعداد ش��نوندگان كودك 
را عادت دهيد. 

2- قب��ل از هر كار ك��ودك را واداريد تا با انجام 
روش های كس��ب آرامش از نظ��ر روانی خود را 
آماده كن��د. در هنگام اج��رای آن، از او بخواهيد 
در صورتی كه احس��اس ناراحتی مي كند تمرين 
را قطع و خود را آرام س��ازد. از او بخواهيد خود 
را در حال صحبت ميان جمعی كه از آن مي ترسد 

تصور كند. 
3- كالس درس را در خان��ه بازس��ازی كني��د. 
وقتی كودك با موفقيت مراحل قبل را پش��ت سر 
گذاش��ت. ده سئوال از درس��ش طرح كنيد تا در 
مورد آنها مطالعه كند و پاس��خ ها را بيابد، س��پس 
نقش معلم را در مدرس��ه بازی كنيد. صدايش را 
ضبط كنيد و بگذاريد قبل از پاس��خگويی به 
سئوال بعدی چندين بار آن را گوش دهد. در 
صورت امكان بهتر است به جای ضبط كردن 
صدای كودك، از او فيلمبرداری كنيد تا بتواند 

چهره و حركات خود را نيز مشاهده كنند. 
4- مثبت نگر و صبور باش��يد. او را تشويق 
كنيد تا ب��ه جای تكرار جمله ه��ای منفی بر 
راه حل ه��ا تمركز كند. به جای اين كه بگويد 
»م��ن نمی تونم، حتماً خراب مي كنم«، بگويد 
»مي دون��م كه س��خته ام��ا بايد س��عی كنم«. 
 كودك را تحت فشار نگذاريد، بلكه بكوشيد 

اعتماد به نفسش را افزايش دهيد. 
کاهش حساس��یت ک��ودک: وقتی كودك 
بتواند خود را در حال صحبت كردن در جمع 
تصور كند، بكوشيد حساسيت او را به اشتباهات 
گفت��اری اش كاهش دهيد. به ك��ودك بگوييد كه 
همه م��ردم از آن كه احمق يا كودن به نظر بيايند 
مي ترسند، اما گفتار هيچ يك از آنها عاری از اشتباه 
نيس��ت. توجه او را به اشتباهات گفتاری ديگران 
جلب كنيد. از كودك بخواهيد با دقت به صحبت 
كردن معلم، شخصيت های تلويزيونی، بستگان و 
س��اير كودكان گوش دهد.  به كودك بياموزيد در 
صورتی كه مرتكب اش��تباهی مي شود به شوخی 
بگويد: »می خواستم ببينم حواستون هست يا نه«. 
اين روش رابطه احساس��ی ك��ودك را با جمعی 
كه در ح��ال صحبت كردن با آنهاس��ت، تقويت 

مي كند. 
تمری��ن در موقعیت ه��ای واقع��ی: اكنون وقت 
آن رس��يده اس��ت تا كودك پيش��رفته های خود 
را در موقعيت های واقعی نش��ان ده��د. از معلم 
فرزندتان بخواهيد شما را در اين زمينه ياری كند. 
برای نمونه در چند هفته اول فقط س��ئوال هايی با 
پاس��خ های كوتاه از او بپرسيد و يا از او بخواهيد 
بخش های كوتاهی از كتاب درس��ی را با صدای 
بلند برای س��اير همكالس��ی ها بخواند. س��پس 
ب��ه تدري��ج مدت زم��ان صحبت ك��ردن كودك 
را در كالس طوالنی ت��ر كنيد ت��ا جايی كه بتواند 
 در مقاب��ل گروه��ی از دانش آم��وزان كنفران��س

بدهد.   

کودکانی که از صحبت کردن در جمع مي ترسند
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ژاك روگ رئيس كميته بين المللي المپيك گفت: پايداري محيط 
 زيست همچنان اولويت مهم المپيك خواهد بود و در بازي هاي
س��ال 2012 و 2016 ني��ز اين رون��د ادامه مي ياب��د.  روگ در 
 كنفرانس جهان��ي ورزش و محيط زيس��ت گفت: تعهد كميته
بين المللي المپيك به محيط زيست چيزي بيش از عالقه شخصي 
است؛ مسأله ارزش ها است. وي افزود: تالش ها براي برگزاري 
المپيك پايدارتر با بازي هاي زمستاني سال 1994 در ليل هامر نروژ 
 شروع شد و در بازيهاي 2010 در ونكوور نيز ادامه يافت. اين تالش ها
 اس��تاندارد جديدي براي پايداري محيط زيست در برنامه هاي
 س��اخت و س��از، صرفه جويي در مصرف انرژي و برنامه ريزي
 ميراث المپي��ك ايجاد كرده اس��ت. وي ابراز اطمين��ان كرد كه
پيشرفت هاي المپيك در زمينه محيط زيست در بازي هاي آينده 
المپيك نيز تداوم خواهد يافت. نهمين كنفرانس جهاني ورزش و 
 محيط زيست به مدت سه روز در دوحه با هدف يافتن راه هايي
  براي كاهش آثار زيس��ت محيطي رويدادهاي ورزش��ي برگزار
مي ش��ود.  برنامه محيط زيست سازمان ملل، كميته بين المللي 
المپيك و كميته المپيك قطر برگزاركنندگان اين كنفرانس هستند.

مهاجم تيم فوتبال س��پاهان گفت: اگر به من پيش��نهاد دهند، 
س��رود قهرمانی س��پاهان را خودم می خوانم. »رضا عنايتی« 
در گفتگو با اظهارداش��ت: س��پاهان با امير قلعه نويی يك تيم 
قدرتمند و فوق العاده ای ش��ده اس��ت تنها قلعه نويی می تواند 

تيم را دوبار پياپی در ليگ برتر قهرمان كند. 
ب��ه نظر من اگر فصل ديگر هم در س��پاهان باش��د س��ومين 
قهرمانی پياپی اين تيم مس��جل خواهد شد.وی در خصوص 
اين كه س��رود قهرمانی س��پاهان را می خواند يا خير، گفت: 
چنين پيش��نهادی به من نش��ده ولی اگر پيش��نهاد دهند من 
هم س��رود قهرمانی س��پاهان را در كنار زاينده رود می خوانم. 
عنايت��ی در پايان گفت: از حاال هم��ه می گويند تيم آينده ات 
كدام است؟ اما بايد بدانيد تا بازی های ليگ تمام نشده هيچ 
تصميم��ی نخواهم گرفت و با هيچ تيمی هم مذاكره نخواهم 
كرد. تيم س��پاهان برای رس��يدن به دومين قهرمانی پياپی در 
ليگ، تنها به يك تس��اوی احتياج دارد تا با كنار زدن س��اير 
مدعيان از جمله ذوب آهن و اس��تقالل ج��ام قهرمانی ليگ 

دهم را باالی سر ببرد.

 در حال��ی ك��ه هم��ه اهال��ی فوتب��ال منتظ��ر آين��ده كاری
علی دايی هس��تند و انتظار می كشند تا ببينند سرمربی فعلی 
پرس��پوليس فص��ل بعد ني��ز در اين تيم می مان��د يا نه ،يك 
 پيش��نهاد اغوا كننده باشگاه پرس��پوليس را در سكوت كامل

قرار داد.
گفته می ش��ود علی دايی كه ش��هرت بين المللی دارد با يك 
پيش��نهاد اغوا كننده از باش��گاه های قطری مواجه ش��ده كه 
حاضر هستند برای اس��تخدام دايی دو و نيم ميليون دالر در 
يك فصل بدهند.اين در حالی اس��ت كه سرمربی پرسپوليس 
هنوز پاس��خ قطعی به اين پيشنهاد نداده است و همه چيز را 

به پايان فصل موكول كرده است. 
گفتنی اس��ت، تيم های ليگ برتری به فاصله چند هفته مانده 
به پايان فصل برنامه خود را برای س��ال آينده تنظيم كرده اند 
و يا دريافت برنامه از گزينه های خود را انجام می دهند اين 
موضوع در پرسپوليس اتفاق نيفتاده و با توجه به اين موضوع 
بعيد به نظر می رس��د دايی سال آينده در پرسپوليس بماند و 

بايد به ساير پيشنهادات فكر كند.

حاشیه هایی در آستانه صعودخبر

طالیی پوشان اصفهان در تب و تاب شایعات
ش��ايعه رفتن امير قلعه نويی از سپاهان بيش 
از اين كه دلخوری سرمربی طاليی پوشان از 
رفتار هواداران را نشان دهد، تيم اصفهانی را 
قبل از بازی حساس مقابل الهالل عربستان 
دچار حاشيه كرده و آرامش طاليی پوشان را 

تحت الشعاع قرار داده است.
شايد نخستين جرقه رفتن امير قلعه نويی از 
تيم س��پاهان در ابتدای بهمن پارسال شكل 
گرفت، زمانی كه مسئوالن فدراسيون فوتبال 
در م��ورد گزينه های س��رمربيگری تيم ملی 
فوتبال س��خن به مي��ان آورده و در لفافه از 
تمايل برای جذب س��رمربی ايرانی س��خن 
گفتند، امي��ر قلعه نويی كه در بين گزينه های 
ايرانی سرمربيگری تيم ملی شانس بسياری 
داش��ت در برخی مصاحبه ه��ای خود اعالم 
ك��رد كه ب��دش نمی آي��د پ��س از قهرمانی 
س��پاهان بار ديگر بر روی نيمكت تيم ملی 

بنشيند.
اي��ن مصاحبه ه��ا و اظهارات س��رمربی تيم 
س��پاهان تا زمانی ادامه يافت كه مس��ئوالن 
فدراس��يون فوتب��ال كارلوس ك��رش را به 
عن��وان گزينه اصلی س��رمربيگری تيم ملی 
معرف��ی كرده و مذاك��رات ابتدايی را با اين 
س��رمربی پيش گرفتند. كرش پس از اعالم 
غير رس��می موافق��ت خود ب��ا حضور در 
اي��ران، به يك باره در روزهای پايانی بهمن 
از بی عالقگ��ی اش برای حضور در تيم ملی 
ايران خبر داد تا قلعه نويی باز هم به نيمكت 

تيم ملی ايران نزديك شود.
با اين كه در اسفند سال گذشته و هفته های 
ابتدايی امس��ال حرف های ضد و نقيضی در 
مورد نزديك شدن قلعه نويی به سرمربيگری 
تيم ملی شنيده می شد، سرمربی پرتغالی اين 
بار به صورت رس��می تص��دی تيم ملی را 
ب��ر عهده گرفت و امي��ر قلعه نويی بار ديگر 
نتوانس��ت بر نيمك��ت تيم ملی بنش��يند و 
زمزمه ه��ا در مورد فصل آين��ده و تيم مورد 

نظر اين سرمربی افزايش يافت.
قلعه نوي��ی به محض انتخاب س��رمربی تيم 
ملی با تغيير موضع خود نسبت به تيم ملی و 
سرمربيگری آن از عالقه اش برای ماندن در 
س��پاهان سخن به ميان آورد و اعالم كرد كه 
در صورت تمايل مسئوالن باشگاه سپاهان، 
فص��ل آينده نيز در اين تي��م اصفهانی باقی 
خواهد ماند، اظهاراتی كه نش��ان داد در دو 
فصل گذش��ته در اصفهان به سرمربی سابق 

استقالل بد نگذشته است.
مقاب��ل  تيم��ش  پي��روزی  از  پ��س  وی 
تراكتورس��ازی تبريز در جم��ع خبرنگاران 
تبري��زی اع��الم كرد ك��ه فصل آين��ده نيز 
در س��پاهان می مان��د و با تقوي��ت اين تيم 
اصفهان��ی برای قهرمانی در آس��يا به ميدان 
خواهد رفت و اگرچه پس از اين اظهارات 
ش��ايعات مختلف��ی در مورد رفت��ن برخی 
بازيكن��ان س��پاهان از اين تي��م اصفهانی و 
اضافه شدن تعداد ديگری مهره استقاللی به 
سپاهان برای فصل آينده به گوش رسيد اما 
اين شايعات در هفته های پايانی ليگ آنچنان 
مورد تأييد قرار نگرفت چراكه حاش��يه های 
اين تيم اصفهانی آنچنان زياد شد كه جذب 

يكی دو بازيكن را تحت الش��عاع خود قرار 
داد. سپاهان در مسابقه های باقيمانده از ليگ 
به قهرمانی نزديكتر ش��د و پس از پيروزی 
مقابل تراكتورس��ازی در هفته س��ی ام ليگ 
برتر، مقابل صبای قم به تس��اوی رس��يد تا 
قهرمانی اش در مس��ابقات لي��گ برتر را به 
هفته های پايانی اين مس��ابقات موكول كند. 
تي��م اصفهانی روز جمعه ب��ا پيروزی مقابل 
نفت تهران لب��اس قهرمانی را پرو كرد تا به 
نوعی دو هفته مانده به پايان مسابقات ليگ 
برت��ر، خود را به عنوان قهرمان ليگ به همه 
معرفی كند. اگرچه س��پاهان تا رس��يدن به 
قهرمانی تنها يك امتياز ديگر فاصله دارد اما 
با توجه به اختالف ش��ش امتيازی استقالل 
با س��پاهان، هنوز نمی توان به طور قاطع در 
مورد قهرمانی س��پاهان س��خن گفت با اين 
وجود س��پاهان با پيروزی مقابل نفت تهران 
90 درص��د از راه قهرمانی خود را طی كرد 
و تقريبًا جام قهرمانی را در اصفهان ماندگار 

كرد.
هواداران سپاهان كه از پيروزی تيم خود در 
اين مسابقه و لمس جام قهرمانی برای دومين 
سال متوالی در پوس��ت خود نمی گنجيدند 
برای مراسم اس��تقبال از طاليی پوشان آماده 
می ش��دند اما به يك باره با شنيدن اظهارات 
س��رمربی اس��تقاللی س��پاهان در كنفرانس 
خبری پ��س از پيروزی مقاب��ل نفت آبادان 

دچار شوك شدند.
قلعهنوییازسپاهانمیرود

آن دس��ته از هوادارانی كه پ��س از پيروزی 
س��پاهان مقابل نف��ت آبادان، برای ش��نيدن 
سايت های  طاليی پوشان  سرمربی  اظهارات 
خب��ری و خبرگزاری ها را زي��ر و رو كرده 
بودن��د از ش��نيدن و خوان��دن اظه��ارات 
س��رمربی طاليی پوشان شوكه ش��دند، آنها 
دقايقی پس از مس��جل ش��دن 99 درصدی 
قهرمانی س��پاهان در ليگ برتر، اظهاراتی را 
از قلعه نوي��ی مطالعه كردند ك��ه تصور اين 
اظهارات تا پيش از آن برايش��ان دشوار بود، 
قلعه نويی در صحبت های خود دم از جدايی 
طاليی پوش��ان زده و در مورد فصل آينده و 
مش��كالت موجود در حضورش در سپاهان 

سخن گفته بود.
س��رمربی س��ابق اس��تقالل كه هميش��ه با 
اظهارات خود در رسانه های گروهی، توجه 
خبرن��گاران را ب��ه خود جل��ب می كند، در 
شرايطی از رفتن سپاهان سخن به ميان آورد 
كه با پي��روزی مقابل نفت ته��ران به نوعی 
خود را ب��ه جام طاليی رن��گ نزديك كرده 
و قهرمانی س��پاهان در ليگ برت��ر را تقريبًا 

مسجل كرده بود.
داستانچهبود

برخ��ی م��ردم اصفهان ك��ه پ��س از بازی 
س��پاهان مقابل صبای قم برای صرف ش��ام 
به هتل آس��مان اصفهان آمده بودند، نسبت 
ب��ه درگيری های لفظ��ی امي��ر قلعه نويی با 
برخی ليدرها و طرفداران سپاهان به شدت 
عالقه نشان داده و از نزديك ماجرا را دنبال 

می كردند.
داس��تان از اين قرار بود كه انتقادات برخی 

ه��واداران س��پاهان از حض��ور عنايت��ی در 
تركي��ب س��پاهان و عملكرد اي��ن بازيكن 
همچنين اس��تفاده نك��ردن امي��ر قلعه نويی 
از بازيكن��ان اصفهان��ی در تركيب س��پاهان 
باعث درگيری س��رمربی سپاهان و تعدادی 
از هواداران طاليی پوش��ان ش��ده بود و اين 
مسأله پای مسئوالن باشگاه و ديگر اعضای 
كادر فنی را هم به ماجرا باز كرده بود، مسأله 
به ظاهر ساده ای بود كه تبديل به بزرگترين 
حاشيه س��پاهان پيش از ديدار حساس اين 
تيم مقابل الهالل عربستان در مسابقات ليگ 

قهرمانان آسيا شد.
به نظر می رس��يد قلعه نويی ك��ه از برخورد 
تعدادی هواداران س��پاهان با رضا عنايتی و 
انتق��اد به بازيكن مورد عالقه خود همچنين 
دخالت ه��ای ه��واداران در تصميماتش به 
ش��دت ناراحت اس��ت و همين مسأله دليل 
اصل��ی اظه��ارات اي��ن س��رمربی در مورد 
فصل آينده حضورش در س��پاهان به شمار 

می رود.
برانکویاقلعهنویی

با پخش اخبار ضد و نقيض در مورد داليل 
رفتن قلعه نويی از سپاهان شايعاتی پيرامون 
مذاكره مسئوالن سپاهان با سرمربی سابق تيم 
ملی به گوش رسيد و اين شايعات به عنوان 
يك��ی ديگر از داليل ناراحت��ی قلعه نويی از 
طاليی پوشان اصفهان مورد توجه قرار گرفته 
شد. گفته می شد مسئوالن سپاهان كه فصل 
گذش��ته نتايج خوبی در ليگ قهرمانان آسيا 
كس��ب نكرده اند، به دنبال جذب يك مربی 
سرش��ناس خارجی برای فص��ل آينده خود 
هس��تند تا در صورت قطعی ش��دن صعود 
س��پاهان در ليگ قهرمانان آس��يا، با نام اين 
س��رمربی نتايج بهتری كسب كنند و تيم را 
در آسيا بار ديگر بر سر زبانها بياندازند. اين 
شايعات البته به س��رعت از سوی مسئوالن 
باش��گاه اصفهانی تكذيب ش��د و مس��عود 
تابش معاون باشگاه سپاهان اين شايعات را 
از اساس دروغ عنوان كرد اما تا ديروز دليل 

محكمی در مورد آن بر زبان نيامد.
مس��عود تابش معاون باشگاه سپاهان با بيان 
اي��ن كه مذاكرات س��پاهان ب��ا قلعه نويی به 
خوبی پيش می رود، اعالم كرد كه سپاهان به 
جز قلعه نوي��ی با هيچ گزينه ديگری مذاكره 
نكرده و اين شايعات تنها برای وارد حاشيه 
كردن سپاهان پيش از دو بازی آخر اين تيم 

مطرح می شود.
با اين وجود شايعات مختلف پيرامون تزلزل 
حضور قلعه نويی در س��پاهان ادامه يافت و 
سكوت مديرعامل س��پاهان در اين زمينه و 
واكنش نش��ان ندادن س��ايت اين باشگاه به 

اين مسأله آتش شايعات را شعله ور كرد.
طی روزهای گذشته اخبار مختلفی از باشگاه 
س��پاهان به گوش می رسد و داليل مختلف 
در مورد اظهارات امير قلعه نويی همچنان از 
س��وی مردم اصفهان زمزمه می ش��ود اما در 
كنار آن شايعات، جذب بازيكنان سپاهان از 
سوی تيم های پايتخت و رفتن اين بازيكنان 
از اصفهان باعث ش��د كه س��پاهان با وجود 
قهرمان��ی در ليگ برتر همچن��ان در امنيت 

حاشيه ای قرار نگيرد.
اگرچ��ه س��رمربی فص��ل آينده س��پاهان و 
انتخاب آن مس��أله مهمی به ش��مار می رود 
اما مطرح ش��دن اي��ن مس��أله و اختالفات 
امير قلعه نويی با مس��ئوالن س��پاهان تنها دو 
روز مانده به مس��ابقه حس��اس س��پاهان و 
الهالل می تواند به عنوان اقدام غير حرفه ای  
مطرح شود اقدامی كه در اين برهه حساس 
طاليی پوش��ان اصفهان را وارد حاش��يه های 
ج��دی می كند و ممكن اس��ت بر نتايج آنها 

نيز تاثير بگذارد.
بسياری بر اين باورند كه قلعه نويی با مطرح 
ك��ردن اين اظهارات می خواهد پاس��خی به 
اعتراض هواداران سپاهان به رضا عنايتی و 
عملكرد اين بازيكن در طول فصل نشان دهد 
چرا كه عنايت��ی در طول اين فصل عملكرد 
قاب��ل قبولی از خ��ود برای طاليی پوش��ان 
ب��ه نمايش نگذاش��ت اما با اي��ن وجود در 
بسياری از مسابقات سپاهان، بازيكن فيكس 
طاليی پوش��ان ب��ود و در مس��ابقاتی كه به 
عنوان بازيكن اصلی برای س��پاهان به ميدان 
نرفت هم نخستين بازيكنی بود كه به عنوان 

تعويض وارد زمين می شد.
س��ايت باش��گاه س��پاهان بالخ��ره پس از 
گذش��ت چند روز از اتفاقات اخير سكوت 
را شكست و در بيانيه ای اعالم كرد كه طرح 
موضوع جذب برانكو از س��وی س��پاهان ، 
موضوع عجيب و غريبی است كه با اهدافی 
خاص يا برای هويت بخشی به برانكو برای 
حض��ور دوباره در فوتبال اي��ران و يا برای 
برهم زدن تمركز تي��م فوتبال فوالد مباركه 
س��پاهان در ادام��ه رقابت های لي��گ، جام 
حذفی و ليگ قهرمانان مطرح شده و برخی 
 رس��انه ها نباي��د اجازه دهند اين ش��ايعات

بی اساس در صدر اخبارشان قرار گيرد.
مسئوالن باشگاه س��پاهان همچنين در بيانيه 
خود به اظهارات سرپرست باشگاه استقالل 
در مورد جذب تعدادی از بازيكنان سپاهان 
واكنش نشان دادند و از فتح اله زاده خواستند 
از رفتارهای غير حرفه ای دس��ت برداش��ته 
و مق��ررات فوتب��ال اي��ران در مورد جذب 

بازيكن را رعايت كند.
با اين وجود مديرعامل باشگاه سپاهان هنوز 
به صورت ش��فاف در م��ورد فصل آينده و 
ش��رايط قلعه نويی برای حضور در سپاهان 
سخنی نگفته و در اين زمينه موضعی اعالم 
نكرده است، امير قلعه نويی نيز از روز جمعه 
تا كنون در مورد فصل آينده و حضورش در 

تيم اصفهانی سخنی بر زبان نياورده است.
اگرچ��ه برخ��ورد برخی هواداران س��پاهان 
در اين بره��ه از فصل و با توج��ه به نتايج 
س��پاهان در ليگ برتر، ج��ام حذفی و ليگ 
قهرمانان آس��يا مورد تاييد نيس��ت اما اقدام 
امي��ر قلعه نويی در مورد مط��رح كردن اين 
مش��كل آن هم تنه��ا دو روز مانده به بازی 
حس��اس تيمش با الهالل عربستان، بيش از 
هر چيز تامل برانگيز اس��ت و همه را به فكر 

فرو می برد.
به نظر می رس��د سرمربی س��پاهان كه روز 
نخس��ت حضورش در اصفهان به صراحت 
اعالم كرد كه يك استقاللی محض به شمار 
می رود، هنوز نتوانسته با جدايی از استقالل 
كن��ار بيايد و ب��ه نوعی با اي��ن مصاحبه ها 
دوران پرحاشيه اش در استقالل را يادآوری 
می كند. بدون ش��ك يك��ی از داليل اصلی 
موفقي��ت باش��گاه س��پاهان درپن��ج فصل 
گذشته حواش��ی پيرامون رشته های مختلف 
ورزش��ی اين باش��گاه با مديريت مناس��ب 
بوده كه اين مس��أله ط��ی دو فصل حضور 
 امير قلعه نويی در س��پاهان كمتر به چش��م

آمده است.
باش��گاه اصفهان��ی هنوز موضع��ی در قبال 
اظهارات امير قلعه نويی اتخاذ نكرده اما بيانيه 
كنايه آميز باشگاه اصفهانی به نوعی دلخوری 
مس��ئوالن اين باشگاه از س��رمربی خود را 
در لفافه اعالم می كند. س��پاهانی ها كه برای 
موفقيت خود در ليگ قهرمانان آسيا كم هزينه 
نكرده اند، نمی خواند با برخی حاش��يه های 
تحميلی از سوی اشخاص خاص، موفقيت 
خود در ليگ قهرمانان را تحت الش��عاع قرار 
 دهن��د و در اي��ن زمينه از هي��چ چيز كوتاه

نمی آيند.

رئیس فدراسیون كاراته
به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد

احمدپناهي از اتهام توهين تبرئه ش��د اما به دلي��ل افترا به 4 ماه حبس 
تعزيري محكوم ش��ده است. رشيدي نايب رئيس فدراسيون كاراته در 
زمان رياست محمود كتيرايي، از احمد پناهي )رئيس كنوني فدراسيون 
كاراته( به اتهام توهين و افترا ش��كايت كرده بود كه دادگاه حكم خود 
را در اي��ن زمينه ص��ادر كرد. وی مي تواند به اين حكم اعتراض كند و 
حكم قابل تجديد نظر خواهي اس��ت، اين حكم روز 5 ارديبهشت ماه 
به نايب رئيس اسبق فدراس��يون كاراته ابالغ شده است. گفتنی است؛ 
با توجه به قطعی بودن حكم، يكی از س��ايت های ورزش��ی  اقدام به 

انتشار اين رأی كرده است.

اگرچه در فوتبال حرفه ای نیاز به ستاره احساس می شود اما
فوالدگر: قلعه نویی باید بازیکن سازی در اصفهان را اولویت 

اصلی کار خود قرار دهد
اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده 
تمركز  تنها  گذشته  سال  دو  در  سپاهان  تيم  گفت: 
خود را بر قهرمانی معطوف كرده و قلعه نويی بايد در 
صورت ماندن در اصفهان، بازيكن سازی در اصفهان 
قرار آينده  فصل  در  خود  كار  اصلی  اولويت   را 

 دهد. 
پيرامون  شايعات  خصوص  در  فوالدگر  حميدرضا 
ابتدای  داشت:  اظهار  تيم سپاهان  از  قلعه نويی  رفتن 
فصل گذشته و زمانی كه شايعاتی در مورد حضور 
بارها  می رسيد،  به گوش  استقالل  تيم  در  قلعه نويی 
عنوان كردم كه رفتن اين سرمربی از اصفهان به ضرر 
قبلی  موضع  بر  هم  همچنان  و  بود  خواهد  سپاهان 

خود هستم.
وی با بيان اين كه قلعه نويی يكی از مربيان توانمند 
ايران به شمار می رود، تصريح كرد: طبيعی است كه 
اما  دارد  شرايطی  تيم  يك  در  ماندن  برای  مربی  هر 

باشگاه  با  را  خود  شرايط  همه  قلعه نويی  اميدوارم 
سپاهان هماهنگ كرده و در اين تيم اصفهانی بماند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
مورد اعتراضات برخی هواداران سپاهان به عملكرد 
عنايتی و درگيری لفظی با قلعه نويی گفت: بايد قبول 
كرد كه اگرچه در فوتبال حرفه ای بومی گرايی آنچنان 
مورد توجه نيست اما سرمربی سپاهان بايد بومی گرايی 
در  بازيكن سازی  برای  و  قرار دهد  نظر خود  مد  را 

اصفهان بيشتر تالش كند.
وی اضافه كرد: سپاهان سال ها با استفاده از بازيكنان 
و  داشت  درخشش  مختلف  مسابقات  در  خود 
اصفهان  مردم  و  هواداران  بين  را  خود  محبوبيت 
صورت  در  بايد  قلعه نويی  بنابراين  داد  افزايش 
ماندن در سپاهان، توجه خود را بر بازيكن سازی در 
اكتفا گيری  نتيجه  به  تنها  و  كرده  معطوف   اصفهان 

نكند.

كریمی دوباره پرسپولیسی می شود
علی كريمی 15 روز ديگر بعد از بازی فينال جام حذفی و به پايان رسيدن 
فصل11-2010 فوتبال آلمان به تهران بازمی گردد. تيم ش��الكه در فينال جام 
حذفی آلمان روبه روی دويس��بورگ قرار خواهد گرفت و بالفاصله پس از 
اين بازی علی كريمی با يك پرواز فرست كالس به تهران بازخواهد گشت. 
شالكه طی آخرين بازی خود در بوندس ليگا مقابل بايرن مونيخ با نتيجه 4 بر 
يك شكست خورد و چهارشنبه همين هفته هم بايد برای بازی برگشت خود 
با منچستر يونايتد به انگليس سفر كند. گفته می شود كريمی پس از بازگشت به 
ايران برای عقد قرارداد با باشگاه پرسپوليس پای ميز مذاكره با مديران اين تيم 
خواهد نشست و البته اين به شرطی است كه شايعه جايگزينی حميد استيلی 

به جای دايی به حقيقت بپيوندد.

تماس های مشکوك با بازیکنان پرسپولیس؛
مراقب ساق های خود باشید!

چند روزی است كه فردی ناشناس با بازيكنان پرسپوليس تماس می گيرد 
و از آنها می خواهد مراقب س��اق های پاهای خود باشند، چون نام آنها در 
فهرست سرمربی جديد پرسپوليس قرار دارد. پرسپوليسی ها عصر امروز در 
ديداری حساس ميزبان تيم االتحاد عربستان هستند و نتيجه اين بازی می تواند 
تاثير زيادی در سرنوشت آنها در ليگ قهرمانان داشته باشد.اما از آنجا كه به 
ظاهر قرار نيست اين تيم با آرامش كار خود را ادامه دهد در آستانه اين ديدار 
حساس فردی با چند بازيكن پرسپوليس تماس گرفته و پس از كلی تعريف و 
تمجيد از نحوه بازی آنها اعالم كرده كه در ليست فصل آينده سرمربی ديد قرار 
دارند و تنها كاری كه بايد بكنند اين است كه مراقب ساق های خود باشند! 
 اين اتفاق در حالی افتاده است كه پيش بينی می شد بازيكنان از اين تماس ها

مش��كوك استقبال كنند اما آنها هم از اين مسأله ناراحت هستند و معتقدند 
در اين مقطع نبايد تيمشان وارد حاشيه شود به همين دليل از فرد مشكوك 

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا خواسته اند كه ديگر با آنها تماس نگيرد.

ذوب آهن ببر، صدرنشین شو، صعود کن

تيم های پرسپوليس-االتحاد عربستان، استقالل-السد 
پنجم  هفته  در  امارات  آهن-االمارات  ذوب  و  قطر 
ليگ قهرمانان آسيا روبروی يكديگر قرار می گيرند. 
آسيا   قهرمانان  ليگ  پنجم  هفته  در  ايران  نمايندگان 
ديدارهاي بسيار حساس و مهمي را پيش رو دارند 
و در صورت عدم نتيجه گيري در آن بازي ها شايد 
D گروه  از  بازمانند.  نيز  بعد  مرحله  به  صعود   از 
ذوب آهن در امارات ميزبان االمارات است. شاگردان 
ابراهيم زاده كه همچنان در بازي هاي ليگ روي روند 
بازي  همچون  كه  دارند  اميد  مي كنند،  سير  ناكامي 
رفت يك سه امتياز ساده را به دست آورده و صعود 

خود را از اين گروه قطعي كنند.
پيروز  بر يك   2 نتيجه  با  رفت  بازی  در  آهن  ذوب 
قطعی  را  خود  صعود  نتيجه  اين  تكرار  با  بود  شده 

می كند.
ميزبان  عربستان  الشباب  گروه  اين  بازي  ديگر  در   

الريان قطر است.

مسابقات،  ترين  مهم  از  يكی  و  سوم  گروه  در 
پرسپوليس از نماينده عربستان پذيرايی خواهد كرد.  
روز  و  آسيايی، حال  های  رقابت  در  كه  پرسپوليس 
از  بايد  بعد  مرحله  به  صعود  برای  ندارد،  خوشی 
زنده  را  خود  های  شانس  تا  كند  عبور  االتحاد  سد 
تا  شده  سبب  شكست  دو  و  مساوی  دو  دارد.  نگه 
دو  از  و  بگيرند  قرار  جدول  قعر  در  سرخپوشان 
امتياز  6 تنها  امارات  و  عربستان  نمايندگان  با   بازی 
می تواند آنها را اميدوار نگه دارد. اما در گروه دوم و 
ديگر مسابقه كه اهميت زيادی دارد، استقالل در قطر 
ميهمان السد خواهد بود. استقالل كه شرايطی تقريبا 
همانند پرسپوليس دارد، برای صعود از گروه تنها برد 

است كه اميد را برايشان حفظ خواهد كرد.
النصر  مقابل  بيرون خانه خود  بازی  دو  در  استقالل 
بر   2 مشابه  نتايج  با  ازبكستان  پاختاكور  و  عربستان 
يك شكست خورده و تجربه تلخی از اين مسابقات 

داشته است.

توتي ركورد روبرتو باجو را شکست
»فرانچسكو توتي« كاپيتان آ.اس. رم با به ثمر رساندن 206 گل در مسابقات 
سري آ ايتاليا، ركورد »روبرتو باجو« را شكست. توتي روز يكشنبه يك گل 
از روي ضربه آزاد در دقيقه 30 بازي وارد دروازه تيم ›باري‹ كرد تا نتيجه را 
 يك بر يك مساوي كند، سپس در دقيقه 57 از روي نقطه پنالتي دومين گل
 رمي ها را وارد دروازه كرد تا باز هم نتيجه دو بر دو مساوي شود. توتي در آستانه
هت تريك در اين بازي بود ولي يك پنالتي را هدر داد . با اين حال رمي ها 
با نتيجه سه بر دو اين بازي را بردند.  به اين ترتيب توتي 34 ساله تاكنون در 
فصل جاري 14 گل در فصل جاري براي آ. اس. رم به ثمر رس��انده اس��ت. 
سيلويو پيوال كه همراه با ايتاليا در سال 1938 قهرمان جام جهاني شد با 274 
گل در صدر فهرست گلزنان تاريخ فوتبال اين كشور است و در پي او گونار 
نوردال با 225 گل، جوزپه مائتزا و خوزه آلتافيني هركدام با 216 گل، و در رتبه 

بعدي روبرتو باجو با 205 گل قرار دارند. 
در ميان س��اير بازيكناني كه هم اكنون نيز توپ مي زنند، كاپيتان يوونتوس، 
آلساندرو دل پيرو نيز با 184 گل كه تاكنون به ثمر رسانده ركوردي برابر با  
گابريل باتيستوتا دارد و در رده نهم جدول گلزنان ايتاليا است. توتي در سال 
1993 هنگامي كه 16 س��اله بود وارد مسابقات سري آ ايتاليا شد و در همه 
اين سال ها عضو تيم آ اس رم بوده است. روبرتو باجو در سال هاي 1986 
تا 2004 بازي مي كرد. توتي از اين كه توانسته ركورد بازيكن بزرگي چون 
باجو را بشكند ابراز خوشحالي كرد و گفت: پادشاه رم نمرده است و هرگز 

نخواهد مرد.

ادعای یک سایت عربی:
نمایندگان عربستان از لیگ قهرمانان 

كنار كشیدند تا به ایران نیایند
يك سايت خبری عربستانی مدعی شد كه تيم های اين كشور از ادامه حضور 
در ليگ قهرمانان آس��يا انصراف داده و به اين تيم ها مجوز سفر به ايران داده 
نشده است.سايت خبری »شوت « عربستان سعودی اعالم كرد كه اين سايت 
خبری مطلع شده است كه تا ساعتی ديگر بيانيه رسمی درباره عدم مشاركت 
باشگاه های عربستانی در ليگ قهرمانان آسيا و عدم صدور مجوز برای سفر 
اين باشگاه ها به ايران اعالم خواهد شد. اين تصميم در پی اقداماتی است كه 
ايران عليه عربستان سعودی اتخاذ كرده است. شوت در ادامه اين خبر اعالم 
كرد: منابع آگاه اما غير رسمی گفتند كه فيفا به عربستان سعودی اين اطمينان 
را داده است كه مجازات های سنگينی عليه باشگاه های عربستانی به دليل عدم 
شركت در ليگ قهرمانان آسيا صادر نخواهد شد و اين باشگاه ها تنها امتيازات 
اين بازی ها را از دست خواهند داد. اين در حالی است كه بر اساس قوانين فيفا 
تيم هايی كه از ادامه حضور در جام باشگا ه ها انصراف می دهند، با مجازات ها 
و جريمه های سنگينی مواجه می شوند كه محروميت و جريمه نقدی سنگين 

از جمله اين مجازات ها است.



آگهی مزایده نوبت اول 
شماره 800/28134

ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد حدوداً 10 تن آهن آالت س��الم و 
مستعمل در سایزهای مختلف شامل )تیرآهن های سوله، تیرآهن های H و نبشی و تیرآهن معمولی( را 

از طریق مزایده به فروش برساند:
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز و در اوقات 

اداری به جز ایام تعطیل به آدرس ذیل مراجعه و شرایط شركت در مزایده را دریافت نمایند.
آدرس:

1 – میدان آزادی – خیابان هزار جریب – جنب پمپ بنزین – انبار شركت نفت – انبار كاالی بازرگانی 
تلفن های تماس 6688825 – 6689364

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
http://isfahan.niopdc.ir

http://monaghese.niopdc.ir

http://shana.ir
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مركزی، طبقه اول
سه شنبه 13 اردیبهشت 1390/ 29 جمادی االولی 1432/ شماره Tuesday 3  MAY 2011  511  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام صادق )ع(:
برترین عبادت مداومت 
نمودن بر تفکر درباره 
خداوند و قدرت اوست.

وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي در پاسخ به سئوالي 
در ارتباط با قرارداد يك ميلياردي يكي از بازيگران 
سينما و دخالت معاونت سينمايي در ارتباط با لغو 
اي��ن قرارداد ، گفت: باي��د از افراط و تفريط در اين 
زمينه اجتناب كرد و هميشه اعتدال مناسب تر است 

و بهتر جواب مي دهد. 
به گزارش ايسنا، حس��يني در حاشيه جلسه هيأت 
دول��ت با بيان اين مطلب، اف��زود: بايد اقداماتي كه 
انجام مي شود متناسب با هم باشد. باالخره يك فيلم 
سينمايي، سريال يا كار هنري كه انجام مي شود، بايد 
دي��د چقدر درآمد و منفعت دارد كه بين عوامل آن 

توزيع شود.
وي اف��زود: با ح��رف و حديث هايي كه در جامعه 
اس��ت و اين ك��ه همه چيز ش��فاف اس��ت و دقت 
وج��ود دارد، گاهي اوقات برخ��ي از كارهايي كه 
انجام مي ش��ود مقبول هنرمندان و مردم نيس��ت و 
به ضرر خود آنها مي ش��ود. ش��ايد در يك مورد به 
نفع يك نفر تمام ش��ود، ولي در كل باعث جنجال 
 و مش��كل مي ش��ود و بايد توازن و تعادل در كارها

باشد.
 وي ادامه داد: دوس��تان ما نيز بر همين اساس وارد 
ش��ده اند و مي خواس��تند مانع از اين بش��وند كه به 
هنرمن��دان لطمه وارد ش��ود و در واق��ع در دفاع از 
صيانت، حرمت و جايگاه هنرمندان اين كار را انجام 

دادند.

وي در پاس��خ به اين س��ئوال كه شما معتقديد كه 
اين قراردادهاي كالن باعث ضربه خوردن به خود 
هنرمندان مي شود، گفت: بايد يك حساب و كتاب 
در كارها باشد. گاهي به خاطر رقابت هاي نادرستي 
كه بين افراد است، قيمت هايي اعالم مي شود، ولي 
ما معتقديم بايد رقم ها و قيمت ها معقول و منطقي 

باشد و از اين جهت دوستان ما وارد شدند.

 در برنام��ه »هفت« نيز اين موض��وع مطرح بود و 
دوس��تان در آن برنام��ه اذعان داش��تند كه بايد يك 
تناس��بي وجود داش��ته باش��د و تفاوت فاحش و 

بي اندازه چندان مناسب نيست.
 وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي همچنين مطالب 
مطرح شده در مورد تغيير مسافر آستانه، مدير مركز 

هنرهاي نمايشي را تأييد نكرد.

پس از س��ه س��ال وقفه در انتشار نشريه روزانه 
نمايشگاه كتاب، امس��ال اين نشريه به سه زبان 
فارسی، انگليس��ی و عربی و توسط تعدادی از 

اهالی مطبوعات ادبی منتشر خواهد شد. 
مه��دی جعفری، مدي��ر كميته رواب��ط عمومی 
بيست و چهارمين نمايش��گاه بين المللی كتاب 
تهران در گفتگويی با مهر درباره نش��ريه روزانه 
اين نمايشگاه كه پس از سه سال بار ديگر منتشر 
می شود، گفت: از دوره بيستم نمايشگاه، نشريه 
روزانه منتشر نمی شد، ولی امسال پيشنهاد انتشار 
مجدد نشريه از س��وی كميته روابط عمومی به 
شواری سياستگذاری داده شد و مورد قبول نيز 

قرار گرفت. 
وی ادامه داد: انتش��ار نش��ريه روزان��ه، يكی از 
ماندگارتري��ن و تأثيرگذارتري��ن فعاليت ه��ای 
ح��وزه روابط عمومی اس��ت و ب��ه همين دليل 
چاپ آن در نمايش��گاه كتاب ضرورتی اس��ت 
كه می بايس��ت بدان توجه می ش��د و اين اتفاق 
 در بيس��ت و چهارمي��ن دوره نمايش��گاه رخ

داده است.
مدير كميته روابط عمومی بيس��ت و چهارمين 
نمايش��گاه كتاب با اش��اره به اين كه گروهی از 
دس��ت اندركاران حرفه ای ادبي��ات و مطبوعات 
ادبی مسئوليت نشريه را برعهده دارند، توضيح 
داد: هنوز درباره نام نشريه تصميم نهايی گرفته 
نش��ده، ولی نام هايی چون قلم، نجوا و سخنگو 
 مطرح ش��ده اس��ت و قرار اس��ت نش��ريه در
ده ش��ماره 12 صفحه ای به صورت تمام رنگی 

منتشر شود. 

جعف��ری اف��زود: اطالع رس��انی فعاليت ه��ا و 
 برنامه ه��ای نمايش��گاه، گفتگو با مس��ئوالن و
دس��ت ان��دركاران چ��اپ و نش��ر، ناش��ران و 
نويس��ندگان برتر و پركار، پوش��ش برنامه های 
مختلف سراها، گزارش های خبری و تصويری، 
پرداختن به ش��عار س��ال و ش��عار نمايش��گاه، 
بحث هايی درباره چاپ و نش��ر در اس��تان ها، 
حوزه دي��ن، دفاع مق��دس، مطالب��ی مرتبط با 
حض��رت زه��را)س( ب��ه دليل مص��ادف بودن 
شهادت ايشان با روزهايی از نمايشگاه، معرفی 
كتاب ها، گزارش��ی ار عملكرد معاونت فرهنگی 
در يك س��ال گذشته و ... از جمله رويكردهای 

نشريه روزانه نمايشگاه است.
 وی با اعالم اين كه نش��ريه به سه زبان فارسی، 
عربی و انگليس��ی منتش��ر می ش��ود، بيان كرد:  
نخس��تين ش��ماره روز اول نمايش��گاه منتش��ر 
می ش��ود و در ش��ماره دهم و پايانی مروری بر 
9 شماره قبلی خواهيم داشت. در نظر داريم در 
صفحه سه ستونی ويژه يادداشت های خبرنگاران 
حوزه كتاب داشته باش��يم تا نقد و نظرهايشان 
را منتق��ل كنند. س��تون ويژه جه��اد اقتصادی، 
يادداش��ت های مقام های مسئول و اهالی ادبيات 
 ني��ز از ديگ��ر بخش ه��ای تحليلی محس��وب

می شود. 
مدير روابط عموم��ی معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی در پايان اشاره كرد: 
اعض��ای تحريريه و فنی نش��ريه در نمايش��گاه 
مستقر خواهند بود تا با سرعت و دقت بيشتری 

اخبار را پوشش دهند.

نشریه روزانه نمایشگاه کتاب
به سه زبان منتشر می شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي:

دستمزدهاي بازیگران سينما
 باید معقول و منطقي باشد

فروش جهاني
کپي برابر اصل به

6 میلیارد تومان رسید
فروش جهاني فيلم »كپي برابر اصل« ساخته عباس 
كيارستمي در سينماهاي آمريكا  1/5 ميليارد تومان 
و مجموع ف��روش جهاني آن به  ش��ش ميليارد 
تومان رسيد. به گزارش ايسنا،  براساس آمار منتشر 
شده در وب سايت هاي مربوط به فروش جهاني 
فيلم هاي درحال اك��ران، فروش فيلم »كپي برابر 
اصل« در آمريكا طي دو روز گذشته به يك ميليارد 
و  430 ميليون تومان رس��يد. اين فيلم كه از روز 
  11 مارس نمايش خود را در س��ينماهاي آمريكا 
آغاز كرده است، در هشتمين هفته اكران فروش 
 58 هزار دالر را به دست آورد تا مجموع فروش 

آن به  1/104 ميليون دالر برسد.
 با وجود آنكه »كپي برابر اصل« تنها در   57 سينماي 
آمريكا درحال اكران اس��ت، ام��ا روند صعودي 
فروش اين فيلم نش��ان مي ده��د احتماال آمريكا 
رك��ورددار فروش اين فيلم در مقايس��ه با ديگر 
كش��ورهاي جهان خواهد شد و در حال حاضر 
  17 درصد از كل فروش جهاني »كپي برابر اصل« 
را تشكيل مي دهد. با احتساب فروش »كپي برابر 
اصل« در آمريكا، جديدترين ساخته كيارستمي كه 
در جشنواره كن سال گذشته جايزه بهترين بازيگر 
زن را ب��راي ژوليت بينوش به همراه آورد، اكنون 
فروش   چهار ميليارد و   960 ميليون تومان را پشت 

سر گذاشته است.
»كپي برابر اصل« تاكنون در جشنواره هاي متعددي 
چ��ون ريودوژانيرو، ملبورن، نيويورك، ابوظبي و 
شيكاگو نمايش داده شده و به تازگي به جشنواره  
انجمن فيلم آمريكا نيز دعوت شد. اين فيلم اولين 
اثر كيارس��تمي بود ك��ه در خارج از اي��ران و در 
 »MK2« توسكاني ايتاليا فيلمبرداري شد و كمپاني
فرانسه به همراه آنجلو بارباگالو از ايتاليا تهيه كنندگي 
آن را برعهده داش��تند. داس��تان »كپي برابر اصل« 
درباره نويس��نده اي است كه كتابش برنده جايزه 
بهترين ترجمه س��ال شده اس��ت. او براي انجام 
مصاحب��ه مطبوعاتي به فلوران��س آمده و عنوان 
مي كند ايده كتابش را در فلورانس به دست آورده 
است. در اين سفر او با زني كه صاحب يك گالري 
آنتيك است، آشنا مي شود و بحث هاي متعددي 
درباره اصل بودن و كپي بودن اشياي عتيقه ميان آنها 
انجام مي شود و ... . اين فيلم سال گذشته جايزه 
خوشه طاليي جشنواره  فيلم واالدوليد اسپانيا را 

براي بهترين فيلم كسب كرد.

خبر

هشتمين همايش و جشنواره بين المللی تخصصی هنر عكاسی و تصويربرداری، 
دوربين های ديجيتال و تجهيزات وابسته، 31 ارديبهشت تا سوم خرداد در مصالی 
بزرگ امام خمينی)ره( گش��ايش می يابد. به گزارش مهر، اين جشنواره در زمينه 
 جديدترين نوآوری صنعت عكاس��ی و فيلمبرداری از 31 ارديبهش��ت تا سوم

خ��رداد ماه 1390 با حضور بيش از 30 ش��ركت داخلی و 35 نماينده ش��ركت 
خارجی برای هش��تمين بار متوالی در وس��عت بيش از هشت هزار مترمربع در 

زيباترين سالن سرپوشيده مصلی امام خمينی )ره( تهران برگزار می شود. 
هدف از برگزاری اين جشنواره تبادل اطالعات و آشنايی هرچه بيشتر صاحبان 
صناي��ع، تجار و متخصص��ان و عالقه مندان ب��ا آخرين دس��تاوردهای صنعت 

تصويربرداری اس��ت كه با حمايت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران و اتاق 
بازرگانی و صنايع ايران و بلژيك برگزار می شود. بازديدكنندگان از اين جشنواره 
می توانند با دريافت آموزش های علمی و عملی رايگان، در كالس های آموزش 
تخصصی عكاسی، سمينارهای تخصصی، كارگاه های آموزشی جهت آماتورها 
مش��اركت كرده و از برنامه های جنبی اين جشنواره شامل ارائه خدمات آموزش 
و تعمير و سرويس رايگان انواع دوربين عكاسی و تصويربرداری بهره مند شوند. 
همچنين در اين جش��نواره گالری عكس هنرمندان عكاس كش��ورمان نيز برپا 
خواهد ش��د. ازديد ويژه متخصصين از ساعت 12 تا 14 و بازديد ويژه عموم از 

ساعت 14 تا 20 اعالم شده است.

جشنواره بین المللی عکاسی و تصویربرداری برگزار می شود

اسامی آخرين فيلم هايی كه در بخش های رسمی 
جشنواره كن پذيرفته شده اند اعالم شد.به گزارش 
مه��ر از پايگاه اينترنتی س��ينمای اروپ��ا، فيلم های 
»مردان آزاد« س��اخته اس��ماعيل فروكی و انيميشن 
»نابغه ها« ب��ه كارگردانی آنتوان ش��اريرون آخرين 
فيلم هايی هس��تند كه پي��ش از به پايان رس��يدن 
فرصت نهايی در جش��نواره كن پذيرفته ش��ده اند. 

همچنين دو فيلم مستند به بخش نمايش های ويژه 
 جشنواره كن افزوده شده اند. اين دو فيلم عبارتند از

»peur plus jaamais« س��اخته مراد بن ش��يخ 
محصول كش��ور تون��س و »تعميرات ب��زرگ« به 
كارگردان��ی ج��اش تي��كل از آمريكا. ش��صت و 
 چهارمين دوره جشنواره فيلم كن از 11 تا 22 ماه مه
)21 تا 31 ارديبهشت( در جنوب فرانسه برگزار می شود.

آخرین فیلم های پذیرفته شده در جشنواره کن 
معرفی شدند

آگهی تجدید مزایده 

ش��هرداری ورنامخواس��ت در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسالمی ش��هر نسبت به اجرای 
مورد ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

1 – فروش ضایعات فلزی و غير فلزی 
متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت برگه شرایط شركت در مناقصه و مزایده تا 

پایان وقت اداری 90/2/22 به شهرداری مراجعه نمایند.
ضمن��اً كلی��ه هزین��ه ها )چ��اپ آگه��ی و 4% ارزش اف��زوده و ...( ب��ه عهده برن��ده مناقصه 

 

می باشد.
اردشیر محمدی

شهردار ورنامخواست

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان
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