
معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان:

منتظر ابالغ بازنگری طرح 
تفضیلی به شهرداری 

هستیم
نریمانی در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران 
درب��اره بازنگری طرح تفضیلی گفت: طرح های 
جامع و تفضیلی از زمان تهیه تا تصویب و ابالغ 
طرح مدت زمان طوالنی می طلبد که با س��رعت 
تحوالت شهری به ویژه کالنشهرها مطابقت ندارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: مراحل بررسی طرح های 
جامع و تفضیلی طوالنی اس��ت اما به ناچار باید 
طی شود و این موضوع را هم باید درنظر گرفت 
ک��ه در زمان های طوالنی طرح ها ضعیف و کم 
می شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان ضمن بیان این که شهرداری هنوز منتظر 
ابالغ بازنگری طرح تفضیلی است تصریح کرد: در 
این سند کاربری زمین ها، توسعه کالبدی شهر و 
تعیین تکلیف ابالک دوم و ... مشخص شده است. 
نریمانی افزود: مرحله اول این طرح در آذرماه 83 
به تصویب رسید و در سال 84 مرحله دوم شروع و 
به مشاورین ابالغ شد و مرحله تصویب در شورای 
شهر تا اردیبهشت 86 زمان برد و در سال 86 تأیید 
و به طور کامل وارد مرحله بررسی گردید و تا سال 
88 ادامه داش��ت. وی خاطرنشان کرد: حدفاصل 
س��ال 88 تا س��ال 89 فرایند در ش��ورای توسعه 
استان بررسی و تصویب شد. معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری گفت: قول داده شده که ظرف 
دو ماه آینده بازنگری طرح تفضیلی به شهرداری 
اصفهان ابالغ شود اما ما امیدواریم تا یک ماه دیگر 
این کار انجام شود. نریمانی افزود: به محض ابالغ 
این طرح به شهرداری کمتر از 24 ساعت به مناطق 
فرستاده و عملیاتی می شود. وی تصریح کرد: ابالغ 
بازنگری طرح تفضیلی برای شهرداری بسیار مهم 
است چرا که در برخی مسائل تبعات حقوقی پیدا 
 نش��ده اس��ت زیر طبق طرح تصویب شده عمل 
کرده ایم اما به جهت آنکه ابالغ نش��ده در برخی 

موارد باید به سازمان بازرسی پاسخگو باشیم.

معاون توسعه تجارت بازرگاني 
بازرگان��ي  اداره کل  داخل��ي 
بختی��اري گفت:  و  چهارمحال 
امسال پنج مجوز احداث سردخانه 
براي  محص��والت کش��اورزي 
 بخش خصوصي صادر مي شود. 

رحمت اله صفري در کمیسیون تنظیم بازار ... 

ادی��ب در جم��ع خبرن��گاران 
گف��ت: ارزش دالری صادرات 
استان  دس��تی  کاالهای صنایع 
گذش��ته  س��ال  در  اصفه��ان 
است.  بوده  240389151 دالر 
وی اف��زود: این کاالها عبارتند 

از فرش دستبافت، مصنوعات گرانبها ...

در چهارمحال و بختياري؛
 احداث 5 واحد سردخانه 

محصوالت كشاورزي 

معاون صنایع دستی و گردشگری:
 صادرات بیش از 240 میلیون دالر 

صنایع دستی اصفهان در سال گذشته
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 احمدی نژاد: ارتباطات می تواند ابزار 
شکوفایی انسان باشد
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 شهرستان    صفحه 4

رئيس دانشگاه صنعتی:

 بهره برداري از بال دي پژوهشكده فاوا در اصفهان 
صفحه 4

شهرک هاي  شرکت  مدیرعامل 
صنعتي چهارمحال و بختیاري 
صنای��ع  از  حمای��ت  گف��ت: 
کوچ��ک تحقق بخش اش��تغال 
پایدار است. علي باللي اظهار 
داش��ت: در ح��ال حاضر این 

اس��تان دو درصد از جمعیت کل کشور را در برگرفته است، این در 
حالي است که با ایجاد...

مدیرعامل شهرك هاي صنعتي  چهارمحال و بختياري:
ایجاد اشتغال پایدار در گرو حمایت

از صنایع كوچك

 شهرستان    صفحه 4

وزیر خارجه:
 اكو باید پروژه محور باشد 
نه گفتگو محور

 شهرستان    صفحه 4

1- مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و 
بختیاری

میلیمتر   350 سایز  آبرسانی  فوالدی  لوله  خرید  مناقصه:  موضوع   -2
شاخه 12 متری دو سر کونیک تولید داخل نو با ضخامت 6/4 میلیمتر 

st - 37به متراژ 2000 متر طول
بانکی  ضمانتنامه  مبلغ  عمرانی-  منابع  محل  از  اعتبار:  محل   -3

100000000 ریال می باشد.
4- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه و آخرین آگهی 
فیش  تولیدکننده  های  از شرکت  نمایندگی  نامه  یا  شرکت  تغییرات 
واریزی به مبلغ 200000 ریال به حساب سیبا 0105547714007 
5- محل دریافت اسناد: شهرکرد میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت تلفن 03813342497 
تحویل  تاریخ  لغایت 90/3/2  اسناد 90/3/31  واگذاری  تاریخ   -6
بازگشایی  تاریخ   90/3/12 مورخ  صبح   13 ساعت  مناقصه  اسناد 
پیشنهادات  اعتبار  تاریخ  ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 90/3/16- 
شش ماه پس از پیشنهاد قیمت کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
www.abfa-chm.com- http//:iets.mporg.ir :سایت منتشرکننده

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

روابط عمومي شهرداري اصفهان

سومین قهرمانی تیم فوتبال 

فوالدمبارکه سپاهان در مسابقات 

فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 

را به مدیران، مربیان، بازیکنان و 

مردم شریف اصفهان تبریک عرض 

می نماییم. 

روابط عمومی آب و فاضالب استان چهار محال و بختیاری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 18 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

روسیه و تهدیدی به نام سپر دفاع موشکی

جهان نما

پس از پایان یافتن جنگ سرد کمتر کسی 
قب��ول دارد که ابعاد آن ب��ه طور کامل در 
میان دو کش��ور روس��یه و آمریکا از بین 
رفته است. در طی سال های اخیر اگرچه 
آمریکا در منطقه حضوری پررنگ داشته 
است اما از هر فرصتی برای چنگ و دندان 
نشان دادن به دشمن قدیمی خود نیز بهره 
برده است. حضور در حیاط خلوت روسیه 
یعنی کشورهایی مانند رومانی و لهستان و 
نیز کشورهای استقالل یافته شوروی سابق 
و البته پایگاه ها و پیمان های نظامی با این 
کشورها از جمله تهدیداتی است که روسیه 

را به واکنش های گاه تند وادارد.
مهم ترین موضوع مورد مناقشه در روابط 
اخی��ر ای��ن دو کش��ور بحث س��پر دفاع 
موشکی آمریکاست... سپر دفاع موشکي 
نامي است که بر ادامه برنامه دولت آمریکا 
موسوم به طرح دفاع استراتژیک گذاشته 
شده است. سابقه برنامه اي براي استقرار 
سیستم انهدام موشک هاي اتحاد جماهیر 
ش��وروي س��ابق - و بعد چین - قبل از 
اصاب��ت آنها به هدف هاي خود در خاک 
ایاالت متحده، به دهه 1950 باز مي گردد. 
اما در دهه 1980 بود که این برنامه به عنوان 
تالشي براي تحت پوشش قرار دادن تمامي 
 خاک ایاالت متحده مطرح ش��د. در اوایل
دهه 1980، رونالد ریگان، رئیس جمهوري 
وقت آمریکا، برنامه گس��ترده اي را تحت 
عنوان طرح دفاع اس��تراتژیک )و معروف 
به جنگ س��تارگان( براي حفاظت از این 
کشور در برابر حمالت موشک هاي حامل 
کالهک اتمي مطرح کرد که به گفته برخي 
ناظران، در نهایت مي بایست به ناکارآمدي 
و حذف تمامي زرادخانه هاي هس��ته اي 
در جهان منجر شود. بر اساس این طرح، 
یک سیس��تم کامل راداري براي ردگیري 
و انهدام موش��ک هاي ش��وروي سابق - 
قب��ل از اصابت آنها به ه��دف در آمریکا 
- تمامي خاک آمریکا را تحت پوش��ش 
قرار مي داد.این برنامه در س��ال هاي بعد 
از زمام��داري رونالد ریگان به طور جدي 
 دنبال نشد اما در سال 2002، جورج بوش،
رئیس جمهوري آمریکا، اعالم کرد ایاالت 
متحده برنامه دفاع موش��کي را با جدیت 
دنبال خواه��د کرد. همزمان، دو کش��ور 
انگلیس و دانمارک نیز با ارائه تس��هیالتي 
براي اس��تقرار سیس��تم ه��اي راداري و 
موشکي، از آمریکا خواستند این دو کشور 
را نیز تحت پوشش سپر دفاع موشکي قرار 
 دهد.  امروز این طرح به یکی از جدی ترین
برنام��ه های نظامی آمری��کا و ناتو تبدیل 
ش��ده اس��ت. کارشناس��ان براین باورند 
که ه��ر چن��د آمریکایي ها در راس��تاي 
سیاس��ت فرافکن��ي مش��کالت خ��ود 
اع��الم کردند این س��امانه با هدف مقابله 
ب��ا تهدید موش��کي برخي کش��ورهاي 
 منطقه، در ش��رق اروپا مس��تقر مي شود
ولي مقام هاي مس��کو ب��ا رد این ادعاها، 
اس��تقرار این سامانه را اقدامي براي کنترل 
و تسلط بر سیستم موشکي خود توصیف 

کردند. 
 در س��ال ه��ای اخی��ر برنامه هس��ته ای
ایران و کره ش��مالی و جنجال هایی که از 
جانب آمریکا بر سر این موضوع به راه افتاده 
 است بهترین بهانه برای سلطه جویی های
منطقه ای آمریکا بوده است. آمریکا تهدید 
 اعضای ناتو و اسرائیل در برابر موشک های
دورب��رد ایران را ه��دف امنیتی این طرح 
اعالم کرده است اما مقام هاي روسیه از این 
استدالل نتیجه مي گیرند که برنامه مشترک 
ناتو و آمریکا - به ویژه مرحله چهارم آن 
که توان رهگیري موش��ک هاي بالستیک 
را دارد- بی��ش از آنکه س��پري در مقابل 
ایران باش��د تهدیدي براي روسیه است و 
به همی��ن دلیل متقاباًل تهدید کرده اند که 
موشک هاي اسکندر را در سن پترزبورگ 
نزدیکي خاک اروپا مس��تقر خواهند کرد. 
اگرچه دو کشور در سال های اخیر بارها 
بر روند کاهش تسلیحات خود تأکید کرده 
و حتی پیمان های استارت را نیز به امضا 
رس��اندند اما  روس��یه بر داشتن ضمانت 
حقوق��ی از جانب آمریکا برای   اس��تفاده 
نشدن  از  سامانه  ضد موشکي  اروپایي  علیه 
 نیروهاي  راهبردي  هسته اي آن کشور تأکید 
می کند. موضع روسیه در قبال استارت با 

سیستم سپر دفاع موشکی اروپا گره خورده 
اس��ت. در بیانیه روسیه که پس از امضای 
پیمان اس��تارت در پراگ منتشر شد آمده 
است: توافق میان روسیه و آمریکا تا زمانی 
که سپر دفاع موشکی آمریکا برای قدرت 
اس��تراتژیک اتمی روسیه تهدیدی نباشد، 
معتبر اس��ت.حتی دیمتری م��دودوف تا 
آنجا پیشرفت که در اجالس سران ناتو در 
لیسبون پرتغال، پیشنهاد همکاري روسیه را 
در اجراي طرح سپر دفاع موشکي در اروپا، 
مطرح کرد اگر چه مذاکرات برای راهبردی 
کردن این طرح بی نتیجه ماند. با این همه 
مس��کو درصورتی که ش��ریک با حقوق 
مساوی با ناتو وآمریکا بشود، حاضراست 
از بی اس��اس بودن تهدید احتمالی ایران 
چشم پوشی کند، ازطرف دیگر اگرغرب 
نگرانی های روس��یه درزمینه ایجاد سامانه 
پدافندی موشکی دراروپا را نادیده بگیرد 
هم مدودی��ف وهم پوتین گفت��ه اند که 
درآن صورت احتمال آغاز مسابقه جدید 
تسلیحاتی را می توان پیش بینی کرد. روسیه 
با داشتن برخی از منافع مانند درخواست 
برای عضویت در سازمان تجارت جهانی 
و نیز مشکالت دیگر اقتصادی با اقتدار در 
برابر آمریکا به مقابله بر نمی خیزد و فقط به 
جنجال تبلیغاتی بسنده می کند اما اگر خطر 
جدی شود روسیه قادر است واکنش تندی 
نش��ان دهد چنانکه مدودف نیز از قبل به 
غرب هشدار داده بود اگر روسیه درنهایت 
نتواند مکان متناسب برای خودش در این 
سیستم پیدا کند برای جلوگیری از کاهش 
قابلیت نیروهای استراتژیک هسته ای خود 

اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.
آمریکا اگر تعهدات خود در قبال عراق و 
افغانستان را عملی سازد به زودی باید به 
حضور نظامی خود در منطقه پایان دهد و با 
 شرایط پیش آمده در منطقه در طی ماه های
اخی��ر و دگرگون��ی ه��ای روی داده در 
کشورهایی که محل نفوذ و اقتدار آمریکا 
بود این کش��ور به جایگاهی برای حضور 
خود در آس��یا نیاز دارد. ترس از ایران که 
به راحتی توسط آمریکا در میان کشورهای 
خاورمیانه و آسیای میانه ترویج می شود 
زمینه را برای حضور یک نیروی برتر فراهم 
می نماید و درست به همین دلیل است که 
هر روز ش��اهد ایجاد پیم��ان های جدید 
نظامی میان آمریکا و کش��ورهای آسیای 
میانه مانند ترکمنستان و قرقیزستان هستیم. 
توجه به نگاه سنتی سیاست خارجی روسیه 
پس از جنگ س��رد اروپا جزء حوزه های 
امنیتی این کشور است و باید از تهدیدات 
جدی بر علیه روسیه خالی باشد درست 
به همین دلیل  در طی هفته گدشته شاهد 
واکنش های تند نسبت به امضای توافقنامه 
ایجاد سپر دفاع موشکي آمریکا در روماني 
هستیم مقامات کرملین روز بعد از امضاي 
توافقنامه دو جانبه واشنکتن بخارست، با 
صدور بیانیه شدید الحني اعالم کردند که 
مسکو دست به اقدام متقابل خواهد زد  و 
حتی دیروز سرگئي ریابکوف  معاون وزیر 
امور خارجه روس��یه در نشست شوراي 
کارشناسي مربوط به مشارکت روسیه-ناتو 
در طرح ایجاد س��امانه دفاع ضد موشکي 
در دوم��اي دولتي این کش��ور اعالم کرد، 
اگر آمریکا به اس��تقرار س��امانه هاي دفاع 
ضد موش��کي خود در خاک کشورهاي 
اروپای��ي ادام��ه دهد، روس��یه این حق را 
براي خود قائل خواهد شد تا از توافقنامه 
جدید کاهش تسلیحات راهبردي )موسوم 
به پیمان استارت-3( خارج شود. روسیه 
امروز با مشکالت متعددی که دارد خود را 
تا سطح یک قدرت درجه دوم برای جهان 
معرفی می کند و این برای مسکو که داعیه 
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا را در عرصه 
بین المللی دارد مطلوب نیس��ت. روشن 
اس��ت که ناتو می خواهد یک سیس��تم 
جداگانه مس��تقل برای مقابله با تهدیدات 
خارجی از جمله تهدید موش��کی روسیه 
ایجاد کند. حتی در خوشبینانه ترین حالت 
اگر در حال حاضر هدف ناتو روسیه نباشد 
ولی هیچ تضمینی نیست که در آینده نیز 
نباشد. بنابراین ناتو می خواهد سیستمی 
داش��ته باش��د که در صورت نیاز اهداف 
جدید برای آن تعریف کند بدون این که با 

مشکل و مانع روسیه برخورد نماید. 

جهان نما

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت ارتباطات در 40 سال گذشته تاکید کرد: 
برای یک خط تلفن حدود ش��ش س��ال باید در صف تقاضا می ماندیم اما 
هم اکنون خرید یک تلفن ظرف یک روز و با قیمت 50 هزار تومان ممکن 

است اما تقاضایی برای آن وجود ندارد.
محمود احمدی نژاد در مراس��م روز جهانی ارتباطات و فناوری اطالعات 
که در س��الن اجالس سران برگزار ش��د با اشاره به پیشرفت های ارتباطی 
با فناوری اطالعات گفت: خاطرم اس��ت که در 48 س��ال پیش اگر کسی 
به ماموریتی چند ماهه می رفت تا زمانی که برگردد کس��ی از حالش خبر 
نداش��ت. بارها اتفاق افتاده بود که در س��ایر نقاط دنیا حوادث و اتفاقات 
علمی بوقوع می پیوست اما اخبار آن به کندی و با فاصله به بقیه دنیا اعالم 
می ش��د. اما با وجود مخابرات در ارتباطات هم اکنون تمامی مس��یرها به 

راحتی در دسترس است.
وی با بیان این که برای خرید یک تلفن ثابت منزل ما در نارمک حدود پنج سال 
 در انتظار بودیم گفت: آن زمان در محله یک نفر تلفن داشت و مابقی همسایه ها
از آن استفاده می کردند. اما هم اکنون 40 میلیون ظرفیت نصب شده تلفن 
 ثاب��ت با قیمت 50 هزار تومان وجود دارد اما مش��تری برای خرید وجود 

ندارد.
احم��دی نژاد در م��ورد وضعیت موبایل نیز با اش��اره ب��ه این که فروش 
 موبایل بورس س��فته بازی تلقی می ش��د ادام��ه داد: در یک دوره ای در
سال 76 و 77 تلفن موبایل قیمتش 2/5 میلیون تومان بود اما االن با کلی پول 
 تبلیغاتی که اپراتورها خرج می کنند یک خط سیم کارت 10 هزار تومان است با
 پنج هزار تومان شارژ اولیه و 150 دقیقه مکالمه رایگان. هم اکنون در دکه های
روزنامه فروشی می توان یک سیم کارت هم خرید و هم یک سیم کارت 

جایزه برد.
وی ب��ا اش��اره به جهش های فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات در تولید و 
بکارگی��ری تحقیقات و پژوهش گفت: ما می توانیم در مرز توانایی جامعه 

بشری در این بخش حرکت کنیم.
رئی��س جمهور ب��ا بیان این که ای��ن ظرفیت در ایران وج��ود دارد اظهار 
امیدواری کرد که برنامه های فناوری ارتباطات و اطالعات در برنامه پنجم 

زودتر از موعد مقرر انجام پذیرد.
احمدی نژاد در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به نقش ارتباطات 
و اهمیت آن در حقیقت ذهن بش��ر خاطرنشان کرد: یک لحظه ذهن خود 
را در حقیقت انس��ان ببرید. انس��ان آن موجودی است که خدای متعال به 
عنوان خلیفه در زمین خلق کرده و بر این اس��اس توانمندی در تمام ابعاد 

به بشر داده است.
رئی��س ق��وه مجریه با بیان این که ه��ر چقدر میزان دایره ارتباطات بش��ر 
 گسترش یابد فرصت شکوفایی ارتباطات الهی اش بیشتر می شود ادامه داد:

در این راستا افق نگاه انسان نیز افزایش می یابد.
وی ب��ا بیان این که از هر فرصتی می توان به انواع مختلف اس��تفاده کرد، 
گفت: ارتباطات می تواند ابزاری در خدمت ش��کوفایی یا س��قوط انسان 

باش��د. بر این اساس مرور جامعه اسالمی نشان می دهد که حقیقت اصلی 
انسان زمانی بروز می کند که همه تعلقات و تعصبات خود را برطرف کند 
و به درجه ای از انس��انیت برسد که حلقه های متعصب انسانی را شکسته 

و رو به تعالی قدم بردارد.
رئیس جمهور با بیان این که کس��انی که در کار ارتباطات مش��غول هستند 
نباید در ذهنش��ان تنها توجیه اقتصادی را دستاورد ارتباطات بدانند گفت: 
بش��ریت بسیار باالتر از نگاه اقتصادی است و می توانند در مسیر کمال با 

بسترهای ارتباطی به اتصال الیتناهی برسند.
وی با اش��اره به شبکه های ارتباطی بی واسطه که از سوی برخی ها برای 
تبدیل نوع فرهنگ در خانواده های ایرانی در کش��ور تحمیل ش��ده است 
 ادام��ه داد: اینه��ا می خواهند س��لطه خود را به فرهنگ کش��ور ما تحمیل
کنن��د ام��ا آرمان و نگاه ما متفاوت اس��ت و آینده ما ب��ا آنها تفاوت هایی 

دارد.
احم��دی نژاد ادام��ه داد: یکی از ابزارهای تحقق آرمان ایرانی - اس��المی 
همین شبکه های ارتباطی و اطالعاتی است که اراده ما را برای رسیدن به 

این مهم چند برابر می کند.
رئیس جمهور با بیان این که س��رعت رش��د فناوری در عرصه ارتباطات 
ش��بیه نور است یادآوری کرد اولین تلفن های موبایل دو کیلو وزن داشت 
اما االن یک دس��تگاه تلف��ن موبایل با حجم و اندازه بس��یار کوچک تمام 
مختص��ات اطالعات را نمایش می دهد و ظرفی��ت حفظ اطالعات را در 

یک سلول خواهد داشت.
 وی گفت: هم اکنون برخی کشورها اطالعات را در پوست خود ذخیره می کنند
که این ذخیره س��ازی اطالعات نش��ان از افق حداکثری ارتباطات در دنیا 

دارد.

خاطرات احمدی نژاد از تلفن و موبایل

 احمدی نژاد: ارتباطات می تواند ابزار 

شكوفایی انسان باشد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مخالف یمنی فاش کرد:
ارتباط پنهانی طوالنی عبدا... صالح با سازمان 

جاسوسی اسرائیل
یکی از مخالفان دولت یمن طی اظهاراتی از روابط پنهانی دیکتاتور این کشور با 

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی)موساد( طی 33 سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری براثا، »صفوان االش��عری« در یک کنفرانس خبری اظهار 
داشت : سرنگون نشدن  عبدا... صالح تاکنون به دلیل ارتباط وی با موساد )سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی( طی 33 سال گذشته بوده است که همواره ادامه 
داشته است. وی در ادامه این نکته را فاش کرد که رژیم صالح در سرکوب قیام 
مردمی یمن از سالح های آمریکایی استفاده می کند و این امر تحت فشارهای 

البی صهیونیست ها در آمریکا صورت می گیرد.
این مخالف یمنی که هم اکنون در لندن سکونت دارد با بیان این که هیچ قبیله ای 
از عبدا... صالح حمایت نمی کند و تنها آمریکا خواهان بقای وی است، گفت: 
آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای حمایت از دیکتاتور و باقی ماندن 
وی در قدرت تحت فشار قرار داده است و در صورتی که وی از قدرت کنار رود 
تالش خواهد کرد یکی از فرزندان یا نزدیکان وی را در راس حکومت بگمارد.

در ساحل غزه روی داد؛
شلیك نیروهای رژیم اسرائیل به كشتی 

امداد رسانی مالزی
یک سخنگوی سازمان صلح جهانی پردانا مالزی از شلیک نیروهای اسرائیلی به 
کشتی امدادی مالزی به مردم غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوآ، به گفته 
 این فعال حقوق بشر نیروی دریایی رژیم صهیونیستی این کشتی حامل کمک های
انسانی که به سمت ساحل غزه در حرکت بود را محاصره و پس از مورد هدف 

قرار دادن آن سعی در تغییر مسیر آن  به سمت ساحل مصر داشت.
منابع خبری در این زمینه اعالم کردند که کش��تی امداد رسانی مالزی با عدم 
تبعیت از این دستور نظامیان صهیونیست به راه خود ادامه داده است. بر اساس 
این گزارش11 خبرنگار و فعال ضد جنگ شامل هفت مالزیایی دو هندی و 
دو ایرلندی در این کشتی بودند که هیچ کدام از آنها آسیب ندیده اند. سازمان 
صلح جهانی پردانا مالزی از سال 2003 به ریاست ماهاتیر محمد نخست وزیر 
پیش��ین مالزی با هدف مبارزه علیه جنگ و کشتار و حمایت از مردم مظلوم 

فلسطین فعالیت می کند. 

ابهام ها در مورد ماجراي استروس کان ادامه دارد
قرباني اقدام استروس كان كیست؟

دستگیري دومینیک استروس کان رئیس صندوق بین المللي پول به اتهام تجاوزبه 
خدمتکار هتل سوفیتل درنیویورک، با ابهام هایي که دارد، همچنان موضوع بحث 
رسانه ها است اما این بار ابهام ها بر سر هویت زني است که ادعا مي کند به او 
تجاوز شده ولي اطالعات چنداني درباره او در دست نیست. تاکنون تصویري از 
این زن منتشر نشده و رسانه هاي فرانسه که در 24 ساعت گذشته گزارش هایي 
را به این موضوع اختصاص دادند، تنها تصاویري از محل سکونت او و یا اتاق 

2806 هتل سوفیتل نیویورک را نمایش داده اند. 
این رس��انه ها اعالم کردند که درهاي خانه این زن از روز ش��نبه بسته است و 
معلوم نیس��ت که آیا او در خانه اس��ت و در را باز نمي کند یا در جاي دیگري 

است و در کجا؟ 
برخي از این رسانه ها با انتشار تصاویري از اتاق 2806 که دومینیک استروس 
کان روز 24 اردیبهشت)14 مي( چند ساعت را در آن گذرانده بود، مي پرسند 
خدمتکار این هتل که گفته شده استروسکان به خاطر تعرض جنسي شکایت 
کرده اس��ت، کیست؟ و سپس در پاسخ به س��وال خود به اطالعاتي که پلیس 
نیویورک داده، استناد مي کنند. به گفته پلیس نیویورک، وي زني 32 ساله است و 
آنگونه که همسایه هاي وي در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز عنوان کرده اند، 
آفریقایي و گینه اي تبار است.  نام اوفلیا نخستین نامي بود که از وي در اینترنت 
انتش��ار یافت اما اطالعات جدید بیان کننده آن اس��ت که فرد شاکي آئه في نام 
دارد. گفته شده که وي در محله پر جمعیت برانکس نیویورک زندگي مي کند و 
دختري 15 ساله دارد. افرادي که رسانه هاي فرانسوي و آمریکایي با آنها مصاحبه 

کرده اند، وي را زني مهربان و یک همسایه خوب توصیف مي کنند. 
یکي از همسایگان گفته است که او هیچگاه براي کسي مشکل ایجاد نکرده است و 
رئیس هتل سوفیتل نیز با اعالم این که این زن خدمتکار از سه سال پیش در این هتل 
 کار مي کند، گفته است که از کار وي رضایت دارد.  همکاران این زن نیز گفته اند

که وي از کارکنان جدي هتل است که سابقه بدي ندارد. جالب اینجا است که 
پلیس نیویورک نیز برخالف بقیه موارد مش��ابه هیچ عکس��ي از این زن منتشر 
نکرده است. در هر حال هنوز در این زمینه که اتهام وارد شده بر استروس کان 
صرف نظر از این که واقعیت داشته یا نداشته باشد با چه اهدافي صورت گرفته، 
یا با چه نیتي افشا شده است، روشن نیست. اما ابهام هاي جدي در این ماجرا 
 وجود دارد. برخي، این رویداد را با نقش و مسئولیت او در صندوق بین المللي
پول و نگاه و دیدگاه آمریکا در این زمینه و برخي دیگر یا رقابت هاي انتخاباتي 

زود هنگام فرانسه مربوط مي دانند. 
دومینیک استروس کان مهره قوي تر سوسیالیست هاي فرانسه، یک یهودي و 
مهم ترین رقیب نیکال سارکوزي در انتخابات آینده ریاست جمهوري فرانسه به 
شمار مي آید. هرچند گفته مي شود شاید یهودي بودن او در مقایسه با تمایالت 
و خدمتگذاري سارکوزي به رژیم اسرائیل نتواند به موفقیت او در برابر سارکوزي 
 کمکي بکند. با این حال گمان مي رود با نامزدي او در انتخابات آتي ریاست جمهوري

فرانسه از س��ویي جناح چپ مخالف دولت، به رغم رقابتهاي دروني که میان 
 دیگر نامزدهاي آن جریان دارد، فرصتي را براي بازیابي انسجام از دست رفته اي
که مدتها در طلب آن تالش مي کند، به دست مي آورد و از سوي دیگر این جناح 
امید دارد که با استفاده از این انسجام بعد از نزدیک به پانزده سال دوري از مسند 
ریاست جمهوري بتواند بار دیگر به این منصب دست یاند. امري که بي تردید 
خوش��ایند سارکوزي نیست و به جز در فرانسه که در سال هاي اخیر از جناح 
راست نا امید شده است، در سطح اروپا نیز اثراتي را بر جاي خواهد گذاشت.  

آژانس بین المللي انرژي اتمي كارشناس
به ژاپن اعزام مي كند

آژانس بین المللي انرژي اتمي اعالم کرد که یک هیات متشکل از کارشناسان 
بین المللي و آژانس به ژاپن اعزام مي شوند.

آژانس بین المللي انرژي اتمي در بیانیه اي که منتش��ر ش��ده است، نوشت: 
براساس توافق انجام شده بین آژانس بین المللي انرژي اتمي و دولت ژاپن، 
یک هیأت 20نفره متش��کل از کارشناس��ان بین المللي و آژانس بین المللي 
انرژي اتمي از کش��ورهاي مختلف ، از تاریخ 24ماه مي تا 2ژوئن امس��ال به 
ژاپن سفر خواهند کرد. در این بیانیه آمده است که این هیأت به ریاست مایک 

وایتمن رئیس اداره بازرسي از تأسیسات هسته اي بریتانیا خواهد بود.
آژانس بین المللي انرژي اتمي مي نویس��د: مأمویت این کارشناسان، ارزیابي 
مقدماتي از مسائل مرتبط با ایمني نیروگاه هسته اي فوکوشیما دائیچي که براثر 
زلزله و سونامي در ژاپن آسیب دیده است، مي باشد. این بیانیه مي نویسد: در 
این ماموریت کارشناسان با حادثه اتمي فوکوشیما از نزدیک آشنا خواهند شد 
و تجارب و تخصصات خود را در این زمنیه با مقامات ژاپني در میان خواهند 
گذاشت. آژانس در این بیانیه نوشت که رئیس این هیأت، نتایج این مأموریت 
را در کنفرانس ایمني هسته اي که توسط آژانس بین المللي انرژي اتمي در 

تاریخ 20تا 24ماه ژوئن برگزار خواهد شد ارائه خواهد کرد.

شكایت مردمي و اقدام شهرداري انجام شد؛
جمع آوري 35 دكل مخابراتي در تهران

مدیرعام��ل ش��رکت ارتباط��ات ش��هر 
ش��هرداري تهران از جمع آوري 35 دکل 
مخابراتي در تهران از سوي این شهرداري 
 به دنبال ش��کایت هاي مردم��ي خبر داد.
هادي عباس��علي با بی��ان این که وضعیت 
نصب آنتن هاي مخابراتي مناسب نیست، 
 افزود: شهرداري تهران پس از شکایت هاي
مردم��ي در خصوص نص��ب آنتن هاي 
مخابراتي در میان بافت هاي مسکوني، در 
س��ال 89 اقدام به جمع 35 آنتن مخابراتي 
مزاحم در تهران ک��رد. وي با بیان این که 

نصب آنتن هاي مخابراتي در تهران نیاز به 
مکان سنجي کارشناسي دارد، اظهار داشت: 
در سال هاي قبل، آنتن هاي مخابراتي در 
هر مکاني نصب شده، مشکالتي را براي 
شهر همراه داشته است. مدیرعامل شرکت 
ارتباطات شهر شهرداري تهران در حالی که 
یک شرکت در س��ال 86 براي ساماندهي 
نصب آنت��ن هاي مخابرات��ي در پایتخت 
تأسیس شده است، گفت: بعد از ایجاد این 
شرکت، نصب هر گونه تجهیزات مخابراتي 

در تهران با مجوز این شرکت بوده است. 

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئیس کل بانک مرک��زی گفت: با اجرای برنامه حذف صفرها از واحد پولی 
کشور چاپ اسکناس 50 هزار تومانی که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت 
متوقف شد. محمود بهمنی در حاشیه همایش سیاست های پولی و ارزی مبنی 
بر این که آیا با برنامه حذف صفرها از پول ملی چاپ اسکناس درشت متوقف 
شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به این که قرار است حذف صفرها 
در پول ملی انجام ش��ود فعاًل برنامه چاپ اس��کناس های درشت را متوقف 
 کردیم، این در حالی است که چاپ اسکناس درشت را در دستور کار داشتیم.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی که چاپ اسکناس 50 هزار تومانی به جای 
چک پول 50 هزار تومانی در دستور کار قرار داشت، افزود: با توجه به توقف 
انتشار اسکناس درشت، برنامه جمع آوری چک پول های 50 هزار تومانی نیز 

متوقف شده است.
وی با اشاره به جمع آوری و پشت نویسی چک پول های 100 هزار تومانی 
گفت: پی��ش از این بانک مرکزی عنوان می کرد که باید چک پول های 100 
هزار تومانی پشت نویسی و از چرخه خارج شوند، زیرا گردش پولی کشور را 
دچار سختی می کنند اما با مخالفت برخی ها مواجه شدیم، این در حالی است 
که سازمان های نظارتی پس از آن در ارسال نامه هایی به بانک مرکزی اعالم 

کردند که باید این چک پولها پشت نویسی شوند.
بهمنی با تأکید بر این که در حال حاضر چک پول های 100 هزار تومانی از جریان 
اقتصادی و پولی کشور خارج شده اند تصریح کرد: این کار با یک برنامه ریزی 
 صورت گرفت در عین حال می توانیم با برنامه ریزی چک پول های 50 هزار تومانی
 را نیز از گردونه خارج کنیم. وی با بیان این که چاپ اسکناس های ریز هزینه ها
را برای کشور باال می برد، هزینه چاپ هر قطعه اسکناس در کشور را 38 تا 50 
 تومان عنوان کرد و افزود: سرانه اسکناس در ایران نیز بسیار باالست و به 100 برگ

می رسد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که انتشار اسکناس های کوچک و 
 همچنین سکه های ریز معنا ندارد، گفت: هزینه چاپ و تولید اسکناس و سکه های
ریز بیش از هزینه مبادالتی آنهاست. به گفته وی ضرب سکه های 50 ریالی و 
100 ریالی معنا ندارد، زیرا مشاهده می شود که به عنوان مثال در شرق تهران 
200 تن سکه خرد ذوب شده است این امر نشان می دهد که نیکل این سکه ها 

به مراتب دارای ارزش بیشتری نسبت به ارزش مبادالتی آن است.
بهمنی در خصوص دالیل عدم اعالم رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی گفت: 
 در خصوص نرخ رش��د اقتصادی اختالف نظرهایی بین برخی وزارتخانه ها
و بانک مرکزی وجود داشت و بانک مرکزی نیز نمی خواست در محاسبات 
خود این نرخ را اعالم کند. وی با تأکید بر این که در آینده بسیار نزدیک و پیش 
از ش��ش ماهه اول سالجاری نرخ رشد اقتصادی کشور را اعالم خواهیم کرد، 
گفت: به طور قطع اعالم این نرخ بدون هیچ گونه دستکاری صورت خواهد 
گرفت. بهمنی تأکید کرد: بانک مرکزی کوچکترین رقمی به نرخ رشد اقتصادی 
اضافه نخواهد کرد، زیرا محاس��بات این بانک بسیار دقیق است به طوری که 
حدود 70 نفر دکترای اقتصاد در بانک مرکزی این نرخ ها را محاسبه می کنند؛ 
بنابراین ش��رافت کاری خود را زیر سئوال نمی برند. رئیس کل بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: بانک جهانی به دلیل اعالم نرخ رشد اقتصادی صفر درصد برای 
ایران عذرخواهی کرده و اعالم نموده که این نرخ را اصالح خواهد کرد. بهمنی 
از اجرای برنامه ای برای چک های برگشتی خبر داد و گفت: بر این اساس قرار 
اس��ت تنها به افرادی که تعداد چک های برگشتی آنها در حداقل ممکن قرار 

دارد دسته چک بدهیم.
وی با بیان این که برای ارائه دسته چک ها نیز مبلغ معینی تعیین خواهد شد، 
تصریح کرد: به عنوان نمونه فردی که امروز در بانک برای دریافت دسته چک 
حس��اب باز می کند دلیل ندارد که دس��ته چک پنجاه یا 100 برگی دریافت 
نماید این در حالی است که فقط دسته چک ها را به مصرف کنندگان واقعی 

خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که نظارت بر سیس��تم بانکی توس��ط 
بانک مرکزی دگرگون خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها قرار است 
به تخلفاتی که در سیستم بانکی و پولی کشور صورت می گیرد در وهله اول 
اخطار داده شود یعنی برای اولین بار به بانک ها اخطار داده می شود در وهله 
دوم می��زان ذخایر قانونی آنها افزایش می یابد و در وهله س��وم به مدیرعامل 
آنها اخطار داده می شود و در نهایت بانکها، موسسات اعتباری، صندوق ها و 
صرافی های متخلف تعطیل خواهد شد و شکی در این موضوع نداشته باشید. 

وزیر خارجه:

 اكو باید پروژه محور باشد نه گفتگو محور

آمارها را دستكاری نمی کنيم
رئیس كل بانك مركزی: چاپ اسکناس 50 هزار تومانی منتفی شد

وزیر امور خارجه جمهوري اسالمي ایران با تأکید 
بر این که پروژه ها در س��ازمان اکو باید به عنوان 
مسأله اصلي مطرح باش��د، گفت: سازمان اکو را 
باید به س��متي ببریم که به ج��اي گفتگو  محور 
 ب��ودن پروژه محور باش��د. علي اکبر صالحي، در

بیس��ت و یکمین اجالس ش��وراي برنامه ریزي 
منطقه اي سازمان همکاري اقتصادي )اکو( افزود: 
از منطقه اکو به عنوان قلب دنیا یاد مي شود و اگر 
بر اساس مساعي و همکاري هاي جمعي با نگاه 
برد- ب��رد همه طرف ها حرک��ت کنیم، به طور 
یقین آینده اکو درخشان خواهد بود. وي با طرح 
این س��وال که چرا این س��ازمان دیرپا متناسب با 
نیاز مردم کش��ورهاي عضو نتوانسته حرکت کند 
و ب��ه آرمان ها و اهداف خود دس��ت یابد؟ اظهار 
داش��ت: طبق آم��ار کارشناس��ان وزارت خارجه 
در س��ال 2009، 630 میلیارد دالر روابط تجاري 
کشورهاي اکو با جهان بوده است که از این میزان 
320 میلی��ارد دالر آن صادرات و 310 میلیارد آن 
واردات بوده اس��ت که از مجم��وع آن 7 درصد 
متعلق به تجارت بین اعضاي اکو مي باشد. وزیر 

ام��ور خارجه با یادآوري این که کش��ورهاي اکو 
قرن ها زندگي مس��المت آمیز با یکدیگر داشته و 
اخت��الف ایدئولوژیک هم ندارند، اضافه کرد: اما 
باید همچنان منتقد خود باش��یم که چرا به میزان 
شایسته این سازمان در مسیر اهداف و آرمان هایش 
حرکت نمي کند. صالحي اکو را به عنوان سازمان 
تأمین کننده نیازهاي مادي ملت هاي عضو دانست 
و ادامه داد: ضروري است در ارتباطات اقتصادي 
و تجاري مان بازنگري شود که این موضوع نیاز به 

یک اراده سیاسي محکم دارد. 
وزیر امور خارجه توهم سیاسي را یکي از عللي 
دانست که تا به امروز اکو را در رسیدن به اهدافش 
به تأخیر انداخته است گفت: بسیاري از اختالفاتي 
که میان کشورهاي عضو وجود دارد واقعیت ندارد 
و تنها یک توهم سیاس��ي است که براساس این 
توهم، اختالف آغاز مي ش��ود و به کلنجار رفتن 
با یکدیگ��ر مي پردازیم. وي ادام��ه داد: از جمله 
این اختالف��ات و توهم ها نگران��ي از آن چیزي 
اس��ت که به نام اسالم هراس��ي و یا ایران هراسي 
در دنیا و منطقه خلیج فارس ایجاد کرده اند؛ اینها 

واقعیت ندارد و براس��اس یک سري توهم ایجاد 
شده است. صالحي در ادامه سخنان خود به ارایه 
راهکار پرداخت و تصری��ح کرد: باید در جهت 
مصون س��ازي خود از تأثیرات مخ��رب دیگران 
حرکت کنیم به عن��وان مثال در مبادالت تجاري 
میان اعضا مرسوم است که از یورو یا دالر استفاده 
شود اما این مس��أله باعث مي شود هر وقت آنها 
اراده کنند و ببینند تجارت ما رونق پیدا کرده است 

موانعي را بر سر راه ما قرار دهند. 
وي ب��ا تأکید ب��ر این که باید به س��رمایه گذاري 
مش��ترک و تأمین منابع مالي آن توجه ویژه شود، 
افزود: براي مبادالت اقتصادي و تجاري في مابین 
کشورهاي عضو باید از پول هاي رایج ملي استفاده 
شود. صالحي گفت: در اجالس اکو در استانبول 
تصمیم گیري ش��د که متخصصان و کارشناساني 
براي بازنگري در مس��ئولیت ها و مأموریت هاي 
اکو در نظر گرفته ش��ود ت��ا در چارچوب زماني 
میان مدت و بلندمدت اصالحات و بازنگري هایي 
 انجام ش��ود که امی��دوارم این مس��أله به خوبي 

پیش رود.

  زاینده رود
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جمعیت جوان کش��ور ما باعث شده تمامی توان کشور 
صرف این قش��ر شود، اما کم  کم س��المندی هم چهره 

خود را نشان خواهد داد. 
ایران از جمله کشورهایی است که روند رشد جمعیت 
س��المند در آن بسیار سریع در حال رخ دادن است . در 
جهان در س��ال 1950 از ه��ر 12 نفر یک نفر باالی 60 
سال بوده است. سال 2000 از هر 10 نفر یک نفر باالی 
60 سال بوده است و پیش  بینی می  شود در سال 2050 
از هر پنج نفر یک نفر س��المند باالی 60 سال باشد. در 
کشور ما نیز در طول 40 سال گذشته جمعیت سالمندان 
کشور افزایش چشمگیری یافته است که انتظار می  رود 
 ظ��رف 20 س��ال آتی ب��ه بی��ش از دو براب��ر افزایش 

یابد.
رو به سالمندی 

در سال 1335، تنها سه درصد از افراد جامعه باالی 60   
س��ال داش��تند که این تعداد با دو برابر افزایش به 6/6 
درصد در سال 1375 رسیده است. بر مبنای محاسبات 
انجام شده، میانگین سن جمعیت کشور در سال 1355 
در ایران 17/4 س��ال بوده که این آمار سال 75 به 19/4 
سال و س��ال 81 به 22 سال رسیده است. جمعیت 60 
س��ال و باالتر ایران در سال 1365، معادل 5/43 درصد 
جمعی��ت بوده اس��ت، طبق آمار در س��ال 65 جمعیت 
س��المند کش��ور حدود دو میلیون و 687 هزار سالمند 

گزارش شده است.
مرور گروه  های سنی جمعیت ایران در سال 1385 نشان  
دهنده افزایش مطلق افراد سالمند 60 ساله و باالتر است. 
7/26 درصد جمعیت ایران را در حال حاضر سالمندان 
تش��کیل می  دهند، در حالی که بر اساس ارزیابی  های 
جمعیت  ش��ناختی، با توجه به نرخ رشد 1/5 درصدی 
جمعیت و همچنین س��ن امید به زندگ��ی در ایران که 
در حال حاضر 75 س��ال است، جمعیت کشور در سال 
پایانی چش��م  انداز 20 س��اله کش��ور، 107 میلیون نفر 
خواه��د بود که از این تعداد 14/7 درصد از جمعیت را 
س��المندان تشکیل خواهند داد؛ یعنی ایران با آغاز سده 
جدید شمس��ی با پدیده اجتماعی س��المندی رو به  رو 
خواهد شد و جمعیت سالمند کشور در عرض 20 سال 

)1405-1385( نزدیک به سه برابر خواهد شد. 
سالمت سالمندان 

پی��ری یک فرآین��د طبیعی از تغیی��رات مربوط به زمان 
اس��ت که با تولد شروع شده و در سراسر زندگی ادامه 
می  یابد. س��ن پی��ری مرحله نهایی زندگی اس��ت. این 
دوران زمانی است که افراد به مراقبت  های ویژه سالمت 
نیازمندند. گرچه بیش��تر س��المندان تص��ور می  کنند از 
سالمت برخوردارند، اما از هر پنج سالمند حداقل چهار 
نف��ر مبتال به بیماری  های مزمن هس��تند. این در حالی 
اس��ت که با کنترل منظم فشار خون و وزن، استفاده از 
آب آشامیدنی س��الم، رژیم غذایی مناسب و مشاوره با 
پزش��ک و پرسنل بهداشتی می  توان از بروز بسیاری از 
ای��ن بیماری ها جلوگیری کرد. ه��دف نهایی نظام  های 
سالمت در بحث س��المندان این است که سالمندی که 
در هر مکان و زمان و به هر دلیل که متقاضی استفاده از 
خدمات بهداشتی درمانی سالمندی است، بتواند از این 

خدمات بهره بگیرد و دریافت خدمات یاد شده، باعث 
دستیابی به زندگی سالم یا مستقل شود. 

تغذیه  و سالمندان 
برنامه های غذایی س��المندان باید ح��اوی مواد غذایی 
غنی از ویتامین ها و امالح به ویژه  کلس��یم و آهن مانند 
شیر و لبنیات، گوشت و حبوبات باشد. توصیه می شود 
حتمًا روزانه از س��بزی و میوه  تازه استفاده شود. تعداد 
وعده ه��ای غذا باید حداق��ل روزی پنج وعده و مقدار 
غذا در هر وعده کم باشد. در سالمندانی که جویدن غذا 
برای آنها مشکل است، مصرف غذاهای نرم مانند پوره، 
گوش��ت های نرم ، س��وپ، آش هایی که حبوبات زیاد 
ندارند، آبمیوه، میوه های رنده  ش��ده و سبزی خرد شده 
 توصیه می شود. غذاهای چرب و سرخ شده، سس مایونز
و س��بزی  های نف��اخ مانند کلم و گل  کلم بهتر اس��ت 
ت��ا حد امکان کمتر مصرف ش��ود و مصرف س��ه عدد 
تخم مرغ در هفته کافی است. مصرف چربی نیز باید در 
این س��نین کم شود. آن مقدار کم هم روغن مایع مانند 
روغن زیتون باشد. همچنین برای جلوگیری از کم  آب 
 ش��دن بدن، روزان��ه باید حداق��ل 8 - 6 لیوان مایعات 

ترجیحًا آب ساده تا قبل از ساعت 8 شب بنوشند. 
ورزش و سالمندان 

ش��روع سن سالمندی از60 سالگی بوده و عدم فعالیت 
بدنی در این دوران به طور معمول رو  به افزایش می رود. 
این مس��أله از نظ��ر فیزیکی و روانی اث��رات نامطلوبی 
دارد. در س��نین سالمندی می  توان با انجام ورزش  های 
مناس��ب، از اختالالت روحی و معلولیت  های جسمی 

که در دوران س��المندی پدید می  آید پیش��گیری کرد. 
فعالی��ت بدنی می  تواند خ��واب را در تمام دوره  های 
س��نی افزایش ده��د و از عوارض بیم��اری  های قلبی، 
دیابت، فش��ار خون، کلیه و ... پیشگیری کند. تمرینات 
مقاومتی می  تواند اثر بس��یار مهمی در حفظ اس��تقالل 
در افراد س��المند داشته باشد. پیشرفت قدرت عضالنی 
قلب به دنبال تمرینات بدنی مشاهده شده است. کندی 
حرکت از ویژگی  های س��ن باالس��ت. س��المندانی که 
فعالیت بدنی پیاپی دارن��د اغلب می  توانند این کاهش 
را با توجه به س��ن خود به تعوی��ق بیندازند. تحقیقات 
نشان از آن دارد ورزش، در کاهش اضطراب و استرس 
بس��یار مؤثر اس��ت. البت��ه فعالیت  های ورزش��ی فقط 
اضطراب و اس��ترس را کاهش نمی  ده��د، بلکه باعث 
بهبود بیماری های مزمن و کمک به برگش��ت سریع از 
اس��ترس های روانی می  ش��ود. ورزش یکی از عوامل 
 مه��م برای قرار گرفتن کلس��یم در داخل اس��تخوان و
محکم شدن استخوان  هاست. سالمندان فعالیت ورزشی 
خود را بای��د در برنامه روزانه به مدت 15 تا 20 دقیقه 
انجام دهند. فعالیت  هایی همچون پیاده  روی در س��طح 
صاف، شنا، نرمش  های سبک و تمرین  های هوازی می 

 تواند در سالمتی و نشاط سالمندان بسیار مؤثر باشد. 
روزی برای احترام 

ایرانیان عهد باستان نخستین مردمی بودند که برای ادای 
احترام، بزرگداشت و سپاسگزاری از سالخوردگان روز 
مشخصی را در سال تعیین کردند و این روز، 25 شهریور 
هر س��ال بود که قدمت آن به س��ه هزار سال می  رسد. 

ژاپنی ها هم 15 س��پتامبر )25 شهریور( را به عنوان روز 
سالخوردگان برگزار می  کنند که گمان نمی رود ارتباطي 
به روز باس��تانی سالخوردگان ایران داشته باشد. تنها از 
چند دهه پیش توجه به س��الخوردگان و بازنشس��تگان 
در سراسر جهان چش��مگیر شده است. 19 سال پیش، 
مجمع عمومی س��ازمان ملل روز اول اکتبر )9 مهر ماه( 
را روز جهانی س��المندان اعالم ک��رد؛ روزی که در آن 
وضعیت سالمندان، مش��کالت و خواسته  های آنان در 
کان��ون توجه جوامع قرار می  گی��رد. در این روز توجه 
جهانیان به موضوع سالمندی و پیر شدن جمعیت جلب 
می  ش��ود. آنچه مهم است این است که برای تجلیل از 
س��المندان و نهادینه کردن موضوع تکریم از سالمندان 
در جامعه باید نهاده��ای فرهنگی و خدماتی با تدوین 
برنامه های درازمدت شرایط را برای ورود سایر نهادها 

در این حوزه فراهم کنند. 
جدایی از خانواده 

یکی از دغدغه های سالمندان در جوامع مختلف جدایی 
از خان��واده و کاب��وس خانه س��المندان اس��ت. امروز 
جدایی س��المند از خانواده و جامعه و نگهداری آن در 
آسایشگاه، نگرشی مردود شده است و در مقابل راهکار 
مشارکت فعال س��المند در خانواده و جامعه جایگزین 
آن ش��ده است. این مسأله موجبات پیوند بیشتر جوانان 
و میانساالن و س��المندان را فراهم می کند، زیرا جوانان 

امروز، سالمندان فردا هستند.
برخ��الف فرهنگ غرب، ک��ه وجود س��المندان را در 
خانواده ه��ا، زائ��ده ای مزاحم می پندارند و می کوش��ند 
ب��رای آن  ک��ه آزادی های شخصیش��ان محدود نش��ود 
و مزاحمی نداش��ته باش��ند، به نحوی آنان را از محیط 
خانه و روابط خانوادگی دور کنند و به خانه س��المندان 
بفرستند، اسالم و فرهنگ ایرانی برای آنان حرمت قائل 
است، به رعایت حقوق و احترام سالخوردگان سفارش 
ک��رده و به بهره  گی��ری از تجارب و اف��کار پخته آنان 
تش��ویق می  کند. اما متأسفانه در کش��ور ما گرایش به 
طرد س��المندان از منازل و س��پردن آنها ب��ه خانه  های 
س��المندان به ش��دت در حال افزایش اس��ت. براساس 
اطالعات موجود هم  اکنون حدود پنج میلیون س��المند 
در کش��ور وجود دارند که براس��اس آمار های رسمی 
پنج هزار نفر از آنها در آسایشگاه های سالمندی زندگی 
می کنن��د. به دلیل فرهنگ ایرانی اس��المی و حرمت به 
س��المندان، بسیاری از خانواده ها تا حد توان از سالمند 
خ��ود نگه��داری و مراقبت می کنند و ب��ا وجود این که 
دوران س��المندی ب��ه دلیل بیم��اری  ها ب��ار اقتصادی 
زی��ادی را ب��ه خانواده ها تحمیل می کند، اما بس��یاری 
 از بردن س��المند خانواده به سرای سالمندان خودداری 

می  کنند. 
اما آن دسته از س��المندانی که به خانه سالمندان سپرده 
می  شوند، چندان وضع مناسبی ندارند.خوشبختانه هنوز 
خانواده ه��ا در جامعه ما احترام و تکریم س��المندان را 
رعایت می  کنند و به همین س��بب 80 درصد سالمندان 
م��ا در خانواده ها هس��تند ب��ه همین عل��ت آموزش به 
خان��واده  ها و توانمن��د  کردن خود س��المندان باید در 

دستور جدی کار قرار گیرد.

آژیر

ب�رن�امه ری�زی های دوران ق�دی�م به 
ص�ورت ذات�ی و س���اده ب�ودن. ولی 
در دوران م�ع�اص���ر، ب��ه خصوص 
صن�ع�ت��ی  ان�ق����الب  از  ب�ع����د 
و ب��ه ص���دا در آم���دن چرخ ه��ای 
آه�نی در ش���ه�ره��ای انگ�لست�ان، 
ب�رن�ام�ه ریزی شکل پیچیده و خاصی 
به خود گرفت ت�ا ج�ایی که با توس�عه 
پدیده ماشینیسم و تقاضا برای نیروی 
کار ج�ه��ت چرخان��دن این انق�الب 
تاریخ��ی، موجی از ن�ی�روی کار وارد 

ص�حن�ه صنعت شدند.
ای��ن ام��واج انس��انی در ارتب��اط ب��ا 
صنعتی ش��دن ش��هرهای ان�گ�لستان 
موجب پیامدهای پیچیده تری ش��دند 
ک��ه آث�ار و تب�ع���ات آن دام�ن�گ�ی�ر 
ب�ی�ش��تر ش��هرهای جهان در گذشته 
و ح��ال گردید که البت��ه اث�رات تکان 
دهن��ده آن در ک�ش���وره�ای جه�ان 
س���وم قابل توجه است. م�ه�اج�رت 
ن�ی�روی ان�س��انی فعال از روستاهای 
کوچک وکم درآمد به طرف شهرهای 
مختلف جهان به خصوص ش��هرهای 
جهان س��وم، اثرات منفی بس��یاری بر 
رشد و توسعه شهرهایی که قبل از آن 
دارای رش���د ط�ب�ی�ع�ی جم�ع�ی�ت 
ب�ودن ب�ر ج�ای گذاش��ت. مهاجرت 
روس��تاییان و پ�ش���ت ک���ردن ب���ه 
طبیع��ت زیب��ا و من�ح�ص���ر ب�ه فرد 
روس��تا و هجوم به ش��هرهای آشفته 
و آغ�ش���ت�ه ب��ه ان��واع آلودگی ه��ا، 
خود ری�ش���ه در ف�ق�ر روس��تا دارد. 
روس��تاییان پس از ورود به شهره�ا و 
روبه رو ش���دن ب�ا ت�ج�مالت و رفاه 
موجود در آنها، بر آن می آیند تا خود 
را ب��ا وضع موج��ود هماهنگ نمایند، 
ولی وقتی خ��الف آن برای آنها ثابت 
ش��ود، مجبور به عقب نشینی به سوی 
حاش��یه شهر می ش��وند که به م�رور 
زم���ان، پدی�ده زاغ�ه ن��ش���ی�نی و 
حاش��یه نش��ینی نمایان می ش��ود. در 
ن�ش�ی�نی  ح�اش���ی�ه  م�وارد  بیش��تر 
و اس��کان در زاغ��ه ه��ای حاش���ی�ه 
ش�ه�ر موج�ب ب�سیاری از معضالت 
خواه���د  اجتماع��ی  مش��کالت   و 

ش�د. 
رش�د ب�ی رویه جمعیت در ش�ه�رها 
که ن�اش�ی از م�ه�اج�رت، محدودیت 
فضاهای مسکونی استاندارد و ناچ�ی�ز 
ب���ودن خدمات اساس��ی و زیر بنایی 

درآنه��ا یک��ی دیگراز دالیل حاش��یه 
نشینی اس��ت. ع�الوه ب�رآن ف�ق�دان 
در آم���د و س���رمای�ه ناچ�یزدر ادامه 
زندگ��ی روس��تاییان و هدایت آنها به 
س���وی ش���ه�ره�ا، عام�ل دی�گ�ری 
است که رشد جمع�ی�ت را در شهره�ا 
رق�م می زن�د. برنامه ریزی ش��هری، 
مق�ول�ه ای ب�س پ�یچیده که می توان 
با اج�رای صح�یح و م�ن�طقی آن بار 
عظیمی از مش��کالت جامعه ش�ه�ری 
را ب�رط�رف ن�م�ود. ناگفته نماند ارائه 
نظرات پ�ی�ش���نه�اده�ای م�وق�ت و 
ه�زی�ن�ه ه���ای مربوط به آن، نه تنها 
دردی از ش��هرها را درم��ان نمی کند، 
بلکه بر مشکالت عدیده آن می افزاید. 
در برنامه ریزی ش�ه�ری ب�ای�د ت�م�ام 
ج�وان���ب ام���ور و ک�ارک�رده��ا و 
عملکرده��ای یک ش��هر را مطالعه و 
راه حل ه��ای مربوط به ه��ر ک�دام را 
م�ورد ب�ررس��ی، تجزی��ه و تح�لی�ل 
ق���رار داد که در ای��ن مورد می ت�وان 
ب�رنام�ه ری�زی ها را به م�ان�ند بنیادی 
در نظر گرفت که ب�ر روی دو س��تون 
قائم اس��ت که توج��ه و تقویت یک 
ستون و تضعیف ستون دیگر نه تنها به 
نفع آن بنیاد است بلکه آن را از حالت 
تعادل خارج نموده و سبب ویرانی آن 
خواهد شد. ب�رن�ام�ه ری�زی ش�ه�ری 
و ب�رن�ام�ه ری�زی روس��تایی مانند دو 
س��تون یک بنیاد یا یک سیستم هستند 
ک��ه غفلت از یکی از آنها آثار وخیمی 
بنابراین  بر س��تون مقابل می گ��ذارد. 
یک��ی از ش��رط های مهم رس��یدن به 
تع�ادل و ک�اه�ش مش��کالت شهری، 
رس��یدگی به امور روس��تاها و از بین 
 ب��ردن تفاوت ه��ای موج��ود ب�ی���ن 

آن�هاست. 
 الزم به ذکر است در برنامه ریزی های
کالن مل��ی توج��ه بی���ش از ح�د به 
صنع���ت و غ�ف�ل���ت از ام�ور زی�ر 
ب�ن�ایی کش���اورزی ن�ی�ز می ت�وان�د 
تع�ادل اقتص��اد یک کش���وررا زی�ر 
س�ئ�وال ببرد. می توان گفت با ایجاد 
توازن و تعادل در ب�رن�امه ریزی های 
مختلف در درون یک کش��ور، منطقه، 
ش��هر و روس��تا امید آن را داش��ت تا 
بتوان با برنام��ه ریزی صحیح و ایجاد 
رواب��ط منطقی بی��ن آنها قس��متی از 
نارسایی ها و نواقص را در جامع�ه بر 

طرف نمود.

جامعه

ضرورت برنامه ریزی شهری

پنجره

وقت��ی خان��م ها با من صحبت می  کنند، اظهار می  دارند ک��ه رفتار آقایان آنها 
را تا حدی گیج می  کند و به درس��تی نمی توانند تشخیص دهند که مردها از 
آنها چه انتظارات��ی دارند. آنها از این که نمی توانند مردها را راضی نگه دارند، 
اندکی ناراحت هس��تند. البته امروزه کمتر اتفاق می  افتد که خانمی به رضایت 
و ی��ا عدم رضایت مردها اهمیت ده��د ، چرا که خانم ها تصور می کنند که با 
 در اختیار گذاش��تن مسائل عاطفی، تمام مش��کالت به راحتی قابل حل شدن 

است. 
تا زمانی که یک چنین دیدی نسبت به زندگی داشته باشید همه چیز بر وفق مراد 
پیش خواهد رفت، اما بدون توجه به این که چنین نقطه نظری درست است و 
یا اشتباه، باید توجه داشته باشیم که مرد های امروزی ، با تالش هر چه بیشتر در 

پی یافتن جایگاه واقعی خود در اجتماع هستند. 
خانم هایی را داریم که به عضویت ارتش و پایگاه های فضایی در آمده اند و به 
خوبی از انجام وظایفی که بر گردن آنها نهاده می  شود بر می  آیند. آنها در سایر 
مش��اغل صنعتی دیگر هم در حال پیشرفت و ترقی می  باشند. رفته رفته قلعه 
مستحکم مردها در حال ویران شدن است و آنها احترام و ارج و قرب گذشته 
خود را کم کم از دست رفته می  بینند. اگر یک خانم این مطلب را بخواند شاید 
با خود بگوید که خوب این مشکل مردهاست و خودشان هم باید به فکر پیدا 
کردن راه حلی برای آن باش��ند. بله درس��ت است، اما نباید انتظار داشت که به 
یکباره معجزه روی دهد و همه چیز مطابق میل آنها ش��ود. تاریخ برای سالیان 
دراز جایگاه و عملکرد مرد ها را در جامعه معین کرده و ش��ما به راحتی نمی 
توانید در عرض چند سال آن را تغییر دهید. شاید کمتر افرادی بتوانند در مقابل 
پیشرفت ها و موفقیت های خانم قد علم کنند، اما یک چنین وضعیتی به طور 
قطع با خود مش��کالتی را نیز به همراه می  آورد. یکی از مشکالت همان طور 
که از قبل نیز به آن اشاره داشتم این است که مرد قرن بیستم چه انتظاراتی دارد. 
آقایان کم کم متوجه می  شوند که جایگاه آنها چنان که در گذشته بوده، نیست. 
دیگ��ر هیچ رد پای��ی از زمانی که مردها نان آور خانه بودند و خانم ها هم باید 

در خانه می نشس��تند و فرزندان خود را بزرگ می  کردند، نمانده اس��ت. شاید 
چنین تغییر شگرفی مستلزم سپری شدن مدت زمان بسیار زیادی باشد اما همان 
طور که مشاهده می  کنید این امر در جوامع غربی با روند چشمگیری در حال 
پیشروی است . این روزها مردها می  دانند که اگر بخواهند برای خود همسری 
پیدا کنند، باید سخت تر از گذشته کار کنند و خانم ها سنگ های بیشتری در 

جلو پایشان می  اندازند.
مرد ها واقعا به دنبال چه چیز هستند ؟

اول از همه مرد ها به دنبال کسی هستند که تشنه عشق و محبت باشد . شاید این 
حرف بسیاری از خانم ها را غافلگیر کند، اما مردها دوست دارند مورد دوست 
داشتن قرار بگیرند و خودشان نیز کسی را دوست بدارند. مشکل اینجاست که 
خانم ها برخورد بی احساس و سردی با آنها دارند. مردها از داشتن نامزدی که 
قیافه خوبی داشته باشد لذت می  برند و من فکر نمی کنم که مردی چیزی جز 
این به شما بگوید. مردها به دنبال خانم هایی هستند که بتوانند به آنها اعتماد کنند. 
کسی که آنها را به خاطر خودشان بخواهد، کسی که بتوانند به او ایمان داشته 
باشند. شاید برایتان عجیب باشد، اما برخی از خانم ها قابل اعتماد نبوده و بسیار 
بی وفا هستند. همین امر باعث می  شود که مردها محتاط تر عمل کنند. آقایون به 
شدت از بی وفایی و بد قولی بیزار هستند و به دنبال کسی می  گردند که بتوانند 
از صمیم قلب به او اعتماد کنند. مردها می  خواهند برای خود تشکیل زندگی 
خانوادگی دهند و به دنبال شریکی هستند که بتواند با او در خانه زندگی کنند. 
خانم هایی که در محیط های اجتماعی فعالیت می  کنند نیز گزینه مناسبی برای 
انتخاب هستند چرا که آقایان تصور می  کنند خیلی بهتر می  توانند با اینگونه افراد 
ارتباط برقرار کنند و ارتباطشان پایدارتر خواهد بود. مردها به دنبال خانم هایی با 
روحیه زنانه و مهربان می  گردند، زیرا چنین خصوصیاتی باعث می  شود که یک 
زن بتواند مادر بهتری برای بچه هایش باشد. البته این امر بدان خاطر نیست که 
مردها انتظار دارند خانم ها آنها را تر و خشک کنند، بلکه بدان خاطر است که 
دوست دارند فرزندانشان در آغوش مادر مهربان و دلسوزی پرورش پیدا کنند. 

مردها به دنبال خانم های خوش مشرب هستند. بعضی از خانم ها خیلی سختگیر 
ب��وده و برای جزئیات اهمیت بیش از اندازه ای قائل می  ش��وند. آیا تا به حال 
دخترهایی را دیده اید که دارای خلق و خوی پسرانه هستند؟ مردها می خواهند از 

در کنار هم بودن با همسر خود لذت ببرند و احتیاج به محبت دارند. 
به همین دلیل همیشه به دنبال فرد خوش طبعی هستند که بتوانند در کنار او به 
آرامشی که آرزوی آن را دارند دست پیدا کنند. مردها به دنبال زن هایی هستند که 
 حس و ظرافت زنانه خود را حفظ کرده باشند. البته منظور ما آن دسته از خانم هایی
نیس��ت که دائماً به دنبال مد می  روند و چهره خود را به انواع و اقس��ام اشکال 
مختلف در می  آورند. بعضی از خانم ها هستند که در زمان عصبانیت هر چه 
که دلشان می  خواهد بار طرف مقابل می  کنند که این کار به هیچ وجه به مزاج 

آقایان سازگار نیست. 
مردها نمی خواهند رفتار همسرشان به اندازه خودشان بی شرمانه و توهین آمیز 
 باشد. مردها کسی را می  خواهند که حامی و پشتیبانشان باشد. مردها از خانم های
عصبی که تمام مدت داد و فریاد می  کنند خوششان نمی آید. آنها خانم هایی 
را می  پسندند که اهل بحث و گفتگو باشند و قادر باشند که مشکالتشان را از 
راه های منطقی حل کنند. ش��اید خلق و خوی آتش��ین شما در همان روزهای 
اولیه اندکی جذاب باش��د، اما در روزهای بعد به هیچ وجه به ش��ما افتخار و 
قدرت نخواهد بخشید. آقایان در مورد مسائل عاطفی و روابط زناشویی اندکی 
خوددارتر از خانم ها هستند. باور کنید که حقیقت دارد. مردها می  دانند که از 
همسر خود چه می  خواهند و به همین دلیل توجه خود را بر روی آن معطوف 
می کنند. شما به هیچ وجه آن همه شور و اشتیاقی که به مردها نسبت می  دهند را 
نمی توانید در دنیای واقعی در وجودشان پیدا کنید. مردها در جهان واقعی بسیار 
محافظه کار هستند. مردها نامزدی را دوست دارند که بتوانند به او اعتماد کنند 
و مش��کالت و ناراحتی هایشان را با او در میان بگذارند. تعهد مثل یک خیابان 
یکطرفه نیس��ت و باید از جانب هر دو طرف رعایت شود. چنین نیازی برای 

همیشه در وجود تمام مردها باقی خواهد ماند.

دث
حوا

خانم ها بدانند...

حرمت موهای سپید

به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، دو برادر، براي پاس کردن یک فقره چک برگشتي ، نقشه آدم ربایي طرح کردند، آنها 
دختر 11 ساله شهروند اصفهاني را ربودند تا نقشه اخاذي 200 میلیون توماني خود را عملي کنند اما وقتي پلیس را در یک 

قدمي خود دیدند، گروگانشان را رها کردند.
شرح ماجرا: 

ساعت 6:45 صبح شنبه گذشته، دختر 11 ساله مثل هر روز آماده شد تا به محض رسیدن سرویس، راهي مدرسه شود. او 
در حال جمع کردن کیف و کتاب هایش بود که زنگ در به صدا درآمد. از پشت آیفون صداي مردي به گوش مي رسید 
که مدعي بود به خاطر بیماري راننده سرویس مدرسه، او قرار است ساناز را به مدرسه برساند و دختر نوجوان هم بعد از 
خداحافظي از مادرش، از خانه خارج شد. یک ساعت بعد پدر ساناز تازه به محل کارش رفته بود که زنگ تلفن همراهش 
به صدا درآمد. وقتي گوشي را برداشت صداي مردي را شنید که مي گفت: »دخترت پیش ماست. اگر مي خواهي او را زنده 
ببیني باید تا فردا 200 میلیون تومان پرداخت کني«.  مرد که تصور مي کرد دوستانش قصد شوخي با او را دارند، گوشي 
را قطع کرد اما نیم ساعت بعد همسرش با او تماس گرفت و از تماس تهدیدآمیز فردي گفت که مدعي بود دخترشان را 
دزدیده است. مرد جوان که حاال باورش شده بود اتفاق شومي براي دخترش افتاده، بالفاصله با مدرسه دخترش تماس 

گرفت و وقتي گفته شد که دخترش هنوز به مدرسه نرفته، مطمئن شد حرف هاي آدم ربایان درست بوده است. 
او که از این ماجرا وحشت کرده بود، سراسیمه با پلیس تماس گرفت و دقایقي بعد پرونده این آدم ربایي روي میز کارآگاهان 

اداره جنایي پلیس آگاهي استان اصفهان بود. 
تحقیقات:

تحقیقات درحالي  که تماس هاي تهدیدآمیز آدم ربایان ادامه داشت، شروع شد و یک تیم پنج نفره از کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرایم جنایي پلیس آگاهي اصفهان راهي محل زندگي او شدند.

تحقیقات براي یافتن سرنخ از آدم ربایان آغاز شد. مأموران در نخستین اقدام، به پرس و جو از همسایه ها و کساني که احتمال 
مي رفت شاهد ماجراي آدم ربایي بوده  باشند، پرداختند. 

در این میان، مرد میانسالي مدعي شد که سرنخ هایي درباره این ماجرا دارد. وي گفت: صبح امروز به رفتار هاي مرد جواني 

که خودرویش را مقابل کوچه پارک کرده بود مشکوک شدم. 
دقایقي بعد وقتي دختربچه همسایه سوار این ماشین شد، فهمیدم که آن مرد راننده سرویس مدرسه است و به راهم ادامه 
دادم. از آنجا که مرد میانسال تا حدودي مشخصات ظاهري خودروي مشکوک را به خاطر سپرده بود، نخستین سرنخ 
پرونده در اختیار تیم تحقیق قرار گرفت. مأموران به بررسي تمامي خودروهایي پرداختند که داراي این مشخصات ظاهري 

بود. آنها با بکارگیري اقدامات خاص پلیسي خودروهاي شناسایي شده را مورد بررسي قرار دادند.
ساعتي بعد به خودرویي رسیدند که متعلق به فردي به نام ناصر بود. ناصر در یک عملیات ضربتي و غافلگیرانه دستگیر شد 
اما در بازجویي هاي اولیه ادعا کرد از ماجراي آدم ربایي خبر نداشته و خودروي وي نیز از یک روز قبل در اختیار دوستش 

به نام حمید بوده است. 
آزادي گروگان: 

درحالي  که پلیس قدم به قدم به آدم ربایان نزدیک مي شد، اتفاق عجیبي در پرونده افتاد. 
هنوز یک روز از ربوده شدن دختر بچه نگذشته بود که آدم ربایان او را در یکي از خیابان هاي شهر رها کردند و مأموران 

کالنتري 19 فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان با پیدا کردن این دختربچه، او را به خانواده اش تحویل دادند. 
به رغم بازگشت گروگان خردسال، تحقیقات پلیس براي دستگیري آدم ربایان ادامه یافت و مأموران با شناسایي مخفیگاه 
حمید، او را در یک عملیات ضربتي دستگیر کردند. مرد جوان که وانمود مي کرد در آدم ربایي نقشي نداشته است، وقتي 
از سوي دختربچه 11ساله شناسایي شد، لب به اعتراف گشود و گفت: مدتي قبل چک 11 میلیون توماني من و برادرم 
برگشت خورد و ما تصمیم گرفتیم براي پاس کردن این چک دست به آدم ربایي بزنیم. براي همین چند روز در خیابان هاي 
شهر گشتیم تا این که این دختر را شناسایي کردیم. ما سه روز منزل آنها را زیرنظر گرفتیم و در این مدت، اطالعات کاملي 

درباره زمان خروج دختربچه از خانه، وضعیت مالي خانواده و... به دست آوردیم.
متهم ادامه داد: من و برادرم قصد داشتیم با اخاذي 200 میلیون توماني از پدر دختربچه، مشکالت مالي مان را حل کنیم اما 

وقتي فهمیدیم که پلیس در یک قدمي  ماست، گروگانمان را رها کردیم. 
سرهنگ »حسین زاده« رئیس  پلیس آگاهي استان اصفهان، با اعالم این مطلب اظهار داشت: بعد از اعترافات مرد جوان، برادر 

او نیز در یک عملیات پلیسي ویژه دستگیر شد و در بازجویي ها به ربودن دختربچه 11 ساله اعتراف کرد.
وي با اشاره به این که ماموران پلیس آگاهي در کمتر از 24 ساعت به این آدم ربایي خاتمه دادند، افزود: متهمان به همراه 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

آدم ربایي براي پاس كردن چك برگشتي 

وزیر کش��ور گف��ت: 34 حادث��ه از 43 
سانحه طبیعي دنیا در ایران رخ مي دهد. 
مصطفي محمدنجار در مراس��م اهداي 
تندیس مهرورزي جمعیت هالل احمر 
 که در تاالر وزارت کش��ور برگزار شد، 
اظهار داش��ت: اقتدار و شکوفایي ایران 
امروز به عنوان الگ��و در تمام منطقه و 
جه��ان زبانزد اس��ت و در حال حاضر 
کش��ورهاي منطقه و جهانیان 30 س��ال 
اس��ت نظاره گر کش��ورمان هستند. وي 
افزود: نظام انقالب اس��المي بر اساس 
تعالیم دیني و اسالمي و همچنین قانون 
اساسي به روز مبتني بر ارزش هاي دیني 
و بش��ري، در حال حاضر به شکوفایي 
بس��یاري از جمل��ه فتح فض��ا و انرژي 
هس��ته اي که انرژي بسیاري پاکي است 
دس��ت یافت��ه  اس��ت. وي با اش��اره به 
شهدایي همچون شهید محمدي و شهید 
ش��هریاري که بر اثر عداوت کشورهاي 
توانمندي ه��اي  ندی��دن  در  غاص��ب 
کشورمان صورت پذیرفت، گفت: ایران 
در ح��ال حاضر در عرصه هاي صنعت، 
کش��اورزي، کار و ت��الش و همچنین 
مدیریت بح��ران و امدادگ��ري در دنیا 
براس��اس ذخایر علمي خود حرف هاي 
زی��ادي براي گفت��ن دارد.نج��ار اظهار 
داش��ت: دولت خدمتگزار نیز در زمینه 
مدیریت بحران برنامه ریزي هاي بس��یار 

خوبي انجام داده است.
وزیر کشور با بیان این که رئیس جمهور 
به عنوان رئیس ش��وراي عالي مدیریت 
بحران محسوب مي شود، افزود: یکي از 
سازمان هایي که در این شورا نقش بسیار 
محوري دارد، جمعیت هالل احمر است 
 که مبحث آموزش همگاني در کش��ور

بر عهده این جمعیت است.
ایجاد نقشه جامع مدیریت بحران

وزیر کش��ور به چهار مقوله پیشگیري، 
آموزش، مقابله و بازس��ازي در حوادث 
طبیعي کش��ور اشاره کرد و بیان داشت: 
بای��د در زمین��ه پیش��گیري و همچنین 
پیش بین��ي با تجهیز ب��ه امکانات و علم 
روز، حت��ي از حوادث نی��ز جلوگیري 

کنیم. 
نج��ار تصریح کرد: باید در این راس��تا 

آمادگي ه��اي الزم را در عرصه حوادث 
نیز داشته باش��یم که بر این اساس باید 
مدیریت بحران را در همه شهرستان ها 
و اس��تان ها تقس��یم کنیم. وزیر کشور 
ب��ه مانوره��اي ام��دادي در دولت نهم 
و دهم نیز اش��اره ک��رد و گفت: مبحث 
از  نی��ز  دگرام��دادي  و  خودام��دادي 
مهم ترین مقوله هاي آموزشي در عرصه 
حوادث به حساب مي آید، زیرا بهترین 
افراد براي امدادرس��اني به مصدومان و 
آسیب دیدگان افرادي هستند که با حادثه 
درگیرند. نجار با بیان این که در هر کجا 
ک��ه مردم حضور داش��ته باش��ند مانند 
بس��یج، باید در زمینه بالیاي طبیعي نیز 
از این پتانس��یل استفاده شود، گفت: در 
این راستا در وزارت کشور نیز به وسیله 
س��ازمان مدیریت بح��ران آموزش هاي 
تخصصي به مدیران عالي و ارشد نظام 
ارائه مي ش��ود تا آنان در حوادث براي 
مقابله با س��وانح آش��نایي کامل داشته 
باشند. نجار به بحث مقابله در حوادث 
نیز که توسط دستگاه ها بر اساس نقشه 
راه باید آگاهي الزم را در این زمینه داشته 
باشند نیز اش��اره کرد و افزود: برخي از 
نقاط ایران بر روي گسل زلزله قرار دارد 
و در این راس��تا مشاهده مي شود که هر 
حادثه اي که در نقاط مختلف ایران رخ 
مي دهد، جمعیت هالل احمر به همراه 
دیگر سازمان هاي حوزه هاي امدادي در 
سریع ترین زمان ممکن در محل حادثه 
حضور مي یابند که این امر جاي تقدیر 
و قدرداني از مسئوالن و امدادگران این 
جمعیت را دارد. نجار به مقاوم س��ازي 
مس��کن روستایي در س��ال گذشته نیز 
اش��اره کرد وگف��ت: به ط��ور مثال در 
س��ال 89 زلزل��ه اي در حوال��ي ب��م به 
مرکزیت استان کرمان رخ داد و به دلیل 
مقاوم سازي منازل روستایي، خرابي هاي 

بسیار کمي در این منطقه بود. 
وزیر کشور خاطرنش��ان کرد: جمعیت 
ه��الل احم��ر در س��ال 89 در عرصه 
بین الملل نیز کمک رس��اني بالقوه اي در 
س��یل پاکس��تان و همچنین زلزله ژاپن 
براساس علم، فناوري و توان امدادگران 

خود صورت داد.

وزیر کشور:
34 حادثه از 43 حادثه طبیعي دنیا در ایران 

رخ مي دهد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 18 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص معاون صنایع دستی و گردشگری:

صادرات بیش از 240 میلیون دالر صنایع دستی 
اصفهان در سال گذشته

  زاینده رود

ادی��ب در جمع خبرنگاران گفت: ارزش دالری صادرات کاالهای صنایع دس��تی 
استان اصفهان در سال گذشته 240389151 دالر بوده است. وی افزود: این کاالها 
 عبارتند از فرش دس��تبافت، مصنوعات گرانبها و س��ایر صنایع دستی که در سال

88 ارزش دالری این صادرات 167885819 بوده است.
معاون صنایع دس��تی استان گفت: سیستم صنایع دستی، سیستمی سنتی است که 
حرکت به سمت جلو و استانداردسازی باید با ظرافت ویژه ای انجام شود. ادیب 
خاطرنش��ان کرد: هنرمندان جوان و قدیمی دو رکن اساسی این سیستم هستند که 
نزدیک کردن این دو قش��ر به یکدیگر و حرکت در بین این دو نسل کار مشکلی 

است و زمان می طلبد که باید با برنامه و ظرافت انجام شود.
وی درباره منطقه مرکزی صنایع دس��تی گفت: اس��تان های اصفهان، یزد، مرکزی 
و قم منطقه مرکزی صنایع دس��تی هستند که دبیری منطقه با استان اصفهان است. 
معاون صنایع دس��تی اس��تان درباره صدور کارت های شناس��ایی و پروانه تولید 
 تصریح کرد: در س��ال 89، 1621 فقره کارت شناس��ایی، 831 فقره پروانه تولید،
3 فقره جوایز تأس��یس و 16 فقره تعاونی صادر ش��د. ادیب افزود: س��ال گذشته 

4000 پرونده تشکیل شد که 2546 پرونده دفترچه بیمه دارند.
در ادامه جلس��ه معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری باتوجه به اهداف سند چشم انداز یکی از مهم ترین بخش این سند را 
به خود اختصاص داده اس��ت. سال 86 معاونت سرمایه گذاری در سازمان شکل 
گرفت. این در حالی اس��ت که اهمیت س��رمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی 

بسیار زیاد است.
احمدرضا موالیی افزود: اس��تان اصفهان حداقل 20 درصد از س��هام گردشگری 
کش��ور را دارد اما در بس��یاری از زیرس��اخت ها حتی از بسیاری استان هایی که 

سهم ناچیزی دارند عقب است. 
وی ضمن اشاره به شناسایی پتانسیل های 23 شهرستان استان و دارا بودن رتبه اول 
حوزه مناطق نمونه کش��وری خاطرنشان کرد: برنامه ها در سفر ریاست جمهوری 
 ب��ه تصویب رس��ید و بحث مطالعه طرح توس��عه محور گردش��گری زاینده رود
نیز انجام شد. به طوری که توسط مشاوران ایران و ایتالیا راه توسعه با محور بسیار 
خوب در این طرح مش��خص شده است.معاون س��رمایه گذاری و گردشگری با 
اش��اره به رشد ایجاد شغل و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در سال گذشته 
تصریح کرد: 2500 تعهد ش��غلی داش��تیم ک��ه در این حوزه 3500 ش��غل ایجاد 
کردیم و امید اس��ت در س��ال 90 با س��رمایه گذاری قابل توجه به ایجاد اشتغال 
خوب برس��یم که البته پیش بینی ما بر این اس��ت که تا پایان برنامه پنجم 30 هزار 
ش��غل پایدار در سطح استان داشته باش��یم. موالیی درباره سرمایه گذاری بخش 
خصوصی گفت: در اس��تان اصفه��ان با 200 هزار اثر تاریخی کار مرمت بس��یار 

سنگین است بنابراین ناگزیریم که بخش خصوصی را به خدمت بگیریم. 
وی افزود: در مورد کاروانس��راها و بافت تاریخی س��رمایه گذاری ش��ده و نکته 
جالب توجه آن است که بیشتر پروژه هایی که در حوزه مرمت اعمال می شود با 

کمک سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور انجام می شود.
معاون س��رمایه گذاری و گردشگری درباره تأسیسات اقامتی نیز خاطرنشان کرد: 
از 50 س��ال قبل تاکنون ما 6000 تخت اقامتی داش��تیم که این جای تعجب است 
چرا که ش��هر کوچکی در اردبیل که تنها یک جاذبه گردشگری دارد با 5000 نفر 

جمعیت دارای 18000 تخت اقامتی اس��ت. اما طبق برنام��ه تا پایان برنامه پنجم 
توس��عه و آخر س��ال 1000 تخت به تخت های اقامتی اضافه می ش��ود. موالیی 
افزود: تشکیل اجالس سران گفتگوی غیرمتعهدها که در سال آینده اتفاق می افتد 

تحوالت چشمگیری در اقتصاد گردشگری ایجاد خواهند کرد. 
وی افتت��اح پنج پروژه ویژه ش��امل هتل های چهار س��تاره و پنج س��تاره و ... تا 
زمان برگزاری اجالس س��ران را از جمله برنام��ه های مهم این حوزه عنوان کرد 
که عبارتند از هتلی در کمربندی ش��هر اصفهان با 180 اتاق و 400 تخت اقامتی، 
طرح توس��عه هتل س��فیر، هتلی در خمینی شهر که از نظر چشم انداز به محدوده 
ناژوان و کوه آتشگاه مشرف است، هتلی در خیابان کاوه با 85 اتاق که استاندارد 
روز طراحی ش��ده و ... معاون س��رمایه گذاری و گردش��گری ضریب ماندگاری 
گردشگر در حوزه های اقامتی را 2/5 شب بیان و خاطرنشان کرد: جهت افزایش 
میزان ماندگاری گردش��گران راه اندازی مراکز تفریحی و گردشگری در کنار آثار 
تاریخی از سیاس��ت های این حوزه به ش��مار می رود که از آن جمله می توان به 
پروژه ش��هربازی اصفهان که بس��یار جالب و کم نظیر است اش��اره کرد. چرا که 
هر گردش��گری به محض ورود به اصفهان چند س��اعت از وقت خود را در این 

شهربازی سپری می کند.
 موالی��ی همچنی��ن میزان هزین��ه در حوزه کم��پ های بین راهی گردش��گری را
چهار میلیارد عنوان و تصریح کرد: پروژه ای در ورزنه تا پایان سال به بهره برداری 
می رس��د که در سطح خاورمیانه ویژه است و گام مهمی در بحث اشتغالزایی در 
منطقه به شمار می رود. همچنین پروژه ای در شهرستان فریدن شروع شده که در 

آن پیست اسکی همراه با مرکز تفریحی ایجاد می گردد.
 وی گفت: در استان اصفهان بین 1000 تا 12000 اقامتگاه دوم که همان باغ های
تفریح��ی و ویالس��ت وج��ود دارد و ش��کل گیری ای��ن مکان ها ب��ه مدیریت 
 بحران و توس��عه اش��تغالزایی در مناطق محروم و روس��تایی با ش��رایط مناسب

کمک می کند.

در دانشگاه صنعتي اصفهان؛
 بال دي پژوهشکده فاوا  

به بهره برداري رسید
رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: بال دی پژوهشکده فاوا در دانشگاه 
صنعتي اصفهان به بهره برداري رس��یده و این پروژه در راس��تاي سیستم 

دفاعي کشور دست آورد هاي زیادي داشته است. 
محمد اسماعیل همداني گلشن در جمع مسئوالن این دانشگاه و معاون 
اداري مالي و توس��عه منابع انساني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با 
اش��اره به سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: افتتاح پروژه هاي عمراني در 
این دانش��گاه گامي در راستاي رش��د، توسعه و پیشرفت هاي همه جانبه 
دانشگاه در سال جهاد اقتصادي است. وي به ضرورت رشد و توسعه این 
دانشگاه در حوزه هاي مختلف اشاره کرد و افزود: رشد و توسعه دانشگاه 
در حوزه هاي مختلف فرهنگي، آموزش��ي، پژوهش و فناوري، اداري و 
مالي، عمراني، رفاهي و دانشجویي ضرورت دارد و مسئوالن باید در این 
راستا برنامه ریزي ها و اقدامات الزم را انجام بدهند. رئیس دانشگاه صنعتي 
اصفهان با اش��اره به برنامه راهبردي دانشگاه تصریح کرد: این دانشگاه با 
رونمایي از برنامه راهبردي و افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه، حرکت 
با برنامه اي را در راستاي توسعه دانشگاه در سال جاري آغاز مي کند. وي 
به س��وله ورزشي صدف اشاره کرد و بیان داشت: این مجموعه ورزشي 
بر اساس رعایت استاندارد هاي عمراني و ورزشي در محل خوابگاه دختران 

این دانشگاه احداث شده است. 
همداني گلشن با اشاره به هزینه عمراني این پروژه ادامه داد: تا کنون براي 
احداث این سوله ورزشي 800 میلیون تومان از در آمد هاي عمراني دانشگاه 
هزینه شده است. وي با بیان این که وزارت علوم باید اقدامات الزم را در 
راستاي حمایت از این پروژه عمراني انجام بدهد، تاکید کرد: این دانشگاه 
در راستاي تکمیل و فراهم کردن تجهیزات ورزشي این مجموعه به 200 

میلیون تومان دیگر نیاز دارد.
رئی��س دانش��گاه صنعت��ي اصفه��ان به پژوهش��کده ف��اوا اش��اره کرد 
و گف��ت: ای��ن پژوهش��کده از پژوهش��کده هاي مهم کش��ور ب��وده و 
دس��ت آورد هاي زیادي در راس��تاي سیستم دفاعي کش��ور داشته است. 

براي شهرستان هاي 200 هزار نفري؛
تدوین طرح جامع كاهش آلودگي هوا

در اصفهان تدوین
مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست اصفهان گفت: در حال حاضر 
طرح جامع کاهش آلودگي هوا براي شهرس��تان هایي با جمعیت بیش از 
200 هزار نفر در استان اصفهان تدوین شده است. احمد رضا الهیجان زاده 
اظهار داشت: شهرستان کاشان یکي از شهرستان هاي پر جمعیت استان بوده 
و داراي جمعیتي بیش از 200 هزار نفر است. وي به آغاز به کار طرح جامع 
کاهش آلودگي هوا در شهرستان کاشان اشاره کرد و افزود: در صورتي که 
اعتبارات اجراي این طرح فراهم شود، این پروژه در شهرستان کاشان آغاز 
به کار مي کند. مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست اصفهان با اشاره 
به میزان اعتبار اجراي این طرح تصریح کرد: در حال حاضر میزان اعتبار 
مورد  نیاز براي اجراي این طرح پیش بیني نش��ده و مسئوالن باید پس از 
جمع آوري اطالعاتي مانند جمعیت، وسعت و مساحت شهرستان ها، اعتبار 

مورد نظر را تعیین کنند.
وي ب��ه حداقل اعتبار مورد نیاز براي اجراي این طرح اش��اره کرد و ادامه 
 داد: حداقل اعتبار مورد  نیاز براي اجراي این طرح در شهرستان هاي استان
50 میلی��ون تومان اس��ت. الهیجان زاده تأکید کرد: اج��راي این طرح در 
راستاي کاهش آلودگي هوا در شهرستان هاي پر جمعیت استان در طرح 
جامع کاهش آلودگي هوا پیش بیني ش��ده اس��ت. وي به آثار اجراي این 
طرح اش��اره کرد و اضافه کرد: با اجراي این طرح بس��یاري از مشکالت 
شهرس��تان هاي استان در راستاي آلودگي هوا کاهش یافته و آلودگي هوا 
به میزان قابل توجهي کاهش مي یابد. مدیر کل سازمان حفاظت از محیط 
زیست اصفهان با اش��اره به یکي از اهداف مهم اجراي این طرح گفت: 
اجراي این طرح یکي از اقدامات مؤثر و جدي این س��ازمان در راستاي 
کاهش آلودگي هواي شهرستان ها بوده و تاثیرات قابل توجهي در استان 

دارد.

مشاور امور بين الملل استاندار اصفهان:
12اثر اصفهان در یونسکو ثبت شده است
مشاور گردشگري و امور بین الملل استاندار اصفهان گفت: 12 اثر تاریخي 
و فرهنگي اصفهان در یونسکو ثبت شده است که یکي از مهم ترین این 

آثار میدان نقش جهان اصفهان محسوب مي شود.
مس��عود نیک آئین در جمع هیأت دوچرخه سواران حامیان صلح از شهر 
فرایبورگ که مدت چهار روز است در این شهر اقامت دارند، با اشاره به 
این که شهر فرایبورگ از جمله شهرهاي نام آشنا براي مردم اصفهان است، 
اظهار داش��ت: بسیاري از مردم اصفهان در زمینه امور بین المللي و حوزه 
گردشگري شهر فرایبورگ را مي شناسند و یکي از خیابان هاي این شهر به 

نام فرایبورگ نام گذاري شده است.
وي با اش��اره به این که ش��هر اصفهان با 13 شهر از کشورهاي مختلف 
عقد خواهرخوانندگي دارد، افزود: در راس��تاي گس��ترش این ارتباطات 
بین المللي اصفهان با چهار شهر دیگر چهارخواهر خوانده مي شود. مشاور 
گردشگري و امور بین الملل استاندار اصفهان با تأکید به این که اصفهان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي است، تصریح کرد: براي نخستین بار 
است که یک گروه دوچرخه سوار از یکي شهرهاي خواهر خوانده با پیام 
صلح و دوستي به اصفهان سفر مي کند. وي اضافه کرد: معقوله فرهنگي، 
اجتماعي، علمي و ورزش��ي بهانه اي به منظور نزدیکي بیشتر ملت ها به 
یکدیگر است. نیک آیین به وجه مشترک کشورهاي ایران و آلمان اشاره 
کرد و بیان داش��ت: مهم ترین اشتراک ایرانیان و آلماني ها نژاد آریایي آنها 
اس��ت. وي در بخش��ي از سخنان خود به جاذبه هاي تاریخي و فرهنگي 
اصفه��ان پرداخت و تأکید کرد: اصفهان بیش از 22 هزار جاذبه فرهنگي 
 و گردش��گري در ایران دارد و اوج ش��کوفایي خود را در زمان صفویه

داشته است. 

در چهارمحال و بختياري؛
احداث 5 واحد سردخانه 

محصوالت كشاورزي
مع��اون توس��عه تج��ارت بازرگان��ي داخل��ي اداره کل بازرگان��ي 
چهارمح��ال و بختیاري گفت: امس��ال پنج مجوز احداث س��ردخانه 
 محص��والت کش��اورزي ب��راي بخ��ش خصوصي صادر مي ش��ود. 
رحمت ال��ه صف��ري در کمیس��یون تنظی��م ب��ازار این اس��تان اظهار 
 داش��ت: ظرفی��ت ه��ر ک��دام از ای��ن س��ردخانه ها پنج ه��زار تن

است.
وي اعتب��ار الزم ب��راي اح��داث هر س��ردخانه را 18 میلی��ارد ریال 
برش��مرد و افزود: بخش��ي از این مبلغ، از طریق پرداخت تسهیالت 
تأمین مي شود. صفري احداث میدان میوه و تره بار در شهرستان هاي 
بروجن، لردگان، فارس��ان و کی��ار را جزو برنامه ه��اي این اداره کل 
اع��الم و تصریح ک��رد: تدابیر الزم براي خ��روج صنایع نیمه آالینده 
 و آالین��ده ب��ه خ��ارج از ش��هرها و مناطق مس��کوني فراهم ش��ده

است.
معاون توسعه تجارت بازرگاني داخلي اداره کل بازرگاني چهارمحال 
و بختیاري در ادامه با اشاره به مصرف روزانه 9 تن مرغ در شهرستان 
بروجن گفت: مرغ مصرفي مردم شهرس��تان هاي بروجن و لردگان از 

استان اصفهان تأمین مي شود.
وي تأمین مرغ مصرفي این شهرس��تان ها از اصفهان را س��بب بروز 
مشکالتي در بازار بیان و خاطرنشان کرد: اندیشیدن تدابیر الزم براي 
حل این مش��کل و تأمین مرغ مصرفي شهرس��تان هاي یاد ش��ده در 

استان ضرورت دارد.
صفري در ادامه سرانه باالي واحدهاي صنفي موجود در این استان را 
مشکالت فراروي این اداره کل برشمرد و گفت: برخي از واحدهاي صنفي 
 واحدهاي غیر اقتصادي هستند که این موضوع تنش در اقتصاد را موجب

شده است.
وي س��اماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب را از برنامه هاي 
ف��راروي ای��ن اداره کل در س��ال جاري عنوان ک��رد و گفت: صدور 
مج��وز براي واحدهاي جدید، س��اماندهي و ص��دور مجوز احداث 
فروش��گاه هاي بزرگ و زنجیره اي، پیاده س��ازي ش��بکه بازرس��ي و 
نظارت مردمي و برگزاري نمایش��گاه هاي فصلي تنظیم بازار از سوي 
 بخ��ش غیردولت��ي از دیگر برنامه ه��اي این اداره کل در س��ال جاري

است. 

مدیرعامل شهرك هاي صنعتي
 چهارمحال و بختياري:

ایجاد اشتغال پایدار در گرو حمایت
از صنایع كوچك

مدیرعامل ش��رکت شهرک هاي صنعتي چهارمحال و بختیاري گفت: 
حمایت از صنایع کوچک تحقق بخش اشتغال پایدار است.

عل��ي باللي اظهار داش��ت: در حال حاضر این اس��تان دو درصد از 
جمعیت کل کش��ور را در برگرفته اس��ت، این در حالي اس��ت که با 
ایجاد 12 هزار فرصت ش��غلي در شهرک هاي صنعتي افزون بر 2/2 
درصد از س��هم اشتغال ایجاد ش��ده در مجموعه شهرک هاي صنعتي 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: برهمین اس��اس باتوجه به س��هم اش��تغال ایجاد شده در 
مجموع��ه ش��هرک هاي صنعتي این اس��تان در مقایس��ه ب��ا میانگین 
جمعیت اس��تاني، نسبت میانگین کشوري بیش��تر است. باللي نقش 
بخش صنعت در تحقق تعهد اشتغال دو میلیون و 500 هزار شغل در 
کشور را بس��یار کلیدي دانست و گفت: شهرک هاي صنعتي باید در 

این امر مهم ملي جهاد اقتصادي داشته باشد.
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک هاي صنعت��ي چهارمح��ال و بختیاري 
خاطرنش��ان کرد: باتوجه ب��ه روند برنامه ریزي ه��اي صورت گرفته 
در راس��تاي تحق��ق ای��ن امر بس��تر تخصی��ص تس��هیالت در این 
اس��تان در راس��تاي ایج��اد واحدهاي صنعت��ي در مقایس��ه با دیگر 
اس��تان هاي کش��ور فراهم  ت��ر اس��ت ک��ه صنعتگ��ران مي توانند با 
 برخورداري از این تس��هیالت و عزم ملي در راس��تاي ایجاد ش��غل

گام بردارند.
وي بیان داشت: در همین راستا شهرک هاي صنعتي در راستاي تحقق 
منوی��ات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي تالش جهادگونه 

خود را آغاز کرده اند. 
بالل��ي تصریح کرد: توس��عه برنامه هاي حمایت��ي از صنایع کوچک 
در س��ال ج��اري و همچنی��ن ارتقاي س��طح خدم��ات زیربنایي در 
ش��هرک هاي صنعتي از جمل��ه برنامه هاي فراروي این ش��رکت در 
س��ال  جدید اس��ت. وي تدوین برنامه هاي این ش��رکت را حول سه 
محور حمایت اش��تغال موجود، حفظ اش��تغال هاي به وجود آمده و 
تالش براي مبارزه با بیکاري دانس��ت و گفت: س��هم تعهد اش��تغال 
در این اس��تان در بخش  ش��هرک هاي صنعتي با التزام به س��ه مولفه 
واحدهاي صنعتي کوچک، ایجاد اش��تغال باال، سرمایه گذاري اندک 
 و اش��تغال پایدار در سال جهاد اقتصادي به طور قطع و یقین محقق

خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي در ادامه با اش��اره به ادغام 
وزارت صنای��ع و بالطبع ش��هرک هاي صنعتي ب��ا وزارت بازرگاني، 
گفت: باتوجه به این که سه بخش اصلي و مهم تولید در کشور شامل 
بازار، صادرات و حقوق مصرف کننده اس��ت تاکنون بخش تولید در 
کشور حول محور صنایع و تولیدات صنعتي متمرکز بوده و سیاست 
توسعه و گس��ترش صادرات و تنظیم بازار توس��ط بخش بازرگاني 

صورت مي پذیرفت.
وي ایج��اد سیاس��ت واح��د ب��راي ایج��اد هماهنگ��ي در مس��یر 
توس��عه صنایع کش��ور ح��ول ص��ادرات را علت اصلي ای��ن ادغام 
عن��وان ک��رد و گف��ت: این ادغ��ام هماهنگي بیش��تر تولی��د و بازار 
 ص��ادرات را ب��ا الت��زام ب��ه حف��ظ حقوق مص��رف کنن��ده موجب

خواهد شد.

براي نخستين بار در کاشان صورت مي گيرد؛
برگزاري کرسي تخصصي قرآن کشور در کاشان

دبیر ش��انزدهمین جشنواره قرآني دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي کشور در 
کاش��ان از برگزاري دومین کرسي تالوت قرآن کش��ور در نیاسر از توابع این 
شهرس��تان خبر داد. طاهره مازوچي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کرسي 
تالوت براي نخستین بار در این شهرستان توسط دانشگاه علوم پزشکي کاشان 
و با همکاري شهرداري نیاسر چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه سال جاري با حضور 
اس��تادان برجس��ته قرآن و همراه با اجراي گروه تواشیح آل یاسین و مردم شهر 
نیاسر و دارالمومنین کاشان در کالن باغ شهر نیاسر برگزار مي شود. وي با اشاره 
به برگزاري نخستین کرسي تخصصي تالوت در دانشگاه علوم پزشکي تهران 
افزود: مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان، به منظور توسعه و ترویج 
کرسي هاي تخصصي تالوت در دانشگاه هاي مختلف کشور، برگزاري دومین 

کرسي تخصصي تالوت قرآن را به دانشگاه علوم پزشکي کاشان واگذار کرد.

تبليغ بانكداري الكترونيكي بدون نصب خودپرداز

ش��هر نقنه از توابع بروجن با افزون بر 10 هزار نفر جمعیت در عصر بانکداري 
الکترونیکي از داش��تن حتي یک دستگاه خودپرداز محروم است و ساکنین این 
ش��هر مجبورند براي انجام کوچک ترین امور بانکي با طي مسافت به بروجن و 
یا ش��هرهاي دیگر مراجعه کنند. خودپرداز یا دستگاه اي.تي.ام یکي از تجهیزات 
پرداخت الکترونیکي یا پرداخت خودکار پول در حوزه بانکداري الکترونیکي است. 
این دستگاه امکانات و قابلیت هاي دریافت وجه، انتقال وجه، پرداخت قبوض، تغییر 
رمز، دریافت گردش حساب و دریافت مانده حساب را بدون مراجعه به بانک در 
اختیار مشتریان امور بانکي قرار مي دهد. براي استفاده از یک دستگاه خودپرداز باید 
یک کارت نقدي در اختیار باشد و فرقي نمي کند که این کارت متعلق به کدام بانک 
است و مي توان با آن از تمامي خودپردازهاي متصل به شتاب، شبکه تبادل اطالعات 
بین بانکي اس��تفاده کرد. هر چند که پیدایش خودپردازها ابتدا در بانک ها بوده و 
سال هاست که به ارائه خدمت در بانک ها مي پردازند، اما قابلیت هاي خودپردازها 

موجب شده که از آنها در سایر اماکن حتي در نقاط رو باز استفاده شود. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان معتقد است؛ پیاده 
راه سازي گامي در جهت خداحافظي مردم با خودرو 
هاي ش��خصي اس��ت و باید این سیاس��ت از سوی 

مدیریت شهری با قدرت دنبال شود.
 سردار کریم نصر پیاده رو ها را یکي از زیر ساخت هاي
مهم حمل ونقل عمومي دراصفهان دانس��ت و اذعان 
داش��ت: اگر بخواهیم مردم را به اس��تفاده از سیستم 
حمل و نقل عمومي تشویق کنیم تا کمتر از خودروي 
شخصي استفاده کنند باید از ساماندهی پیاده روها آغاز 
کنیم که خوشبختانه شهرداري اصفهان در این راستا 
گام هاي مؤثري نیز برداشته وبسترهای الزم را فراهم 
کرده است. وی  ادامه داد: شاخص پیاده راه سازي از 
آیتم هاي مهم زیست محیطي تلقي مي شود، بنابراین 

الزم اس��ت اقدامات مؤثری  به خصوص در هس��ته 
مرکزی ش��هر به ویژه محور چهارباغ جهت پیاده راه 

سازي و اصالح معابر انجام شود.
نصر تأکید کرد: پیاده راه سازي و توجه به این مسأله به 
طور حتم زمینه هاي خداحافظي مردم با خودرو هاي 
شخصي را فراهم مي کند. عضو شورای اسالمی شهر 
با اش��اره به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومي در 
اصفهان تأکیدکرد: از نظر نگاه و چشم انداز اقتصادي، 
 چنانچ��ه قصد تحقق فلس��فه هدفمن��دي یارانه ها

را داشته باش��یم، باید در راستاي توزیع عادالنه سود 
حاصل از هدفمندي یارانه ها در بخش حمل و نقل 

عمومي اقدام شود.
وي، در حالی که  این اقدام هم عدالت اقتصادي را به 

دنبال دارد و مردم در طبقات ضعیف و متوسط براي 
این که متحمل هزینه هاي س��نگین قیمت سوخت 
نشوند، این عدالت نیز شامل حالشان شود، خاطرنشان 
کرد: این اقدام از نظر زیست محیطي تبعات مثبت و 
قابل توجهي دارد که به عدالت نیز نزدیک مي شود، 
 آلودگي هوا را کاهش داده و یا از بار سنگین آالینده ها

مي کاهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی، 
با تأکید بر تقویت حمل و نقل عمومی ترکیبی شامل 
ناوگان اتوبوس��رانی، راه اندازی تراموا، مترو خطوط 
تندرو اظهار داشت: به این واسطه مردم از خودروي 
شخصي استفاده نمی کنند و شاهد کاهش آالینده ها 

در سطح این کالنشهر خواهیم بود. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
پیاده راه سازي گامي برای خداحافظي با خودرو هاي شخصي است
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ک

با ایجاد نظام آي.تي در سيستم سالمت؛

پزشکان در یك نظام شبکه اي با یکدیگر مرتبط مي شوند

معاون بهداش��تي دانشگاه علوم پزش��کي اصفهان گفت: با ایجاد نظام آي.تي در 
سیستم س��المت تمام پزشکان در یک نظام شبکه اي با یکدیگر مرتبط مي شوند 

و کارت سالمت براي همه ایرانیان تدارک دیده مي شود.
کم��ال حیدري اظهار داش��ت: با ایجاد نظام آي.تي در سیس��تم س��المت تمام 
پزشکان در یک نظام شبکه اي با یکدیگر مرتبط مي شوند و کارت سالمت براي 

همه ایرانیان تدارک دیده مي شود. 
وي بیان داش��ت: فراهم نشدن زیرس��اخت هاي الزم در حوزه سالمت و کمبود 
اعتبارات س��بب شده که طرح پرونده الکترونیک سالمت و پزشک خانواده پس 
 از چند س��ال بحث در عرصه نظام س��المت هنوز به موفقیت هاي الزم نرس��د.
 مع��اون بهداش��تي دانش��گاه علوم پزش��کي اصفه��ان تصریح ک��رد: زماني که
وزارت بهداش��ت در مقاب��ل ارائه خدمات پول کمتري بگیرد س��بب نارضایتي 
و قطعا کار کمتري مي ش��ود. وي ادامه داد: در روس��تاها چون بهورز و پزش��ک 
تحت پوش��ش کامل معاونت بهداشتي اس��ت بنابراین در استقرار طرح پزشک 
خانواده در روس��تاهاي اصفهان بس��یار موفق عمل شده اس��ت در صورتي که 
در ش��هر هیچ احاطه اي بر افراد به منظور مراجعه به مطب نمي ش��ود. حیدري با 
بیان اینکه در پیاده کردن نظام ارجاع چندگانگي مدیریتي و چالش هاي سیس��تم 

بهداشت و درمان کشور مش��اهده شده است، اضافه کرد: طرح پزشک خانواده 
وقتي موفقیت آمیز است که پزشک خانواده از نحوه اجراي آن راضي باشد. وي 
تأکید کرد: اجراي برنامه هاي بهداشتي سال گذشته با وجودي که با چالش هایي 
در حوزه منابع مالي و انس��اني مواجه بود، ش��رایط رضایت بخشي داشت و در 
صورتي که این مش��کالت پی��ش رو نبود جلوتر از برنامه هاي پیش بیني ش��ده 
حرکت مي کردیم. معاون بهداش��تي دانشگاه علوم پزش��کي اصفهان با بیان این 
که برنامه امس��ال روي نقش��ه جامع س��المت اصفهان متمرکز شده است، ادامه 
داد: محور کار مرکز بهداش��ت اصفهان روي پنج بیماري قلبي و عروقي، روحي 
و روان��ي، انواع س��رطان، ح��وادث و حول و ح��وش تولد قرار گرفته اس��ت. 
 حیدري بهس��ازي خانه هاي بهداش��ت ب��ا کمک خیرین را دیگر اقدام اساس��ي
معاونت بهداش��تي اس��تان در سال جاري دانس��ت و اظهار داشت: مسأله جهاد 
اقتصادي در حوزه بهداشت معناي کامل دارد و تمام امور قابل انجام همان جهاد 
اقتصادي است. وي با اشاره به اختصاص 10 درصد طرح هدفمندکردن یارانه ها 
به بخش سالمت اضافه کرد: در سال 1390 برنامه استقرار توسعه مراکز سالمت 
در شهر اصفهان، غربالگري فشارخون، بیماري هاي قلبي و عروقي و تحقق کامل 

نقشه جامعه سالمت از برنامه هاي مهم در دست اجرا است.

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري شهرکرد گفت: تا پایان 
امس��ال فاز نخس��ت پارک تهلیجان شمالي در س��طح 50 هزار مترمربع در 
سال جاري به بهره برداري مي رس��د. حمید فتح اللهي اظهار داشت: احداث 
پارک هاي رازي در منطقه بهارس��تان، بزرگ مهر در میرآباد شرقي، شهریار 
در میرآب��اد غربي، کوي ش��هرداري در میرآباد غربي، تکمیل فضاي س��بز 
منطقه سرچش��مه از دیگر برنامه هاي این سازمان در سال جاري است. وي 
افزود: بهس��ازي فضاهاي سبز بلوارها و حاش��یه خیابان هاي اصلي شهر و 
زیباس��ازي میادین بوعلي سینا، امام حس��ین، قدس و آیت اله دهکردي از 

دیگر پروژه هاي در دست اقدام این سازمان است.
 فتح اللهي ادامه داد: در سال گذشته با صرف اعتباري افزون بر 12 میلیارد ریال
سطوح فضاي سبز شهري شهرکرد حدود 175 هزار مترمربع توسعه است. 
وي با تأکید بر اینکه توسعه فضاي سبز شهر براساس طرح جامع اجرا شده 

اس��ت، گفت: این طرح با رویکرد تحقق عدالت شهروندي صورت گرفته 
است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري شهرکرد ادامه داد: 
براس��اس این طرح توسعه فضاي س��بز در قسمت هایي از شهر در اولویت 
قرار گرفته که از نظر سرانه فضاي سبز در وضعیت مطلوبي قرار ندارد. وي 
خاطرنش��ان کرد: براي احیاي پارک ها در راستاي جذب گردشگر و ایجاد 
یک فضاي تفریحي س��الم نیازمند منابع اعتباري کافي هس��تیم تا بتوانیم با 
جذب اعتبارات در راستاي توسعه فضاي گردشگري این شهر اقدام مؤثري 

داشته باشیم.
فتح اللهي در ادامه بر ضرورت توس��عه فضاي س��بز در این شهر تأکید کرد 
و گفت: براساس سیاست گذاري شوراي سازمان توسعه فضاي سبز باید با 
تکیه بر اصل تأمین عدالت شهروندي و به نحوي صورت پذیرد که تمامي 

شهروندان بتوانند از یک فضاي سبز مطلوب برخوردار شوند.

امسال؛
پارك تهليجان شمالي شهرکرد بهره برداري مي شود
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اطالع رساني
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460350600052 درخواس��ت:  ش��ماره   10/404
8909980350601109،  شماره بايگاني شعبه: 891124، خواهان اصغر محرابي فرزند 
غالمعلي و اكبر نصيري محمودآبادي دادخواستي به طرفيت خوانده ستاد اجراي فرمان 
امام )ره( و س��هيال اخوان مظفري��ان و امير اخوان مظفريان و س��ينا اخوان مظفريان و 
ثريا اخوان مظفريان همگي مجهول المكان به خواس��ته نسق زارعانه )مطالبه حق كرد( 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه ششم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگس��تري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه 
پرون��ده 8909980350601109 ثب��ت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/04/04 و 
س��اعت 9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود 
تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد.
م الف/ 14441            فاني- مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

  
احضار

12/140 چون  آقاي حميد ضيايي فرزند مهدي شكايتي عليه آقاي محمدعلي صداقت 
فرزند ماش��اءاله مبني بر رابطه نامشروع مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890135 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/4/4 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 16600          محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
احضار

12/231 چون خانم رزنا نجفي فرزند مصطفي ش��كايتي عليه آقاي بهنام عبدالهي مبني 
ب��ر ج��رح عمدي با قداره و تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890956 ك 
117 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز يكش��نبه 90/4/5 ساعت 10/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16790            عالئي- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
احضار 

1/315 چ��ون خان��م زهره رضايی فرزند خليل اله ش��كايتی عليه آق��ای ناصر اكبری، 
مجهول المكان مبنی بر سرقت گوشی تلفن همراه مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
891520 ك111 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/4/5 س��اعت 10/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نظر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 409                اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

  
مزایده

2/225 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 4498-90/2/1 -801-2/820 شش دانگ 
اعيانی آپارتمان پالك ثبتی شماره 8499 فرعی واقع در طبقه چهارم به مساحت 97/31 
مترمربع به انضمام ش��ش دان��گ انباری پالك 8479 فرعی واق��ع در طبقه همكف به 
مس��احت 5/38 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات كه عبارتند از حياط 
مشاعی 8465 فرعی و پاركينگ مشاعی 8466 فرعی كه انبارهای 8482 و 8483 فرعی 
و راه پله و آسانس��ور مش��اعی 8484 فرعی واطاق نگهبانی 8467 فرعی در آن محاط 
می باش��د و قدرالس��هم از اطاق نگهبانی پالك 8467 فرعی وقدرالس��هم از راه پله و 
آسانس��ور مش��اعی 8484 واقع در طبقه همكف و طبقات اول و سوم و دوم و چهارم 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان س��پاهان شهر بلوار شاهد بلوار بهمن 
مجتمع مس��كونی رز 112 واحد D4 واقع در طبقه چهارم مجتمع مس��كونی پنج طبقه 
كه سند مالكيت آن در صفحه 256 دفتر 151 امالك ذيل شماره 40369 ثبت و شماره 
چاپی 477037 صادر ش��ده است با حدود: شماالً اول در سه قسمت درب اختصاصی 
و ديواری است اشتراكی با راه پله 8484 كه قسمت دوم غربی است به طولهای 1/50 
مت��ر و 1/85 متر و 1/35 متر دوم ديواری اس��ت اش��تراكی با آپارتم��ان 8497به طول 
6/55 متر غربًا پنجره و ديواری اس��ت به فضای حياط مش��اعی 8465 فرعی به طول 
10/30 متر جنوبًا پنجره و ديواری اس��ت به فضای حياط مشاعی 8465 فرعی به طول 
10 متر غربًا اول ديواری اس��ت اش��تراكی با آپارتمان 8500 فرعی به طول 5/45متر و 
دوم در دو قس��مت پنجره وديواری اس��ت به نورگير كه قس��مت اول شمالی است به 
طولهای 0/60 متر و 3 متر حدود انباری ش��ماالً ديواری اس��ت به حياط مشاعی 8465 
فرعی به طول 1/47متر شرقًا ديواری است اشتراكی با انباری 8480 به طول 3/90 متر 
جنوبًا درب و ديواری اس��ت به پاركينگ 8466 به طول 1/47 متر غربًا ديواری اس��ت 
اش��تراكی با انباری 8478 فرعی به طول 3/90 متر و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملك 
آپارتمانهاس��ت كه طبق نظر كارشناس رس��می پالك فوق با تقريبًا 10 سال قدمت بنا 
و كل مجتمع با اس��كلت بتنی و س��قف تيرچ��ه بلوك و نمای آجرنما 3 س��انتيمتری 
و آپارتمان موردنظر دارای كف س��ازی س��راميك وموزاييك- بدنه های چوبكاری و 
رنگ روغن- پنجره های آلومينيومی شيش��ه خور و درهای داخلی چوبی- سرويسهای 
بهداش��تی كاشی كاری- آش��پزخانه اپن با كابينت فلزی و سيس��تم گرمايش بخاری و 
سرمايش كولر آبی مشتركات آب و فاضالب و گاز و برق می باشد. ملكی آقای مجتبی 
احمدی فرزند روح اله كه طبق س��ند رهنی شماره 172499-84/06/01 دفترخانه 56 
اصفهان در رهن بانك پارس��يان شعبه دكتر نوربخش اصفهان واقع می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 90/04/21 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خيابان هش��ت بهشت ش��رقی- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده می شود. 
مزايده از مبلغ پايه هفتصد وهش��تاد ميليون ريال ش��روع و به هركس خريدار باشد به 
باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت بدهيهای مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك ومصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باش��د و نيز بدهی های مالياتی و عوارض ش��هرداری وغيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ضم��ن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزينه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد. ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در 
روزنام��ه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1390/02/28 درج ومنتش��ر می گردد و در 

صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 1530                       اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

  
مزایده

2/226 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه 4508-90/2/1-034-2/829 شش دانگ 
يكباب خانه پالك 10971 فرعي مجزي ش��ده از پ��الك 14915/88 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 166/25 مترمربع به آدرس: اصفهان بزرگراه شهيد چمران بن 
بس��ت ولي عصر پالك سوم سمت راس��ت پالك 104 كه سند مالكيت آن در صفحه 
300 دفتر 271 امالك ذيل شماره 70069/س ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً 
به طول 12/45 متر درب و پنجره و ديواري اس��ت به بن بس��ت 4 متري شرقًا به طول 
14/25 مت��ر دي��وار به ديوار خانه جزء پ��الك 14915/88 باقيمانده جنوبًا به طول هاي 
0/70 مت��ر و 5 مت��ر و 2/70 متر ديوار به ديوار خانه هاي جزء پ��الك باقيمانده مرقوم 
غرب��ًا به طول 12/10 متر ديوار ب��ه ديوار خانه جزء پالك باقيمانده مرقوم كه طبق نظر 
كارش��ناس رس��مي پالك فوق خانه يك طبقه مسكوني به مس��احت عرصه 166/25 

مترمرب��ع و اعيان��ي در طبقه همك��ف و زيرزمين به مس��احت 158 مترمربع )كاربري 
زيرزمين انباري مس��كوني اس��ت( با س��قف آهن و آجر روي ديوارهاي باربر آجري 
س��اخته شده و نماي خارجي سنگ پالك اليگودرز مس��تعمل، آشپزخانه تا زير سقف 
كاش��ي كاري، پنجره هاي خارج��ي و درب هاي از پروفيل آهن، آش��پزخانه به صورت  
اوپن با ديوار سنگ و آيينه،  كف ساختمان موزاييك و سيمان با پوشش موكت نمدي، 
كابينت آشپزخانه فلزي، سيستم خنك كننده كولر آبي، سيستم گرم كننده بخاري گازي، 
كف حياط موزاييك، داراي انش��عابات آب و برق و گاز و فاضالب مي باش��د و ملكي 
آقاي اصغر زارعي سوداني فرزند حسين كه طبق سند رهني شماره 88/04/03-68086 
دفترخان��ه 60 اصفهان در رهن صندوق قرض الحس��نه حضرت مهدي صاحب العصر 
واقع مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز ش��نبه مورخ 90/04/18 در اداره اجراي اسناد 
رس��مي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت ش��رقي- چهار راه اول خيابان الهور به 
مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه هشتصد و چهارده ميليون ريال شروع و به 
هر كس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و 
مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض 
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد ضمنًا اين 
آگه��ي در يك نوبت در روزنام��ه زاينده رود چاپ اصفهان م��ورخ 90/02/28 درج و 

منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 1529                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

  
مزایده

2/227 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالسه 4518-90/2/1-30936-2/825 شش دانگ 
خان��ه پالك ش��ماره 2438 و 2439 اصلي باقيمانده به مس��احت 184/98 مترمربع كه 
ش��ماره هاي يك الي سه فرعي از آن مجزي گرديده است واقع در محله خواجو بخش 
4 ثب��ت اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان خيابان چهارباغ خواجو كوچه صدر چهارس��وق 
آجري روبروي مسجد الزهرا )ص( پالك آبي 157 كه سند مالكيت آن در صفحه 131 
دفتر 173 امالك ذيل ش��ماره ثبت 37985 با شماره چاپي 296737 ثبت و صادر شده 
اس��ت با حدود: شماالً 1- به طول 5/30 متر خط مستقيم مفروض است به قسمتي كه 
جهت تعريض ش��ارع بايد عقب نشيني شود. 2- در دو قسمت كه قسمت اول شرقي 
اس��ت به طول هاي 3 متر و 4 متر پي ديواريس��ت به پي ديوار مغازه شماره 1 فرعي از 
2438 و 2439 شرقًا به طول 17/80 متر پي ديواريست مشترك با خانه شماره 3 فرعي 
از 2438 و 2439 جنوبًا به طول 9/55 متر ديواريست به پالك 2437 غربًا به طول 21 
متر ديواريس��ت مش��ترك با خانه 2440 و حقوق ارتفاقي ندارد كه طبق نظر كارشناس 
رسمي پالك فوق خانه مسكوني به مساحت عرصه 184/98 مترمربع، مساحت اعياني 
طبقه زيرزمين 95/50 مترمربع، اعياني طبقه همكف 129/27 مترمربع با س��قف تيرچه 
بلوك، اس��كلت بتني و ديوار آ جري- نماي خارج��ي آجرنما- درب و پنجره خارجي 
از پروفيل آلومينيوم- درب و دكور داخلي چوبي با روكش ملچ و نئوپان اجرا گرديده 
است. ديوارهاي داخلي گچ پرداختي و رنگ روغني و پالستيك- كف پاركينگ سنگ 
شطرنجي سفيد و قهوه اي- ديوار دستگاه پله گچ پرداختي و رنگ- كليه سرويس هاي 
بهداش��تي و آشپزخانه تا زير سقف كاشي كاري شده است. اين ملك داراي انشعابات 
آب- برق، گاز- فاضالب مي باش��د. مغازه مجاور حسب اعالم، سند مجزا دارد. ملكي 
خانم زهرا خس��رونژاد كه طبق س��ند رهني ش��ماره 159042-87/7/25 دفترخانه 86 
اصفه��ان در رهن بانك كارآفرين ش��عبه مير واقع مي باش��د و طب��ق اعالم بانك مدت 
بيمه نامه س��ند رهني فوق تاكنون منقضي نگرديده اس��ت و از س��اعت 9 الي 12 روز 
چهارشنبه مورخ 90/04/22 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه 
دو ميليارد و هش��تصد و بيس��ت و پنج ميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و مصرف در صورتي 
كه مورد مزايده داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده 
مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد ضمنًا اين آگهي در يك 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/02/28 درج و منتش��ر مي گردد و 

در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 1528                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

  
مزایده

2/332 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه 4932-90/2/5-2/796-203 شش دانگ 
يك باب خانه پالك شماره 577 فرعي افراز و مجزي شده از پالك 222 فرعي از پالك 
114 اصل��ي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مس��احت 314/16 مترمربع به آدرس: 
خورزوق كوچه شهيد رضا عرب كوچه بهار پالك 83451/14558 كه سند مالكيت آن 
در صفحه 454 دفتر 289 امالك با ش��ماره 63991 و ش��ماره چاپي سند 17091 سري 
ب ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً ديواريست به طول 9 متر به كوچه احداثي 
از پالك مجاور ش��رقًا ديواريس��ت به ديوار قطعه اول 222 فرعي باقيمانده به طول 35 
متر جنوبًا خط مس��تقيم مفروض است به قسمتي كه در موقع بازسازي در مسير كوچه 
8 متري قرار خواهد گرفت به طول 9 متر به كوچه غربًا ديواريست به ديوار قطعه دوم 
222 فرعي باقيمانده به طول 35 متر كه طبق نظر كارش��ناس رس��مي پالك فوق داراي 
243 مترمربع عرصه كه به علت عقب نش��يني موقع س��اخت 72 متر مربع كاهش يافته 
اس��ت ميزان اعياني 110 مترمربع نيمه كاره و در حد س��فت كاري در همكف حدود 
125 مترمربع در حد مس��كوني در زير زمين و همكف و با قدمت حدود 15 س��ال با 
ديوارهاي آجري با مالت ماس��ه سيمان و س��قف تيرچه بلوك و نماي آجر كارتني و 
پنجره هاي فلزي در زيرزمين و آلومينيومي در همكف و با حداقل تزئينات اجرا گرديده 
است محل داراي درب هاي داخلي چوبي سرويس بهداشتي و آشپزخانه در زيرزمين و 
داراي انش��عابات آب، برق و گاز است و فاقد بيمه مي باشد. ملكي آقاي عباس عنايتي 
خورزوقي كه طبق سند رهني شماره 65521-85/8/27 دفترخانه 62 اصفهان در رهن 
واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 90/5/12 در اداره اجراي اسناد 
رس��مي اصفهان واقع در خيابان هش��ت بهشت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ به 
مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه 410/000/000 ريال ش��روع و به هر كس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد ضمنًا اين آگهي در 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/2/28 درج و منتشر مي گردد 

و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 1770                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 
  

ابالغ وقت رسيدگي
2/253 در خصوص پرونده كالسه 11/90 خواهان زهرا خليلي مقدم دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ هفت ميليون و دويست هزار ريال با انضمام مطلق خسارات به طرفيت 
مهدي ايثاري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/3/29 
س��اعت 16 تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1764    ميرحبيبي- مدير دفتر شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
مزایده

2/255 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالس��ه 4616-90/2/3-519-2/808 شش��دانگ 
يك باب خانه احداثی در قطعه زمين شماره 2622/3 به انضمام قدرالحصه از يكدانگ 
و نيم مش��اع از شش��دانگ كوچه 2622/4 تفكيك شده از شماره 2622 واقع در بخش 
يك ثبت اصفهان با قيد به اينكه حق ساختمان زائد بر پنج متر از سطح كوچه 2622/4 

ب��ه نفع مالك پالك 2622/1 از مالك يا قائم مقام قانونی او س��اقط گرديده به آدرس: 
اصفهان خيابان مطهری كوي شهيد مجدالدين سيد طباطبايي بن بست افشين پالك 76 
با كدپس��تي 848/44361 كه اس��ناد مالكيت آن در صفحات 593 و 50 و 521 و 524 
دفاتر 118 و 19 و 173 امالك ذيل ش��ماره هاي 20055 و 2391 و 30684 و 30685 
با ش��ماره هاي چاپي 296367 و 255568 و 217739 و 217740 ثبت و صادر ش��ده 
اس��ت با حدود: شماالً به خط مس��تقيم مفروض به قطعه زمين 2622/1 به طول 9/52 
متر شرقًا به خط مستقيم مفروض به قطعه زمين 2622/2 به طول 21/75 متر جنوبًا يك 
به خط مستقيم مفروض به كوچه شماره 2622/4 دوم ديواري است به كوچه مزبور به 
طول هاي 1/22 و 0/68 متر غرب كوچه اس��ت سوم به ديوار اشتراكي با خانه 2622/5 
ب��ه طول 6/92 متر غربًا ب��ه ديوار 2620 به طول 22/63 مت��ر و حقوق ارتفاقي جهت 
پ��الك 2621/1 از كوچه 2622/4 حق المجري و حق العبور براي پالك هاي 2622/2 
و 2622/3 و 2622/5 و 2622 اصل��ي باقيمان��ده از كوچه مزب��ور گواهي مي گردد كه 
طبق نظر كارش��ناس رس��مي پالك فوق داراي 193 مترمربع عرصه و اعياني با قدمت 
حدود 15 س��ال دو طبقه دوبلكس ش��امل طبقه منهاي شصت )س��الن و آشپزخانه( و 
طبقه همكف )سالن و آشپزخانه و سرويس خواب( جمعًا به مساحت 280 مترمربع كه 
جمعًا يك واحد مس��كوني را تشكيل داده اند. ساختمان با اسكلت بتني و سقف تيرچه 
بلوك و ديوارهاي آجري، بدنه داخلي اندود گچ س��فيد با رنگ آميزي و گچ بري، كف 
فرش س��راميك، نماي بيروني آجر س��ه س��انتي با بند كش��ي، درب و پنجره داخلي و 
خارجي چوبي،  آش��پزخانه با كابينت ام دي اف و به همراه س��رويس بهداشتي و حمام 
كف س��راميك و بدنه كاشي مي باشند. سيستم سرمايش كولر و گرمايش بخاري گازي 
و ش��ومينه مي باشد و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد و طبق اظهار بستانكار 
بيمه پالك فوق در تاريخ 89/06/11 تمديد گرديده است. ملكي خانم ها زهرا امامي و 
مريم مهين پرور و نيلوفر مهين پرور )بالس��ويه( كه طبق س��ند رهني شماره 144399-
83/07/22 دفترخانه 86 اصفهان در رهن بانك س��په اصفهان واقع مي باش��د از ساعت 
9 الي 12 روز دوش��نبه مورخ 90/05/03 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در 
خيابان هش��ت بهشت ش��رقي- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مي شود. 
مزاي��ده از مبلغ پايه يك ميليارد و چهارصد و س��ي ميليون ريال ش��روع و به هركس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهيه��ای مرب��وط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك ومصرف 
در صورت��ی كه م��ورد مزايده دارای آنها باش��د و نيز بدهی ه��ای مالياتی و عوارض 
ش��هرداری وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد. ضمنًا 
اي��ن آگهی در يك نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفه��ان مورخ 1390/02/28 
 درج ومنتش��ر م��ی گ��ردد و در ص��ورت تعطيل��ی روز مزاي��ده به روز بع��د موكول

می گردد.
م الف/ 1581                       اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

  
فقدان سند مالكيت

2/452 ش��ماره: 1920 آقاي س��يد احمد پرواس فرزند س��يد محمد باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي است كه سند 
مالكيت شش��دانگ يك قطعه زمين پالك ش��ماره 9/1753 واقع در كوي علياء بخش 
9 كه در صفحه 433 دفتر 110 امالك ذيل ثبت 13585 بنام آقاي س��يد احمد پرواس 
فرزند س��يد محمد ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و در اثر اسباب كشي از بين رفته و 
مفقود ش��ده است چون درخواست صدور المثني س��ند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس 
مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 86                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

  
اخطاریه

2/459 ش��ماره پرونده: 90-287 ش/ 2 آقاي آرش احم��دي نام پدر:  فتح اله مجهول 
المكان، محل حضور شعبه دوم شوراي حل اختالف اصفهان واقع در محتشم كاشاني، 
وقت حضور: 90/3/31، س��اعت 10:30، علت حضور: در خصوص دعوي خانم زهرا 
فروغي به طرفيت شما به خواسته هزينه دادرسي و مطالبه مبلغ 5/739/670 ريال بابت 
هزينه دادرس��ي در پرونده كالسه 880503 ح/ 16 در وقت مقرر در اين شعبه حضور 

نماييد. نسخ ثاني ضميمه مي باشد.
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
احضار

2/486 در پرونده كالس��ه 890626 ب 15 اصفهان در خصوص ش��كايت عبدالحميد 
پرني��ان عليه احم��د بختياري داير ب��ر كالهبرداري قرار عدم صالحيت به شايس��تگي 
دادس��راي اليگودرز صادر ش��د در صورت داش��تن اعتراض به قرار صادره در مهلت 
مقرر فوق جهت اعالم اعتراض به اين مرجع مراجعه فرماييد. لذا با توجه به متواري و 
نامعلوم بودن آدرس متهم، و به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسي مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر مي شود و از متهم موصوف 
دعوت به عمل مي آيد تا براي اعتراض ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ در اين شعبه 
بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. 

ضمنًا در صورت عدم حضور غيابًا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 2466       انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
ابالغ

2/487 نظ��ر به اينكه آقاي ابراهي��م جهاني ماهوركي فرزند علي ب��ه اتهام ترك انفاق 
حس��ب شكايت خانم طاهره سليماني فرزند علي اصغر از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 25/000/33 ك تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف يكماه از تاريخ 
انتشار آگهي در شعبه 29 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام 
خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام 

قانوني معمول خواهد شد.
م الف/ 2465          نصرآبادي- داديار شعبه 29 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
احضار

2/488 در پرون��ده كالس��ه 880140 ب 15 اصفهان آقاي جارح زرگاني فرزند ياس��ر 
متهم اس��ت به تحصيل م��ال از طريق نامش��روع. . لذا با توجه به مت��واري و نامعلوم 
ب��ودن آدرس متهم، و به اس��تناد م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي مرات��ب يك نوبت 
در يك��ي از روزنامه ه��اي كثيراالنتش��ار ي��ا محلي درج و منتش��ر مي ش��ود و از متهم 
موص��وف دعوت ب��ه عمل مي آيد تا براي اعتراض ظرف م��دت 10 روز پس از ابالغ 
در اين ش��عبه بازپرس��ي )واقع در مجتمع ش��ماره 2 دادس��راي عموم��ي اصفهان- خ 
كهن��دژ( حاضر گردد. ضمن��ًا در صورت عدم حضور غيابًا رس��يدگي و اتخاذ تصميم

 

خواهد شد.
م الف/ 2464       انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
احضار

2/491 در پرونده كالس��ه 890644 ب 15 اصفهان آقاي فرزاد ش��يراني متهم است به 
تهدي��د و قدرت نمايي با چاقو. . ل��ذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، 
و به اس��تناد ماده 115 قانون آئين دادرس��ي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد 
ت��ا براي اعتراض ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ در اين ش��عبه بازپرس��ي )واقع در 
مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. ضمنًا در صورت 

عدم حضور غيابًا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 2460       انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ رأي
2/489 شماره دادنامه: 8909970353301878، شماره پرونده: 8909980366100820، 
شماره بايگاني ش��عبه: 891425، شاكي: خانم مژگان شيرزاد به نشاني اصفهان خ كاوه 
انتهاي فارابي- حافظ دوم پالك 42، متهم: آقاي حس��ين س��بزيان به نش��اني مجهول 
المكان، اتهام: خيانت در امانت، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام 
مش��اوره ختم رس��يدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت خانم مژگان ش��يرزاد فرزند احمد عليه حسين سبزيان مجهول 
المكان مبني بر خيانت در امانت موضوع چك ش��اكيه كه به عنوان امانت نزد وي بوده 
پ��س از درج تاري��خ آن را خرج نموده اس��ت. از توجه به محتوي��ات پرونده گزارش 
مأمورين و تحقيقات به عمل آمده و كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت ش��اكيه بدين بيان يك دستگاه اجاق 
گاز از وي خريداري كردم در چندين اقساط آن را مسترد نمايد متأسفانه با درج تاريخ 
آن را خرج نموده و به شخص ثالثي داده كه نامبرده عليه من در دادسرا و شوراي حل 
اختالف ش��كايت نموده اند و ديگر داليل فاكتور خريد اجاق گاز و پرداخت اقساط و 
ش��هادت شهود و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي وي را محرز و 
ثابت دانس��ته با اس��تناد به ماده 674 از قانون مجازات اس��المي و با رعايت ماده 22 از 
قان��ون مذكور به لحاظ اوض��اع و احوال و كم و كيف قضيه نامبرده را به تحمل نود و 
يك روز حبس محكوم مي نمايد. رأي غيابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين دادگاه س��پس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

تجديدنظر اصفهان مي باشد.
م الف/ 2462                   نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
ابالغ رأي

2/490 شماره دادنامه: 8909970353301548، شماره پرونده: 8909980362300553، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891071، ش��اكي:  خانم فاطمه نوروزي به نشاني خوراسگان خ 
ج��ي ك ش پاگي��ري پ 45، متهم: آقاي خيرمحمد فيضي به نش��اني مجهول المكان، 
اتهام: ترك انفاق، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت خانم فاطم��ه نوروزي فرزند غالمرضا عليه همس��ر خود آقاي 
خيرمحمد فيضي فرزند محمد 46 ساله اهل افغانستان مبني بر ترك انفاق از طريق نشر 
آگهي احضار شدند و در دادگاه حاضر نمي باشند از توجه به محتويات پرونده گزارش 
مأمورين و تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت ش��اكيه به اينكه نامبرده همسر شرعي 
من بوده و سه فرزند از ايشان دارم و مدت سه سال است كه متواري مي باشد و در اين 
مدت نفقه را پرداخت نكرده اس��ت و ديگر داليل ش��هادت شهود و عدم حضور متهم 
عليرغم احضار متهم از طريق نشر آگهي و تقديم نكردن اليحه دفاعيه و ساير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابي را محرز دانسته و با استناد به ماده 642 از قانون 
مجازات اس��المي و با رعايت بن��د 3 و 4 و 5 از ماده 22 قانون مذكور به پرداخت دو 
ميلي��ون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در دادگاه بدوي س��پس 
ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظ��ر در محاكم محترم تجديدنظر اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 2463                   نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
احضار

2/492 در پرونده كالس��ه 890716 ب 15 اصفهان آقاي فرشاد يادگاري متهم است به 
تحصيل مال از طريق نامش��روع. . لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، 
و به اس��تناد ماده 115 قانون آئين دادرس��ي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد 
تا براي رس��يدگي به اتهامش ظرف مدت 30 روز پس از نش��ر در اين شعبه بازپرسي  
)واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. ضمنًا در 

صورت عدم حضور غيابًا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 2459       انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
احضار

2/497 چ��ون آق��اي علي عس��كري فرزن��د محمد جهانگي��ري ش��كايتي عليه آقاي 
محم��د رحيم��ي س��ميرمي مبني ب��ر خيان��ت در امانت مط��رح نموده ك��ه پرونده به 
كالس��ه 900166 اين بازپرس��ي ثبت گردي��ده. لذا نظر به اينكه مته��م مجهول المكان 
مي باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب ي��ك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگوئي به اتهام خود به اين 
 مرج��ع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصمي��م مقتضي اتخاذ خواهد

نمود. 
م الف/ 2454              دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
احضار 

2/498 در پرونده كالس��ه 90-64 د/ 32 آقاي حس��ين گ��ودرزي به اتهام ايراد ضرب 
و ج��رح عم��دي منج��ر به شكس��تن )از جنب��ه عمومي( تح��ت تعقيب مي باش��د به 
واس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاه ه��اي عمومي وانقالب در امور كيف��ري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف يكماه 
از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 32 دادياري دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان واقع 
در خياب��ان كهندژ- دادس��راي عمومي و مجتمع ش��ماره 2 اصفه��ان حاضر و از اتهام 
 انتس��ابي دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��يدگي و اظهار عقيده

مي نمايد.
م الف/ 2461                                شعبه 32 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
حصر وراثت

2/499 خانم فرزانه جعفري داراي شناس��نامه ش��ماره 17073 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 484/90 ح/ 10 از اين شورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ش��ادروان مرتضي جعفري بشناسنامه 370 در تاريخ 89/12/2 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر،  
س��ه دختر و همس��ر به اس��م هاي زير: 1- غالمرضا جعفري ش ش 832 پسر متوفي،  
2- محس��ن جعفري ش ش 2283 پس��ر متوفي، 3- منيره جعفري ش ش 2646 دختر 
متوف��ي، 4- مينا جعفري ش ش 6035 دختر متوفي، 5- فرزانه جعفري ش ش 17073 
دخت��ر متوفي، 6- فاطم��ه جانقربان ش ش 20 عيال متوفي. اينك با انجام تش��ريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 2536                            شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ تجدیدنظر

2/500 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1613 ش/ 9 خواهان كبري سعيدي ريزي با 
وكالت آقاي اصغر مبش��ري دادخواس��تي مبني بر اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت 
ب��ه دادنام��ه 1845-89/12/28 اصداري ش��عبه نهم به طرفيت ف��روغ محمدي مطرح 
نموده اس��ت كه طي كالس��ه 90-12 ت ثبت تجديدنظرخواهي ش��ده است. با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر 
ت��ا تجديدنظرخوانده ظرف مهل��ت 10 روز از تاريخ چاپ آگهي در دفتر ش��عبه نهم 
ش��وراي حل اختالف واقع در خيابان محتش��م كاش��اني- جنب بيمه ايران مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را تحويل و در مهلت مقرر ياد ش��ده تبادل لوايح 
نماي��د. در ص��ورت عدم حضور به منزل��ه ابالغ تجديدنظر محس��وب پرونده پس از 
 انقض��اي مهل��ت تبادل لواي��ح جهت رس��يدگي به محاك��م عمومي اصفهان ارس��ال

خواهد شد.
م الف/ 2570                             شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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همه م��ا به مط��ب دندانپزش��كی 
دندانپزش��ك  ي��ك  و  رفته اي��م 
خانوادگی داريم، ولی به نظر شما 
دندانپزشك خوب چه خصوصياتی 

دارد. 
متخصص  صحافي��ان،  عباس��علی 
ارتودنس��ی و عضو هي��أت علمی 
دانش��گاه مش��هد كت��اب جالب��ی 
درباره مديريت مطب دندانپزشكی 
دارند ك��ه در آن ب��ه خصوصيات 
دندانپزش��ك ايده آل اش��اره كرده 
 اند. ش��ما هم اگ��ر دندانپزش��ك  
هس��تيد و يا دندانپزش��كی داريد 
كه او را دوس��ت داري��د، ببينيد او 
اين ن��كات را در مطبش در رفتار 
ب��ا بيم��ار رعايت مي كن��د. از نظر 
او، دندان  پزش��ك خ��وب حداقل 
برخ��وردار زي��ر  ويژگ��ی   12  از 

است:
1( از گفتگو با پرستار خود در مورد مسائل خصوصی و خانوادگی يا انتقاد 

از وضع موجود در حضور بيمار و حين درمان خودداری مي  كند. 
2( هرگز اجازه نمی دهد در خالل كار درمان، پرس��تار شما از مهمانی شب 
قبل يا برخورد با مادر شوهرش گله كند. صحبت ها بهتر است فقط در امور 
جاری درمان و مس��ائل مطب باشد. از ش��وخی كردن و گفتن لطيفه پرهيز 
مي  كند. حتی اگر پرس��تار دختر خواهر يا برادرش باشد، در حضور بيمار با 

او شوخی نمی كند. 
3( الزم اس��ت ك��ه گفتگوی كاركن��ان مطب ب��ا بيماران محترمانه باش��د. 
دندانپزش��ك هرگز ح��ركات و اعمال ناش��يانه بيمار را ك��ه از بی اطالعی 
سرچشمه مي  گيرد، مس��خره نمی كند. مثل درآوردن كفش  ها هنگام نشستن 
روی صندل��ی دندانپزش��كی! در چنين مواردی خيل��ی صميمانه مي  گويد: 

احتياج به درآوردن کفش نيست. 
4( اتفاقات نادر و جالب توجه از قبيل ازدواج، تولد، آوردن كادو، مسافرت 
و دريافت كارت تبريك يا معرفی به پزشك ديگر يا آزمايشگاه را در پرونده 
ثبت مي كند تا در مالقات  های بعدی درباره آنها با بيمار صحبت كند و آنها 
را از ي��اد نبرد. به بيمارانی كه كارت تبريك يا تس��ليت مي  فرس��تند، حتمًا 

جواب مي  دهد و از ايشان تشكر مي  كند. 
5( گاهی الزم است از تعداد بيمارانی كه در اتاق انتظار حضور دارند مطلع 
ش��ود ت��ا بداند كه آيا فرصت كاف��ی برای ادام��ه كار طوالنی تر روی بيمار 
حاضر وجود دارد يا نه؟ يا در مواردی الزم اس��ت بداند بيمار هزينه درمان 
را تس��ويه كرده اس��ت كه با او خداحافظی كند يا نه ؟ در اين صورت بهتر 
اس��ت مطلب را روی كاغذ بنويس��د و آن را به پرس��تار بدهد و جواب را 
نيز به صورت نوش��ته دريافت كند. يا اگر به علت شس��تن دست و رعايت 
بهداش��ت اين امر ميسر نيست، مي  تواند كلمات متداول كه تا اندازه ای جنبه 

رمز دارد، به كار ببرد.
 6( از نحوه كار و درمان انجام ش��ده توس��ط همكاران ديگر انتقاد نمی كند. 
همچنين هرگز از بدگويی بيمار از همكاران ديگر اس��تقبال نمی كند و فقط 
گوش مي  كند. هرگز نمی گويد »بله، متأسفانه خيلی از همكاران دندانپزشك 

اعمال غير بهداش��تی يا غيرانسانی 
انجام مي  دهند.« 

7( هرگز بيم��ار را تحقير نمی كند. 
تحقير ممكن است با نگاه، گفتار يا 
عمل باشد، مثل بلند صحبت كردن، 
به كار بردن كلمات توهين آميز، يا 
بيم��اری را بر بيم��ار ديگر ترجيح 
دادن، ي��ا رعايت نكردن نوبت، كه 
همگی باعث تحقي��ر و عصبانيت 
وگاه ايجاد بغض مي  شود. تبعيض 
بيش از هر چيز اف��راد را عصبانی 
مي كن��د. اگر روزی هم��ه بيماران 
بي��ش از معمول منتظ��ر بمانند در 
نهايت گله خواهن��د كرد ولی اگر 
پس از ساعت ها انتظار نوبت آنان 
رعايت نشود باعث عصبانيت بقيه 
بيماران مي  ش��ود. گاه��ی واكنش 
برخی بيماران آن قدر شديد است 
كه با ان��كار درمان مطلوب، نارضايتی خود را از بروز مي  دهند يا به مراجع 

قانونی مثل نظام پزشكی شكايت مي  كنند. 
8( از س��يگار كشيدن يا آدامس جويدن در حضور بيمار خودداری مي  كند. 
همچنين هرگز به پرس��تار اجازه نمی دهد آدامس بجود يا از عطرهای تند و 
زننده اس��تفاده كند يا آرايش غليظ داشته باشد. در محيط كار همه چيز بايد 
تميز و س��اده باشد. عده ای معتقدند كه دندانپزشك ضمن رعايت بهداشت، 
بهتر اس��ت حتی موهای بلند داخل بينی خود را نيز تميز و كوتاه كند، زيرا 

در معرض ديد مستقيم بيماران است. 
9( در حضور بيمار از بيماران ديگر بدگويی و انتقاد نمی كند و يا رفتار بيمار 
قبل��ی مثل ترس بی  مورد وی را به تمس��خر نمی گيرد. زيرا بيمار فعلی هم 

فكر مي كند در غياب او هم انتقاد از وی شروع خواهد شد. 
10( در حض��ور بيمار، تلفنی از معامله اتومبيل، خريد زمين يا روش گرفتن 
وام از بانك صحبت نمی كند. اگر برای گفتگو در چنين موضوع  هايی كسی 
به وی تلفن كرد، از منش��ی مي  خواهد ش��ماره تلفن او را بگيرد تا در اولين 
فرصت از اتاق شخصی خود با وی تماس برقرار كند. پدر يا مادر، معلمان 
و اس��اتيد استثنا هس��تند، زيرا معطل نگه داش��تن آنها آن روی خط توسط 

منشی، محترمانه نيست. 
 11( هرگز نمی گذارد بيمار، ناراضی از مطب برود. اگر اشتباه يا سوء تفاهمی

رخ داده ب��ا او صحب��ت مي كند و ب��ه او توضيح مي  دهد. اگ��ر كوتاهی از 
ط��رف وی يا كاركنان مطب بوده ب��ا صداقت آن را قبول مي  كند و معذرت 

مي  خواهد. 
ب��ه وي��ژه گله و ش��كايت از كاركن��ان را ب��دون تعصب مي  پذي��رد. پيش  
 داوری نمی كن��د و حق را به يك طرف نمی ده��د. ابتدا اظهارات دو طرف
را مي  ش��نود، س��پس قضاوت مي  كند. اگر س��وء تفاهمی رخ داده بيمار را 

توجيه مي  كند. 
12( اگر به علت ش��لوغی مطب يا وقت كم يا تخصصی بودن درمان يا به 
هر علت ديگر الزم دانس��ت ش��خصی را نپذيرد، وی را به همكاران ديگر 
يا مراكز تخصص��ی قابل اطمينان معرفی مي كند. هرگز با غرور و نخوت با 

بيمار رفتار نمی كند و او را از خود نمی راند.

بابا آدم

نقش ویروس پاپیلوما در بروز سرطان ریه

چرا همیشه سردم است؟ 
هميش��ه سردتان است؟ آيا فكر می كنيد اين وضعيت عادی است؟ 
داليل اين سرما را كه هر يك نشانه وجود يك مشكل است، كشف 
كنيد، بی شك راه حل را پيدا خواهيد كرد، زيرا احساس هميشگی 

سرما به هيچ وجه خوشايند نيست! 
عالوه بر سرما، رنگ صورتتان هم پریده است

عالوه بر اين كه هميشه سردتان است، پوستتان هم رنگ پريده است، 
به خصوص صورتتان. اغلب هم احساس خستگی می كنيد. آيا اين 
كمبود آهن اس��ت؟ كم خونی در ميان زن��ان به خصوص به علت 
سيكل ماهانه بسيار رايج است. اشخاص مسن نيز در معرض كمبود 
آهن قرار دارند. پزش��ك برای تشخيص كم خونی، دستور آزمايش 
خون می دهد. س��پس در صورت ني��از، مكمل آهن تجويز می كند. 
 اگ��ر مكمل آهن برايتان تجويز نش��د، ميزان آه��ن در غذاهای تان
را افزاي��ش دهيد. از جمله خوراكی  هايی كه آهن دارند عبارتند از: 
گوش��ت قرمز، پودينگ س��ياه، جگر، ماهی، زرده تخم مرغ، باقال، 

لوبيا، عدس و ... 
هم سردتان است و هم احساس خستگی می کنيد

احساس سرما و خستگی نوعی كم  كاری تيروئيد هستند. اگر دچار 
اضافه وزن هم شده ايد و تپش قلب تان كند است، به احتمال قوی، 
در اين ميان تيروئيدتان مقصر اس��ت. در واقع عملكرد نامناس��ب 
تيروئيد بر بس��ياری از عملكردهای بدن اثر می گذارد. در صورت 
كم كاری تيروئيد، ديگر بدن قادر به تنظيم دمای داخلی نيست. يك 
 آزمايش ساده خون اين فرضيه را ثابت می كند. در موارد كم كاری
هورمون ه��ای تيروئيد، درمان توس��ط دارو می تواند اين كمبود را 

جبران كند.  
دست  ها و پاهایم سرد هستند

بی ش��ك اين مشكل، سندروم راينود است. اين عارضه اغلب زنان 
و بيش��تر زنان الغر را تحت تأثير قرار می دهد. به علتی ناش��ناخته، 
جريان گردش خون در دست و پاها دچار اختالل می شود. به علت 
اين جريان مختل شده، انگشت های دست و پا سفيد، سرد، بی حس 
و دردناك می ش��وند. برخی داروها، مانند بتابلوكان، می توانند برای 
درمان مورد استفاده قرار گيرند. برای حل اين مشكل با پزشك تان 
صحبت كنيد. در غير اين صورت، اگر سندروم راينود شما خفيف 
است، كافی است دست و پاهايتان را با دستكش و جوراب ضخيم، 

خوب بپوشانيد.
هميشه سردم است، رژیم هم دارم

ممكن اس��ت رژيم تان بي��ش ازحد محدودكننده باش��د. اين يك 
موضوع س��اختاری اس��ت كه هر چه قدتان بلندتر باش��د و هرچه 
الغرتر باش��يد، گرمای بيشتری از دس��ت می دهيد. بنابراين سيستم 
مصرف انرژی بدن شما، برای حفظ دمای بدن، بايد به اندازه كافی 
تغذيه ش��ود. منطقی باشيد، بيهوده خود را گرسنه نگه نداريد و در 
پوش��يدن چند اليه لباس روی هم شك نكنيد. به خصوص دست 
و پاهايتان را خوب بپوش��انيد. دست، پاها و سر 50 درصد گرمای 
بدن را به هدر می دهند. برای كس��انی كه هميش��ه سردشان است 

كاله، شال و روسری ضروری است.

 چگونه حساسیت بهاری را 
كنترل كنیم؟

آلرژی ها و حساس��يت ها همراه با آمدن فصل بهار در بين مردم شايع 
ش��ده و افزايش پيدا می كنند. به گزارش ايسنا، آلرژی بهاری معموالً با 
آب ريزش بينی و سوزش چشم همراه است و در برخی موارد همانند 
سرماخوردگی حالت كرختی ايجاد می كند و فرد به عطسه های مكرر 
مبتال می شود.آلرژی به واكنش های شديد و غيرعادی سيستم ايمنی بدن 
نسبت به ورود عوامل خارجی گفته می شود كه عوارض گوناگونی را 
برای فرد ايجاد می كند. اين عوارض اگرچه در بيشتر موارد مقطعی و 
زودگذر هس��تند، ولی در مواردی نيز واكنش های شديد بدن را سبب 
می شوند و تا مدت طوالنی ادامه می يابند. به گفته پزشكان، حساسيت 
بهاری می تواند به طور ناگهانی يا تدريجی ايجاد شود و چند دقيقه تا 

چند ماه به طول بينجامد. 
به گزارش پايگاه اينترنتی مای هلت ديلی نيوز، آلرژی در بيشتر موارد 
زمينه ژنتيكی دارد، ولی عوامل محيطی نيز بر آن مؤثر هس��تند. درمان 
آلرژی به شناخت دقيق عوامل حساسيت زا نياز دارد و به اين منظور بايد 
آزمايش های متعددی انجام شود. پس از شناسايی اين عوامل به بيمار 
توصيه می شود كه حتی االمكان از اين عوامل دوری كند. البته در برخی 
موارد داروهای ضد حساسيت تجويز می شود و در صورتی كه آلرژی 
خيلی شديد باش��د، تزريق آمپول هم انجام می شود. در كل، ريشه كن 
كردن آلرژی بس��يار مشكل است.طبق بررسی های انجام شده، اولين و 
مهم ترين قدم در جلوگيری از بروز آلرژی، پيشگيری است. برای اين 
كار مناس��ب ترين عمل، دور كردن فرد از عامل حساسيت زاست، مثاًل 
اگر فرد به گياهی خاص حساس��يت دارد، بهترين كار دور كردن فرد 
از آن گياه اس��ت، ولی اگر اين كار مقدور نبود، می توان از ورود عامل 
حساس��يت زا به منزل جلوگيری كرد، به طور مثال با بستن پنجره ها و 
باال كشيدن شيش��ه اتومبيل در هنگام خروج از منزل، تا حد زيادی از 
ب��روز آلرژی جلوگيری كرد. معمول تري��ن داروهايی كه در اين مورد 
استفاده می شوند آنتی هيستامين ها هستند كه در واقع عالئم بالينی آلرژی 
را كاه��ش می دهند نه اين كه آن را درم��ان كنند. از عوارض مهم اين 

داروها ايجاد خواب آلودگی است.

یك تست خون ساده برای 
تشخیص سرطان

دانش��مندان علوم پزشكی اميدوارند كه به زودی با كمك يك تست 
خون س��اده بتوانند س��رطان ريه در افراد غيرس��يگاری را تشخيص 
دهند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، س��رطان  ريه  ناش��ی از رش��د 
بافت  بدخيم  در ريه هاست . اين  بيماری ، لوله های  نايژه ای  و ريه ها را 
درگير می كند. سرطان  ريه  به  حنجره ، كبد، مغز، استخوان ها و كليه ها 
گس��ترش  يافته  و بزرگس��االن  از هر دو جنس  را مبتال می سازد. اين 
دانش��مندان می گويند يك تحقيق ابتدايی نشان می دهد كه اين تست 
خون، به زودی می تواند به عنوان يك ابزار جديد تش��خيص سرطان 
ريه در اختيار پزش��كان قرار بگيرد.آمارها نش��ان می دهد يك نفر از 
هر چهار بيمار مبتال به سرطان ريه، هرگز در طول عمر خود سيگار 
نكشيده اند.س��رطان  ريه  ناشی از رشد بافت  بدخيم  در ريه هاست . به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، سرطان  ريه  شايع ترين  عامل  مرگ  ناشی  
 از س��رطان  بوده  و نرخ موارد ابتال به آن همچنان روبه افزايش است .

ادوارد اس كيم، رئيس بخش اونكولوژی پزشكی سر و گردن در مركز 
سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس، دراين باره خاطرنشان كرد: مطالعه 
روی اين تست خون جديد، در مقياس كوچك انجام شده و به همين 
خاطر بايد بيشتر تحت بررسی قرار بگيرد و تا تأييد قطعی اين روش، 
احتياط  های الزم صورت گيرد. عاليم  ش��ايع  سرطان ريه شامل سرفه  
مقاوم، خلط ،  خس خس  و درد سينه ، خستگی  و ضعف ، كاهش  وزن ، 

درد شانه ، بازو يا استخوان ها هستند.

ضرباننسخه گیاهی

باب��ا آدم كه فيل گ��وش و آراقيطون نيز 
ناميده مي ش��ود، گياهي اس��ت علفي و 
دوس��اله كه ارتفاع س��اقه آن تا 1/5 متر 
مي رس��د. اين گياه به حالت وحشي در 
دش��ت ها و نواحي معتدل و مرطوب و 

سايه در اروپا و آسيا مي رويد.
س��اقه آن كه ش��بيه پوس��ت مار اس��ت 
پوشيده از كرك هاي خشن و زبر است. 
برگ ه��اي آن بس��يار ب��زرگ و پهن به 
حال��ت افتاده بر روي س��اقه قرار دارد. 
رنگ برگ ها در قسمت چسبيده به ساقه 
س��بز كم رنگ و هر چه به طرف انتهاي 
برگ نزديك تر مي شويم تيره تر مي شود. 
بابا آدم در بعضي از نقاط ايران به حالت 

وحشي مي  رويد.
از ريش��ه اين گياه استفاده طبي به عمل 
مي آي��د. پس از خارج كردن ريش��ه بابا 
آدم از خاك، آن را به خوبي شسته و به 
قطعات كوچك س��ه سانتي متري تقسيم 
ك��رده و در اثر حرارت خورش��يد يا در 

كوره هاي مخصوصي خشك مي كنند.
ترکيبات شيميایی: ريشه بابا آدم داراي 
 ماده اي بنام اينولين Inulin، روغن فرار،
تانن، رزين، قند، آهن، كلسيم و ويتامين 
C است. دانه بابا آدم داراي روغني است 
به رنگ زرد و طعم تلخ اسيد لينولئيك و 

اسيد اولئيك است. 
خواص دارویي: از نظر طب قديم ايران 
ريش��ه بابا آدم س��رد و خش��ك است. 
بهترين تصفيه كننده خون است و خون 
را تميز كرده و س��موم را از بدن خارج 
مي كند، جوش هاي صورت و كورك را 
برطرف مي كند، ادرار آور و معرق است، 

سيستم لنف بدن را تميز مي كند.

بيماري ه��اي پوس��تي نظي��ر اگزما، گل 
م��ژه و زخ��م ه��ا را برطرف م��ي كند، 
ت��ورم را از بين مي ب��رد، تقويت كننده 
بدن اس��ت، جوش��انده برگ ه��اي بابا 
آدم را در معالجه س��رگيجه و رماتيس��م 
ب��ه كار مي برند، ب��راي تنظيم قند خون 
و معالج��ه بيم��اري قن��د از جوش��انده 
 برگ ه��اي بابا آدم به مقدار س��ه فنجان
در روز اس��تفاده كني��د، ب��راي معالجه 
س��رخك، برگ هاي باب��ا آدم را با كمي 

شكر بجوشانيد و به مريض بدهيد.
ضد عفوني كننده اس��ت، ضد كرم معده 
و روده است، در ناراحتي هاي ريوي و 
گلو درد از آن اس��تفاده كنيد، در معالجه 
ذات الريه به كار مي رود، ريش��ه بابا آدم 
در برطرف كردن س��رماخوردگي مؤثر 

است.
در معالجه يبوست مؤثر است، به عنوان 
ضد س��م در هنگام ني��ش زدن جانوران 
سمي اس��تفاده مي ش��ود. براي معالجه 
كچل��ي، برگ بابا آدم را دم كرده و روي 
پوست س��ر بماليد. ريشه بابا آدم عالج 
كم خوني و رنگ پريدگي اس��ت، زيرا 

داراي مقدار زيادي آهن است.
ب��راي معالجه رماتيس��م و آرتروز مفيد 
مي كن��د. برط��رف  را  نق��رس   اس��ت. 
درد س��ياتيك را آرام مي كند، است. آب 
آوردن بدن را درمان مي كند در برطرف 
كردن كمر درد مؤثر است،  هضم غذا را 
تسريع مي كند، ورم كليه را دفع مي كند، 
آنهايي كه ميل زيادي به خوردن شيريني 
و شكر دارند اگر صبح ناشتا از دم كرده 
اين گياه بنوش��يد، ب��ه زودي اين عادت 
رفع خواهد شد. كساني كه مي خواهند 
 قهوه را ترك كنند، مي توانند از ريش��ه
بابا آدم اس��تفاده كنن��د. كهير را برطرف 
مي كند. ريش��ه بابا آدم را ل��ه كرده و يا 
بجوش��انيد و آن را روي ك��ورك و ي��ا 
اگزم��ا بماليد تا آن��را برطرف كند. براي 
جلوگي��ري از ريزش م��و و تقويت آن 
جوش��انده غليظ ريشه بابا آدم را به سر 

بماليد. 
مض��رات: مضرات خاصي گفته نش��ده 

است 

پزش��كان تأكيد كردند ويروس پاپيلومای 
انسانی می تواند با خطر بروز سرطان ريه 
ارتباط داشته باشد. به گزارش ايسنا، اين 
پزش��كان هنوز نمی دانند كه آيا واكس��ن 
پيشگيری از سرطان دهانه رحم می تواند 
برای س��رطان ريه هم كاربرد داشته باشد 
يا نه؟پزشكان در بررسی های جديد خود 
دريافته اند كه ويروس پاپيلومای انس��انی 
كه از طريق تماس جنسی منتقل می شود 
و عامل بيشتر موارد ابتال به سرطان دهانه 
رحم است، می تواند در بروز سرطان ريه 

نيز نقش داشته باشد.
به گ��زارش پاي��گاه اينترنتی م��د گورو، 
بين المللی تحقيقات  دانش��مندان آژانس 
سرطان، در آزمايشات اخير خود به وجود 
اين رابطه پی برده اند. ويروس پاپيلومای 
انس��انی همان ويروسی است كه احتمال 
ابتال به سرطان گردن رحم را در زنان باال 
می برد و خوش��بختانه به تازگي واكس��ن 
آن س��اخته ش��ده  اس��ت.تا پيش از اين، 
ارتباط آلودگی ب��ا اين ويروس كه ايجاد 

كننده زگيل ناحيه تناسلی است با سرطان 
گردن رح��م به اثبات رس��يده ب��ود، اما 
اكنون محققان می گويند اگر اين ويروس 
از دهان س��ر در بي��اورد، می تواند خطر 
س��رطان های دهان را باال ببرد و بنابراين 
پس��ران هم مانند دخت��ران بايد عليه اين 
ويروس واكسينه شوند. همچنين محققان 
به تازگي ويروس پاپيلوماي انسانی را در 
برخی بيماران مبتال به سرطان سينه و ساير 

سرطان هاي ويروسی كشف كرده اند.
طب��ق يك مطالعه ديگر كه ب��ه تازگی بر 
روی سرطان سينه انجام گرفته است، زنان 
جوان مبتال به سرطان سينه بيشتر از زنان 
مسن تر احتمال دارد كه به ويروس فوق، 
آلوده باشند.گروه ويروس های پاپيلومای 
انس��انی شامل بيش از صد گونه ويروس 
هستند. در سرطان، ويروس ها به خودی 
خود موج��ب بروز بيماری نمی ش��وند، 
اما می توانند فاكت��ور اصلی در مجموعه 
فرآيند هايی باش��ند كه به س��رطان منجر 

می شوند.

ویژگی هاي یک دندانپزشک خوب

روزها كه آفتاب عالم تاب با انوار خود پرده ظلمت را ش��كافته و جنبش 
و حيات را القا مي  كند، موجب افزايش ترش��ح هورمون هاي نيروزايي مثل 
نورآدرنالين، انسولين و كورتيزول مي شود كه 70 درصد انرژي الزم را از 
س��وزانيدن مواد قندي و 30 درصد انرژي مورد نياز را از محل س��وزاندن 
چربي ها فراهم مي كنند. با آغاز شب آرامش دروني، ترميم و جايگزيني در 
ش��هر بدن آغاز مي شود، هورمون هاي سازنده و ترميم كننده مثل هورمون 
رشد سوماتوتروپين، كار ترميم و جايگزيني را با دريافت 70 درصد انرژي 
از س��وزانيدن چربي ه��ا و 30 درصد انرژي مورد نياز از محل س��وزاندن 

قندها فراهم مي كند. 
با توجه به ريتم هاي زيستي اشاره شده و فعاليت هاي هورمون هاي مختلف 
بدن، توصيه مي شود براي جلوگيري از اخالل در روند سوخت چربي ها، 
شام قبل از ساعت 8 شب صرف شود. از ميل كردن شام هاي حاوي چربي 
و كربوهيدرات زياد خودداري كنند و به ميل كردن سبزي هاي پخته يا خام 
با مقداري غذاهاي پروتئيني در وعده ش��ام قناعت شود. مرتضي صفوي، 
عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان در گفتگوي تفصيلي 
درباره اختالل هاي خواب مي گويد: به هر نوع اختالل هاي خواب در طول 

شب، واژه بي خوابي اطالق مي شود. 
در بعضي ش��رايط بي خوابي ش��بانه موقتي بوده به دنبال نوعي استرس يا 
اضطراب پديد مي آيد، ولي در بعضي مواقع، بي خوابي علل مهم تري دارد 
كه مي تواند ناش��ي از مشكالت فيزيكي يا مشكالت روحي رواني در فرد 
باش��د. به گفته وي، علل ديگر بي خوابي مش��كالتي از قبيل سوء هاضمه، 
آس��م، تنگي نفس و يا كاهش قند خون است. مصرف الكل به مقدار زياد 

و همچني��ن اس��تفاده از برخ��ي داروها از عوامل ديگر بي خوابي اس��ت. 
عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان مي افزايد: قبل از درمان 
بي خوابي بايد مس��ائلي از قبيل مش��كل هاي تيروئيد، وجود افس��ردگي، 
ديابت، عفونت و همچنين س��طح هموگلوبين خون بررس��ي ش��ود، چرا 
كه وجود هر يك از اين عوامل مي تواند منجر به ايجاد بي خوابي ش��ود. 
صف��وي معتقد اس��ت: تغذيه نقش عمده اي در درمان و پيش��گيري از بي 
خوابي دارد. در اين بين زمان مصرف انواع مختلف مواد غذايي نيز، بسيار 
داراي اهمي��ت اس��ت. وي مي افزايد: انواع نان، ماكاروني، س��يب زمين و 
برنج حاوي مقادير بااليي كربوهيدرات اس��ت كه در بدن، به آرامي هضم 
و س��وخته مي ش��ود. يك عصرانه حاوي مقادير بااليي از كربوهيدرات و 
مقادير كم پروتئين مي تواند شما را براي داشتن خواب مناسب شبانه آماده 
كند. وي اضافه مي كند: موز، انجير، خرما و گوشت بوقلمون حاوي مقادير 

بااليي اسيد آمينه تريپتوفان هستند. 
تريپتوفان در بدن به س��روتونين تبديل مي ش��ود كه تركيب اخير منجر به 
حالت خواب آلودگي در فرد مي ش��ود. صفوي مي گويد: ش��ير نيز مقادير 
مناس��بي تريپتوفان دارد. همچنين ماست حاوي سروتونين است. به همين 
عل��ت مصرف هريك از اين مواد غذايي، س��اعاتي قبل از خواب ش��بانه 
توصيه مي ش��ود. وي مي افزايد: گوشت و شير كم چرب نيز حاوي مقدار 
كافي ويتامين B6 هستند. وجود اين ويتامين براي سنتز سروتونين در مغز 
ضروري اس��ت. انواع ماهي هاي چرب مانند ماهي س��المون و ساردين و 
همچنين تخمه كدو تخم كتان نيز به دليل داش��تن اسيدهاي چرب امگا-3 

براي پيشگيري از بي خوابي بسيار مؤثر هستند. 

شام باید قبل از ساعت 8 خورده شود

نکته

كشف یك هدف درمانی جدید
برای مقابله با سرطان ریه

متخصصان علوم پزشكی در دانشگاه ملی 
س��ئول به يك هدف درمانی جديد برای 
مقابله با س��رطان ريه دست پيدا كرده اند.
به گزارش ايسنا، اين متخصصان دريافته اند 
كه يك نس��خه خاص از پروتئينی موسوم 
به AIMP2 نقش و حضور بسيار فعالی 
در سلول های سرطانی ريه دارد و همچنين 
بيمارانی كه حامل مقادير باالی اين نسخه 
خاص هس��تند، كمتر از اين سرطان جان 
س��الم به در می برند. اين نسخه خاص در 
واقع DX2-AIMP2 نام دارد كه عملكرد 
س��ركوب كنن��ده توم��ور را در پروتئين 
AIMP2 دچار اختالل می كند.به گزارش 
ش��ين هوا، متخصصان كره ای معتقدند كه 
اي��ن يافته می تواند فرصت تازه ای را برای 
دس��تيابی ب��ه داروهای جدي��د و مؤثرتر 
برای مقابله با س��رطان ريه فراهم كند كه 
در عين حال می توانند برای س��رطان های 
ديگر نيز كاربرد داش��ته باشند. به گزارش 
ايسنا، سرطان ريه گونه ای از بيماری است 
كه در آن رش��د بافت بدخيم در يك يا هر 
دو ريه پديد می آيد. س��رطان ريه يكی از 
ش��ايع ترين س��رطان ها در سراسر جهان 
محس��وب می ش��ود و بيش از 80 درصد 
از بيماران مبتال به اين س��رطان در ظرف 
كمتر از پنج س��ال پس از زمان تشخيص 
بيماری، جان خود را از دس��ت می دهند. 
روش های تش��خيص در اين بيماران بايد 

مرحله به مرحله انجام گيرد، ولی متأسفانه 
در مرحله  اوليه كه سلول ها دچار تكثير و 
نامنظمی در تكثير می شوند، نمی توان آن را 
تشخيص داد. سرطان ريه زمانی تشخيص 
داده می ش��ود كه از نظر رشد به مرحله ای 
رسيده كه در تصاوير سی تی اسكن می تواند 

خود را نشان دهد. 
روش های تش��خيصی ديگر مثل بررسی 
خلط از نظر س��لول های سرطانی، عكس 
س��ينه، سی  تی اس��كن و در ص��ورت نياز 
از  نمون��ه  گرفت��ن  و  برونكوس��كوپی 
روش ه��ای  ديگ��ر  از  برونكوس��كوپ، 
تشخيص سرطان ريه هستند. وقتی شخصی 
دچار سرطان ريه شود عماًل نمی شود آن را 
درمان ك��رد و بهترين راه حل برای مقابله 
با اين بيماری كشنده و مهلك، پيشگيری 
اس��ت. در اين رابطه بيمارانی كه سيگاری 
هس��تند بايد تحت نظر پزش��ك باشند و 
پزشك براساس ضرورت، آزمايش هايي را 
انجام می دهد كه از جمله آنها بررسی خلط 
بيمار از نظر وجود س��لول های سرطانی با 

توجه به حال عمومی بيمار است. 
هر چه فاصله زمانی بين تشخيص سرطان 
ريه و ش��روع درمان بيش��تر باشد، شرايط 
وخيم تر خواهد شد. آمارها نشان می دهد 
امكان ابتال به س��رطان ري��ه در فردی كه 
سيگار می كشد نسبت به كسی كه سيگار 

نمی كشد، 700 برابر بيشتر می شود.

هشدار نسبت به روند فزاینده چاقی 
در كشور

هشدار برای مردان دارای
شکم بزرگ

رئي��س اداره بهب��ود تغذيه جامعه 
وزارت بهداش��ت با هشدار نسبت 
به روند فزاينده چاقی در كش��ور، 
نازاي��ی،  واري��س،  بيماری ه��ای 
كاهش متوس��ط س��ن و همچنين 
احس��اس محرومي��ت اجتماعی و 
حقارت را در افراد چاق بيش��تر از 

ديگران دانست. 
ابوالقاس��م جزاي��ری در گفتگو با 
ايسنا، گفت: حدود 40 درصد مردان 
 و 52 درصد زنان 15 تا 64 س��اله
كش��ور، دچار اضاف��ه وزن بوده و 

چاق هستند. 
وی نسبت به افزايش روند چاقی 
هش��دار داد و گف��ت: چاقی روند 
رو به رشدي دارد. هر چند چاقی 
بيماری كش��نده ای نيس��ت، اما با 
بس��ياری از بيماری های غيرواگير 
به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم 
ارتباط دارد، به طوری كه احتمال 
ابت��ال ب��ه بيماری ه��ای دياب��ت، 
خون،  فش��ار  افزاي��ش  آرت��روز، 
نارس��ايی قلب��ی، نقرس، ديس��ك 
كمر، نارسايی تنفسی، سكته قلبی، 
واريس، نازايی، س��رطان س��ينه و 
پروستات، تصلب شرايين، كاهش 

متوسط س��ن و همچنين احساس 
محروميت اجتماعی و حقارت در 

افراد چاق بيشتر است. 
جزايری ب��ا تأكيد بر لزوم مصرف 
كاف��ی ميوه و س��بزی گف��ت: اين 
در حالی اس��ت كه تنها 12 درصد 
مردان و 14 درصد زنان 15 تا 64 
ساله كشور روزانه پنج واحد ميوه 

و سبزی مصرف می كنند. 
وی ميوه ه��ا و س��بزی ها را جزء 
مهم��ی از يك رژيم غذايی س��الم 
عنوان كرد و افزود: مصرف روزانه 
و به ميزان كافی ميوه ها و سبزی ها 
می تواند نقش مهمی در پيشگيری 
و درمان بيماری های مزمنی چون 
ديابت نوع 2، بيماری های قلبی و 
عروقی ، س��كته مغزی، سرطان و 

چاقی داشته باشند. 
رئي��س اداره بهب��ود تغذيه جامعه 
وزارت بهداش��ت در پايان گفت: 
طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی مص��رف ناكاف��ی مي��وه 
و س��بزی، عل��ت 31 درص��د از 
قل��ب  ايس��كميك  بيماری ه��ای 
 و 11 درص��د از س��كته مغ��زی 

است.

مردان��ی ك��ه در دوره ميانس��الی 
شكم های بزرگی دارند، با احتمال 
بسيار بيشتری نسبت به ديگران در 
خطر ابتال ب��ه نابينايی قرار دارند.
تحقيقات نش��ان می دهد داش��تن 
ش��كم های بزرگ، مردان را بيشتر 
از ديگران در خطر ابتال به تخريب 

ماكوال )AMD( قرار می دهد. 
دانش��مندان اس��تراليايی ك��ه اين 
مطالع��ات را انج��ام دادن��د اعالم 
كردن��د حت��ی تغيي��رات كوچك 
در اندازه ش��كم م��ردان، می تواند 
 خط��ر نابينايی مرتبط ب��ا پيری را
ت��ا 75 درصد افزاي��ش دهد. اين 
در حالی اس��ت كه دانشمندان اين 
ارتب��اط را در بين زنان مش��اهده 
نتاي��ج  يافته ه��ا،  اي��ن  نكردن��د. 
تحقيقات قبلی را هم تأييد می كند 
كه رژيم غذاي��ی، نقش مهمی در 
پيش��گيری از ابتال به بيماری های 

چشمی در سنين باال دارد. 
سال گذش��ته دانش��مندان متوجه 
شدند خوردن مقادير زياد گوشت 
قرم��ز خطر ابتال ب��ه AMD را تا 
50 درص��د افزاي��ش می دهد. در 
اين مطالعات آمده اس��ت، افرادی 

كه در هفته بيش از ده قس��مت از 
وعده های غذايی خود را با گوشت 
قرمز تأمين می كنند، با احتمال 50 
درص��د بيش��تر ممكن اس��ت در 
س��ال های پيری نابينا شوند، اما در 
عوض افرادی كه س��ه بار در هفته 
از گوشت مرغ اس��تفاده می كنند، 
 ب��ا احتم��ال بي��ش از 50 درصد
خود را از خطر ابتال به اين بيماری 
ايم��ن نگ��ه می دارن��د. خ��وردن 
 ميوه ها و س��بزيجات هم می تواند

تا 20 درصد اين احتمال را كاهش 
دهد.بيم��اری AMD معموالً بعد 
از 50 س��الگی بروز پيدا می كند و 
دليل اصلی آن نيز رش��د رگ های 
ماكوالس��ت.  در  خون��ی جدي��د 
ماكوال، بخش��ی از چشم است كه 
درست در مركز شبكيه قرار گرفته 
و نقش زي��ادی در بينايی انس��ان 
دارد. ام��ا بعد از ابتال ب��ه بيماری 
تخري��ب ماك��وال )AMD(، ديد 
مركزی چش��م ب��ه تدريج كاهش 
پي��دا می كن��د و ب��ه همي��ن دليل 
كارهايی مانند خواندن، رانندگی و 
 تشخيص چهره با مشكل رو به رو 

می شود.
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ورزش

حضور اصفهان 
در لیگ برتر 
تکواندو 

کیوان صادقی:
عیب ذوب آهن این 
است كه مي داند
دوم است

رئيس هيات تكواندوي استان اصفهان از حضور سه نماينده 
از اصفهان در فصل جديد تكواندوي باشگاه هاي كشور خبر 
داد. مصطفي رئيس��ي با اعالم اين خبر به ايمنا گفت: هيات 
تكواندوي استان اصفهان در برنامه عملياتي سال 90 شركت 
دادن س��ه نماين��ده در ليگ پومس��ه و كيوروگي كه يك تيم 
آن در بخ��ش بانوان و دو تيم در بخش مردان هس��تند قرار 
داده اس��ت. وي افزود: تا االن آمادگي خود را به فدراس��يون 
براي حضور در ليگ اعالم كرده ايم اما متأسفانه تالش هاي 
 م��ا براي جذب اسپانس��ر و توافقات مالي به نتيجه نرس��يده 

است.
البته صحبت ها و مذاكرات بسياري داشته ايم به عنوان مثال با 
باشگاه فوالد ماهان كه دو سال پيش نيز نماينده استان در ليگ 
بود اما نظر قطعي آنها براي حضور هنوز اعالم نش��ده است. 
 وي افزود: اين قول را به جامعه تكواندوي اصفهان مي دهيم
كه امس��ال با سه نماينده در ليگ برتر باشگاه هاي كشور هم 
در پومس��ه و هم در كيوروگي ش��ركت كني��م البته همه اين 

صحبت ها به مسائل غيرقابل پيش بيني هم بستگي دارد.

سرمربي تيم هندبال ذوب آهن اصفهان گفت: بزرگ ترين مشكل 
تيم من اين اس��ت كه بازيكنان مي دانند هميشه دوم هستند.  تيم 
هندبال ذوب آهن در دو هفته مانده تا پايان ليگ برتر نايب قهرماني 
خود را قطعي كرده است. ذوب آهن براي دومين سال پياپي است 
كه فقط س��پاهان را در ليگ ايران باالتر از خود مي بيند. صادقي 

شاگردانش را بي انگيزه مي داند. 
وي در اين خصوص مي گويد: عيب بزرگ بازيكنانم اين اس��ت 
كه مي دانند هر نتيجه اي بگيرند نايب قهرمان اند. آنها فقط عنوان 
دومي را براي خود مي دانند بنابراين در بازي هاي اخير هيچ تالشي 
براي ارائه عملكردي عالي نكرده اند. اگر بتوانيم روحيه و انگيزه از 
دست رفته آنها را باز گردانيم شايد شاهد بازي هاي جذاب تري 

در هفته هاي پاياني باشيم. 
سرمربي تيم هندبال ذوب آهن معتقد است رقابت هاي ليگ امسال 
بهت��ر و جذاب تر بوده اند. وي مي گويد: هميش��ه رقابت اصلي 
بين ذوب آهن و س��پاهان بوده است. اما امسال ديديم شهرداري 
كرمان، زرند، مس و سبزوار هم رقابت هايي خوب را به نمايش 

گذاشتند.

سرمربي اسكاتلندي و البته تمام نشدني شياطين سرخ به هواداران 
متعصب اين تيم وعده داد كه بارسلونا را در فينال ليگ قهرمانان 

اروپا شكست دهند. 
الكس فرگوس��ن درباره بازي با بارس��لونا در ديدار پاياني ليگ 
قهرمان��ان اروپا عنوان كرد: صحبت هاي زي��ادي وجود دارد كه 
بارسلونا تيمي بسيار قوي است و اين تيم را نمي توان شكست داد 
 و حرف هايي از اين دست. بيخودي روي اين مسائل شرط بندي
نكنيد. بارس��لونا را در ويمبلي شكست مي دهيم و به تمام اين 
حرف و حديث ها پايان مي دهيم. فرگوسن ادامه داد: بارسلونا تيم 

بسيار خوبي است و بازيكنان جوان و فوق العاده آماده اي دارد. 
شرايط بارسلونا را به طور كامل مي دانم و به خوبي آگاهي دارم 
كه مقابل تيمي وحشتناك به ميدان مي رويم. اما مگر قرار است 
زماني تيمي با حريف س��خت روبرو مي ش��ود، بترسد و كنار 
بكشد؟ ما اين ظرفيت را داريم كه در ديدار پاياني عملكرد خوبي 
داشته باشيم. سرمربي شياطين سرخ كه به اندازه عمر يك جوان 

هوادار منچستريونايتد روي نيمكت اين تيم نشسته است! 

سالم قهرمانی به کامل ترین تیم تاریخ لیگ برترخبر

سومین تاجگذاری...
سی و سومين بازی زردهای سپاهان در ليگ دهم درحالی 
با كس��ب امتياز 66 برای اين تيم همراه شد كه شاگردان 
قلعه نوعی توانستند برای دومين بار با اين مربی خبرساز، 
به قهرمانی سوم در ليگ برتر برسند. اين در شرايطی بود 
كه غروب يك شنبه استقالل )تيم دوم جدول( نيز توانست 
در ميان سكوت نه چندان كم سابقه سكوهای ورزشگاه 
آزادی در اي��ن فصل، ملوان را با شكس��ت 2 بر صفر به 
س��وی انزلی بدرقه كند، اما چه سود كه تكليف قهرمانی 
بايد در فوالدشهر اصفهان مشخص می شد و نه در آزادی 
تهران! تيمی برای سومين بار در طول ليگ برتر 10 ساله 
به قهرمانی رس��يد كه از باثب��ات ترين مديريت در طول 
تاريخ باشگاه های فوتبال ايران برخوردار بود و نه تيمی 
كه با ميليون ها هوادار و دوبار قهرمانی آسيا، طی يك سال 
و نيم اخير فقط و فقط با يك سرپرس��ت اداره می شد و 
بس! و س��رانجام تيمی به سومين قهرمانی خود در طول 
تاريخ 10 س��اله ليگ برتر رسيد كه به جرأت بايد گفت 
در طول اين 10 دوره كمترين اخبار حاش��يه ای و به قول 
معروف باب دل رس��انه ها و افكار عمومی حاشيه پسند 
 را داش��ت و اي��ن برای تيم��ی كه در همي��ن دوره ليگ
)89-90( از بيشترين تعداد بازيكن بزرگ و تأثيرگذار كه 
به نوبه خود، خواه ناخواه از پتانسيل خبرسازی نيز بهره 
می بردند، موهبتی بزرگ محسوب می شود. هرچند در 
يك ماه آخر ليگ اخباری كه حول محور اين تيم – نظير 
دلخوری قلعه نوعی از تعدادی تماشاگر كه باعث ايجاد 
ش��ايعه عدم تمديد قرارداد وی برای ليگ جديد ش��د- 
پراكنده گرديد، برای به حاش��يه كشاندن هر مجموعه ای 
كافی بود. اما اين ناماليمات و اخبار مشمئزكننده زمانی 
 ب��ه صخره زردها برخورد كرد كه درصد قهرمانی آنها از

عدد 95 نيز عبور كرده بود!
قهرمان��ی س��پاهان در ليگ دهم با امي��ر قلعه نوعی جدا 
 از افتخ��اری كه نصي��ب زردها كرد، فرصت��ی دوباره و
چراغ سبزی مجدد به طيف مربيان ايرانی بود. همانگونه 
كه فرهاد كاظمی در ليگ دوم موفق شد با سپاهان قهرمانی 

را در نقش جهان رقم بزند، آن هم در سومين يا چهارمين 
 سال سرمربيگری، تجربه ای كه پس از حضور در تيم های

بهمن، پاس، ابومسلم به قهرمانی در ارديبهشت 82 با تيم 
اول دي��ار زاينده رود ختم ش��د و ح��اال امير قلعه نوعی 
درحالی به دومين قهرمانی خود در اصفهان رس��يد تا باز 
هم لياقت امثال خود و كاظمی ها را فرياد بزند؛ فرياد بر 
س��ر فوتبالی كه عادت به انداختن ف��رش قرمز زير پای 
خارج��ی های درج��ه 2 و 3 دارند، ام��ا از دادن فرصت 
حداقل يك س��اله به داخلی ها عاجزند؛ هرچند نبايد از 
نقش كرواتی مثل لوكابوناچيچ در سپاهان بدون اشاره ای 
هرچند گذرا عبور كنيم، اما اين هم واقعيتی اس��ت كه او 
پس از چهار سال حضور در ايران و آشنا شدن به جو و 
اوضاع و احوال ايران و اتمسفر فوتبالش، به نايب قهرمانی 

آسيا با سپاهان رسيد.

چه سال گذشته و چه پس از پايان بازی مقابل پرسپوليس 
در غروب يك ش��نبه، بودند كس��انی كه ش��رايطی نظير 
تداركات زياد، ريخت و پاش و الفاظی نظير اين را برای 
قهرمانی های س��پاهان در اين س��ال ها به زبان راندند؛ 
عباراتی كه بيشتر سعی در مخدوش كردن افتخاری دارند 
كه تا سال های سال تيمی ديگر از پهنه فوتبال ايران قادر 
ب��ه تكرار نم��ودن آن نخواهد بود، ول��ی از ياد نبريم كه 
تيمی در همين ليگ 90-89 با هزينه ای چندميلياردی و 
جمع كردن كاميونی از ستاره های ديروز و امروز فوتبال 
ايران، به سرنوش��تی بهتر از س��قوط ب��ه ليگ يك دچار 
نشد. سرنوشت و پايانی كه می توانست در صورت نبود 
مديريت منس��جم و پايدار و برنامه ای مدون و آينده نگر 
بر سر قهرمان سال گذش��ته و امسال ليگ برتر نيز نازل 

شود...

آقای گلی رونالدو و اتحاد 
تیمی رئال

اين كه رونالدو آقای گل الليگا ش��ود و يك ركورد 60 
ساله را بشكند در مقابل از دست دادن الليگا و نرسيدن 
به فينال ليگ قهرمان��ان اهميت زيادی ندارد، اما همين 
ابت��كار آقای خاص، اتحاد بازيكنانش بيش از قبل كرده 

است. 
رك��ورد 38 گل��ی ك��ه تلم��و زارا، مهاجم افس��انه ای 
اتلتيكو بيلبائو در فصل 51-1950 به جای گذاش��ت و 
خوش��بخت بود كه تا زمان مرگش در 85 س��الگی در 
س��ال 2006 كسی نتوانس��ت اين ركورد را از چنگش 

خارج كند.
 در هم��ه اي��ن س��ال ه��ا تنه��ا هوگ��و س��انچس در
فصل 90-1989 با ركورد او مساوی كرد اما نتوانست از 
 آن عبور كند تا همچنان 38 عدد جادويی گلزنان الليگا 

باشد.
حت��ی روماري��و، رائول، مس��ی و اتوئو نيز نتوانس��تند 
 اين ركورد را بش��كنند اما ش��ايد اين اتفاق هفته آينده
رخ دهد. ستاره پرتغالی رئال با دو گلی كه در ديدار اين 
هفته از روی ضربات آزاد وارد دروازه ويارئال كرد، به 
طور رس��می 38 گله شد تا اين ش��انس را داشته باشد 
ك��ه در ديدار آخر تيمش مقاب��ل آلمريا بتواند ركوردی 

تاريخی را رقم بزند. 
البت��ه روزنامه ماركا ادعا ك��رده گلی كه در ديدار مقابل 
سوس��يه داد به نام په په ثبت ش��ده، باي��د به گل های 

رونالدو اضافه شود. 
در آن ديدار ضربه آزاد رونالدو بعد از برخورد به په په 
وارد دروازه شد و داور آن را به نام مدافع رئال نوشت 
اما روزنامه ماركا كه جايزه بهترين های فوتبال اس��پانيا 
را اهدا می كند، معتقد است آن گل بايد به نام رونالدو 

ثبت می شد. 
ب��ا اين وجود رونال��دو اگر می خواهد اي��ن ركورد را 
بدون حرف و حديث به دست بياورد، بايد مقابل آلمريا 
گلزنی كند و اين برای او كه در هشت ديدار اخير، 14 
بار دروازه حريفانی قدرتمندتر را باز كرده، كار دشواری 
 نخواه��د بود. اما آنچه اين ركوردش��كنی را جذاب تر 
می كند، اتحادی اس��ت كه رئالی ها برای رسيدن ستاره 

تيم شان پيدا كرده اند. 
رئ��ال در فاصل��ه دو هفته به پايان رقاب��ت ها قهرمانی 
را واگذار كرد و از هفته ها قبل مش��خص بود كه اميد 
چندانی برای متوقف كردن بارس��ا نخواهند داش��ت اما 
آنها حتی بعد از قطعی شدن مكان دومی شان، همچنان 

برای رسيدن به پيروزی های پرگل تالش می كنند. 
اتفاق��ی ك��ه همين يك��ی دو فصل اخير ب��ه هيچ وجه 
سابقه نداشته اس��ت و می توان آن را يك برنامه ريزی 

هوشمندانه از سوی مورينيو دانست. 
رئ��ال در فصل 09-2008 در حال��ی كه نتايج خوبی با 
خوانده راموس گرفته بود، در ال كالس��يكوی خانگی 
6-2 به بارسا باخت تا اميدهايش برای قهرمانی اندكی 
كاه��ش پيدا كند اما آنه��ا در هر چهار ديدار باقی مانده 
فص��ل مقابل والنس��يا، ويارئ��ال، مايوركا و اوساس��ونا 
شكست خوردند تا با اختالفی 9 امتيازی، قهرمانی را به 
بارس��ا واگذار كنند. فصل پيش هم تيم مانوئل پيگرينی 
حتی در ديدار هفته پايانی هنوز شانس قهرمانی داشت 
ام��ا آنها مقابل ماالگا مس��اوی كردند تا بارس��ا با خيال 

راحت بار ديگر الليگا را فتح كند. 
ام��ا رئال اي��ن فصل متفاوت اس��ت. آنه��ا حتی برای 
اينك��ه قهرمانی بارس��ا را ب��رای 24 س��اعت به تعويق 
بيندازن��د، ختاف��ه را ب��ا چه��ار گل شكس��ت دادن��د 
 و حت��ی بعد از اين ك��ه قهرمانی را به طور رس��می به
 آبی و اناری ها واگذار كردند، 3-1 مقابل ويارئال پيروز 

شدند. 
ش��ايد اين پيروزی های پرگل بی اهميت تلقی شود اما 
اين همان هنر مربيگری مورينيو اس��ت كه او را از بقيه 
متماي��ز می كند. يكی از داليل ع��دم موفقيت رئالی ها 
در چند فصل اخير، س��رخوردگی بيش از اندازه ش��ان 
از شكس��ت اس��ت. همان اتفاقی كه كه موجب شد تا 
آنها در س��ه س��ال اخي��ر تنها و تنها ي��ك كوپا دل ری 
فتح كنن��د اما مورينيو با زيركی ب��ا ايجاد هدفی جديد 
 برای تيمش، انگيزه را در بازيكنانش در باالترين سطح

نگه داشت.
وی ب��ه خوبی م��ی داند فصل بعدی هم هس��ت و می 
توانند ناكامی های اي��ن فصل را در فصل آينده جبران 

كنند. 
 در حالی كه تن دادن به شكس��ت های پياپی می تواند
 وضعي��ت روحی س��تاره ه��ای تي��م را بدت��ر از قبل 

كند. 
مورينيو چند ماه قبل در مورد پيوستن پيگرينی به ماالگا 
طعنه آميزانه گفته بود فرق او و مربی شيليايی اين است 
كه اگر از رئال برود، هرگز مجبور نيست هدايت تيمی 
مانن��د ماالگا را برعهده بگيرد زي��را از تيم های بزرگی 

پيشنهاد خواهد داشت. 
ش��ايد اين را بس��ياری يك��ی ديگر از اظه��ار نظرهای 
متفرعنان��ه س��رمربی پرتغالی تفس��ير كردن��د اما بايد 
پذيرفت كه او با بقيه مربيانی كه رئال در اين چند سال 

اخير داشته، فرق می كند.

يادداشت

هفته سیزدهم لیگ برتر واترپلو 
تداوم صدرنشینی ماهان در مشهد

فوالد ماهان با پيروزی در هفته سيزدهم ليگ برتر واترپلو صدرنشينی 
خود را تداوم بخشيد. هفته س��يزدهم ليگ برتر واترپلوی باشگاه های 
 كشور با برگزاری پنج ديدار در شهرهای مختلف پيگيری شد. فوالد ماهان
پس از سفر به گچساران و پيروزی برابر نفت و گاز در هفته دوازدهم 
به فاصله دو روز به مش��هد س��فر كرد تا برابر هيأت ش��نای خراسان  
رض��وی قرار بگي��رد. ماهانی ها ك��ه رقابت نزديكی با هيأت ش��نای 
 زنج��ان در صدر ج��دول رقابت ها دارند موفق ب��ه برتری 17 بر پنج
 برابر ميزبان خود شدند تا همچنان صدر جدول را در اختيار داشته باشند.
 خانه ش��ناگران اما كه دور برگش��ت را با شكس��ت آغاز كرد در ديدار
هفته سيزدهم باختی ديگر را متحمل شد. شاگردان جوان بابك بسيطی 

در كرمان 8 به 11 مغلوب هيات شنای اين شهر شدند.

جشن قهرماني سپاهان بعد از بازي با 
بنیادکار برگزار مي شود

 جشن قهرماني تيم فوتبال سپاهان بعد از بازي اين تيم مقابل بنيادكار ازبكستان
 برگزار مي ش��ود. باش��گاه س��پاهان پس از قهرماني تيم فوتبال خود براي
شب گذشته از اعضاي تيم دعوت به عمل آورد تا در هتل عباسي در مراسمي 
 كه با حضور هنرمندان اصفهاني و تهراني برگزار ش��د، حضور پيدا كنند.
مسئوالن سپاهان جشن اصلي قهرماني تيم خود در ليگ برتر را به بعد از 
بازي با بنيادكار ازبكستان موكول كرده اند. اين مسابقه سوم خرداد برگزار 

مي شود.

سرپرس��ت تيم فوتبال سپاهان گفت: 
سال گذش��ته به دليل ازدحام جمعيت 
نتوانس��تيم ب��ه نويدكيا ج��ام بدهيم و 
اميدوارم امس��ال جش��ن وزيني گرفته 

شود.
مجيد بصيرت در م��ورد آخرين بازي 
سپاهان مقابل سايپا و اين شائبه كه چون 
س��پاهان ديگر انگيزه اي ندارد ممكن 
است از ياران اصلي خود استفاده نكند، 
اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اين كه تيم 
سايپا در ش��رايط حساسي قرار دارد و 
اگر اين بازي را به سپاهان ببازد ممكن 
 اس��ت به ليگ دس��ته اول سقوط كند
 امير قلعه نوعي تصميم دارد براي اين كه
ب��ه تيم هاي ديگر ج��دول كه آنها هم 
شرايط حساسي دارد، اجحافي نشود با 

تمام قوا مقابل سايپا قرار گيريم. 
وي اف��زود: من يادم م��ي آيد در يك 
فصل من خودم كاپيتان تيم سپاهان بودم 
و بازي آخرمان مقابل س��ايپا بود و اگر 

 اين ب��ازي را واگذار مي كرديم بايد به
ليگ دس��ته اول مي رفتيم. همان بازي 
س��رمربي س��ايپا مايلي كهن بود و تيم 
سايپا نياز به امتياز نداشت اما آنها بازي 
جوانمردان��ه را انجام دادند و حتي يك 
گل ه��م به م��ا زدند ام��ا در دقيقه 93 
م��ن توانس��تم گل بزنم و س��پاهان از 
خطر س��قوط فرار كند. اكنون شرايط 
برعك��س ش��ده و مجموعه س��پاهان 
امي��دوار اس��ت هر تيمي كه شايس��ته 
 است در ليگ برتر بماند و حقي پايمال 

نشود. 
سرپرست تيم سپاهان در مورد گرفتن 
كاپ قهرمان��ي در پايان بازي با س��ايپا 
گف��ت: من فق��ط اميدوارم ك��ه بعد از 
مس��ابقه جش��ن وزيني گرفته شود و 
هم��ان طور كه در اروپ��ا و نقاط ديگر 
مشاهده مي كنيم كه براي دريافت جام 
هيچ كسي در زمين نيست در كرج هم 

اين اتفاق رخ دهد. 

درخشش امير غفور بازيكن تيم واليبال 
باريج اسانس در رقابت هاي ليگ برتر، 
خوليو والس��كو س��رمربي تيم ملي را 
راغب به اس��تفاده از اين بازيكن جوان 
در تركيب تيم ملي بزرگس��االن كرده 

است.    
خولي��و والس��كو از هم��ان ابت��دا كه 
سرمربيگری تيم ملی واليبال مردان ايران 
را بر عهده گرفت بازی های ليگ برتر 
را از نزديك در تهران و شهرس��تانها به 
تماشا نشست و با حضور در اردوهای 
تيم های باش��گاهی ب��ا روند تمرين و 

امكانات آنها آشنا شد. 
والس��كو با تماش��اي ب��ازي هاي تيم 
واليبال باريج اسانس و در روزهايي كه 
امير غفور بازيكن جوان اين تيم به رغم 
مصدوميت نمايش��ي خيره كننده ارائه 
مي كرد تصميم گرفت از وي به جاي 
محمد محمدكاظم مصدوم در تركيب 

تيم ملي بزرگساالن استفاده كند. 
والس��كو در اين ارتباط مي گويد: »ما 
برای امس��ال يك هدف بسيار بزرگ و 

برای سال آينده هم يك هدف بزرگتر 
داري��م. بازيكنانی كه م��ن در نظر دارم 
بازيكنانی نيستند كه برای تحقق يافتن 
اين دو هدف پير باشند. به نظر من اگر 
يك بازيكن حتی سن زيادی هم داشته 
ام��ا ذهن آماده و جوان��ی را در اختيار 
داشته كه می تواند بس��يار مؤثر باشد. 
مثل اميرحسينی كه اين قابليت را دارد و 
مطمئنا از جمله دعوت شده ها به اردو 

خواهد بود.«
 وي ادامه مي ده��د: »اما در خصوص 
جوانان بايد بگويم بسياری از آنها بايد 
در رقاب��ت های جهانی ش��ركت كنند 
 و ب��ه همين علت و ب��ا توافقاتی كه با
ست كوييچ به عمل آورديم فعاًل از آنها 
برای شركت در اردوها دعوت می كنيم 
و در مسابقات جهانی آنها را در اختيار 
تيم های خودشان قرار خواهيم داد. البته 
به خاطر مصدوميت كه از ناحيه ش��انه 
برای محمد محمد كاظم به وجود آمده، 
من روی اميرغفور حساب ويژه ای باز 

كرده ام.«

آدم كوچولوه��اي بزرگ نم��ا آن ق��در محك��م به اين 
فوتبال چسبيده اند كه گاهي فكر مي كنيم براي دوري 
از آن ها، اين هوادار اس��ت كه بايد ش��ال گردنش را 
بردارد و فوتبال را ترك كند!  آن طرف دنيا يك هوادار 
من يونايتد با شال گردن سبز و زردش - نماد قديمي 
باشگاه- كه نوعي اعتراض به عصر نوين مديريت اين 
باشگاه اس��ت راهي اولدترافورد مي شود تا بازي هاي 
تيمي را ببيند كه در تمام فصل تنها دو امتياز در خانه 

از دست مي دهد.
اين هوادار از بازي زيباي تيمش و از بهترين امكانات 
اس��تاديوم پنج ستاره اش لذت مي برد، اما گويا باز هم 
راضي نيس��ت و بعد از هر بازي از خجالت صاحب 

باشگاهش در مي آيد! 
ه��وادار تيم قهرمان جزيره كه تيمش به تازگي ركورد 
ليورپول را هم شكسته فقط و فقط به خاطر يك پوند 
افزايش بليت »گليزرها« را به بي توجهي متهم مي كنند. 
در حالي كه مالكان آمريكايي تيم اول ش��هر منچستر 
تاكنون ميليون ها پوند از جيبشان براي اين تيم بازيكن 
خريده اند و به گواه خود فرگوسن تاكنون كوچكترين 

مشكلي براي او ايجاد نكرده اند...

اين طرف دنيا اما، هوادار پرس��پوليس با ش��ال گردن 
س��رخش و با ه��زاران رنج ب��ه »آزادي« م��ي رود تا 
همراه ب��ا ديگر هواداران سرخپوش��ي ك��ه تا ديروز 
»همراه« هم بودند و امروز »همدرد« هم ش��ده اند در 
س��كوتي گوشخراش غرق شود. آن ها ديگر از شدت 
كس��ل كنندگي تيمشان، روي س��كوهاي لخت آزادي 
روزنام��ه ورق مي زنن��د و اتفاق��ا اين گونه اس��ت كه 
خواهند فهميد آخرين اختالفات مربي و سرپرس��ت 

دائم شان كجاست!  
و س��رانجام پ��س از هر باخ��ت بي رغبت ب��ه خانه 
برمي گردند. اما اين ش��ال همچنان سرخ مانده است. 
س��رخ س��رخ.... ما آدم هاي فراموش��كاري نيس��تيم. 
ن��ه درد دل ه��اي معصومان��ه »باب��ك« روي تخ��ت 
بيمارس��تان يادم��ان رفته، نه درد غرب��ت عقاب و نه 
درد بادمجاني كه پاي چش��م ش��هريار كاش��ته شد و 
ضاربش در وي آي پي نشس��ت. ن��ه حتي درد توهين 
»هماهنگ ش��ده« به اس��طوره هاي س��رخ و مصاحبه 
يك مديرعامل عليه س��رمربي تيم خودش! و نه هزار 
درد ديگ��ر... انتظار ديگري هم نيس��ت. فوتبال ايران 
سرزمين حقيقت هاي بي مجوز و دروغ هاي مجوزدار 

اس��ت!  گليزرها س��ابقه معلمي ندارن��د. اتفاقا معتقد 
هم نيس��تند كه مي ش��ود با فوتبال به بهش��ت رفت. 
اما همين يانكي ها در نهايت آرامش ش��رايط را براي 
قهرمان كردن تيمش��ان مهيا مي كنند. اما اين جا فوتبال 
فق��ط يك ابزار اس��ت براي ش��هرت، و مديريت در 
برخ��ي از تيم هاي بزرگ مملكت هيچ ش��رطي ندارد 
جز داش��تن چند دوس��ت خوب در سطوح باال. و ما 
 خوب مي دانيم آخر اين راه هر كجا كه باش��د بهشت 

نيست.
آدم كوچولوه��اي بزرگ نم��ا آن ق��در محك��م به اين 
فوتبال چسبيده اند كه گاهي فكر مي كنيم براي دوري 
از آن ها، اين هوادار اس��ت كه بايد ش��ال گردنش را 

بردارد و فوتبال را ترك كند! 
آن طرف دنيا هواداراني هستند كه خوشي زير دلشان 
زده و بزرگ ترين دردش��ان كوچك ترين درد ماست. 
تقصير خودشان نيست آن ها نمي دانند چه حسي دارد 
وقتي هزاران مشقت را براي رفتن به ورزشگاه تحمل 
كني و مدام ببازي و حتي يك عذرخواهي هم نشنوي. 
ش��ايد اگر آن ها جاي ما بودن��د براي »بي توجهي« در 

دايره لغاتشان تعريف بهتري می يافتند.

فرگوسن: 
شرط بندي نکنید، 
بارسا را شکست 
مي دهیم

بصیرت: 
پارسال به نویدكیا جام ندادیم، امیدوارم جشن 

خوبي بگیرند

امیر غفور جاي محمد كاظم را مي گیرد 

شال گردن پرسپولیس سرخ تر است یا منچستر؟

رده بندی لیگ برتر والیبال
باریج اسانس- کاله؛ راند سوم برای 

سکوی سوم
تيم های واليبال باريج اسانس كاشان و كاله آمل امروز برای تصاحب سكوی 
سوم ليگ برتر در كاشان صف آرايی می كنند. امروز با برگزاری تنها ديدار 
باقی مانده ليگ برتر واليبال پرونده فصل بيست و چهارم باشگاه های كشور 
با معرفی تيم س��وم رقابت ها بسته می شود. پس از اين كه باريج اسانس 
در اولين ديدار رده بندی در خانه اما در غياب تماش��اگرانش س��ه بر صفر 
برابر كاله به برتری رس��يد راهی اين ش��هر شد تا  جشن سومی را در اين 
شهر برگزار كند. شاگردان مير مصطفی شجاعی كه فقط به يك پيروزی نياز 
داشتند در مقابل هواداران كاله تن به شكست 3 بر صفر دادند تا سرنوشت 
به بازی سوم كشيده شود.  باريجی ها امروز در خانه اما اين بار با حضور 
تماشاگرانشان ميزبان كاله هستند. اين فرصتی است برای شاگردان شجاعی 
تا اولين س��ال حضور در ليگ برتر را با ايس��تادن بر سكوی سوم به پايان 

برسانند. اين ديدار ساعت 17 در سالن تختی كاشان برگزار می شود.

هفته بیستم لیگ برتر هندبال
هفته آرامش سپاهان؛ جدال ذوب آهن 

و مس در اصفهان
در روزی كه سپاهان صدرنشين كار سختی برای حفظ جايگاهش در كازرون 
 ندارد جدال حساس تيم های دوم و سوم جدول در اصفهان برگزار می شود.
ليگ برتر هندبال باش��گاه های كش��ور با برگزاری ديدارهای هفته بيستم 
پيگيری می شود. رقابت ها هر چه به روزهای پايانی نزديك می شود البته 
 از شدت هيجان در صدر جدول كاسته می شود چون سپاهان و ذوب آهن
فاصله خود را در هفته های ابتدايی دور برگشت با رقبا بيشتر كردند و در 
سه هفته پايانی می توانند بابت قهرمانی و نايب قهرمانی خيالشان راحت 
باش��د. سپاهان پس از سه ديدار سخت برابر نمايندگان كرمان و يزد هفته 
ای آرام را سپری می كند. سپاهانی ها به كازرون می روند تا با جوونك كه 
در انتهای ج��دول قرار دارد ديدار كنند. ذوب آهن اما در خانه ميزبان تيم 
قدرتمند مس است. مسی ها رده سوم جدول را در اختيار دارند اما با توجه 
به فاصله امتيازی اين تيم با ذوب آهن حتی با پيروزی هم نمی توانند جای 
اين تيم را در رده دوم بگيرد. مسي ها اگر سهميه جام باشگاه هاي آسيا را 
مي خواهند بايد همه ديدارهاي پاياني را با پيروزي پش��ت سر بگذارند و 

البته منتظر امتياز از دست دادن ذوب آهن هم باشند.

مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازي
این بار نایب قهرماني به اصفهان رسید

شمشيربازان بانوي اصفهاني در دومين روز مسابقات جايزه بزرگ كشور باز 
هم صاحب عناوين برتر ش��دند. مسابقات شمشيربازی جايزه بزرگ بانوان 
)گراميداشت سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران( با قهرمانی بهاره 
غياث آبادی شمشيربازتهرانی  اسلحه اپه در سالن شهيد كالهدوز مجموعه 
ورزشی شهيد شيرودی تهران پيگيری شد. در رقابت هاي اين اسلحه پس 
از بهاره غياث آبادی، مريم پوردانا از اصفهان به مقام دوم دست يافت، عطيه 
سادات شفيعی از مازندران در جايگاه سوم ايستاد و  سحر محمديان از اصفهان 
نيز چهارم ش��د. در اين پيكار ها 32 شمشيرباز از 11 استان با هم به رقابت 
 پرداختند و امروز مسابقات اسلحه سابر در بخش بانوان برگزار خواهد شد.
ديروز در رقابت هاي اس��لحه فلوره ني��ز فرنوش عليپور و نيلوفر بابادي از 
اصفهان صاحب عناوين اول و دوم شده بودند. مسابقات جايزه بزرگ مردان 
نيز از امروز به مدت سه روز به ترتيب در سه اسلحه فلوره، اپه و سابر در سالن 

شهيد كالهدوز برگزار می شود.

  زاینده رود
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390/ 14 جمادی الثانی1432/ شماره Wednesday 18 MAY 2011    523      )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

حضرت علی)ع(:
فرصت ها به سرعت مانند 
عبور ابرها می گذرند .

 هفتمين جش��نواره ملی فن آفرينی ش��يخ بهايی با هدف تقدير از نوآوران توس��عه اقتصادی كش��ور از
بيست و دوم ارديبهشت ماه به مدت سه روز در هتل عباسی اصفهان برگزار شد. 

در مراسم افتتاحيه اين جشنواره معاون پژوهش و فن آوری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری گفت: در ايران 
 جشنواره های مختلفی مثل فارابی، خوارزمی، شيخ بهايی و ... برگزار می شود كه البته جشنواره شيخ بهايی
 را به عنوان يك جشنواره ملی می شناسيم. محمد مهدی نژادنوری با بيان اين كه جهتگيری جشنواره شيخ بهايی

كس��ب و كار دانش بنيان است، خاطرنش��ان كرد: اين جشنواره فضايی را برای ترويج، تشويق و ارتقای 
منزلت و اطالع رس��انی فراهم می كند. وی تصريح كرد: اين جش��نواره بايد زمينه ساز انعقاد قراردادهای 
تجاری بين عرضه كنندگان و متقاضيان باشد. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری 
 افزود: بسياری از دانشگاه ها مراكز رشد دارند، اما برخی استان ها پارك تحقيقات و فن آوری ندارند كه در

دولت دهم اميد است اين پارك ها داير شود كه البته به تالش اين استان ها بستگی دارد. 
نژادنوری گفت: برگزيدگان جش��نواره اس��تانی در اين جشنواره شركت كردند كه برگزيدگان جشنواره 
شيخ بهايی برگزيدگان ملی محسوب می شوند. وی درخصوص طرح های ملی خاطرنشان كرد: طرحی 
كه ملی می شود منجر به ثروت سازی برای كشور می گردد و در واقع بخش خصوصی، دولتی، دانشگاهی 
و علمی بايد اين بخش را حمايت كنند. معاون پژوهش و فن آوری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری 
همچنين تصريح كرد: اگر جشنواره ای قرار باشد برگزار شود كه موازی با جشنواره شيخ بهايی باشد، توصيه 
می كنيم اين كار انجام نشود، چرا كه از بيت المال هزينه می شود. در واقع بهتر است سعی كنيم جشنواره 

شيخ بهايی به كمال برسد و اگر پاسخگوی نيازها نبود جشنواره جديدی برگزار كنيم.

در ادامه رئيس هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی در گفتگو با خبرنگار زاينده رود نيز تصريح كرد: 
به دليل آنكه استان اصفهان در بحث شركت های دانش بنيان در كشور پيشتاز بود و روی شكل گيری شهرك 
علمی و تحقيقاتی در اين استان كار شد و همچنين ايده مراكز رشد از اصفهان نشأت گرفته، بجا بود كه 

جشنواره فن آفرينی در اصفهان برگزار شد.
قاسم مصلحی خاطرنشان كرد: برگزاری اين جشنواره تنها يك وظيفه استانی نيست، بلكه يك وظيفه ملی 

است كه به استان اصفهان محول شده و ما بدان افتخار می كنيم. 
وی افزود: امس��ال هفتمين دوره جشنواره شيخ بهايی برگزار شده و جايگاه خوبی دارد، چرا كه با هدف 
ترويج و توس��عه فرهنگ فن آفرينی، خالقيت، نوآوری و ايجاد فضای تعامل و همكاری در ميان فعاالن 
عرصه های مختلف فن آفرينی و با همكاری وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و توسط شهرك علمی و 
تحقيقاتی برپا شده است. رئيس هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی گفت: اين حركت جشنواره 
يك فرهنگسازی ملی است و در راستای توسعه و ترويج اقتصاد مبتنی بر دانش و حمايت از شركت های 
دانش بنيان در كشور می باشد و حضور جوانان نوآور و خالق، سرمايه گذاران و صاحبان صنعت در سالی 
كه توس��ط مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری ش��ده و آغاز اين سال اجرايی شدن 
قانون حمايت از شركت های دانش بنيان است، زمينه ساز حركت های اقتصادی دانش بنيان در سطح ملی 
و منطقه ای خواهد شد. مصلحی تصريح كرد: اين جشنواره در دو بخش مسابقه ای و غيرمسابقه ای برگزار 
شده كه در بخش مسابقه ای، فن آفرينان، طراحان كسب وكار و سرمايه گذاران كارآفرين به رقابت با يكديگر 
پرداختند. وی افزود: در بخش طراحان كسب و كار، بيش از 250 طرح به دبيرخانه جشنواره ارسال و در 

بخش فن آفرينان نيز 90 طرح ارسال گرديد. 
مصلحی ضمن اشاره به ارتقا و افزايش كمی و كيفی طرح ها و محتوای فناوری های ارسال شده به جشنواره 
هفتم، خاطرنش��ان كرد: بخش غيرمسابقه ای جشنواره ش��امل  بازار بورس ايده، سه سمينار آموزشی و 
نمايشگاه دستاوردهای فن آفرينان است. در ادامه سرپرست كارگروه طراحان كسب و كار هفتمين جشنواره 
ملی فن آفرينی شيخ بهايی گفت: 16 صاحب طرح نوين برای رقابت نهايی در بخش طراحان كسب و 

كار انتخاب شدند.
علی شاهنده تصريح كرد: در اين بخش داوری در ابتدا براساس نوشتار طرح كسب و كار واصله به دبيرخانه 
كه توسط افراد حقيقی و حقوقی برمبنای چارچوب اعالم شده در كاربرگ تهيه شده بود، انجام شد. وی 
افزود: از ميان بالغ بر 250 طرح ارسالی، ساختار و محتوای آثار، مورد بررسی قرار گرفت و سپس طرح های 
راه يافته به مرحله دوم توسط داوران تخصصی ارزيابی شد و تعدادی به عنوان كانديدا به مرحله بعدی راه 
يافتند. شاهنده خاطرنشان كرد: در مرحله سوم داوری، 16 طرح كسب و كار به مرحله داوری نهايی راه 
يافتند كه در ايام برگزاری جشنواره با حضور داوران و اعضای كارگروه، هر فرد به معرفی طرح خود و 
پاسخگويی به سئواالت داوران پرداخت. وی در خاتمه گفت: از نظر كمی در بخش طراحان كسب و كار 
30 درصد نسبت به سال قبل افزايش طرح داشتيم و يكی از مالك  های انتخاب طرح ها اين بود كه وارد 
بازار شوند. همچنين سرپرست كارگروه فن آفرينان هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی در گفتگو با 
زاينده رود تصريح كرد: مرحله اول داوری اين بخش به صورت مصاحبه تلفنی انجام شد و 42 شركت و 

سازمان دانش بنيان موفق به حضور در مرحله بعدی داوری شدند. 
كوروش خس��روی اف��زود: در اين مرحل��ه، داوری طرح های فن آفرينان براس��اس فعاليت های فناورانه 
شركت كنندگان باتوجه به نوع و زمينه فناوری، مديريت و فعاليت های مالی، ارزيابی شد و شركت های 

فن آفرين جهت بازديد حضوری انتخاب ش��دند. وی خاطرنشان كرد: پس از بازديد، 22 كانديدا جهت 
داوری نهايی كه همزمان با برگزاری جشنواره به صورت مصاحبه حضوری بود، انتخاب شدند و برترين های 
اين بخش در سه گروه شركت های نوپا، در حال رشد و رشد يافته معرفی و تجليل شدند. گفتنی است 
 عالوه بر بخش مسابقه ای جشنواره در چند بخش ويژه نيز جوايزی مانند جايزه پيروز، جايزه توسن و
شهرداری منطقه يك تهران به برترين های جشنواره در بخش فن آفرينان، ايده های برتر و بورس ايده اهدا 
ش��د. الزم به ذكر است هدايای اين جشنواره توسط بنياد ملی نخبگان، بانك صادرات، شهرك علمی و 

تحقيقاتی اصفهان و شهرداری اصفهان به برگزيدگان اهدا شد. 
همچنين در حاشيه برگزاری اين جشنواره سه روزه، نمايشگاهی در قالب 35 غرفه، دستاوردهای شركت های 

دانش بنيان را به نمايش گذاشتند.
 شركت صباسكه توليدكننده گز بدون قند ازجمله شركت كنندگان در نمايشگاه جشنواره شيخ بهايی بود كه 
ساناز شمال نصب، كارشناس ارشد صنايع غذايی و غرفه دار اين شركت در گفتگو با زاينده رود، تصريح 
كرد: توليد گز بدون قند همراه با گياه استويا از دستاوردهای اين شركت است. وی خاطرنشان كرد: گياه 
اس��تويا كه بيشتر در آفريقا و آمريكای جنوبی می رويد، برگ شيره ای دارد كه 10 برابر از شكر شيرين تر 
است و اين شيرينی جذب خون نمی شود و محصول توليد شده از اين گياه كه همان گز است، در واقع 
هديه ای است برای بيماران ديابتی. كارشناس ارشد صنايع غذايی افزود: عالوه بر استفاده اين گياه در توليد 
گز، با استخراج شيرابه گياه استويا كه بدون طعم است، بعد از تصفيه عصاره ای شيرين استخراج می شود 
كه در توليد سوهان و بدون قند مورد استفاده قرار می گيرد. ساناز شمال نصب از توليد اين گياه در اصفهان 
و رشت به صورت گلخانه ای خبر داد و گفت: در آمريكا نيز شركت كوكاكوال از ماده شيرين كننده اين گياه 

در نوشابه های بدون قند استفاده كرده است.

معاون پژوهش و فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری:

جهتگیری جشنواره شیخ بهایی کسب و کار دانش بنیان است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد زمین ها و ساختمان های ذیل را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 90/3/16
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 90/3/17 

 www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی
تلفن تماس: 0311-6680030

مبلغ تضمین )ریال(موضوع مزایدهشماره مزایدهردیف

503/500/000مزایده سه قطعه زمین در خیابان شیخ مفید190-1-118

113/650/000مزایده یک قطعه زمین در خیابان امام خمینی290-1-119

179/500/000مزایده یک قطعه زمین در سپاهان شهر390-1-120

517/000/000مزایده یک قطعه زمین در شهرک ولیعصر490-1-121

1/672/000/000مزایده یک باب ساختمان در خیابان چهارباغ باال590-1-122

122/050/000مزایده یک باب ساختمان در شاهین شهر690-1-123

آگهی مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

  زاینده رود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد از محل اعتبارات جاری مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در 
سند مناقصه از طریق مناقصه عمومی پروژه ذیل را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

27 اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی 
بر کلیه تالشگران عرصه ارتباطات به خصوص 

مدیران زحمت کش روابط عمومی ادارات، 
ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها و نهادهای استان 

اصفهان مبارک باد. 

روزنامه زاینده رود

تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره مناقصه

اجرای عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب منطقه یک 90-1-104
شهر اصفهان

830/541/000جاری

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت در اقطار تا 90-1-105
250 تا 600 میلیمتر با کوپلر و واشر )ستاد و شهر اصفهان(

927/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 90/3/16
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح سه شنبه مورخ 90/3/17 

 www.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
  www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مزایده عمومي
نوبت دوم

شهرداري شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2-31/ش مورخ 89/2/23 شوراي 

محترم اس��المي شهر در نظر دارد مالکیت یک باب مغازه واقع در شاهین شهر بلوار 

عطار- مجموعه تجاري چهار راه عطار را به قیمت پایه 300/000/000 ریال از طریق 

مزایده به فروش برساند.

متقاضیان مي بایس��تي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 90/03/7 جهت اطالع از 

شرایط و شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداري شاهین شهر مراجعه نمایند.

ناصر نفري
شهردار شاهین شهر
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