
مع��اون برنامه ري��زي و عمراني 
كاه��ش  از  كاش��ان  فرمان��دار 
10 درص��دي اعتب��ارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي شهرستان 
كاشان در س��ال جاري خبر داد. 
حميدرضا تأمل��ي در گفتگو با 

فارس اظهار داشت: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين شهرستان 
در سال جاري نسبت به سال گذشته...

و  آب  ش��ركت  مديرعام��ل 
فاضالب كاش��ان از پيش��رفت 
فيزيك��ي 90 درص��دي مرحله 
اي��ن  فاض��الب  ط��رح  اول 
شهرس��تان خبر داد. ابوالفضل 
اين  اظهار داش��ت:  صدرائي��ه 

مرحل��ه تاكنون با 100 ميليارد ريال هزينه اجرا ش��ده اس��ت. وي با 
اشاره به جمعيت 30 هزار نفري...

معاون برنامه ريزي فرماندار كاشان خبر داد:
كاهش 10 درصدي اعتبارات استاني كاشان

مديرعامل آبفاي كاشان خبر داد:
پيشرفت 90 درصدي طرح فاضالب كاشان

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس جمهوري در مصاحبه با شبكه يورو نیوز:
روابط و همكاري هاي اروپا با ايران نبايد 
تحت تأثير آمريكا قرار بگيرد
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 شهرستان    صفحه 4

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

دولت موظف به پرداخت 
اعتبارات مترو می شود

صفحه4

نوراله غالميان با كس��ب هفت 
رأي قاط��ع از س��وي اعضاي 
ش��وراي ش��هر ش��هركرد، به 
عنوان شهردار جديد اين شهر 
انتخاب و معرفي ش��د. رئيس 
ش��وراي شهر ش��هركرد اظهار 

داش��ت: پس از پذيرفته شدن استعفاي اردشير نوريان شهردار سابق 
شهركرد، اين شورا...

به اتفاق آراي اعضاي شوراي شهر؛
نوراله غالميان شهردار شهركرد شد

 شهرستان    صفحه 4

رئیس مركز پزشكي حج و زيارت:
زائران از خريد خودسرانه مواد دارويي 
خودداري كنند

 شهرستان    صفحه 4

)ع(  هاش��م  بن��ي  قم��ر  س��پاه  فرمان��ده 
 چهارمحال و بختياري از بازسازي عمليات 
بيت المقدس 4 در ش��هركرد در هفته دفاع 
مقدس خبر داد. به گزارش ايرنا سردار رضا 
محمد س��ليماني، روز پنج شنبه در نشست 
هماهنگي گراميداش��ت هفته دفاع مقدس، 
بر لزوم انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نس��ل 

جوتان تأكيد كرد. 
وي افزود: در انتق��ال مفاهيم دفاع مقدس، 
 وظيف��ه كس��اني ك��ه آن دوران را تجرب��ه

كرده اند، بيش از بقيه است. 
 س��ردار محمدس��ليماني اظهار داش��ت: با 
برنام��ه ريزي هاي انجام ش��ده در حاش��يه 
برپايي نمايش��گاه دفاع مقدس، برنامه هاي 
متن��وع فرهنگ��ي در معرفي نق��ش جوانان 
چهارمح��ال و بختي��اري در دوران دف��اع 

مقدس اجرا مي شود. 
به گ��زارش ايرنا عملي��ات بيت المقدس 4 
در س��اعت يك بامداد پنج��م فروردين ماه 
1367 ب��ا هدف تكميل و تأمين جناح چپ 
 منطق��ه عملياتي والفجر 10 ب��ا رمز مبارك 

»يا اباعبداله  )ع(« آغاز شد. 
تص��رف كامل ارتفاعات ش��اخ ش��ميران و 
ش��اخ س��ورمر، تصرف قس��متي از دشت 
تولبي و ارتفاعات بردكان، كش��ته و زخمي 
ش��دن حدود پنج ه��زار تن و به اس��ارت 
درآمدن 498 تن از نيروهاي دشمن، انهدام 
بي��ش از 15 تان��ك و نفربر و 50 خودرو و 
اغتنام 11 تانك، 54 خمپاره، يك دس��تگاه 
مهندس��ي، پنج قبضه س��الح پدافند هوايي 
 از دس��تاوردهاي اين عمليات غرور آفرين 

بود.

مهلت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
دريافت اسناد

مهلت ارائه پیشنهاد

90/5/3190/6/20خريد 242 رديف بیرينگ13-90مناقصه1

90/5/2090/6/1خريد 4 رديف كلكتور63-90مناقصه2

خريد 10 رديف قطعات 76-90مناقصه3
مكانیكی نورد 650

90/5/2090/6/1

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت 
به آدرس ذيل درج شده است.

ساير موارد:
1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد 

)مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس

 www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

واحد مناقصه گزار: مركز آموزشی درمانی الزهرا )س(
موضوع مناقصه: خريد پارچه ترگال ساده سفید و رنگی
مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 25/000/000 ريال

نوع تضمین شركت در مناقصه: فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانكی
مدت تضمین شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكی سه ماه

مورخ  شنبه  سه  روز  لغايت  مورخ 1390/5/13  شنبه  پنج  روز  از  مناقصه:  اسناد  توزيع  تاريخ 
1390/5/18

محل توزيع اسناد مناقصه:
1- مركز آموزشی درمانی الزهرا )س(

2- خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم پزشكی اصفهان- ستاد مركزی- ساختمان شماره يک- 
طبقه همكف- اداره كمیسیون مناقصات- اتاق 110 تلفن تماس: 7922191

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه از طريق پست پیشتاز: روز پنج شنبه مورخ 1390/5/27 به 
آدرس: اصفهان- خیابان هزار جريب- دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

اصفهان- ساختمان شماره يک- دبیرخانه مركزی- كدپستی 81746-73461
ساعت  رأس   1390/6/2 مورخ  چهارشنبه  روز  رسیده:  پیشنهادهای  بازگشايی  محل  و  زمان 

12:30 ظهر در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

آگهی مناقصه عمومی

م الف: 6369 

م الف: 6659

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

نوبت دوم

اداره كل كمیت��ه ام��داد امام خمینی )ره( اس��تان چهارمحال و 
بختیاری درنظر دارد اجرای عملیات زيرسازی، روسازی و اجرای 
قیر mc و آسفالت توپکا و اجرای جداول بتنی جاده های واقع در 
س��امان- اردوگاه دانش آموزی شهید دكتر چمران را با برآورد 
هزينه 2/994/578/563 ريال از طريق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرايط واگذار نمايد، واجدين شرايط جهت اطالع از چگونگی 
برگزاری مناقصه به نشانی اينترنتی htthp://iets.mporg.ir و 
يا به آدرس ش��هركرد- دروازه سامان- مجتمع ادارات- اداره 
كل كمیته امداد امام )ره( استان- اداره تداركات مراجعه و يا با 

شماره تلفن 03812261819 تماس حاصل نمايند.
الزم به ذكر است مهلت شركت در مناقصه از تاريخ 1390/5/16 
لغايت 1390/5/20 می باش��د و بازگش��ايی پ��اكات در تاريخ 
1390/6/1 برگزار می گردد. ضمناً كلیه هزينه های مناقصه 
 اعم از هزينه كارشناس��ی و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 

اداره كل كميته امداد امام خمينی )ره( 
استان چهارمحال و بختياری

كمیته امداد امام خمینی )ره(

هر
ی م

ار
گز

بر
 خ

س:
عک

نوبت اول

عمليات بيت المقدس 4 
در شهركرد بازسازي مي شود



 2Saturday 6 August 2011 Saturday 6 August 2011  شنبه 15 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 582             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 6 August 2011 

سراسری

شباهت ها و تفاوت ها 
در محاكمه صدام و مبارك

دادگاه حسني مبارك و همدستان او از روز 
چهارشنبه در دانشكده پليس مصر كليد 
 خورد و بدين ترتي��ب، انتظار ميليون ها
مصري و چن��د ده ميليون افكار عمومي 
ع��رب كه بزرگ ترين روي��داد چند قرن 
اخير جهان عرب را با گام نهادن در مسير 
انقالب هاي دموكراتيك تجربه مي كنند، 
به سر آمد و سرانجام فرعون مصر را در 
 قفس آهني در پيش��گاه دادگاه مش��اهده 

كردند.
بدون ش��ك، آغاز دادگاه محاكمه مبارك 
 نقط��ه عطفي در روند مبارزه جويي هاي
 دموكراتي��ك جهان عرب با ريش��ه ها و 
زمينه هاي اسالمي به شمار مي رود كه در 
چند ماه گذش��ته از تونس و مصر آغاز و 
اكنون به بحرين، ليبي، يمن و ديگر نظام 
هاي اس��تبدادي خاورميانه عربي رسيده 

است. 
شباهت ها و تفاوت ها در دادگاه 

ديكتاتوره��ا، يكي پس از ديگري با اراده 
مل��ت ها و خي��زش هاي انقالب��ي آنها 
فروپاشيده مي شوند. پس از صدام نوبت 
به مبارك رس��يد. در اذهان تاريخي مردم 
جهان و به ويژه ش��هروندان كش��ورهاي 
خاورميانه دادگاه صدام حسين ديكتاتور 

عراق نيز ثبت شده است. 
در بستر يك بررسي تطبيقي و با نگاهي 
گ��ذرا بر متن و حاش��يه دو دادگاه صدام 
حسين و حس��ني مبارك، ديكتاتورهاي 
پيشين عراق و مصر مي توان جنبه هايي 
از ش��باهت ها و تفاوت ها را به تصوير 

كشيد. 
الف( شباهت ها:

1( در هر دو دادگاه، هرچند با ساز وكار 
شكلي و محتوايي متفاوت، دو ديكتاتوري 
محاكمه ش��دند و مي شوند كه هر كدام 
جنايت هاي وس��يعي را عليه ملت هاي 
خود، همس��ايگان و جه��ان عرب انجام 

داده اند. 
2( در هر دو دادگاه، ديكتاتورهاي عرب، 
با فاصله پنج سال، محاكمه شدند كه هر 
دو از متح��دان نزديك آمريكا و غرب به 
ش��مار مي رفتند؛ با اين تفاوت كه صدام 
در دهه پاياني زمامداري خود به دش��من 
آمريكا و غرب تبديل ش��د، اما مبارك تا 
لحظ��ه هاي آخر ه��م در قامت يك هم 

پيمان و دوست بسيار نزديك براي آمريكا 
و رژيم صهيونيستي انجام وظيفه كرد. 

3( فضاي كلي حاكم بر دو دادگاه نش��ان 
داد كه كيفرخواست هر دو با خشم قرائت 
شد و هرج و مرج در دادگاه حاكم بود. 

4( هر دو ديكتاتور به كل، اتهام هاي وارد 
شده را رد كردند. 

5( ه��ر دو دادگاه در داخل كش��ور و با 
ميدان داري قضات عراقي و مصري انجام 

شد. 
6( هر دو ديكتاتور برخالف همتايان خود 
در تونس و يمن، نخواستند يا نتوانستند به 
كشورديگري فرار كرده و پناهنده شوند. 

ب( تفاوت ها: 
1( دادگاه ص��دام به صورت غيرعلني و 
پش��ت درهاي بس��ته جريان داشت، اما 
دادگاه مبارك به صورت علني و با حضور 

رسانه ها انجام شد. 
2( ص��دام هن��وز خ��وي تجاوزگري و 
خش��ونت طلبي را تا لحظه های آخر با 
خود ب��ه دادگاه آورده ب��ود و چند مورد 
درگي��ري با مأم��وران امنيت��ي در دادگاه 
داش��ت، اما مبارك در حالت وحشت و 
بيماري بر روي برانكارد دراز كش��يده و 
به پرس��ش ه��اي قاض��ي دادگاه و متن 

كيفرخواست پاسخ مي داد. 
3( دادگاه ص��دام با حمايت هاي آمريكا 
و كشورهاي عربي نظير مصر، عربستان، 
بحري��ن و ... برگزار ش��د، اما در جريان 
دادگاه مب��ارك، ش��وراي نظام��ي مصر 
سرانجام زير فش��ارهاي بسيار انقالبيون 
اي��ن كش��ور، به برگ��زاري اي��ن دادگاه 

رضايت داد. 
4( دادگاه ص��دام با حمالت لفظي و تند 
قاضي دادگاه عليه ديكتاتور عراق شروع 
شد و تداوم يافت، اما دادگاه مبارك روند 
نرم تري داشت و از پرخاشگري قاضي و 

دادستان عليه مبارك خبري نبود. 
5( از منظ��ر نقش آفريني رس��انه ها در 
رونده��اي سياس��ي، دادگاه ص��دام ب��ا 
 محدوديت هاي خاص در روند فعاليت هاي
خب��ري و رس��انه اي همراه ب��ود، اما در 
دادگاه مبارك، رس��انه ه��ا با پخش زنده 
رون��د دادگاه، نق��ش مهم��ي در جهاني 
سازي و عمومي سازي اين مسأله برعهده 

گرفتند.

جهان نما

رئيس جمهوري با بيان اين كه جمهوري اسالمي ايران از تقويت روابط دوستانه 
و احترام آميز با اروپا استقبال مي كند و آن را به سود دو طرف مي داند، اظهار 
داشت:  دولت هاي اروپايي توجه داشته باشند كه روابط و همكاري هاي خود 

را با ايران نبايد تحت تأثير آمريكا قرار دهند.
محمود احمدي نژاد در مصاحبه زنده تلويزيوني با شبكه يورونيوز  در پاسخ به 
سئوالي درباره روابط و همكاري هاي ايران و اتحاديه اروپا، با استقبال از ايجاد 
روابط مثبت و سازنده  با اروپا، اظهار داشت: دوران استعمار، برده داري و دوران 
برآمده از جنگ دوم جهاني ديگر به پايان رسيده است و در شرايط كنوني بايد 
همه دولت ها و ملت ها براي اداره دنيا مشاركت كنند و با كمك يكديگر جهان 

بهتري را بسازند. 
رئيس جمهوري افزود: مي توان اقتصاد و فضاي سياس��ي دنيا را بهتر از شرايط 
كنوني اداره كرد و به جاي دش��مني و كينه توزي، همه ملت ها با هم دوس��ت 

باشند، چرا كه دشمني هيچ نتيجه اي براي ملت ها ندارد. 
رئيس جمهوری با تأكيد بر اين كه روابط اروپا با ايران نبايد تحت تأثير آمريكا 
قرار بگيرد، گفت: مردم اروپا به خوبي مي دانند در حالي كه آنها خس��ارات و 
هزينه هاي ناش��ي از جنگ دوم جهاني را پرداختند، اما سرمايه داران آمريكايي 
بدون توجه به خس��ارات ناش��ي از اين جنگ، تمام منافع آن را نصيب خود 

كردند. 
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران عالقه مند است روابط دوستانه اي را 
با كشورهاي اروپايي داشته باشد، تصريح كرد: بايد دست به دست هم دنيا را 

عادالنه اداره كنيم تا همه در آن محترم و از حقوق مساوي برخوردار باشند. 
احمدي نژاد با اشاره به اوضاع افغانستان گفت: شرايطي كه در افغانستان حاكم 
اس��ت به نفع هيچ كس نيست. مشكل اين كشور را فقط مي توان با احترام به 
حقوق مردم افغان حل كرد و ايران و اتحاديه اروپا مي توانند در اين راس��تا با 

يكديگر همكاري سازنده اي داشته باشند. 
احمدي نژاد در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه آيا ايران به دنبال صادرات گاز 
به اروپاست، اظهار داشت: البته اصراري بر صادرات گاز به اروپا وجود ندارد، 
چرا كه انرژي جزء كاالهايي است كه همواره مشتري هاي زيادي دارد، بنابراين 

موضوع صادرات گاز ايران به اروپا صرفاً مي تواند بهانه اي براي دوس��تي ها و 
تقويت همكاري ها باشد. 

رئيس جمهوري با بيان اين كه ايران و اروپا مي توانند همكاري هاي فني، سياسي 
و فرهنگي گسترده اي با يكديگر داشته باشند، گفت: ملت ايران هيچگاه با مردم 
اروپا مشكلي نداشته  و تاكنون هيچ خسارتي از جانب ايران به اروپا وارد نشده 
است، ولي بعضي دولت هاي اروپايي به ملت ايران خسارات فراواني زده اند، اما 

با اين وجود، نگاه ملت ايران به آينده است. 
احمدي نژاد در پاسخ به سئوالي درباره موضوع هسته اي و غني سازي 20 درصد 
و اينكه دانشمندان غربي معتقدند كه برنامه غني سازي ايران ارتباطي به اهداف 
صلح آميز و توليد برق ندارند، خاطر نش��ان كرد: همه مي دانند كساني كه ادعا 
مي كنند جمهوري اسالمي ايران به سمت اهداف غيرصلح آميز حركت مي كند، 

دانشمندان غربي نيستند، بلكه اين نظر سياستمداران غربي است. 

رئیس جمهوري در مصاحبه با شبکه يورو نیوز:

روابط و همكاري هاي اروپا با ايران نبايد 
تحت تأثير آمريكا قرار بگيرد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئيس مركز پزش��كي حج و زيارت به زائران 
عمره مفرده، حج تمتع و عتبات عاليات عراق 
و سوريه توصيه كرد از خريد خودسرانه مواد 

دارويي خودداري كنند. 
عل��ي ري��اض در گفتگو با  ايرنا به اس��تفاده 
زائ��ران از برخي داروها و روغن هاي گياهي 
ب��راي درمان دردهاي عضالني اش��اره كرد و 
افزود: خودداري زائران از خريد خودس��رانه 

بهداش��تي  مؤك��د  ه��اي  توصي��ه  از   دارو، 
است. 

وي ادام��ه داد: اي��ن مركز به زائ��ران حج يا 
عتبات عالي��ات توصيه مي كند از خريد مواد 
دارويي غيراس��تاندارد و داروهايي كه تأييديه 
وزارت بهداش��ت ايران را ندارند، خودداري 
كنن��د. نماين��ده وي��ژه رئيس جمه��وري در 
ش��وراي عالي هالل احمر اظهار داشت: اين 

توصيه فق��ط براي خ��ودداري از خريد دارو 
در مك��ه و مدينه يا عراق و س��وريه نيس��ت، 
بلكه اگر فردي تأييديه دارويي را نداشته و از 
عوارض آن مطلع نباشد، نبايد آن را خريداري 
كند. رياض تصريح كرد در صورتي كه زائران 
به ويژه زائران حج تمتع، نياز به دارو داش��ته 
باش��ند، بايد داروي خود را زير نظر پزش��ك 

كاروان و از داخل كشور تأمين كنند. 

پايگاه خبری مالزی فاش كرد؛
موساد پشت پرده ترور متخصصان 

هسته ای ایران قرار دارد
پايگاه خبري حزب اس��المي مالزي در گزارشي با اشاره به ترور دانشمندان 
هس��ته اي ايران، نوشت: موساد پشت پرده همه اين ترورها در ايران است. 
اين پايگاه خبري در ادامه مي افزايد: بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر شده، 
سازمان جاسوسي اسرائيل- موساد- پشت پرده ترور متخصصان هسته اي 
ايران قرار دارد و طراحي هايي را در اين خصوص داشته و دارد.  اين پايگاه 
خبري در ادامه نوش��ت: براساس اعالم يك منبع رسمي اطالعاتي اسرائيل، 
اين رژيم در 18 ماه گذش��ته درصدد برنامه ريزي و ترور دانشمندان ايراني 
بوده اس��ت. پايگاه خبري حزب اسالمي مالزي در ادامه مي نويسد: موساد 
همواره در خط مقدم دشمني اسرائيل با ايران و اقدامات اين رژيم عليه اين 
كشور قرار داش��ته است. اين پايگاه خبري همچنين با اشاره به ترور شهيد 
داريوش رضايي نژاد يك نخبه علمي ايران، مي نويس��د: اين اولين عمليات 
ترور است كه از سوي رئيس جديد موساد تامير پاردو، بر ضد ايران طراحي 
ش��ده بود. پايگاه خبري حزب اس��المي مالزي در ادامه گزارش خود تأكيد 
مي كند: ترورهاي زنجيره اي دانش��مندان ايراني از س��وي موساد تالشي از 
 س��وي اين نهاد اطالعاتي اس��رائيل براي جلوگيري از قدرت گرفتن ايران 

است.

گزارش روزنامه برزيلي از تحوالت خاورمیانه؛
ایران بزرگ ترین قدرت استراتژیك حوزه 

خليج فارس خواهد شد
روزنامه برزيلي اواس��تادو با انتشار گزارش��ي به قلم يكي از پژوهشگران 
بين الملل��ي خود نوش��ت: با پايان يافتن حضور دائم��ي نظامي آمريكا در 
عراق، اي��ران به بزرگ ترين ني��روي نظامي خليج ف��ارس تبديل خواهد 
ش��د. به نوش��ته اين روزنام��ه برزيلي، در فهرس��ت قدرت ه��اي نظامي 
س��ال 2011 -گلوبال فاير پ��اور- ايران از نظر ق��درت نظامي در جهان 
در ردي��ف 12 ق��رار مي گيرد. پس از آن عربس��تان س��عودي در رديف 
26 و خ��ود ع��راق در ردي��ف 36 ق��رار م��ي گيرن��د. در اين بررس��ي، 
س��رمايه گذاري ه��اي اي��ران در زمينه هاي هس��ته اي به حس��اب نيامده 
اس��ت كه در اين صورت، اين كش��ور در رديف باالتري قرار مي گرفت.

سازمان پزشكان بدون مرز از پليس بحرین 
به  وزارت  كشور  شكایت كرد

يك پايگاه اطالع رس��اني عربينوشت: سازمان پزش��كان بدون مرز، پليس 
بحرين را متهم به يورش به محل كار و دستگيري يكي از كاركنان اورژانس 
اين كش��ور كرد.  به گزارش پايگاه اطالع رس��اني القدس العربي، سازمان 
پزش��كان ب��دون مرز در اطالعيه اي اعالم كرد: پلي��س بحرين به دفتر اين 
س��ازمان يورش برده و يكي از كاركنان آن را بازداش��ت و وس��ايل وي را 
نيز مصادره كرده است. سازمان پزشكان بدون مرز در اين اطالعيه مقامات 

بحريني را به نقض حقوق پزشكي متهم كرده است. 

رئیس مركز پزشکي حج و زيارت:
زائران از خرید خودسرانه مواد دارویي خودداري كنند

شركت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختیاری درنظر دارد 
خريد 8000 دستگاه كنتور آب 1/2 موردنیاز خود را از طريق مناقصه 
شرايط  واجد  فروشندگان  و  تولیدكنندگان  به  ای  مرحله  يک  عمومی 

واگذار نمايد.
1- محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: شهركرد بلوار طالقانی

و  حقوقی  )اداره  روستايی  فاضالب  و  آب  شركت  ادارات-  مجتمع 
قراردادها(

آخرين  و  نامه  معرفی  اسناد:  دريافت  جهت  موردنیاز  مدارک   -2
آگهی تغییرات شركت يا نامه نمايندگی از شركت های تولید كننده و 
ايران كد تولیدات و فیش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به حساب 

2175211502003 بانک ملی شعبه دانش شهركرد
3- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهی به مدت 4 روز 

كاری
4- مهلت تحويل پاكات پیشنهادات: پايان وقت اداری روز سه شنبه 

90/5/25
چهارشنبه  روز  صبح   8/30 ساعت  پیشنهادات:  بازگشايی  زمان   -5

90/5/26
6- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده از تاريخ مهلت ارائه پاكت 

پیشنهاد قیمت 3 ماه می باشد.
 iets.mporg.ir 7- سايت منتشر كننده مناقصه

تلفن تماس شركت: 03812245186-7 

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
)نوبت دوم( شماره 190/1327

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب 
روستايی استان چهارمحال و بختیاری
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در همه ادوار تاريخ، معنويت بخش��ی از زندگي انس��ان بوده است و هنوز 
هم بس��ياري از افراد آن را بخش مهم��ي از زندگي خود قلمداد مي كنند. 
امروزه مردم جهان، بيش از پيش به معنويت و مسائل معنوي گرايش دارند 
و روانشناسان و روانپزشكان نيز به طور روزافزون درمي يابند كه انتقاد از 
روش هاي سنتي و ساده، براي درمان اختالالت رواني كافي نيست. انسان 
به دنيا مي آيد، مراحل مختلف رش��د را طي مي كند و سپس از اين جهان 
مي رود اما در ذهن اين س��وال پيش مي آيد كه آيا روند و س��ير تكاملي 

انسان همين است؟ و منظور از رشد و تكامل انسان چيست؟ 
سئواالتي از اين قبيل، روزگاري اساس علم روانشناسي را تشكيل مي داد 
ولي متاسفانه به نظر مي رسد با پيشرفت روزافزون علم در دنياي فرامدرن 
امروز، علم روانشناس��ي به جاي كنكاش درباره ماهيت انس��ان به »علمي« 
بودن پديده هاي مربوط به انس��ان پرداخته است، در حالي كه تجربه نشان 
داده علم به تنهايي قادر به پاس��خگويي به همه س��ئوال هاي انسان نيست 
و در اص��ل پديده هايي در جهان وجود دارد كه اثبات يا حتي پرداختن به 

آنها در چارچوب علم نمي گنجد.
  رشد معنوي آدمي از زماني آغاز مي شود كه كودك به دنبال دليل مي گردد
و در مورد پديده هاي موجود در اطراف خود سئوال مي كند؛ »چرا آسمان 
 آبي اس��ت؟«، »چرا خورشيد نوراني است؟«، »چرا انسان به دنيا مي آيد؟«،
»چرا ما مي ميريم؟«، »معناي مرگ و زندگي چيست؟«. اما انسان در بسياري 
 از موارد در رس��يدن به پاس��خ اين س��ئوال ها ارضا نش��ده باقي مي ماند.
واژه روان درمانگ��ر از كلم��ات يوناني psyche به معن��اي روح يا جان 
زندگي بخ��ش و therapeia به معناي خادم يا مالزم روح گرفته ش��ده 

است. 
روان درمان��ي را ارتباط انس��اني و حرفه اي بين درمانگ��ر و درمان جو با 
هدف پيش��گيري از پيش��رفت بيماري ها و ارتقاي س��طح سالمت رواني 

افراد تعريف كرده اند. 
معنويت بخش مهمي از مش��اوره و روان درماني به ش��مار مي آيد زيرا در 
حقيقت، مش��اوره و روان درماني ريشه هاي معنوي دارند. مي توان گفت 
روان درماني معاصر ظرفيت فراواني براي بررس��ي و حل مس��اله معنويت 

بشر داشته و دارد.

معنويت چيست؟
 واژه معنويت كلمه ای است كه براي بسياري از مردم اهميت بسزايي دارد 
و بس��ياري معتقدند معنويت فراتر از كلمات اس��ت. در حقيقت، چنين به 
نظر مي رس��د كه كلمات به تنهايي قادر به تشريح معنويت نيستند و كالم 

از سخن گفتن درباره معنويت قاصر است.
 اما نكته مسلم اين است كه در نظر بسياري از افراد جامعه معنويت اهميتي 
حياتي دارد و درمانگران نياز دارند اين واقعيت را درك كنند و اهميت آن 
را در كار خود بشناس��ند. گاهي درمانگران احس��اس مي كنند تجربه هاي 
معنوي را مي توانند با استفاده از كلمات غيرمعنوي درك كنند، اما اين امر 
به منزله محروم كردن افراد از آزادي بيان و اس��تفاده از كالم اس��ت، چرا 
 ك��ه مذه��ب و معنويت مجموعه اي از كلمات و چارچ��وب هايي را ارائه
م��ي دهند ك��ه از طريق آنها انس��ان مي تواند معنا و مفه��وم زندگي خود 
را درك كن��د كه برخي از درمانگران به بررس��ي اي��ن پديده نمي پردازند. 
اي��ن قبي��ل درمانگران با بررس��ي نك��ردن اي��ن مس��اله در كار و توانايي 
 خ��ود محدوديت ايجاد مي كنن��د و بايد به اين محدوديت توجه داش��ته

باشند.
 امروزه تحقيقات نش��ان داده است افراد داراي زندگي معنوي فعال، بدون 
ترديد از نظر روانش��ناختي افراد س��المي هس��تند. اما بديهي است اين امر 
هميش��ه و در مورد همه انسان ها صادق نيست. براي انساني كه با ذهنيت 
مذهبي كمك درماني مي طلبد، مسائل بهداشت رواني به ويژه در ارزيابي 
و تش��خيص به طرز روشني مدنظر قرار مي گيرد. اما سئوال اين است كه 
در پيش گرفتن زندگي مذهبي فعال تا چه اندازه مي تواند اقدام و تدبيري 

سالم محسوب شود؟
تالش هاي زيادي براي تفكيك مذهبي بودن و معنويت س��الم و ناس��الم 
ص��ورت گرفته اس��ت كه يكي از موثرترين آنها ت��الش »آلپورت« در اين 
زمينه است. آلپورت معتقد بود ما مي توانيم موضع مذهبي افراد را براساس 
دو ن��وع نگرش طبقه بندي كنيم؛ افرادي ك��ه مذهب آنها ناپخته و بيروني 
اس��ت و افرادي كه مذهبي پخته و دروني دارند. افرادي كه داراي مذهب 

بيروني هستند، از مذهب به نفع خود بهره مي برند. 
گرايش كم عمق فرد به يك مذهب يا فرقه خاص، توسط خود او و براي 
ارض��اي نيازهاي بدوي وي اس��ت اما در مقابل اف��رادي كه داراي مذهب 
دروني هس��تند، انگيزه اصلي خ��ود را در مذهب جس��تجو مي كنند و با 
پيوس��تن به مذهب يا فرقه اي خاص، در تالش براي دروني سازي مذهب 

و پيروي كامل از آن هستند. 

 ايمان درمانگران
امروزه گرايش غيرمذهبي در روان درماني و مش��اوره، به گونه اي ش��تابان 
در حال رش��د اس��ت. در بريتانيا به كار گرفتن مش��اوران در هر بحران يا 
 فاجعه اي، واكنش خودكاوي محسوب مي شود. در حقيقت به نظر مي رسد
ب��ا اس��تفاده از واژه هايي كه در زمينه هاي درمان به عاريت گرفته ش��ده، 
روي بس��ياري از س��ردرگمي هاي مردم درباره ايم��ان و باورهاي مذهبي 
سرپوش گذاشته مي شود كه »هاردينگ« و برخي مولفان ديگر، مخاطرات 
اين درهم ريختگي را يادآور ش��ده اند. بس��ياري از درمانگران به ش��دت 
غيرمذهبي، يا به ناديده گرفتن معنويت تمايل دارند يا آن را به عنوان نوعي 
مكانيسم دفاعي از قبيل بازگشت، يا چيزي كه مراجعه كننده آن را به طور 
طبيعي كنار خواهد گذاش��ت، در نظر مي گيرند. اين ديدگاه اغلب مربوط 

به درمانگراني است كه از فرويد تبعيت مي كنند. 
درمانگران��ي كه وج��ود معنويت را ان��كار مي كنند، هر گاه تحت فش��ار 
ق��رار بگيرند، به طور معمول پاس��خ مي دهند كه مراجع��ان هرگز احوال 
معنوي خود را با آنان در ميان نمي گذارند و اين در حالي اس��ت كه همه 
متخصص��ان در اين مورد متفق القول هس��تند كه اغل��ب مراجعان از بيان 
موضوعاتي كه درمانگران نسبت به آنها مقاوم يا بي تفاوت هستند، اجتناب 
 م��ي كنند و اين كار را ناخودآگاه و بدون اين كه به آنها گفته ش��ود، انجام 

مي دهند.
پس منطقي اس��ت كه در مرحله ارزيابي، از مراجعه كننده بپرس��يم كه آيا 
از نوعي نظام معنوي تبعيت مي كند و آيا در خانواده مذهبي بزرگ ش��ده 
است يا خير. با طرح اين سواالت درباره معنويت و مذهب، مراجعه كننده 

بيشتر مي تواند درباره آن صحبت كند. 
در زمينه آموزش معنوي درمانگران اس��تدالل هاي گوناگوني مطرح ش��ده 
است كه يكي از آنها موضوع »برابري« است، به اين معنا كه هر درمانگري 
بايد تجربه درمان جو بودن را داشته باشد تا در نتيجه تكليفي را به مراجعه 
كننده محول نكند كه از قبل خود با آنها مواجه نش��ده اس��ت. قابل توجه 
است كه تعدادي از درمانگران مشهور كه اغلب آنها مذكر بوده اند، عالقه 
 عميقي نس��بت به معنويت و نقشي كه در كار آنها ايفا كرده، نشان داده اند
 و اي��ن عالقه هنگامي آغاز ش��ده اس��ت كه به دوره س��المندي رس��يده 
ب��وده اند. در پايان مي ت��وان گفت حتي در اي��ن دوره فرامدرن، معنويت 
و تجرب��ه هاي معنوي، همچنان بخش��ي از زندگي ما را تش��كيل مي دهند 
و معنوي��ت همچنان براي بس��ياري از مردم اهميت دارد و به ش��يوه هاي 

مختلف در جامعه ابراز مي شود. 

آينده انسان ها و سالمت

در بس��ياری موارد ما در ارتباط ب��ا بقيه می خواهيم به 
خياالت خود ج��واب دهيم. چيزی كه فرهنگ مدرنيته 
گرفت��ار آن اس��ت و برای ج��واب گويی ب��ه آن امثال 
س��ينما و تلويزي��ون را پدي��د آورد، و از اين طريق با 
پرك��ردن خلوت های خ��ود، راه ارتباط خود را با خدا 

به فراموشی سپرد. 
با فرا رس��يدن ماه مبارك رمضان و وارد شدن در دنيای 
سراس��ر نور و بركتش، الزم اس��ت هرچه بيش��تر قلب 
و روح خ��ود را آم��اده پذيرش انوار آن م��اه بگردانيم. 
حضرت مولی الموحدين»ع« در نامه خود به فرزندشان 
امام حس��ن»ع« می فرمايند: محكم ترين و پايدارترين 
پيوند، پيوند تو است با خدا. وقتی متوجه باشيم به جز 
بندگی ما و ربوبيِت خدا، همه اعتبارات است و حقيقتی 
ندارد. پس به واقع يك ريس��مان اس��ت ك��ه بين ما و 
خدا، حقيقی و پايدار و محكم اس��ت كه همان بندگی 
او اس��ت. اين ريس��مان وقتی وارد زندگی ها می شود 
ك��ه ما خودمان را بنده ببيني��م و الغير، و خدا را معبود 
ببيني��م و الغير. برعك��س آن كس كه خود را همه كاره 
زندگی خود می داند و خود را به ابزارهای دنيا، اعم از 
خانه و پول و مقام، متصل می كند، اين آدم به پوس��يده 
ترين وس��يله بين خود و آن ابزارها متوسل شده است. 
با چيزهای همراه و مصاحب ش��ده كه بر عكِس نفس 

خودش كه پايدار است، ناپايدار اند. 
مصاح��ب حقيقی خدا اس��ت و از آن جهت هم جنس 
شماس��ت كه ش��ما جلوه ای از روح او هستيد، همان 
روح��ی كه عال��ی ترين مخلوق اس��ت و نمايش كامل 

انوار او می باشد. 
ناجنس يعنی آن چيزی كه هم جنس شما نباشد و شما 
را به خدا متصل نگرداند، خداست كه مقصد و مقصود 
هر كس اس��ت. و بنابراين غير خدا همه چيز نسبت به 

قلب و روان ما ناجنس است. 
در آيه 186 سوره بقره مربوط به ماه رمضان خداوند به 
پيامبرش»ص« می فرمايد: چون بندگان من از تو در باره 
 من س��ئوال می كنند، من نزديك هستم؛ نشان می دهد
ك��ه ماه رمضان م��اه هّمت جهت ايج��اد آمادگی برای 

مالقات و رؤيت خدا توسط قلب ها است. 
چنانچ��ه مالحظه بفرماييد به غير خدا، همه انس��ان ها 
 همه چيز را برای خود می خواهند، چون همه ناقص اند
و م��ی خواهند از طري��ق بقيه نقص خ��ود را برطرف 
كنند، فقط كس��انی از اين امر استثناء هستند كه متوجه 
ش��ده اند بايد از طري��ق خدا نقص خ��ود را بر طرف 
نماين��د. رفقای عادی ش��ما به ش��ما م��ی گويند: رفته 
 بودی دلم برايت تنگ ش��د، چون از تنهايی خودش��ان

 ناراحت اند. 
يك وقت اس��ت م��ا بدون ام��ام نمی تواني��م زندگی 

كني��م چ��ون امام جان ماس��ت، آن درس��ت اس��ت. و 
 مالقات اولياء الهی و علماء بزرگ هم در همين راس��تا

است.
 ولی در بسياری موارد ما در ارتباط با بقيه می خواهيم 
به خياالت خود جواب دهيم. چيزی كه فرهنگ مدرنيته 
گرفت��ار آن اس��ت و برای ج��واب گويی ب��ه آن امثال 
 س��ينما و تلويزيون را پدي��د آورد، و از اين طريقه ها،
ب��ا پركردن خلوت های خود، راه ارتباط خود را با خدا 

به فراموشی سپرد. 
حضرت می فرمايند: مواظب باش با گرفتار ش��دن در 
بندهای گره خورده خياالت از آن رش��ته اصلی و قابل 
اعتمادی كه بين تو و خداوند هست محروم نشوی. در 
ماه رمضان با بند های خيال وداع كن اما با رش��ته بين 

خود و خدا هرگز وداع نكن. 
بايد مواظب باشيم كه اين ماه نزديكی به خدا كه مسير 
صد س��اله را می توان ب��ا عنايت خداون��د متعال يك 
ش��به رف��ت و از پيراهه های روح و جان جدا ش��د را 
با مصاحبت ناجنس هدر ندهيم، تلويزيون س��ريال های 
مختلف��ی برای اين ماه عزيز تدارك ديده و بس��ياری از 
ما برای ديدنش��ان لحظه ش��ماری می كنيم و گاه چنان 
درگيرش��ان می ش��ويم كه يادمان می رود كار ديگری 

داريم. 
برای ديدن اين برنامه ها وقت بسيار است، اما لحظه ای 
بينديش��يم ببينيم حيف نيست دريا دريا خير و بركت و 
آم��رزش را در پای تلويزيون هدر دهيم آيا اين زيان و 
ضرری جبران ناپذير نيس��ت؟ كه گناهان يك س��اله و 
س��ال ها را به دوش كشيده و حال كه اين افتخار شامل 
حالمان ش��ده و به دريايی وارد ش��ده ايم كه می توانيم 
 از لوث وجود هر آنچه نبايد، راحت ش��ويم با قطره ای
اشك و به زبان آوردن آهی از عمق جان و از سر ندامت 
 برهانيم خود را قف��س تنگ خواهش ها و عطش های

پست و دون شأن انسان و انسانيت. 
فقط نگاه 

اگر كس��ی طالب ديدار جمال عالم آرای جانان اس��ت 
بايد ن��گاه از غير برگرفته و در ميان نقش ها و نگارها، 

او را شاه نشين چشم و جان كند. 
عزيزان پنج كيلومتر تا بهش��ت راه نيست كمتر است و 
راهی نيس��ت اگر قدر اين لحظات و روزها و شب ها 
را بدانيم. حال كه درهای آسمان باز است بهتر است به 
آسمان نظر كنيم از حجاب ها و پرده ها گذشته درد اين 
س��ال و سال ها به درگاه بی نياز برده در خلوت با مقام 
واالي��ش عرض حاجت كنيم و حاش��ا كه اين لحظات 

نورانی را تكيه بر باد داده و تا س��ی امين روز به جای 
فرشته ش��دن و باالتر رفتن از هر چه فرشته است، نه 
تنها قدمی به پيش نرفته كه س��قوطی آزاد داشته و به 

جای سقوط يك فرشته يك انسان سقوط كند. 
تمام وجود انس��ان می تواند نگاه به حق باشد، ديگر 
خ��ود را نبايد ديد و حتی خدا ديدن خود را هم نبايد 
ديد، فقط ديدن حق بايد در ميان باشد. شما وقتی مرا 
 نگاه می كنيد ديگر نگاه كردن خود را نگاه نمی كنيد.
يك وقت ش��ما فقط مرا نگاه م��ی كنيد و ديگر هيچ، 
 ولی يك وقت می گوييد عجب! دارم نگاهش می كنم،

در حال��ت دوم ديگر مرا ن��گاه نمی كنيد بلكه به نگاه 
كردن خود توجه داريد. ش��ما وقتی در آينه چيزی را 
م��ی بينيد فقط نگاه كردن هس��تيد، ام��ا وقتی متوجه 
خودت��ان هس��تيد كه داري��د نگاه می كني��د آن وقت 
ديگ��ر به آن چيز نگاه نمی كنيد. پس در موقع رؤيت، 
نگاهت��ان را نگاه نمی كنيد. نگاه كردن، غير از نگاه را 
 نگاه كردن اس��ت. پروانه وقتی به دور شمع می گردد
همي��ن طور می گردد و می گردد تا جذب نور ش��ود 
تم��ام وجودش توج��ه به نور می ش��ود، وجود خود 
را فرام��وش م��ی كند. ب��ه همين جهت به س��رعت 
ب��ه طرف آت��ش ش��مع م��ی رود، ناگهان ب��ا تماس 
 ب��ا آت��ش و گرم��ی آن به خ��ودش می آي��د، عقب

 می كشد.
 دوباره نور را می بينيد و جذب آن می شود، خود را 
 فراموش می كند و به طرف آتش می رود، دوباره می سوزد
و عقب می كش��د، تا ب��ه آن جا می رس��د كه هرچند 
نزديكی به شمع با سوختن همراه است، اما باألخره خود 
را ب��ه آتش می زند، ديگر مواظب اس��ت خود را نبيند 
تا عقب بكش��د، تمام وجودش می شود ديدن نور، اين 
جاست كه قْوِت نور می شود و خودش آتش می شود.

 

انس��انی كه متوجه رش��ته بين خود و خدا ش��د، تمام 
وجودش می شود نگاه به حق، ديگر هيچ رشته ديگری 
را به رس��ميت نمی شناسد. بندگی چيزی جز توّجه به 
حق نيس��ت، عين اتصال به حق است، چون وجودش 
به همان بندگی و بند بودن است، وجود مستقلی ندارد، 
بندگی يعنی عين فقر نس��بت به حق. اين نور پائينی را 
نگاه كنيد وقتی رابطه اش با نور بااليی قطع ش��ود مثل 

اين كه يك مقوا بين نور بااليی و پائينی قرار دهند. 
نور پايينی هيچ می شود. چون همين كه به نور بااليی وصل 
است، وجود دارد. وقتی می خواهيم بندگی كنيم. چون 
بندگی چيزی جز اتصال به حق نيست، تمامًا می شويم

 

 توجه و نظر و نگاه به حق، و انصراف از هر آنچه می خواهد
ما را به خ��ود جذب كند. تمام عبادات برای حفظ اين 
نگاه اس��ت.  گفت: گرت هواست که معشوق نگسلد 

پيوند نگاه دار سرِ رشته تا نگهدارد. 

آژیر

تع��داد زيادی از ما ايرانی  ها دو ش��غله 
هستيم تا بتوانيم از عهده خرج و مخارج 
زندگی برآييم يا پول بيشتری پس  انداز 
كنيم. شما هم از اين دسته هستيد؟ اگر 
اين طور است، حس��ابی مراقب باشيد. 
چون در س��اعت انجام كار دوم از نظر 
جسمی و فكری بسيار خسته هستيد و 
اين مسأله موجب استرس بسيار بيشتری 
در محل  كار و خانه می ش��ود. در زير به 
چن��د نكته عالی ب��رای راحت تر كردن 

شغل دوم برايتان عنوان می كنيم. 
کاری متفاوت يا حتی س��رگرم  کننده 
انجام دهيد. به عنوان مثال اگر همه روز 
را پشت ميز در اداره می نشينيد، شب ها 
از نشستن پشت كامپيوتر خودداری كنيد. 
اگ��ر بتوانيد كار دومت��ان را به عاليقتان 

مرتبط كنيد خيلی بهتر خواهد بود. 
استرس��تان را دور بريزيد. بيشتر كارها 
تاحدی با اس��ترس توام هستند اما اگر 
 استرس شغل اولتان حسابی ديوانه  تان
 كرده است، به هيچوجه برای شب  های تان
كاری را انتخ��اب نكنيد كه اس��ترس  زا 
باشد. مسئوليت دوم را هميشه با احتياط 

قبول كنيد. 
ب��رای قبول ش��غل دوم محتاطانه قدم 
برداريد. به رئيستان بگوييد يا نگوييد؟ 
ممكن اس��ت خيلی س��ر اين مسأله با 
خودتان كلنجار برويد. از طرفی دوست 
نداريد رئيس��تان تصور كند كه كار دوم 
باعث می ش��ود نتوانيد كار اولتان را به 
خوبی انجام دهيد و از يك طرف ديگر 
هم دوس��ت داريد رئيس��تان درك كند 
كه چرا مجبور هس��تيد درس��ت رأس 
ساعت پنج محل كار را ترك كنيد. وقتی 
می خواهيد ي��ك كار دوم برای خودتان 

اختيار كنيد بايد خيلی دقت كنيد.
يک رئي��س انعطاف پذير پي��دا کنيد. 
مطمئن��اً كار تمام وقتت��ان اولويت دارد. 
بنابراين اگر برای داشتن عملكرد خوب 
برای كار اول نياز به اس��تراحت داريد، 
بهتر است با كارفرمای كار دومتان صادق 
باش��يد. با اين كه كارها و ش��ركت های 
كوچكتر ممكن اس��ت موقعيت ش��ما 
را بيش��تر درك كنند اما ممكن اس��ت 
تسهيالت الزم برای كاركنانشان نداشته 

باشند. 
ببينيد چقدر پول بيش��تر ني��از داريد. 
قب��ل از گرفتن كار دوم، ببينيد ماهانه به 
چه مقدار پول بيش��تر نياز داريد و فقط 
تعداد س��اعتی كار كنيد ك��ه آن مقدار 
پول را كسب كنيد. اگر می توانيد درآمد 

اضافه  تان را برای يك كار ملموس مثل 
پرداخت قبوض يا پركردن يك حساب 
پس  انداز اختصاص دهيد. ديدن نتيجه 

كار راه را برايتان آسان تر می كند. 
وقت استراحت داشته باشيد. قرار نيست 
كسی 24 ساعت شبانه  روز را كار كند. 
حتماً هر هفته يك شب و روز كامل را 
استراحت كنيد. و اگر احساس كرديد كه 
به  خاط��ر كار زياد از روابط اجتماعيتان 
باز مانده ايد، يادتان باشد كه پولی را كه 
ممكن بود صرف خوش��گذرانی الكی 

هدر دهيد را پس  انداز می كنيد. 
روابطتان را ناديده نگيريد. كار ش��ب 
اس��ترس زيادی به شما وارد می  كند اما 
ممكن اس��ت اس��ترس و فشاری كه به 
روابطتان وارد می شود خيلی بيشتر باشد. 
حتماً قبل از گرفتن كار دوم با همسرتان 
مشورت كنيد و از نظر و احساس او در 
اين  باره باخبر شويد. دقت كنيد كه كار 
زياد نبايد شما را از اجتماع و عزيزانتان 
دور كند چون ممكن است بعد از مدتی 
ببيني��د كه ديگر هيچ دوس��تی اطرافتان 
نمانده اس��ت. پيدا ك��ردن يك راه برای 
درآوردن پول بيش��تر خيلی راحت تر از 

پيدا كردن يك دوست خوب است. 
مراقب سالمتتان باش��يد. نمی خواهيد 
درم��ورد س��بك های س��الم زندگی در 
اينجا توصيح كنيد. اما خستگی بيشتری 
كه به  خاطر كار دوم نصيبتان می ش��ود، 
تاثير سبك ناس��الم زندگی را دوچندان 
خواهد كرد. وقتی دوشغله باشيد، مطمئنًا 
خوابتان كمتر از مقداری است كه بدنتان 
نياز دارد. غذا خوردنتان هم س��ريع تر و 
ناسالم تر خواهد بود. اگر برايتان مقدور 
باش��د، كمی ورزش ك��ردن، يك رژيم 
غذای متوازن و حداقل ش��ش س��اعت 
خواب توانايی عالی برای ش��غل دوم به 

شما می دهد. 
بدانيد کی دس��ت بکش��يد. هميش��ه 
راهكاری برای خاتمه كار داشته باشيد 
مگ��ر اين كه ب��رای برآوردن يكس��ری 
نيازهای خود مجبور به انجام هر دو كار 
باشيد. يك راهكار خوب اين است كه 
برای يك سال يا شش ماه يك شغل دوم 
بگيريد و بعد شغل دومتان را عوض كنيد. 
ياد گرفتن كارهای جديد و آشنا شدن با 
افراد مختل��ف می تواند لذت بخش هم 
باش��د. يك نكته خيلی زيبا درمورد كار 
دوم اين است كه ياد می گيريد قدر وقت 
آزادتان را بيشتر بفهميد و از آن بهترين 

استفاده را ببريد. 

جامعه

نكته های عالی برای 
افرادی كه شغل دوم دارند 

پنجره

دث
حوا

قرص برنج مانند س��يانور نوعی سم است و در صورت 
مصرف به مسموميت مصرف كننده و مرگ او می انجامد. 
سرهنگ حسين رضايی رئيس پليس مبارزه با موادمخدر 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: قرص برنج 
يا س��ولفيد آلومينيوم، از گروه موادمخدر و روانگردان ها 
نمی باشد و از موارد مصرف آن داخل برنج جهت توقف 
رشد حشرات می باشد. وی افزود: متأسفانه در كشور ما 
عده ای سودجو با معرفی آن به عنوان نوعی ماده مخدر آن 

را وارد بازار كردند. اين مقام مسئول با اشاره به اين كه اين 
قرص به قرص خودكشی نيز معروف است، خاطرنشان 
كرد: اين قرص مانند سيانور نوعی سم است و در صورت 
مصرف حتی به مرگ مصرف كننده نيز می انجامد. به گفته 
اين مقام مسئول، سودجويان اين قرص را همانند قرص 
اكستازی كه موجب سرخوشی می شود معرفی كردند در 
صورتی كه مصرف اين قرص نه تنها منجر به سرخوشی 
نمی شود بلكه خاصيت نشئگی ان نيز باال است. رضايی 
درخص��وص عوارض مص��رف آن به خبرنگار ما گفت: 
ايست قلبی، افزايش فشار خون و تنگی نفس از عوارض 

مصرف آن می باشد. 

مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سميرم اصفهان 
در بازرس��ی از دو دس��تگاه وانت بيش از 45 كيلوگرم 
موادمخ��در از ن��وع ترياك را كش��ف و ضبط كردند. 
سرهنگ رجبعلی مختاری فرمانده انتظامی شهرستان 
سميرم اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: مأموران 
انتظامی مستقر در ايست و بازرسی اين فرماندهی حين 

كنترل خودروهای عبوری به دو دس��تگاه وانت پيكان 
مشكوك و آنها را متوقف كردند. وی افزود: در بازرسی 
از اين دو خودرو مأموران در مجموع مقدار 47 كيلو و 
915 گرم موادمخدر از نوع ترياك را كش��ف و ضبط 

كردند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در اين ارتباط سه نفر به 
نام های يعقوب-ق، احسان-ق و عليرضا-پ به اتهام 
قاچاق موادمخدر دستگير و خودروهای آنان نيز توقيف 
و به پاركينگ منتقل شد. س��رهنگ مختاری در پايان 
خاطرنش��ان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير 

مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

كشف بيش از 45 كيلوگرم قرص برنج چيست؟
موادمخدر سميرم

چادری های غير محجبه
 اينه��ا پديده های اجتماعی هس��تند كه 
در بس��ياری از محيط ه��ای كاری ديده 
می شود. دختران چادری كه از آرايش های 
غليظ استفاده می كنند، حجاب به معنای 
پوشاندن مو را رعايت نمی كنند، در محيط 
كار چ��ادر را از س��ر در می آورن��د يا به 
محض خروج از محل كار چادر را جمع 
 كرده در كيفشان می گذارند.  پديده های
اجتماع��ی هس��تند ك��ه در بس��ياری از 
محيط های كاری ديده می شود. هر پديده 
اجتماعی محصول مشترك ويژگی های 
شخصيتی افراد و ساختارهايی محسوب 
می ش��ود كه آن ها را در بر گرفته اس��ت. 
در اي��ن تحلي��ل برای عل��ت يابی رفتار 
چادری ه��ای غير محجب��ه، ويژگی های 
شخصيتی زنان را واكاوی نمی كنيم، زيرا 
اين بحث مس��تلزم انج��ام پژوهش های 
وس��يع و مصاحبه های عميق با تك تك 
افراد اس��ت. آنچه اكنون مورد بحث قرار 
می گيرد ساختارهايی است كه سبب بروز 

چنين رفتارهايی می شود.
پس از پيروزی انقالب اس��المی و نفوذ 
انديشه ناب اسالمی و ضد سرمايه داری 
گرايش ش��ديدی به اس��تفاده از پوشش 
اس��المی در ميان زنان به وجود آمد. اين 
تغييرات نتيجه حاكم شدن يك ايدئولوژی 
خاصی بود كه حجاب را از يك تكليف 
ش��رعی صرف به يك رفت��ار مكتبی و 
سياس��ی ارتقا داده بود. اوايل انقالب و با 
وجود بهم ريختگی ساختارهای اداری، 
ع��ده ای از اف��راد كه بعد ها اپوزس��يون 
جمهوری اس��المی را تش��كيل دادند با 
نفوذ در سازمان ها و ادارات، آيين نامه ها 
و ش��رايط ويژه ای برای اس��تخدام افراد 
تدوين كردند كه از جمله آن ها می توان به 
اجبار پوشش چادر و استفاده از رنگهای 
تيره برای خانم ها اشاره كرد. پيامد چنين 
مقررات س��اختگی كه بس��ياری از آن ها 
از جمله اس��تفاده از البس��ه تيره رنگ در 
اسالم نهی شده است منجر به رفتارهای 
اجتماعی در دهه دوم و سوم انقالب شد 
كه به هيچوجه شايس��ته جامعه اسالمی 

نيست.
ش��ايد بهترين نظريه جامعه شناختی كه 
می توان��د وضعيت كن��ون جامعه ايرانی 

را تحلي��ل كند، دي��دگاه گافمن يكی از 
جامعه شناس��ان دوران مدن باش��د. وی 
درب��اره توصيف ح��ركات و رفتارهای 
مردم جامعه، زندگ��ی را به صحنه تئا تر 
تش��بيه می كند و رفتارهای كنشگران در 
عرصه ه��ای عمومی را به بازی بازيگران 
تئا تر. گافمن معتقد اس��ت زندگی مانند 
تئا ت��ر پش��ت صحن��ه ای دارد ك��ه افراد 
شخصيت اصلی و ماهيت واقعی خود را 
بروز می دهن��د در حالی كه روی صحنه 
تنها نق��ش ايفا می كنن��د، بازيگران تمام 
تالش خود را انجام می دهند تا مردمی كه 
بازی آن ها را تماشا می كنند باور كنند اين 
يك صحنه واقعی با رفتار ها و گفتارهای 
واقعی اس��ت در حالی ك��ه نقش بيانگر 
هويت بازيگران نيس��ت. آنچ��ه ما آن را 
پديده »چادری های غير محجبه« می ناميم، 
حاصل س��اختارهايی اس��ت كه زنان را 
آنگونه كه هستند نمی پذيرد. در حقيقت 
زنان ايرانی در دو ساختار متضاد سرگردان 
مانده اند. يكی ساختاری كه عرف جامعه 
به آن ها تحميل می كند كه   همان مدگرايی 
و نماي��ش ظاه��ری اندام زنانه اس��ت و 
ديگری ساختار رسمی كه فقط با پوششی 
خ��اص به آن ها اجازه حض��ور فعال در 

اجتماع می دهد.
پوش��يدن لباس اداری و فرم در بسياری 
از كش��ورهای دنيا مرس��وم اس��ت و به 
ذات مش��كلی ندارد. ول��ی اين كه مالك 
استخدام افراد به ميزان زيادی به پوشش 
آن ها بستگی داشته باش��د. به رفتارهای 
ساختگی و نمايشی زنان دامن زده و در 
دراز مدت مش��كالت هويتی عديده ای 
را برای نيم��ی از جامعه ايرانی به وجود 
خواه��د آورد. اصالح اينگونه رفتارهای 
نمايش��ی تنها ي��ك راه ح��ل دارد و آن 
اين كه جامعه روحاني��ت، فعاالن حوزه، 
رسانه ملی و مسئوالن فرهنگی كشور با 
جمع بندی اختالف ديدگاه ها درباره اين 
گونه موضوعات، برنامه های مدونی برای 
اصالح ساختارهای اجتماعی ترسيم كنند 
كه در آن افق ها و ديدگاه زنان به موضوع 
حجاب بازنگری شود و فرهنگ عفاف به 
صورت خودجوش و به دليل قرار گرفتن 
در س��اختارهای اسالمی جامعه در ميان 

زنان گسترش يابد. 

حجاب هایی كه حجاب نيستند رمضان، ماه مهمانی خدا يا تلويزيون؟
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

در سال 91:
چهارباغ اصفهان فقط محور 

پياده راه می شود
زاينده رود

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: با بهره 
برداری از ادامه خيابان گلدسته كه حدفاصل ميدان امام حسين )ع( تا ميدان انقالب 
است و در مواردی خيابان چهارباغ احداث می شود در سال 91 ترافيك از چهارباغ 

اصفهان حذف و اين خيابان فقط محور پياده رو می شود.
قاری قرآن افزود: تاكنون 70 درصد اين پروژه پيش��رفت فيزيكی داش��ته و تا بهمن 
ماه تكميل می گردد. اين درحالی است كه پاركينگ دو طبقه باغ گلدسته نيز با 600 
واحد ظرفيت و 90 درصد رش��د فيزيكی تا پايان امس��ال تكميل می شود. وی در 
ادامه درباره پروژه بزرگ ترين ش��هربازی كشور با عنوان شهر روياها تصريح كرد: 
اين مجموعه مدرن تفريحی در كش��ور بی نظير است و احداث آن شامل مجموعه 
های ساختمانی و تجهيزات می باشد كه در مجموعه ساختمانی آن 52 درصد و در 
تجهيزات 85 درصد پيشرفت داشته ايم. معاون عمران شهری شهرداری خاطرنشان 
كرد: اگر مشكالت خاصی در ورود تجهيزات خارجی كشور در رسان مقتضی نباشد 
امكان بهره برداری از پروژه، پايان س��ال جاری است وگرنه در نيمه اول سال 91 به 
بهره برداری می رس��د. قاری قرآن با بيان اين كه هزينه و احداث پروژه مذكور 70 
ميليارد تومان است افزود: در كنار اين پروژه احداث مجموعه هتل و بخش تجاری 

را داريم كه 30 ميليارد تومان هزينه دارد.

مركز خدمات سرمایه گذاري
چهارمحال و بختياري افتتاح شد

مركز خدمات سرمايه گذاري چهارمحال و بختياري در راستاي نهادينه كردن و تسهيل 
امور س��رمايه گذاري در اين اس��تان راه اندازي شد. علي اصغر عنابستاني استاندار 
چهارمحال و بختياري در آيين افتتاح اين مركز اظهار داشت:در اين مركز ، خدمات 
مش��اوره اي، اداري و سيستمي به س��رمايه گذاران ارايه مي شود. وي اظهار داشت: 
 دس��تگاه هاي متولي امر س��رمايه گذاري در اين استان بايد يك نماينده تام االختيار
 به اين مركز معرفي كنند تا در كمترين زمان مجوزهاي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران
اعطا ش��ود. عنابستاني بيان داشت: اس��تعالم هاي مورد نياز سرمايه گذاري بايد در 
كمتر از 15 روز از سوي دستگاه ها صادر شود و اگر در اين مدت اين استعالم ها و 

مجوزهاي مربوط صادر نشود، اين مركز خود اقدام به صدور مجوز خواهد كرد.
وي گفت: به زودي يك سامانه مجازي نيز در راستاي تسهيل سرمايه گذاري و صدور 
 مجوزها در اين مركز راه اندازي مي شود. نماينده عالي دولت در چهارمحال و بختياري
با بيان اين كه هنوز فرهنگ جذب س��رمايه گذار در اين اس��تان فراهم نشده است، 
افزود: بدون جذب سرمايه گذار، استان رشد آنچناني نخواهد داشت و تنها با اتكا به 
سرمايه هاي اندك دولت توسعه ميسر نمي شود. اين مسئول تاكيد كرد: داشتن نگاه 
فرادستي و توسعه اي به سرمايه گذاري در استان منجر به رونق بازار، ايجاد اشتغال 
و باالبردن درآمد سرانه مردم مي شود. استاندار چهارمحال و بختياري از تشكل هاي 
مردمي، اتاق بازرگاني و صنعت و معدن، خانه صنعت و معدن و خانه كشاورزي و 
 ديگر فعاالن عرصه اقتصادي اين استان درخواست كرد با اين مركز فعاالنه همكاري

 كنند.

به اتفاق آراي اعضاي شوراي شهر؛
نوراله غالميان شهردار شهركرد شد

با كس��ب  نوراله غالميان 
هفت رأي قاطع از سوي 
اعض��اي ش��وراي ش��هر 
شهركرد به عنوان شهردار 
جديد اين ش��هر انتخاب 
و معرف��ي ش��د. رئي��س 
ش��هركرد  شهر  ش��وراي 
اظه��ار داش��ت: پ��س از 
پذيرفته ش��دن اس��تعفاي 
اردش��ير نوريان ش��هردار 

سابق شهركرد، اين شورا نوراله غالميان را به عنوان شهردار جديد 
شهركرد انتخاب و معرفي كرد. امامقلي باللي با اشاره به ويژگي هاي 
ش��هردار منتخب شهركرد افزود: ش��وراي اسالمي شهركرد پس از 
بررسي هاي دقيق و مش��ورت  با افراد خبره، در نشست فوق العاده 
خود پ��س از بررس��ي و ارزياب��ي برنامه هاي مطروحه از س��وي 
غالميان با هفت رأي قاطع وي را به عنوان شهردار جديد اين شهر 
برگزيد.  باللي ادامه داد: ش��هردار منتخب شوراي اسالمي شهركرد 
فردي توانمند و برنامه ريز اس��ت كه پيش از اين نيز در سمت هاي 
سرپرس��ت شهرداري ش��هركرد، معاون خدمات شهري شهرداري 
ش��هركرد، معاون اداري و مالي شهرداري ش��هركرد، مدير روابط 
عمومي ش��هرداري با س��ابقه درخش��ان در اجراي مسئوليت هاي 
واگذار ش��ده مشغول به ايفاي وظيفه و خدمت رساني به مردم اين 
شهر بود. رئيس شوراي شهر شهركرد ابراز اميدواري كرد: شهردار 
منتخب با تكيه بر تجربيات اجرايي و ديدگاه هاي روشني كه دارد، 
بتواند بازوي اجرايي مناس��بي براي پيشبرد اهداف و سياست هاي 

شوراي اسالمي شهركرد باشد. 
باللي با بيان اين كه ش��هركرد از جاي��گاه و اهميت خاصي در اين 
استان برخوردار است، گفت: خوشبختانه شهركرد چند سالي است 
كه به س��مت توسعه ش��هري و توسعه مدرن پيش مي رود. وي در 
ادامه با تأكيد بر ضرورت افزايش نقش مش��اركتي مردم در مس��ير 
توس��عه اين شهر از مشاركت به عنوان كليدي ترين مفهوم رايج در 
فرايند توس��عه ش��هري نام برد و گفت: اگرچه عوامل فراواني در 
توسعه ش��هري موثرند ولي آنچه تمامي كارشناس��ان بر آن اتفاق 
نظر دارند، نقش بي بديل مش��اركت مردم اس��ت كه به عنوان يك 
تجربه موفق در اغلب كش��ورهاي دنيا توانس��ته است نتايج بسيار 
مطلوبي را در توس��عه شهري به همراه داش��ته باشد. باللي افزود: 
طي چند دهه اخير بس��ياري از كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته يا 
ب��ه تعبيري جهان س��وم با تكيه بر مش��اركت بخش خصوصي در 
تمامي زمينه ها توانس��ته اند مسير توسعه خود را به سرعت پيموده 
و امروزه به كش��ورهاي پيش��رفته و توسعه يافته تبديل شوند. وي 
تصري��ح كرد: جهاني كه در پرتو انقالب الكترونيك و ارتباطات به 
دهكده اي كوچك و در دس��ترس همگان بدل شده است، تنها در 
پرتو مش��اركت تمامي گروه ها و جوامع تنگناهاي آينده بش��ريت 
را پشت س��ر مي گ��ذارد و گروه هايي كه نتوانند خود را با ش��رايط 
دگرگون شونده منطبق سازند به توده هاي نامربوط بدل مي شوند و 

از گردونه زندگي به حاشيه رانده مي شوند.

شهرك صنعتي رضوانشهر، شهرك ویژه 
سنگ ساختماني غرب اصفهان شد

رئيس هيأت امنای ش��هرك صنعتي رضوانشهر گفت: شهرك صنعتي 
رضوانش��هر از طرف شركت ش��هرك هاي صنعتي استان اصفهان، به 
عنوان شهرك ويژه سنگ ساختماني غرب در اصفهان نام گذاري شد. 
حسين فرقاني با بيان اين كه شهرك صنعتي رضوانشهر در حال حاضر 
دارای 230 واحد س��نگبري اس��ت، اظهار داشت: توليدی اين شهرك 
س��االنه پنج ميليون و 500 هزار مترمربع اس��ت. وی اضافه كرد: انواع 
سنگ ساختماني با تنوع رنگ، كيفيت و قيمت مناسب از طريق شهرك 
صنعتی رضوانش��هر در خدمت صنعت ساختمان كشور است. رئيس 
هيأت امنای ش��هرك صنعتي رضوانشهر به بحث نوسازي صنايع در 
كشور و به خصوص صنعت سنگ اشاره كرد و افزود: چندين واحد 
در ش��هرك صنعتي رضوانشهر مجهز به دستگاه هاي پيشرفته آخرين 
تكنولوژي شدند و رو به سوي توليد انواع اسلب هستند. وی تصريح 
كرد: اين شهرك كه از قديمي ترين شهرك هاي استان اصفهان محسوب 

می شود در شهرستان تيران و كرون، شهر رضوانشهر مستقر است.

48 واحد مسكوني براي معلوالن 
شهرستان نایين ساخته مي شود

رئيس بهزيستي نايين گفت: 48 واحد مسكوني به وسعت هركدام 120 
متر مربع براي معلوالن اين شهرستان ساخته مي شود. مهران عمادي اظهار 
داشت: اين واحدهاي مسكوني در زميني به مساحت بيش از پنج هزار و 
500 مترمربع با هزينه اي بالغ بر 15ميليارد ريال ساخته خواهد شد. وي 
ادامه داد: اين واحدهاي مسكوني با همكاري كانون معلوالن شهرستان 
نايين و با برآورد بيش از يك ميليارد و 500 ميليون ريال از اعضاي آن 
و جذب حدود 200 ميليون ريال از محل كمك هاي خيرين احداث 
مي شود. رئيس بهزيستي شهرستان نايين با اشاره به مشكالت موجود در 
ارتباط با زمين مسكن معلوالن از مسئوالن شهرستان و نماينده مجلس 
درخواس��ت كرد كه در زمينه حل مشكل واگذاري اين زمين از طريق 
اداره مسكن و شهرسازي و وزير مسكن اقدامات الزم صورت گيرد. 

شهریور، ماه بافت هاي فرسوده
در اصفهان نامگذاري شد

مدير عامل شركت عمران و مسكن سازان اصفهان گفت: شهريورماه 
سالجاري به عنوان ماه بافت هاي فرسوده در اين استان نامگذاري شده 
است. غالمرضا عمراني در شوراي بهسازي و نوسازي شهر اصفهان،كه 
با حضور استاندار، شهردار، معاون عمراني استانداري و اعضاي شوراي 
 شهر اصفهان برگزار شده بود، دليل اين كار را توجه ويژه به بافت هاي
فرس��وده عنوان كرد. وي افزود:10 درصد از بافت فرس��وده كش��ور 
در اس��تان اصفهان وجود دارد و بايد دولت س��هم اعتبارات را در اين 
زمينه افزايش دهد. به گفته مدير عامل شركت عمران و مسكن سازان 
اصفهان، هزينه كردن در احياي بافت فرسوده كمتر از شهرهاي جديد 

است و اين امر سبب بازسازي شهر مي شود. 

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با 
اشاره به اين كه عدم پرداخت بودجه مترو ، مردم را تحت 
فشار قرار می دهد اعالم كرد: با پيگيری های انجام شده از 
سوی مجلس، تا چند ماه آينده دولت موظف به پرداخت 
اعتبارات مصوب مترو خواهد ش��د. عوض حيدر پور با 
انتقاد از اين كه با وجود گذشت پنج ماه از سال 90 هيچ 

يك از منابع اعتباری مترو محقق نشده است اظهارداشت: با 
وجود اين كه توسعه حمل و نقل عمومی از قوانين مصوب 
مجل��س بوده و تأكيد زيادی بر اجرای آن وجود دارد، اما 
تاكنون اعتباره��ای مصوب مجلس برای بخش حمل و 
نقل عمومی ش��هرداری ها تحقق نيافته است. وی تأكيد 
كرد: در حالی كه پنج ماه از س��ال 90 می گذرد اما هنوز 

بودجه های عمرانی تخصيص نشده و اين موضوع وقفه 
و خسارت زيادی به بخش های مختلف كشور وارد می 
كند. در اين ميان مترو كالنشهرها نيز با مشكالتی مواجه 
اس��ت كه برای راه اندازی و توس��عه قطار شهری نياز به 
دريافت اعتبارات مصوب دارد. اين نماينده مجلس تأكيد 
كرد: عدم پرداخت بودجه های مصوب قانونی تنها به مردم 
ضربه می زند و زندگی عمومی را با مشكل روبه رو می 
 كن��د. چه اين كه مجلس نيز برای تخصيص بودجه های
 م��د نظر، طبق نيازها و ضرورت ه��ا برنامه ريزی كرده 
اس��ت. بنابراين وظيفه دولت است كه اين قوانين را اجرا 
كند. وی با تأكيد بر اين كه اعتبارات مصوب مترو در سال 
جاری عملياتی می شود ادامه داد: اين مهم در دستور كار 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و نمايندگان در حال 
مجاب كردن دول��ت برای پرداخت اعتبارات تخصيص 
يافته تا چند ماه آينده هستند. عضو كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس همچنين درباره جاری شدن آب 
زاينده رود نويد داد: با برگزاری جلسات متعدد با حضور 
نمايندگان مجلس و استاندار اصفهان مقرر شد ه جهت 
جاری شدن دوباره آب در زاينده رود از منابع آبی موجود 

در اطراف استان استفاده شود.

مديرعامل شركت آب و فاضالب كاشان از پيشرفت 
فيزيك��ي 90 درصدي مرحله اول طرح فاضالب اين 
شهرس��تان خبر داد. ابوالفضل صدرائيه اظهار داشت: 
اي��ن مرحله تاكنون با 100 ميلي��ارد ريال هزينه اجرا 
شده است. وي با اش��اره به جمعيت 30 هزار نفري 
زير پوشش مرحله اول طرح فاضالب كاشان افزود: 
در پايان اجراي پنج مرحله اين طرح طي چهار سال 
200 هزار نفر از شهروندان كاشاني زير پوشش قرار 
مي گيرند. مديرعامل ش��ركت آبفاي كاشان شاخصه 
اج��راي اين پ��روژه را ملي و بين المللي دانس��ت و 
تصريح كرد: اين مرحله از طرح در بلوارهاي ش��هيد 
معمار، مطهري، قطب راوندي و شهرك انقالب اين 
شهرستان با پيشرفت 90 درصدي در حال اجراست 
و هم اكنون انش��عاب هاي مش��تركان اين مناطق در 

حال نصب است. 
به گفته وي پروژه فاضالب كاشان با اخذ 59 ميليون 
يورو وام از طريق بانك توس��عه اس��المي عالوه بر 
احداث يك م��دول 100 هزار نفري تصفيه خانه، 25 
كيلومتر خطوط اصلي و 330 كيلومتر شبكه فرعي در 

سه منطقه مشخص كاشان اجرا مي شود. 

صدرائيه با اش��اره ب��ه بازديد مدير ط��رح فاضالب 
كاشان و قم در بانك توسعه اسالمي از پيشرفت كار 
ب��ه منظور ارزيابي توان فني و اجرايي ش��بكه آبفاي 
كاش��ان يادآور شد: بررسي مراحل انجام مناقصات و 
اخذ تسهيالت در واحدهاي PMC و PIU، ديدار 
با ش��هردار، اعضاي شوراي شهر كاش��ان و بررسي 
تعامالت مس��ئوالن در اجراي اين پروژه نيز از ديگر 
داليل سفر عبداله محمد سعيد به اين شهرستان است. 
صدرائيه اس��تفاده از پس��اب ها در مص��ارف صنعتي 
 و كش��اورزي و كاهش مش��كالت زيس��ت محيطي
را دو ه��دف اصل��ي اجراي طرح فاضالب كاش��ان 
ذكر و خاطرنش��ان كرد: اس��تفاده از پساب در منطقه 
كاش��ان يكي از راه هايي است كه با توجه به محدود 
بودن منابع آب اين منطقه براي جبران كمبود آب به 
كار گرفته ش��ده و از اهميت بسيار بااليي برخوردار 

است. 
وي با آغ��از طرح مطالعاتي طرح فاضالب ش��هري 
كاش��ان از س��ال 76 يادآور ش��د: موافقتنامه طرح از 
سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 
81 ابالغ و از س��ال 88 به مرحله اجرا رسيده   است. 

صدرائيه با تأكيد بر اين كه تفاهم نامه ش��ركت آب و 
فاضالب كاشان و بانك توسعه اسالمي بعد از سال ها 
تالش و پيگي��ري با هدف تس��ريع در اجراي طرح 
فاضالب كاش��ان به نتيجه رسيده  است، افزود: تحقق 
اهداف تفاهم نامه بين اين بانك توس��عه اس��المي و 
آبفاي كاش��ان را دارای اهميت خواند و تصريح كرد: 
اين ش��ركت با سعي و كوش��ش فراوان قصد دارد تا 
ط��رح را طبق برنامه زمانبندي ش��ده در تفاهم نامه و 
كيفيت مناسب آن مطابق با نقطه نظرات بانك توسعه 

اسالمي اجرا كند. 
مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب كاشان، در ادامه 
از طرح مطالعاتي اجراي پروژه فاضالب كاش��ان، در 
دو ش��هر قمصر و نياس��ر خب��ر داد و گفت: احداث 
تصفيه خان��ه و طرح فاضالب كاش��ان در راس��تاي 
جلوگيري از دفع فاضالب در كاشان به روش سنتي، 
كاهش اثرات زيست محيطي، محدوديت منابع آبي، 
پايين س��طح آب و اس��تفاده از پس��اب در مصارف 
صنعتي و كش��اورزي و جلوگي��ري از ورود آلودگي 
فاضالب هاي خانگي به منابع آبي در اين شهرس��تان 

ضروري است. 

مع��اون برنامه ري��زي و عمراني فرماندار كاش��ان از 
كاه��ش 10 درص��دي اعتبارات تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه اي شهرستان كاشان در سال جاري خبر داد. 
حميدرض��ا تأملي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين شهرستان 
در س��ال جاري نس��بت به سال گذش��ته 10 درصد 
كاهش يافته  اس��ت. وي اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي شهرستان كاش��ان در سال گذشته را 155 
ميليارد و 634 ميليون ريال اعالم و تصريح كرد: اين 
ميزان اعتبارات در س��ال 90 ب��ه 139 ميليارد و 411 

ميليون ريال كاهش يافته  است. 
مع��اون برنامه ري��زي و عمران��ي فرمان��دار كاش��ان 
خاطرنش��ان ك��رد: از كل اعتب��ارات تمل��ك دارايي 
شهرستان كاشان در سال گذشته 91 درصد تخصيص 
يافته اس��ت. وي همچنين با اش��اره به 42/5 ميليارد 
ريال اعتبارات متفرقه شهرس��تان كاش��ان در س��ال 
گذش��ته گفت: 78 درص��د از اين مي��زان اعتبارات 

تخصيص يافته  است. 
تأملي كل اعتبارات ملي و اس��تاني شهرستان كاشان 
در س��ال گذش��ته را 117/6 ميليارد ريال ذكر كرد و 
گف��ت: 66/9 درصد از اين مي��زان اعتبار تخصيص 
يافته  است. وي سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي 

سرمايه اي شهرستان كاشان در سال گذشته 277/02 
ميلي��ارد ري��ال دانس��ت و اف��زود: 80/5 درص��د از 
اعتب��ارات عمراني تخصيص يافته  اس��ت. تأملي در 
ادامه از كاهش طرح هاي شهرس��تان كاشان در سال 
جاري خبر داد و با اش��اره به 239 طرح شهرس��تان 
كاش��ان در س��ال 89 گفت: اين تعداد طرح در سال 
گذش��ته به 190 پروژه در س��ال جاري كاهش يافته 

 است. 
وي در ادامه با اش��اره به كاه��ش اعتبارات برخي از 
دس��تگاه ها و افزايش اعتبارات برخي از دستگاه هاي 
اجرايي شهرستان در سال جاري عنوان داشت: كاهش 

اعتبارات برخي از دس��تگاه هاي اجرايي شهرس��تان 
كاش��ان به معناي ك��م كاري و ناديده گرفتن خدماتي 
نيس��ت كه آنان در شهرس��تان دارند. به گفته وي در 
توزيع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي شهرستان كاشان 
در سال جاري سعي شده  است به برخي از دستگاه ها 

توجه بيشتري نسبت به سال هاي گذشته شود. 
معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار كاشان كاهش 
طرح هاي عمراني شهرستان كاشان در سال جاري را 
به عنوان يكي از اتفاق مهم در شهرس��تان اعالم كرد 
و اظهار داش��ت: فرمانداري امسال نظارت دقيقي بر 
اجراي طرح هاي دستگاه هاي شهرستان كاشان دارد. 
تأمل��ي پيگيري مصوبات س��فرهاي هيأت دولت به 
شهرس��تان كاش��ان، تعريف كاري و اصالح و بهبود 
ارتباط با دس��تگاه هاي مربوط، نظ��ارت بر عملكرد 
فني طرح دس��تگاه هاي شهرس��تان، بررسي دريافت 
اعتبارات در س��نوات گذش��ته، توجه به اولويت هاي 
شهرس��تان، توجه به بهره مندي از س��اير رديف هاي 
اعتب��اري دس��تگاه ها از جمله اعتبارات خشكس��الي 
و كم��ك براي رفع كمبوده��ا و عقب ماندگي برخي 
از دس��تگاه هاي شهرس��تان را از جمله برنامه امسال 
كميته برنامه ريزي و عمراني فرمانداري ويژه كاش��ان 

برشمرد.

عوض حیدرپور، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

دولت موظف به پرداخت اعتبارات مترو می شود

مديرعامل آبفاي كاشان خبر داد:
پيشرفت 90 درصدي طرح فاضالب كاشان

معاون برنامه ريزي فرماندار كاشان خبر داد:
كاهش 10 درصدي اعتبارات استاني كاشان

خبر

رئیس اداره استاندارد كاشان خبر داد:
صادرات بيش از 2 ميليون متر 

فرش كاشان
رئيس اداره تحقيقات صنعتي كاش��ان از ص��ادرات دو ميليون و 700 
مترمربع فرش ماشيني در چهار ماهه نخست سال جاري از اين شهرستان 
به خارج از كشور خبر داد. محمدرضا آرين در گفتگو با فارس گفت: 
اين ميزان صادرات فرش طي 358 فقره گواهينامه صادراتي استاندارد از 

اين شهرستان به خارج از كشور صادر شده  است. 
وي ارزش ريالي اين مقدار فرش صادر ش��ده از شهرس��تان كاشان به 
خ��ارج از كش��ور را 58 ميليون دالر ذكر و اضاف��ه كرد: صادرات اين 
ميزان فرش ماش��يني به خارج از كش��ور در چهار ماهه نخست سال 
جاري نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزايشي نداشته  است. رئيس 
اداره تحقيقات صنعتي كاشان ياد آور شد: اين ميزان فرش صادر شده 
از كاش��ان به 11 كش��ور، تركمنستان، ارمنس��تان، آذربايجان، استراليا، 
هندوستان، پاكس��تان، افغانستان، نروژ، عمان، كويت و امارات متحده 
عربي صادر شده است. وي از صادرات فرش ماشيني كاشان به عنوان 
عمده ترين كاالهاي صادراتي اين شهرستان به خارج از كشور نام برد 
و خاطرنشان كرد: دليل اصلي آن حضور فعال و مستمر فرش ماشيني 
كاش��ان در بازارهاي جهاني است. آرين خاطرنشان كرد: فرش كاشان 
به لح��اظ تنوع رنگ، طرح و تكنولوژي بافت و همچنين س��اليق و 
ذوق مصرف كننده و س��فارش خريداران توانسته است حضور فعالي 
در بازارهاي جهاني داشته باشد و بيشترين ميزان صادرات كشور را به 

خود اختصاص دهد. 

فرمانده نیروي انتظامي كاشان عنوان كرد:
فرهنگ كاشان دستخوش

 فرهنگ هاي غيربومي
فرمانده ني��روي انتظامي كاش��ان گفت: فرهنگ ه��اي غيربومي و 
وارداتي به كاش��ان به ش��دت فرهنگ اين شهرستان را تحت تأثير 
قرار داده اس��ت. منوچهر صفايي در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
امروز فرهنگ شهرس��تان كاش��ان با 24 مركز آموزش عالي و 34 
هزار دانشجو كه بيش از 70 درصد آنان دانشجوي غيربومي هستند 
و 40 ه��زار نف��ر تبعه خارجي افغاني و همچني��ن تعداد زيادي از 
اف��راد غيربومي ديگر به ش��دت تحت تأثي��ر فرهنگ هاي وارداتي 

قرار گرفته است. 
وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: شهرستان كاشان به دليل بهره مندي 
از فرهن��گ غني ديني و اعتقادي نس��بت به ديگر شهرس��تان ها از 
معضالت و مش��كالت كمتري در حوزه امنيت عمومي برخوردار 
بوده اس��ت. در اين مراس��م گفت: طرح شهروند نمونه و برگزيده 
فع��ال يك��ي از برنامه هاي ح��وزه انتظامي اصفهان اس��ت كه در 
شهرس��تان هاي اس��تان و شهرس��تان كاش��ان براي اولين بار اجرا 
مي شود. فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كاشان در بخش ديگري 
از س��خنان خود با اش��اره به برگزاري جشنواره تجليل از شهروند 
برگزيده در شهرستان كاش��ان ابراز داشت: طرح شهروند نمونه و 
برگزيده فعال يكي از برنامه هاي حوزه انتظامي اصفهان اس��ت كه 
در شهرس��تان هاي استان و شهرستان كاش��ان براي اولين بار اجرا 

شد.

ویژه

سرپرست سازمان صنايع و معادن اصفهان:
تكليف كارگران كارخانه ریسندگي 

كاشان روشن شود
سرپرست س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان از سهامداران 
ش��ركت ريس��ندگي و بافندگي كاش��ان خواس��ت هر چه زودتر 
وضعيت كارگران اين ش��ركت را مش��خص كنن��د. بهمن پرويزي 
در جلس��ه بررسي مشكالت ش��ركت ريس��ندگي و بافندگي اين 
شهرستان اظهار داشت: س��هامداران شركت ريسندگي و بافندگي 
كاش��ان بايد هر چه س��ريع تر با فرصت خوبي كه تا پايان سال 90 
موجود اس��ت نسبت به مش��خص كردن وضعيت طلب  كارگران 

ريسندگي و بافندگي كاشان اقدام كنند. 
وي با تأكيد بر لزوم برگزاري جلسه اي با حضور سهامداران شركت 
ريس��ندگي و بافندگي كاش��ان تصريح كرد: بايد ش��وراي اسالمي 
كارگران و هيأت مديره ش��ركت ريسندگي و بافندگي كاشان براي 
برگ��زاري چنين نشس��تي پيگيري هاي الزم را انج��ام دهند تا در 
ص��ورت عدم تمايل س��هامداران، دولت از ق��درت تحكمي خود 

براي انجام اين جلسه  استفاده كند. 
پروي��زي تعداد س��هم ش��ركت ريس��ندگي و بافندگي كاش��ان را 
10 ميلي��ون و 800 هزار س��هم ذكر كرد و گف��ت: تعدادي از اين 
س��هام به افراد حقيق��ي و برخي ديگر نيز متعل��ق به افراد حقوقي 
اس��ت كه باي��د اعضاي هيأت مديره ش��ركت با مش��خص كردن 
زماني مناس��ب، س��هامداران به ويژه س��هامداراني كه داراي سهم 
 عمده تري هستند را يافته و پيرامون مسائل شركت با آنان صحبت 

كنند. 
سرپرست سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با اشاره به دوران 
درخش��ان اين شركت نس��اجي اظهار داشت: ش��ركت ريسندگي 
و بافندگي كاش��ان از افتخارات صنعت نس��اجي كشور بوده و تا 
زماني كه مالك فقي��د آن آقاي تفضلي در قيد حيات بود از جمله 

افتخارات استان و كشور به شمار مي رفت. 
وي اف��زود: اما در چند س��ال اخير ب��ه دليل عوامل��ي نظير تغيير 
مديريت ه��اي پياپ��ي و برخي مس��ائل ديگري كه بعض��ي از آنها 
از حيط��ه افراد نيز خارج بود به ش��رايطي كه هم اكنون ش��اهد آن 
هس��تيم، دچار ش��ده  اس��ت. پرويزي خاطرنش��ان ك��رد: اميدوار 
بوديم با پيش��رفت ش��يو هاي مديريت��ي و اتخاذ تدابي��ر مديريتي 
مناس��ب مش��كالت ريس��ندگي و بافندگي حل و فصل مي ش��د 
 و اي��ن ش��ركت از جرگ��ه توليدكنن��دگان صنعت كش��ور خارج 

نمي شود. 
معاون اس��تاندار اصفهان و فرماندار كاشان نيز در پايان اين جلسه 
در گفتگو با فارس با اش��اره به عدم حضور س��هامداران ش��ركت 
ريس��ندگي و بافندگي كاشان اظهار داشت: اين در حالي است كه 
هيأت مديره ش��ركت در هفته گذشته دعوت رسمي از سهامداران 
به عمل آورده  اس��ت. عليرضا جوادي با تأكيد بر اين كه ش��ركت 
ريس��ندگي و بافندگي كاشان يك شركت خصوصي است تصريح 
كرد: حضور فرمانداري، اس��تانداري و س��اير نهادهاي دولتي فقط 
يك نقش حمايتي و پش��تيباني اس��ت كه تاكنون به خوبي از عهده 
اين نقش برآمده  اس��ت. وي اختصاص بيمه بيكاري براي كارگران 
واجد ش��رايط، اصالح و تغيير بيمه كارگران فني كه به اش��تباه به 
صورت ساده بيمه شده اند و اعطاي بن كاال به كارگران به مناسبت 
فرارس��يدن ماه مبارك رمض��ان را از جمله مصوبات اين جلس��ه 

برشمرد.

ويژه كاشان
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اطالع رسانی
تاسیس

5/344 ش��ماره: 5750 آگهی تاسیس شرکت گوهر نش��ان نطنز سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 666 و شناس��ه ملی 10980280623 خالصه اظهارنامه و اساس��نامه 
شرکت گوهرنشان نطنز سهامی خاص که در تاریخ 1390/5/1 تحت شماره 666 
در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه 

کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود:
1- موضوع ش��رکت: فعالیت در زمینه های عمرانی و س��اخت و س��از ابنیه و 
س��اختمان و انجام خدمات وابس��ته از قبیل طراحی، محاس��به- نقش��ه کشی- 
نقش��ه برداری- اج��را- نظارت و طراحی فضای س��بز و خدم��ات مربوط به 
درخ��ت کاری و طراح��ی فضای س��بز، باغداری، جدول بن��دی و آذین بندی 
میادی��ن و خیابان ها، تهیه- طبخ و توزیع غذا، پرورش طیور و آبزیان، طراحی 
و اجرای کارهای برقی و برق کش��ی س��اختمانی و صنعتی، انجام کلیه کارهای 
مخابراتی، اجرا کلیه کارهای تبلیغاتی و انتشاراتی صادرات- واردات- خرید- 
 ف��روش- تولید و توزی��ع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انعق��اد قرارداد با کلیه 
ارگان ه��ا- ادارات و اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی، ش��رکت در مناقصات و 
مزای��دات دولت��ی و خصوصی و اخ��ذ وام و اعتب��ار از بانک ه��ای دولتی و 
 خصوص��ی جه��ت تحق��ق اه��داف ش��رکت، اخ��ذ و اعط��ای نمایندگ��ی از 
ش��رکت های داخل��ی و خارجی و هرگون��ه اموری که به نح��وی با موضوع 
ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مرکز اصلی شرکت: شهرس��تان نطنز- خیابان شهید 
ش��عبانی- پالک275- کدپستی 8761984171، 3- س��رمایه شرکت: مبلغ یک 
میلی��ون ریال که س��ی و پنج درصد آن برابر گواهی ش��ماره 53/16200/101 
بان��ک تجارت ش��عبه نطنز به حس��اب ج��اری 1620050527 به نام ش��رکت 
واری��ز گردی��ده اس��ت و مابقی در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 4- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان امضاء شرکت: 
آقای س��یدعلی اکبر خامسی زاده ابیازنی به س��مت رئیس هیئت مدیره- خانم 
 فرش��ته خامس��ی زاده به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیداحس��ان 
خامس��ی زاده ابیازنی به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک- س��فته- بروات- عقود اس��المی و مش��ارکت های مدنی و آنچه 
برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و یا ش��رکت را بری س��ازد ب��ا امضای رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د همچنین 
کلی��ه اوراق عادی و اداری ش��رکت با امض��ای منفرد رئیس هیئ��ت مدیره یا 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 6- بازرس��ان شرکت: آقایان 
احمد میالندرزاده و حمزه میالندرزاده به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و 

علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. م الف/241
شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
5/348 درخصوص پرونده کالس��ه 90-776 خواهان رضا مرادی دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر الزام به انتقال س��ند خودرو پژو 405 مدل 83 به ش��ماره ش��هربانی 
435ص48 ای��ران21 ب��ه انضمام کلی��ه خس��ارات قانونی به طرفی��ت علیرضا 
حیدری- شهین رستمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 90/6/23 س��اعت 11 صب��ح تعیین گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
– مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/6575 
مدیر دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5/349 آق��ای هامیک بوقز احمدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 172 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 2137/90ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان لوس��ا پرایوزی��ان اقبالغی 
بشناس��نامه 50 در تاریخ 87/1/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 پس��ر و 3 دختر به ن��ام های ذیل: 
1- همزاس بوقز احمدآبادی ش ش 226 پسر متوفی 2- هامیک بوقز احمدآبادی 
ش ش 172 پس��ر متوفی 3- ژنیک بوقز احمدآب��ادی ش ش 722 دختر متوفی 
4- ژین��ا بوقز احمدآبادی ش ش 723 دختر متوفی 5- گل ناز بوقز احمدآبادی 
ش ش 133 دختر متوفی والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/6582  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5/350 آقای سلیمان کامل کلیمی دارای شناسنامه شماره 378 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 2138/90ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان روبن کلیمی کامل کلیمی بشناس��نامه 29335 
 در تاری��خ ثب��ت فوت 1378 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1 پس��ر و 3 دختر 1- س��لیمان کامل 
کلیمی ش ش 378 پس��ر متوفی 2- ثریا کامل کلیمی ش ش 756 دختر متوفی 
3- رعنا کلیمه کامل کلیمی ش ش 2309 دختر متوفی 4- ربقا کلیمه مناش��راف 
ش ش 29327 دختر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/6583  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/351 کالس��ه: 492/89ح/6 ش��ماره دادنامه: 1677- 89/12/18 محکوم له: 
عباس��علی حدادگ��ر اصفهانی به آدرس اصفه��ان محکوم علی��ه: محمدجعفر 
عمادی اندانی فرزند س��یف اله مجه��ول المکان محکوم به: به موجب دادنامه 
شماره 1677- 89/12/18 صادره از شعبه 6 حقوقی اصفهان محکوم علیه آقای 
عباس��علی حدادگر اصفهانی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 469/000/000 
ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 9/430/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تاخی��ر تادی��ه از تاریخ صدور گواه��ی نامه ع��دم پرداخت لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 23/450/000 ریال به عنوان 
ح��ق االجرا در حق صن��دوق دولت، مفاد اجرائی��ه و مراتب در اجرای ماده 
9 ق اج��رای احکام مدنی ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا محکوم علی��ه از تاریخ درج آگهی 
اب��الغ اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی 
ب��رای آن بگذارد و در صورت تواف��ق موافقت نامه را به این مرجع تس��لیم 
نماین��د. در این صورت اجرای احکام ش��عبه برابر مقررات ق. اجرای احکام 

مدنی اقدام خواهد ش��د. م الف/6567
فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/352 شماره اجرائیه: 9010420350800045 

شماره پرونده: 8809980350800897 
شماره بایگانی شعبه: 880897 

بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9010090350801460 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 8909970350800909 محک��وم علیهم 1- هادی 

دوراهک��ی فرزند علی مجهول الم��کان 2- عب��اس دوراهک��ی فرزن��د عل��ی 
مجه��ول المکان 3- حس��ن نیکی مجهول الم��کان محکوم هس��تند متضامنًا به 
پرداخ��ت مبلغ 23/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/238/000 
بابت خس��ارات دادرس��ی بانضمام خس��ارت تاخی��ر تادیه براس��اس قرارداد 

تنظیمی فی مابین در حق محکوم له 1- مریم قبانی برس��یانی به نشانی اصفهان 
میدان انقالب پاس��اژ 24 اس��فند فروش��گاه پائیزان 2- بانک ملت به مدیریت 
علی دیواندری به نش��انی اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی مدیریت امور شعب 
بانک ملت. رای صادره غیابی بوده و هزینه اجرایی 1150000 ریال می باش��د 
ک��ه برعه��ده محکوم علیه اس��ت. محکوم علی��ه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
 اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز ص��ورت جمع دارائی خود را به 
قس��مت اجراء تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اع��الم نماید. هرگاه ظرف 
س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنی��د یا صورت خالف واقع از دارائی خ��ود بدهید به نحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید ش��د. 4- ع��الوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی 
مدن��ی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نح��وه اجرای محکومیت های 
مال��ی مص��وب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نم��وده و ب��ه آن عم��ل نمای��د. م ال��ف/6568
هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/353 شماره دادنامه: 9009970354100522 

شماره پرونده: 8909980358000726 
شماره بایگانی شعبه: 891400 

ش��اکی: خانم ش��یوا ش��یروانی جوزدانی به نشانی دروازه ش��یراز هزار جریب خ 
4 مالص��درا پ2 مته��م: آقای مه��دی یعقوبی به نش��انی مجهول الم��کان اتهام: 
کالهبرداری گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخص��وص اته��ام آقای مهدی یعقوب��ی فرزند مظهر علی دائ��ر بر تحصیل 
م��ال از طریق غیر نامش��روع به مبل��غ پانزده میلیون ریال موضوع ش��کایت 
خانم ش��یوا ش��یروانی فرزن��د ناصر دادگاه ب��ا بررس��ی اوراق و محتویات 
پرون��ده و با توجه به کیفرخواس��ت ص��ادره از ناحیه دادس��رای عمومی و 
انقالب اصفهان، ش��کایت ش��اکی خصوصی، تحقیقات انجام شده در مرحله 
دادس��را، عدم حض��ور مته��م در مرحله دادس��را و در جلس��ه دادگاه علی 
رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و با توجه به س��ایر قرائن و ش��واهد موجود 
در پرون��ده بزهکاری متهم را محرز و مس��لم تش��خیص مس��تنداً به ماده 2 
قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، اخت��الس و کالهبرداری رأی بر 
محکومی��ت متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزی��ری و پرداخت مبلغ پانزده 
میلی��ون ری��ال به عنوان اصل مال به ش��اکیه صادر و اع��الم می گردد رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین 

ش��عبه می باش��د. م الف/6570
نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/354 شماره دادنامه: 9009970354200839 

شماره پرونده: 8909980365801563 
شماره بایگانی شعبه: 891262 

ش��اکی: آقای ابوالفضل طباطبایی با وکالت خانم فرزانه امیرالس��ادات به نش��انی 
دروازه ش��یراز ابتدای هزارجریب ساختمان فراز ط 5 واحد 40 متهمین: 1- آقای 
ش��هرام صالحی 2- آقای مهدی صالحی همگی به نشانی اتوبان چمران نمایشگاه 
چمران فعال مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت و فروش مال غیر گردش��کار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص ش��کایت آقای س��یدابوالفضل طباطبائی علیه آقای شهرام صالحی 
و س��یدمهدی صالح��ی هر دو فرزن��دان جعفر که به دلیل عدم دسترس��ی به 
متهمین اطالعات بیش��تری در دست نیست مبنی بر فروش مال غیر و خیانت 
در امان��ت از توجه به محتویات پرونده ش��هادت ش��هود و توقیف خودروها 
توس��ط مأمورین و ع��دم مراجعه متهمین بزه انتس��ابی درخص��وص خیانت 
در امان��ت را محرز دانس��ته مس��تنداً به م��اده 674 قانون مجازات اس��المی 
هرک��دام از متهمین را ب��ه تحمل یکس��ال حبس تعزیری محک��وم می نماید 
در خص��وص بزه ف��روش مال غیر با توج��ه به اینکه فروش م��ال غیر همان 
تصاح��ب مال امانی اس��ت فلذا با اس��تظهار از اصل برائت مس��تنداً به اصل 
37 قان��ون اساس��ی رأی بر برائت متهم صادر و اع��الم می نماید رای صادره 
غیاب��ی ظرف مهلت ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می 

باش��د. م الف/6571
وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/355 شماره درخواست: 9010460352900004 

شماره پرونده: 9009980366100092 
شماره بایگانی شعبه: 900543 

 ش��اکی س��میرا ذوالفق��اری فرزن��د صفرعل��ی ش��کایتی ب��ر علیه س��یدیحیی 
نعم��ت الهی فرزند س��یدمهدی به اتهام ترک انف��اق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به ش��عبه 103 دادگاه عمومی )کیفری( 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفهان- خیاب��ان چهارباغ باال- خیابان ش��هید 
نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 
337 ارج��اع و ب��ه کالس��ه پرون��ده 9009980366100092 ثب��ت گردیده و 
 وق��ت رس��یدگی آن 1390/7/12 و س��اعت 10 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و ش��کایت ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رس��یدگی حاضر گردد. م الف/6576
سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/356 شماره درخواست: 9010460352900005 

شماره پرونده: 8909980359401023 
شماره بایگانی شعبه: 900414 

ش��اکی محمد شریفی فرزند احمد ش��کایتی بر علیه رسول قفری فرزند و علی 
مس��عودی فر فرزند و قدرت اله ش��ریفی فرزند احمد به اتهام تحریق عمدی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 103 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 
3 ات��اق ش��ماره 337 ارجاع و ب��ه کالس��ه پرون��ده 8909980359401023 
 ثب��ت گردی��ده و وقت رس��یدگی آن و س��اعت تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن متهم علی مس��عودی فر و شکایت شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مرات��ب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/6577
سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/357 شماره دادنامه: 9009970350800608 

شماره پرونده: 8909980350800796 
شماره بایگانی شعبه: 890796 

پرون��ده کالس��ه 8909980350800796 ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان دادنامه ش��ماره 9009970350800608 خواهان: آقای بهروز 
مهندس��ی به نش��انی اصفهان خ رباط اول ک ش��ماره 60 دفتر ایزوگام آس��ایش 
بام خوانده: آقای حس��ین احمدی میرآبادی به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: 

درخواست اصالح رای
رای اصالحی:

درخص��وص تقاضای بهروز مهندس��ی نس��بت ب��ه اصالح دادنامه ش��ماره 
890350801362- ص��ادره در پرون��ده کالس��ه 890796 نظ��ر ب��ه اینکه 
 می��زان محک��وم به دادنامه ص��ادره به صورت س��هوالقلم قی��د نگردیده لذا 
 دادگاه مبل��غ محک��وم ب��ه یکص��د میلی��ون ری��ال تعیی��ن نم��وده و اع��الم 
م��ی نماید رای اصالح��ی صادره به تبع رای اصلی قاب��ل تجدیدنظرخواهی 
و واخواهی بوده و تس��لیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی اصالحی ممنوع 

اس��ت. م الف/6578
بهرامیان- رئیس شعبه 8 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
5/360 قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 محاک��م حقوقی دادگس��تری اصفهان 
درنظر دارد درخصوص پرونده کالس��ه 76/90 و موضوع دعوی خانم مرجان 
احمدی��ان فرزن��د فتح اله به طرفیت کارفرمای پوش��اک ش��قایق ب��ه مدیریت 
آق��ای حس��ین جعفرنیا و به خواس��ته مطالب��ه مبلغ یکصد و بیس��ت میلیون و 
یکصد و هفت هزار و چهارصد و هش��تاد ه��زار ریال )120/107/480 ریال( 
باب��ت اصل خواس��ته موضوع مطالبات کارگ��ری اداره کار و حق بیمه و هزینه 
کارشناس��ی و هزینه نش��ر آگهی و مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان حق االجرا 
در حق صندوق دولت جلس��ه مزایده ای را در تاریخ ش��نبه 90/6/5 س��اعت 
9 تا 10 صبح در دادگس��تری اس��تان اصفهان واقع در خیاب��ان نیکبخت، طبقه 
3، اتاق 309 )قس��مت اجرای ش��عبه 6 حقوقی( برگزار و اموال توقیفی توسط 
محک��وم له را از طریق مزایده به فروش برس��اند. طالبی��ن خرید می توانند 5 
روز قب��ل تاریخ مزای��ده از اموال توقیفی به آدرس محک��وم علیه بازدید و در 
ص��ورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناس��ی به حس��اب 
2171290210008 سپرده بانک ملی ش��عبه دادگستری اصفهان در تاریخ فوق 
در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کس��ی است که باالترین قیمت 

پیش��نهادی ارائه نماید.
مشخصات اموال موضوع مزایده:

ام��وال موضوع مزایده و مورد توقیف عبارتند از: هش��تصد عدد ش��لوار جین 
)لی( به سایزهای مختلف )از 36 تا 44( انواع رنگ ها از جنس چینی و قیمت 
ش��لوار لی جینی )هر جین 12 عدد( با میانگین سایزهای مختلف 1/450/000 
ریال و قیمت ش��لوار لی ترکی هر جین )12 عدد( میانگین س��ایزهای مختلف 
2/500/000 ری��ال. لذا قیمت هر عدد ش��لوار لی چین��ی )CHINI( میانگین 
قیم��ت دوازده هزار تومان و ش��لوار لی ترکی میانگین قیمت هر عدد بیس��ت 
ه��زار تومان تعیین می گردد و قیمت کل ش��لوارهای لی ترک و چینی توقیف 
ش��ده مجموعا توس��ط کارشناس��ی به عنوان قیمت پایه و کارشناسی یکصد و 
بیس��ت و هش��ت میلیون ریال مع��ادل دوازده میلیون و هش��تصد هزار تومان 
 ب��رآورد اولیه و کارشناس��ی گردی��ده اس��ت. آدرس محکوم علی��ه: اصفهان، 
خ چهارباغ عباس��ی، خ سیدعلی خان، مجتمع س��یتی سنتر، پ109، فروشگاه 

پوش��اک ش��قایق. م الف/6581
فانی- مدیر اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/361 آق��ای مهدی نج��ارزاده و محمد بصیری ش��کایتی علیه آقای مس��عود 
رنجب��ر و کی��وان هایل مقدم مبن��ی بر کالهبرداری مطرح نموده که به کالس��ه 
565/90ک107 ای��ن ش��عبه ثب��ت و به وقت رس��یدگی روز یک ش��نبه مورخ 
90/7/3 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با التفات به مجهول المکان 
بودن نامبرده و به اس��تناد م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت 
مق��رر در این ش��عبه واق��ع در خیابان ش��هید نیکبخت اصفه��ان حضور به هم 
رس��اند. بدیهی اس��ت در صورت ع��دم حضور دادگاه تصمی��م مقتضی صادر 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/6559
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار
5/362 ش��ماره: 891426ب21 نظر به اینکه آق��ای محمدرضا خرم فرزند قنبر به 
اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع از طرف ش��عبه 21 بازپرسی 

دادسرای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضار به واسطه 
مجهول المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در ش��عبه 21 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاری دادسرای ناحیه 
3 بازپرس��ی 21 جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم 
حضور پس از گذش��ت مهلت مق��رر اقدامات قانونی در ای��ن خصوص به عمل 

خواهد آمد. م الف/6558
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
5/363 نظ��ر به اینکه مریم موس��وی محمدی فرزند مرتضی ب��ه اتهام تهدید- 
مزاحمت- تخریب- فحاش��ی حسب ش��کایت آقای بهمن وکیل از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 900743 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد ش��د. م الف/6557
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
5/364 نظر به اینکه آقای حس��ین خلیلی به اتهام ضرب و جرح با چاقو حسب 
ش��کایت آقای حمید ربیع فرزند احمد و عفت کوپایی فرزند حس��ین از طرف 
این دادس��را در پرونده کالسه 900542د/4 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای 
م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد ش��د. م الف/6556
دادیار شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/365 ش��ماره: 140400/43ب21 نظر به اینکه آقای ساالر عاقل پسند فرزند 
حمید به اتهام س��رقت خودرو از طرف ش��عبه 21 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 
اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجه��ول المکان بودن 
نامبرده میس��ر نش��ده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 
21 بازپرس��ی اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ جابر انصاری دادس��رای ناحیه 3 
بازپرس��ی 21 جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم 

حضور پس از گذش��ت مهلت مق��رر اقدامات قانونی در این خصوص به عمل 
خواه��د آم��د. م ال��ف/6555

غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
5/366 کالس��ه پرون��ده: 89-732 ش��ماره دادنام��ه: 223- 90/3/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 18 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم زهرا عقیلی 
به نش��انی اصفهان خ ش��ریف ش��رقی- کوی برادران خوان��دگان: 1- خانم 
صدیقه ذوالفق��اری مجهول المکان 2- علی کبیری به نش��انی اصفهان رهنان 
کوی بس��یج خواسته: الزام به انتقال س��ند رسمی خودرو گردشکار: با عنایت 
ب��ه محتویات پرون��ده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا، ضمن 
اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به 

ص��دور رای م��ی نمای��د.
رای قاضی شورا:

درخصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواسته الزام به 
انتقال سند رسمی خودرو پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 13-123ق96 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات وارده، با عنایت به محتویات پرونده، اس��تعالم به 
 عم��ل آم��ده از مرجع انتظام��ی درخصوص آخری��ن مالک خ��ودرو، مالحظه 
قولنام��ه های ارائه ش��ده از طرف خواهان، عدم حض��ور خوانده ردیف اول و 
مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انق��الب در امور مدن��ی و م��واد 10 و 219 و 220 و 223 و 
225 قان��ون مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده ردیف اول حضور در دفترخانه 
 اس��ناد رس��می و انتقال رس��می س��ند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای ص��ادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ واقعی ب��ه خوانده قابل 
واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقض��ای مهلت واخواهی 
قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. در 
ضمن درخصوص خوانده ردیف دوم باتوجه به اس��تعالم انجام ش��ده از راهور 

به اس��تناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد.
ترنج مهرگان- قاضی شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5/367 آق��ای محمداس��ماعیل منوچهری دارای شناس��نامه ش��ماره 8271 به 
شرح دادخواس��ت به کالسه 2231/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی 
حص��ر وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان بهم��ن منوچهری 
بشناس��نامه 14 در تاری��خ 1390/4/19 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه پسر و همسر به شرح 
ذیل می باش��ند: 1- آرش منوچهری به ش ش 2339 فرزند متوفی 2- ارشام 
منوچهری به ش ش 555 فرزند متوفی 3- محمداس��ماعیل منوچهری 8271 
فرزند متوفی 4- ش��کوه منوچهری اردس��تانی به ش ش 142 همس��ر متوفی 
والغی��ر. این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را یکمرتبه 
آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد ش��د. م الف/6649  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/368 شماره دادنامه: 9009973633300404 

شماره پرونده: 8909983633300904 
شماره بایگانی شعبه: 890930 

خواهان: خانم س��میه الری به نش��انی خمینی ش��هر جوی آباد خ شمس تبریزی 
کوچه 17 بهارس��تان پ15 منزل صفر علی الری خوانده: آقای حجت طهماسبی 
به نش��انی )فعال مجهول المکان( خمینی شهر منظریه خ مخابرات شهید نوروزی 
خ هدایت انتهای خیابان منزل اجاره ای حاج هاش��می )مستاجر( خواسته: مطالبه 
مهریه دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دعوی خانم س��میه الری فرزند صفرعلی به طرفیت آقای حجت 
طهماس��بی فرزند غالمحسین به خواسته مطالبه مهریه منقول براساس شاخص 
قیمت ها )به نرخ روز( به ش��رح سند نکاحیه استنادی به شماره 1727 صادره 
از دفترخان��ه ش��ماره 97 ثبت رس��می ازدواج حوزه ثبتی اصفه��ان دادگاه با 
توج��ه به محتویات پرونده و احراز رابطه مدیونیت اصحاب دعوی طی س��ند 
نکاحی��ه اخیرالذکر ب��ه تاریخ 1386/8/27 و نظر به اینک��ه خوانده هیچ گونه 
دفاع موثری که حاکی از برائت ذمه مش��ارالیه باش��د ارائه ننموده و دلیلی که 
مبی��ن و موید پرداخت مهریه مذکور به خواهان باش��د ارائه ننموده باس��تثناء 
اینکه خواهان اقرار نموده اس��ت به بذل 265 عدد سکه و 20 مثقال طال دارد 
که با کس��ر ادعای اخیر از خواس��ته دعوی خواهان را ثابت تش��خیص مستنداً 
ب��ه مواد 1284 و 1287 و 1102 و 1082 قانون مدن��ی و تبصره الحاقی ذیل 
م��اده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 هی��أت وزیران و رأی وحدت 
رویه ش��ماره 647- 1378/10/28 و م��واد 198 و 502 و 505 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مصوب 1379 حکم بر الزام خوان��ده به پرداخت مهریه 
 منق��ول ضم��ن کس��ر مابذل به ش��رح فوق از مهری��ه ادعایی ص��ادر و اعالم 
می نماید تا اقالمی که در س��ند صداقیه فوق الذکر تعیین به بهاء و تقویم شده 
باش��د و نقدی محسوب می گردد براساس جدول شاخص قیمت کاالی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران محاس��به و قس��مت غیر نقدی نیز )همچون 
طال و مس��کوکات( به ش��رحی که در س��ند نکاحیه قید ش��ده اس��ت در حق 
خواهان براس��اس ارزش عینی زمان تادی��ه پرداخت گردد. رای صادره غیابی 
اس��ت و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 
 مهل��ت بیس��ت روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

می باش��د. م الف/11314
نصری- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
5/369 نظ��ر ب��ه اینک��ه آقای وحی��د برفی آب س��ردی فرزند حمی��د به اتهام 
ای��راد ضرب و جرح عمدی، توهین و تخریب عمدی حس��ب ش��کایت خانم 
ملیح��ه کی خس��روی فرزند غالمرضا از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
900603د29 تح��ت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقام��ت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

ش��د. م الف/6554
پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/371 درخصوص پرونده کالسه 441/90ش19 خواهان قدرت ا... امیرحاجلو 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفیت علیرضا رمضانی تقدیم نموده اس��ت. 
 وق��ت رس��یدگی ب��رای روز چهارش��نبه م��ورخ 90/6/30 س��اعت 5 عص��ر 
تعیی��ن گردی��ده، با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
 ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جن��ب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره 
ی��ک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می ش��ود. م الف/6655 
مدیر دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 6 August 2011 سالمت

درمان  بهداشت،  وزارت  ایدز  اداره  رئیس 
دوم  موج  مجدد  بازگشت  از  پزشکی  وآموزش 
ایدز در میان جوانان به دلیل مصرف روانگردان ها 

خبر داد.
 از سوی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که برنامه 
اردوگاه های اجباری با برنامه های مبارزه با ایدز، 
تداخل دارد و شرایط مناسب برای اعتماد بیماران 
به سازمان هایی چون بهزیستی را از بین می برد. 

سازمان  عتیاد  ا کارشناس  مبیز  محضری،  کا
بهزیستی هرچند شروع مجدد موج دوم ایذر را 
تأیید نمی کند، اما برنامه اردوگاه اجباری را یک 
چون  سازمان هایی  فعالیت  با  تداخلی  برنامه 
می گوید:  و  می داند  ایدز  با  مبارزه  در  بهزیستی 
وقتی بیمار بداند که ممکن است دستگیر شود، 
همین  نمی دهد.  نشان  را  خودش  اصاًل  بنابراین 
مسأله باعث می شود که سازمان ها نتوانند بیماران 
و  مداوا  برای  که  در صورتی  کنند.  شناسایی  را 
جلوگیری از گسترش ایدز در کشور باید مدارا 

کرد و آرام آرام برنامه درمان را پیش برد.
ورود به جامعه زنان ایدزی سخت است

وزارت  ایدز  اداره  رئیس  صداقت،  همچنین 
در  ایدز  انتقال  موارد  افزایش  درباره  بهداشت 
ارتباطات جنسی  ازطریق  مبتالیان  زنان و شمار 
که  مسأله ای  می دهد؛  هشدار  نشده  محافظت 
گفته  به  می شود.  تأیید  هم  محضری  توسط 
محضری دسترسی به زنان مبتال به ایدز و معتاد 
به دلیل تابو بودن آن در جامعه، بسیار سخت تر 
که  خیابانی  زنان  درباره  را  مسأله  این  او  است. 
ترس از دستگیری دارند بیشتر می داند و آنها را 
شمار  به  جامعه  در  ایدز  پنهان  ناقالن  جمله  از 

می آورد.
مبارزه با ایدز اعتبار می خواهد

پیش از کامبیز محضری، صداقت، زنگ بی پولی 
به  بود.  درآورده  به صدا  را  ایدز  با  مبارزه  برای 
 ،90 سال  از  ماه  چهار  گذشت  با  گفته صداقت 

هنوز هیچ خبری از 55 میلیارد ریال مصوب برای 
کنترل ایدز نیست.

اختصاص  وی  اعتقاد  به  که  است  درحالی  این 
برنامه های  تمام  پاسخگوی  بودجه هایی  چنین 
بود.  نخواهد  بهداشت  وزارت  ایدز   اداره 
کنترل  برنامه های  اعتبارات  چند  هر  او  گفته  به 
ایدز نسبت به سال گذشته کاهش نیافته، اما باید 
توجه داشت که قسمت عمده این بودجه  صرف 
نظام  و  درمانی  مباحث  بیماران،  داروهای  تأمین 

مراقبت می شود. 
وی می گوید: این در حالی است که در برنامه های 
این  از  پیشگیری  به  که  است  آن  هدف  ایدز، 
سرمایه گذاری  زمینه  این  در  و  توجه  بیماری 
شود. در صورت اختصاص اعتبارات کافی، این 
مهم نیز محقق می شود. او البته در حالی پیشنهاد 
افزایش اعتبار را می دهد که در روزهای ابتدایی 
اول  ماهه  سه  اعتبارات  هنوز  سال  پنجم  ماه 
محضری  کامبیز  است.  نشده  ابالغ  جاری  سال 
که  دارد  اعتقاد  بهزیستی  اعتیاد  کارشناسان  از 
برنامه مبارزه با موج دوم ایدز به رغم تداخل ها، 
یابد،  افزایش  بودجه  اگر  و  می رود  را  خود  راه 

می توان به برنامه ها امیدوار بود.
اعالم مجدد شروع موج سوم ایدز

هرچند زنگ شروع موج سوم ایدز در سال های 
تحقیقات  مرکز  رئیس  محرز،  مینو  توسط  پیش 
ایدز ایران به صدا درآمده بود، اما دوباره توسط 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  ایدز  اداره  رئیس 

آموزش پزشکی به صدا درآمده است.
وزارت  ایدز  اداره  رئیس  صداقت،  گفته  به 
بهداشت این موج بیشتر از هرکسی زنان را نشانه 
رفته است. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با 
افزایش  بر  مبنی  موجود  از شواهد  نگرانی  ابراز 
ارتباطات  طریق  از  ایدز  به  ابتال  موارد  تعداد 
جنسی محافظت نشده و همچنین افزایش انتقال 
بیماری میان زنان، از تأکید برنامه سوم کشوری 

الگوهای جدید  به  بر لزوم توجه  ایدز  با  مبارزه 
انتقال این بیماری و همچنین توجه به برنامه های 
بازگشت  از  پیشگیری  منظور  به  آسیب  کاهش 
صداقت  عباس  می دهد.  خبر  ایدز،  دوم  موج 
سوم  برنامه  در  شده  اتخاذ  تدابیر  به  اشاره  با 
این  با  مبارزه  و  پیشگیری  برای  ایدز  کشوری 
استراتژیک  برنامه  سومین  در  می گوید:  بیماری، 
ایدز همچنان بر لزوم توجه به برنامه های کاهش 
مصرف کنندگان  در  برنامه ها  این  ادامه  و  آسیب 

تزریقی مواد مخدر تأکید شده است.
الگوهای جدید انتقال ایدز

بر  مبنی  ایدز  کشوری  سوم  برنامه  بر  صداقت 
الگوهای جدید انتقال ایدز مانند انتقال از طریق 
در  جنسی  ارتباطات  به ویژه  جنسی  ارتباطات 
سوءمصرف کنندگان مواد روانگردان، توجه ویژه 
به زنان آسیب پذیر و جوانان و نوجوانان، توجه 
مصرف  شیوع  و  بیماری  انتقال  الگوی  تغییر  به 
مواد روانگردان تأکید می کند و می گوید بر این 
این  در  همکار  سازمان های  هماهنگی  با  اساس 
با  بیماری  این  از  پیشگیرانه  برنامه های  برنامه، 

شدت بیشتری پیش خواهد رفت.
ارتباطات جنسی محافظت نشده

ایدز  آغاز موج سوم  از  نگرانی  ابراز  با  صداقت 
به دنبال تغییر الگوی انتقال این بیماری و توجه 
نگرانی ها،  این  به  ایدز  کشوری  سوم  برنامه 
آن  از  حاکی  شواهد  حاضر  حال  در  می گوید: 
ارتباطات  طریق  از  ابتال  موارد  تعداد  که  است 
است.  افزایش  حال  در  نشده،  محافظت  جنسی 
از طرف دیگر شواهدی نیز وجود دارند که نشان 
می دهند انتقال بیماری میان زنان در حال افزایش 
است. این مباحث زنگ خطری است برای آغاز 
موج سوم بیماری ایدز. بر این اساس پیشگیری 
اهداف  از  یکی  بیماری  این  موج سوم  وقوع  از 
ایدز  کشوری  سوم  برنامه  در  شده  پیش بینی 

است.

گزنه 

هنگام سحر از خوردن غذاهای خشک 
بپرهیزید 

آیا شما هم به اختالل دو قطبی 
مبتال هستید؟

اختالل دو قطبی عامل اصلی نوسانات خلقی است که شدت این 
نوس��انات بسته به درصد بیماری از انواع خفیف و متوسط گرفته 
تا ش��دید درجه بندی می شوند و اغلب به روابط شخصی بیمار با 

دیگران آسیب وارد می کند.
اگر فردی به این اختالل مبتال باش��د مراحل مختلفی از نوسانات 

خلقی را تجربه می کند که به قرار زیر است:
-  مانیا )ش��یدایی(: در این مرحله مبتالیان ب��ه اختالل دو قطبی 
احس��اس شدیدی و فوق العاده ای از سرخوشی و شادمانی دارند. 
سطح انرژی آنها بسیار باالس��ت و با سرعت حرف می زنند. آنها 
در این وضعیت دیدگاه فوق العاده ای نس��بت به خودشان دارند و 
ممکن اس��ت به نظر دیگران خیلی خوب باشند، اما به زودی این 
حال��ت فوق العاده افول می کند و اف��راد مانیا به زودی این برتری 

خود را از دست می دهند.
- هیپومانی��ا: این مرحله نیز ش��بیه به مرحله قبلی اس��ت، با این 
تفاوت که ش��دت عالئم به اندازه حالت مانیا نیست. هرچند این 
مرحله هر روز وجود ندارد، اما می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات 

اشتباه شود.
-  افس��ردگی: این نوع از افس��ردگی با اختالل معمول افسردگی 
فرق دارد. نوع افس��ردگی ک��ه مبتالیان به اختالل دو قطبی تجربه 
می کنند از نظر تحریک پذیری، احساس گناه، احساس بی ارزشی 

و از دست دادن کامل انرژی، بسیار شدیدتر است.
- عالئ��م تركیب��ی: مبتالیان به اختالل دو قطبی ممکن اس��ت به 
انواع خطرناک تری از نوس��انات خلقی دچار ش��وند، تا جایی که 

حتی اقدام به خودکشی کنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی مدگورو مهم ترین عواملی که می توانند 
موجب بروز اختالل دو قطبی ش��وند، شامل تغییرات در الگوهای 
خ��واب، برنامه ریزی ه��ای آش��فته و نامنظم، تغییرات در س��طح 
انرژی، اف��زودن داروهای گوناگ��ون به رژیم داروی��ی، تغییرات 
فصلی، تغییرات در روابط جنس��ی، مص��رف کافئین، مواد مخدر 
یا الکل، تغییر در احس��اس عزت نفس، تغیی��ر در توان تمرکز و 
متوقف کردن مصرف داروهایی که برای درمان این اختالل تجویز 

شده اند.
یکی از بهترین راه های کنترل این اختالل، یادداشت کردن شرایط 
و تغیی��رات روان��ی و اف��ت و خیزهای خلقی اس��ت. این کار با 
همراهی یک پزش��ک متخصص به مرات��ب بهتر انجام می گیرد و 
به ش��ما کمک می کند آس��ان تر عامل ایجاد کنن��ده این تغییرات 
را بیابی��د ت��ا به موقع و با مصرف داروی مناس��ب، از ش��دت آن 

پیشگیری کنید.

افزایش رشد سرطان در جهان
 دبیر شبکه پژوهش سرطان کشور گفت: با وجود کنترل بیماری های
افزایش  تمام کشورها در حال  عفونی، وضعیت رشد سرطان در 

است.
زنده دل، دبیر شبکه پژوهش سرطان کشور ضمن بیان این مطلب 
افزود: جنس سرطان های کشور ما متفاوت از کشورهای اروپایی 
نتایج  و  ها  توصیه  توان  نمی  راحتی  به  اساس   این  بر  و  است 

تحقیقات آن کشورها را در  کشورمان پیاده کرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال سرطان معده، مری و سرطان های 
از کشورهای غربی  بیشتر  ما  به نوعی در کشور  دستگاه گوارش 
است و در آنجا عمده پژوهش ها در زمینه سرطان های پستان و 

پروستات که در آن مناطق شیوع بیشتری دارد است.
وی با تأکید بر این که برای کنترل و جلوگیری از روند  رو به افزایش 
سرطان ها باید زیر ساخت های مناسب ایجاد و پژوهش های ملی 
دالیل  به  داشت:  اظهار  یابد،  توسعه  راستا  این  در  المللی  بین  و 
مختلف منطقه شرق استان گلستان، چند سالی است که مورد توجه 
محققان و دانشمندان داخلی و بین المللی قرار گرفته و خوشبختانه 
میزبانی خوب دانشگاه علوم پزشکی استان  گلستان و بستری که 
در شهرستان گنبدکاووس ایجاد شده ، موجب شده تا  حرف های 
جدیدی - در زمینه سرطان- بزنیم که برخی از آنها در دنیا سابقه 

نداشته و تنها خاص نتایج تحقیقاتی درا ین مناطق است.
وی با اشاره به سفر هیأتی از کشورهای آمریکا وچین  به این استان 
المللی به این منطقه آمده و  اضافه کرد: همکاران و محققان بین 
قرار است برنامه ای برای پیشگیری از سرطان مری انجام دهند که 
این برنامه در نوع خود بی سابقه است و امید است این پژوهش به 
نتیجه برسد و بتوان سرطان مری را در گنبدکاووس  و شرق استان 

که منطقه پر خطر سرطان مری است، تحت کنترل آورد.
زنده دل یادآور شد:  اگر قرار است اقدامی در زمینه سرطان انجام 
سیستم  اینکه  بر  عالوه  گیرد،  صورت  مردم  برای  کاری  و  شود 
درمانی کشور باید توسعه یابد، پیشگیری از مراجعه  افراد با تومور 
برنامه  آن  برای  باید  که  است  اساسی  طرح  پیشرفته،  سرطان  و 

ریزی کرد.
در  ها  سرطان  این  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  داشت:  بیان  وی 
کشورهای غربی زیاد نیست، بستر آن هنوز فراهم نیست و مجبور 
هستیم سال های طوالنی ابتدا در خصوص این سرطان ها مطالعه 
 کنیم که  باید این سال ها را به حداقل برسانیم و به زودی به نتیجه ای
برسیم که بستر و پیشگیری بسیار خوبی را برای مردم منطقه رقم 

بزنیم.

چای بر سرعت اثربخشی 
استامینوفن در کاهش سردرد

مؤثر است
محسن حجت، مربی گروه داخلی دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات 
علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( مطالعه ای را با هدف 
بررسی اثر مصرف چای بر بهبود اثربخشی استامینوفن انجام داده است. 
برای انجام این مطالعه، 120 بیمار با شکایت از سردرد که به بیمارستان 
 شهید مطهری شهرستان جهرم مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. 58 بیمار
به عنوان گروه آزمایش ابتدا یک لیوان چای نوشیدند و پس از گذشت 
20 دقیقه یک قرص 325 میلی گرمی اس��تامینوفن به آنها داده شد و 
62 بیم��ار نیز در گروه کنترل ابتدا یک لی��وان آب گرم به جای چای 
می نوشیدند و پس از 20 دقیقه به آنها نیز یک قرص 325 میلی گرمی 

استامینوفن داده شد. 
نتایج نش��ان داد که مص��رف چای قبل از دریافت اس��تامینوفن به 
صورت معنی داری ش��دت درد را در گروه آزمایش نسبت به گروه 
کنترل کاهش داد، به عالوه بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر 
س��ن و جنس��یت نبود. این پژوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به 

چاپ رسیده است.

ضرباننسخه گیاهی

گزنه گیاهي است که از دوران ماقبل تاریخ 
نیز وجود داش��ته  و م��ردم آن زمان از آن 
براي تغذیه استفاده مي کردند و از خواص 
درماني آن اطالع داش��ته ان��د. جالینوس 
حکیم ک��ه در قرن دوم می��الدي زندگي 
مي کرده، آن را براي رفع س��رماخوردگي 
و بیماری دس��تگاه تنفسي به کار مي برده 
است. گزنه گیاهي است علفي و چند ساله 
که ساقه آن چهارگوش بوده و به طور قائم 
ت��ا ارتفاع یک متر باال م��ي رود. این گیاه 
در خراب��ه ها،  باغ ه��ا و نقاط مرطوب که 
چهارپای��ان از آن عبور مي کنند، به حالت 
خودرو مي روید. ریش��ه این گیاه خزنده 
بوده و در ناحیه اي که سبز مي شود کم کم 
تمام منطق��ه را فرا مي گیرد. تخم آن نرم، 
ریز و تیره رنگ و مانند تخم کتان اس��ت. 
قسمت مورد اس��تفاده این گیاه برگ هاي 

تازه، ریشه، شیره و دانه آن است .
تركیبات ش��یمیایي: گزن��ه داراي تانن، 
لسیتین،  اس��ید فورمیک، نیترات پتاسیم و 
کلسیم، ترکیبات آهن، ویتامین C و نوعي 
گلوکوزید است که پوست را قرمز مي کند. 
از سرشاخه هاي این گیاه ماده قرمز رنگي 

به نام اورتي سین استخراج مي شود.
خ��واص دارویي: گزنه از نظر طب قدیم 

ایران، گرم و خشک است.
 گزنه مو را تقویت کرده و از ریزش موي 
سر جلوگیري مي کند، حتي در بعضي از 

مورد موي سر دوباره مي روید. 
 براي براق شدن و جال دادن به موها بعد 

از شستش��وي س��ر، موها را با چاي گزنه 
ماساژ دهید.

 دستگاه هاضمه را تقویت مي کند.
 ادرار را زیاد مي کند.

 براي درمان بیماري قند مفید است. 
 ترش��ح ش��یر را در زن��ان ش��یرده زیاد 

مي کند.
 اخالط خوني و بیماري هاي پوس��تي را 

برطرف مي کند.
 در درمان کم خوني مؤثر اس��ت و تعداد 

گلبول هاي قرمز را زیاد مي کند.
 اگر در ادرار خون وجود داش��ته باش��د، 

گزنه آن را برطرف مي کند.
   گزنه عرق آور است.

 پاک کنن��ده اخالط س��ینه، ریه و معده 
است.

 نیروي جنسي را تقویت مي کند.
 گرفتگی هاي کبدي را رفع مي کند.

 براي از بین بردن زگیل، ضماد برگ هاي 
تازه آن را روي زگیل بمالید.

 براي پاک کردن مثانه، رفع عفونت مثانه 
و دفع سنگ از مثانه برگ گزنه را همراه با 

ریشه شیرین بیان دم کنید و بنوشید.
 براي التیام زخم ها و زخم هاي سرطاني 
از ضم��اد تخ��م گزنه مخلوط با عس��ل 

استفاده کنید.
 براي برطرف کردن کهیر از جوش��انده 

گزنه به مقدار سر فنجان در روز بنوشید.
 درد نقرس را کاهش مي دهد.

 ناراحتي هاي کلیه را برطرف مي کند.
 ضم��اد آن درد عضالن��ي را برط��رف 

مي کند.
 کرم معده و روده را مي کشد.

 درمان کننده بواسیر است.
 ب��راي برطرف ک��ردن درد رماتیس��م، 

برگ هاي تازه آن را روي پوست بمالید.
مض��رات: گزنه اگر بیش از حد اس��تفاده 
 شود، ممکن است براي روده ها و کلیه ها
مضر باش��د، بنابراین بهتر اس��ت با صمغ 
عربي و کتیرا خورده شود. مقدار مصرف 
بیش از 10 گرم در روز، ممکن است باعث 
بند آمدن ادرار شود . زنان باردار و کودکان 

باید از مصرف آن خودداري کنند.

یک متخصص تغذیه گفت: هنگام سحر از 
خوردن غذاهای خشک نظیر کوکو سبزی، 
کوکو سیب زمینی، کتلت و گوشت های سرخ 
 شده همچون کباب کوبیده، جوجه کباب

و ماهی خودداری کنید.
به گزارش ایسنا، عباس شجاعی با بیان این 
مطلب افزود: این غذاها به همراه غذاهایی 
که ادویه زیادی دارند، باعث عطش زیاد و 
ترش کردن معده می شوند. این متخصص 
اظهار داشت: تمام روزه داران، به خصوص 
آنهایی که دچار بیماری های گوارش��ی و 
معده هس��تند، س��عی کنند از خوردن این 
غذاها پرهیز کنند و یا از لیمو ترش، ماست 
و سبزی خوردن در کنار این غذاها استفاده 

نمایند. 

وی بی��ان کرد: ب��رای پیش��گیری از بروز 
ناراحتی های گوارشی و سوزش سر معده، 
باید از مص��رف زیاد غذاهای ش��یرین و 
چرب مانند زولبیا و بامیه در سحر یا افطار 

پرهیز کنند. 
شجاعی افزود: مصرف سس مایونز، خامه، 
سوسیس و کالباس نیز در سحری یا افطاری 
مناسب نیست، زیرا این غذاها زمینه بروز 
ناراحتی های گوارش��ی نظیر ترش کردن 

معده را فراهم می کنند. 
وی تأکید کرد: نوشیدن شش تا هشت لیوان 
آب در فاصله افطار تا سحر، بسیار مناسب 
است. برای پیشگیری از احساس تشنگی 
در طول روز، لیمو ترش تازه در پایان وعده 

سحری مصرف شود.

نقش زنان درموج سوم ایدز چیست؟

نکته

دیابتی های روزه دار  مایعات فراوان بنوشند

دیابتی های روزه دار از فاصله افطار تا 
سحر 7 تا 8 لیوان آب بنوشند.

زاده، خلی��ل  حس��ین  س��عید   دکت��ر 
فوق تخصص غدد و متابولیسم ضمن 
بی��ان این مطلب، گفت: ش��رایط روزه 
داری در افراد دیابتی  بر حسب مرحله 
 بیم��اری و اینکه چ��ه دارویی مصرف

می کنند متفاوت است.
وی ادامه داد: افرادی که برخی از داروهای 
 قن��د و یا انس��ولین اس��تفاده می کنند،

نمی تواند روزه داری کنند.
دکتر خلی��ل زاده افزود: در صورتی که 
فرد دیابتی ازداروهای کنترل کننده قند 
خون همچ��ون متفورمین وی��ا آکاروز 
اس��تفاده می کند می توان��د روزه داری 
کن��د و از ط��رف دیگ��ر ام��کان روزه 
گرفتن برای سایر دیابتی ها امکان پذیر 
نیس��ت، چراکه قطع دارو درطول روز 

برای این بیماران مضر است.
وی ب��ا تأکی��د بر کنترل قن��د خون در 

دیابت��ی ها تصری��ح کرد: کنت��رل قند 
خون در افراد دیابت��ی فوق العاده مهم 
و حیاتی است، به طوری که بعضًا قند 
خونش��ان افزایش پی��دا می کند و خود 

متوجه افزایش قند خونشان نیستند.
یادآورش��د:  تخص��ص  ف��وق  ای��ن 
افرادی که انس��ولین النت��وس و یا بیزا 
 اس��تفاده می کنن��د، م��ی توانن��د روزه 

بگیرند.
این فو ق تخصص غدد و متابولیس��م 
توصی��ه کرد: بیماران ایس��کیمی قلب، 
مبتالیان به فشارخون و دیابتی ها اصاًل 

نبایست روزه بگیرند.
وی توصیه کرد: در صورت روزه داری 
یک ش��خص دیابتی توصیه می شود در 
وعده س��حر همان وع��ده ناهار و یک 
می��ان وعده )میان وعده ای که در طول 
روز در روزهای غیر از رمضان مصرف 
می کرده است( مصرف کرده و در وعده 
افطار می تواند از یک وعده صبحانه و 
نصف ش��ام و با نظر متخصص تغذیه  

استفاده کند.
وی ضم��ن تأکید بر اجتناب از مصرف 
زیاد م��واد غذایی پروتئین��ی در وعده 
س��حر خاطرنش��ان س��اخت: مصرف 
زیاد این م��واد غذایی س��بب افزایش 
تش��نگی در طول روز می ش��ود. وی 
کاهش مصرف قندهای س��اده، افزایش 
قندهای پیچیده ) نان های س��بوس دار 
و حبوبات و غیره( میوه و س��بزیجات، 
مایعات کافی و مصرف ماست در وعده 
ه��ای غذایی  را از دیگر موارد مهم در 
 تغذیه این بیماران در ماه رمضان عنوان 

کرد.

با  گرم  شدن هوا، نوش��یدن یک لیوان آب یا آبمیوه خنک لذت بخش 
اس��ت، به خص��وص اگر این آبمیوه خانگی و از می��وه  های تازه تهیه 
شده باشد.خالصه بازار آبمیوه  ها با  گرم  شدن هوا داغ  تر می  شود، اما 
م��ی  دانید آبمیوه  های مختلف از نظر خاصیت چه تفاوتی با هم دارند 
یا بهتر اس��ت بگوییم چه آبمیوه  ای برای چه کس��ی توصیه می  شود؟ 
پاسخ به این س��ئوال همان چیزی است که می  خواهیم در این مطلب 

به آن بپردازیم. 
آب انبه

انبه از منابع بس��یار عالی بتاکاروتن به حس��اب می  آی��د، یعنی همان 
عاملی که رنگ نارنجی را به این میوه داده است. شاید باور نکنید، اما 
100 گرم از این میوه 2000 میکروگرم بتاکاروتن دارد، بنابراین کسانی 
که دچار کمبود ویتامین A هستند، کم  خونی دارند و به دفعات دچار 
سرماخوردگی و انواع عفونت  های دیگر می  شوند، بهتر است که آب 

این میوه را در هفته چند بار میل کنند.
آب گریپ  فروت

در میان مرکبات، بیشترین مقدار پتاسیم را گریپ  فروت دارد، به همین 
دلیل خوردن آن به بیماران فش��ارخونی توصیه می  شود، زیرا دریافت 
این ماده معدنی به تنظیم فشارخون کمک  می  کند و می  تواند از شدت 
آن بکاه��د. قند موج��ود در این میوه از نوع فروکتوز اس��ت، بنابراین 
دیابت��ی  ها نیز می  توانند برای رفع عطش خود، از آب این میوه بدون 

هیچ نگرانی  ای استفاده کنند.
آب سیب

مطالعه های بس��یاری درباره مصرف سیب و آب آن ثابت کرده   اند که 
وجود آنتی  اکس��یدانی به نام »کوئرستین« آن، میزان کلسترول بد خون 
را پایین می  آورد و به این ترتیب احتمال ابتال به بیماری  های قلبی و 
س��کته نیز به میزان قابل  مالحظه  ای کم می  شود، بنابراین اگر آب این 
میوه را برای کس��ی که س��ابقه بیماری قلبی دارد تهیه می  کنید، قدمی 

مثبت در جهت بهبود وضعیت جسمانی  اش برداشته  اید.
آب هندوانه

رن��گ قرمز هندوان��ه و آب آن به دلیل وجود ترکیب��ی به نام لیکوپن، 
خاصیت آنتی  اکسیدانی دارد. نتایج تحقیقات نشان داده  اند که مصرف 
روزانه هندوانه می  تواند از بروز سرطان پروستات در آقایان پیشگیری 
کند. پس بهتر است که مردان خانواده در فصل تابستان که فصل این میوه 
 است، دم را غنیمت بشمارند و آب این میوه را به سایر آب میوه  های

خانگی ترجیح دهند.

آب پرتقال
پرتقال یکی از منابع عالی ویتامین C است، بنابراین خوردن آب آن نیز 
می  تواند مق��دار قابل  مالحظه  ای از این ویتامین محلول در آب را به 
بدن برساند. جالب است بدانید که محققان معتقدند که با خوردن یک 
پرتق��ال در روز، بدن دو براب��ر نیاز روزانه ویتامین C دریافت می  کند. 
اگر پرتقال قرمز یا به اصطالح خونی است، به میزان قابل  مالحظه  ای 

بتاکاروتن یا پیش  ساز ویتامین A نیز خواهد داشت. 
 پس برای تقویت سیس��تم دفاع��ی بدن تان گاه��ی آب پرتقال و اگر
کم  خون هس��تید، آب پرتقال خونی را که ب��ه جذب آهن دریافتی از 

سایر مواد غذایی کمک می  کند، بنوشید.
آب آناناس

یادت��ان باش��د که آناناس از منابع ویتامین C اس��ت، ب��ه طوری که با 
خوردن 100 گرم از آن، 25 درصد از نیاز روزانه به این ویتامین تأمین 
می ش��ود. در ضمن، این میوه دارای آنزیمی به نام »بروملین« است که 
 پالک  های خونی را حل   می  کند و به این ترتیب می  تواند کبودی  های

حاص��ل از ض��رب دیدگ��ی و جراح��ت را برطرف کند. ب��ه عالوه، 
ویتامین C موجود در آن هم می  تواند دوره ترمیم زخم  ها را سرعت 

ببخشد.
آب انگور

این نوشیدنی سرش��ار از پتاسیم است، مطالعه ها نشان داده  اند که در 
ه��ر 100 گرم انگور ، 210 میلی  گرم از این م��اده معدنی وجود دارد، 
بنابراین مصرف مرتب آن می  تواند تنظیم  کننده فش��ارخون باشد. این 
میوه دارای آنتی  اکسیدانی به نام »آالیژیک اسید« است که دریافت آن 
در هفته می  تواند احتمال ابتال به سرطان را به خصوص در محیط  هایی 

که آلودگی هوا وجود دارد، کم کند.
فقط یادتان باشد كه:

ی��ک لیوان آبمیوه هم کال��ری دارد، بنابراین در خوردن آن زیاده  روی 
نکنید و به صرف این که س��هم بیشتری از آن را آب تشکیل می  دهد، 
هر چند لیوان که دوس��ت داش��تید ننوش��ید.تا آن جا که می  توانید به 
آبمیوه ش��کر اضافه نکنید، زیرا به اندازه کافی قند دارد. آبمیوه را تازه 

به تازه تهیه  و میل کنید تا بیشترین مواد مغذی را دریافت کنید.
وقتی آب  میوه گرفته می  ش��ود، مق��داری از خواص میوه کاهش پیدا 
م��ی  کند، زیرا با هر فرآیندی که روی ماده غذایی به انجام می  رس��د، 
مقداری از ارزش تغذیه  ای آن کاسته می  شود.در میان آبمیوه  های باال، 
آب انگور بیشترین و آب گریپ  فروت و بعد از آن آب پرتقال کمترین 
 میزان کالری را دارند، آن هم به دلیل میزان قند طبیعی که در این میوه  ها

موجود است.

بازار داغ آبمیوه ها در تابستان
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ورزش

پویول: 
مالدینی الگوی 
من بود

بوناچيچ: 
سپاهان 
تیم تدافعي نیست

پائولو مالدینی همیشه یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
خواهد بود. او در 25 سال حضورش در میالن افتخارات بسیاری 
با این تیم کس��ب کرد. او در س��ال 2009 و در سن 41 سالگی از 
دنیای فوتبال خداحافظی ک��رد. مالدینی که هم اکنون در آمریکا 
به س��ر می برد در تمرینات تیم فوتبال بارسلونا که در این کشور 
اردوی تدارکاتی پیش فصل خود را بر پا کرده است حضور یافت 
و با کارلس پویول کاپیتان این تیم نیز مالقاتی داش��ت. پویول در 
مورد این مالقات می گوید:« با بهترین مدافع تاریخ فوتبال جهان 
تمرین ک��ردم. پائولو مالدینی الگوی من بود.« پویول یک س��ال 
پس از این که مالدینی شش��مین عنوان قهرمانی اش با میالن در 
اسکودتو را کسب کرد وارد تیم بزرگساالن بارسلونا شد. کارلس 
پویول درخصوص مصدومیتش نیز گفت: آسیب دیدگي من یک 
مصدومیت تازه نیست و از سال ها پیش با من همراه بوده است. 
بای��د با حوصله و منطق با آن مبارزه کنم و اگر بار دیگر و بدون 
توجه به دستورات پزشکان وارد میدان شوم ممکن است اتفاق تلخ 
دیگري برایم رخ دهد. وي افزود: پزشکان بارسلونا وقت زیادي 

براي معاینه زانوي من گذاشته اند و نمي خواهم آنها را ناامید کنم.

لوکا بوناچیچ پس از تس��اوي تیمش برابر استقالل اظهار داشت: 
نتیج��ه یک بر یک نتیجه واقعي این مس��ابقه ب��ود. در نیمه اول 
استقالل تیم برتر میدان بود اما در نیمه دوم با تغییراتي که ایجاد 
کردیم سپاهان بهتر بازي کرد و اگر فرآیند کل بازي را ببینیم یک 
بر یک نتیجه عادالنه واقعي این دیدار بود. وي در پاسخ به سؤال 
دیگري مبني بر این که آیا امس��ال هم مثل دفعه قبل از س��پاهان 
معمولي تیمي ایده آل خواهید ساخت: به سپاهان نیامده ام که جادو 

کنم، با گذر زمان تیم بهتر مي شود. 
دوس��ت دارم پل��ه پله جلو برویم. وي ادامه داد: س��ال گذش��ته 
بازیکنان باکیفیت تري نس��بت به امسال داش��تیم اما اعتقاد دارم 
س��پاهان مي تواند موفقیت سال گذش��ته را تکرار کند. بوناچیچ 
در پاس��خ به این سؤال که چرا سپاهان در غیاب محرم نوید کیا 
نمي تواند انتظارات را برآورده کند گفت: تاکید مي کنم که محرم 
بازیکن خوبي است اما من مربي   هستم که از 18 بازیکن استفاده 
مي کنم و کسي نیستیم که به خاطر نبودن توره و رحمتي التماس 
و گریه کنم. سه چهار بازیکن جوان داریم که تالش مي کنم آنها 

را براي آینده سپاهان بسازم.

فن در سار 40 ساله در دوران حرفه ای اش عالوه بر تیم ملی 
هلند در تیم های آژاکس، یوونتوس، فوالم و منچس��تریونایتد 
نیز بازی کرد. ادوین فن در س��ار، دروازه بان باتجربه هلندی، 
با انجام دو دیدار دوستانه که در هر دو آنها به پیروزی رسید، 
در دیدارهای دیش��ب، فن در س��ار ابتدا با تیم آژاکس 1995 
)تیمی که قهرمان چمپیونزلیگ ش��ده بود( موفق شد 1-0 تیم 
ملی هلند 1998 را شکس��ت ده��د. در این دیدار مارک اوور 
مارس، س��تاره سابق آرس��نال، تک گل آژاکسی ها را به ثمر 
رس��اند. در دیدار دوم، تیم رویایی فن در سار که هدایت آن 
را س��ر الکس فرگوسن برعهده داش��ت، موفق شد تیم فعلی 
آژاک��س را 2-1 مغل��وب کن��د. در تیم  رویایی فن در س��ار 
بازیکنان��ی مانند رایان گیگز، وین رون��ی، نمانیا ویدیچ، ریو 
فردیناند، دنیس برگ کمپ، لوئیس ساها و درک کوئیت بازی 
کردند.  فان در س��ار، یکی از بازیکنان محبوب یونایتد بود و 
در مصاحب��ه های قبل از دی��دار خداحافظی خود اعالم کرده 
ب��ود  که بع��د از خداحافظی از دنیای فوتبال در پس��ت های 

مدیریتی در یونایتد به فعالیت مشغول خواهد شد.

نفر به نفر با بازیکنان حساس ترین دیدار هفته اول لیگ یازدهم  خبر

بيسبال اصفهان هم حامی پيدا کرد
پس از انتقال هیأت بیس��بال به کمیت��ه ورزش های چندگانه وانتصاب 
وحی��د باطنی به عنوان رئیس این کمیته، به تازگی کمیته بیس��بال برای 
این تیم در اس��تان اصفهان اسپانسر جدید جذب کرد.تا پیش از این تیم 
بیسبال استان اصفهان تحت حمایت هیأت فعالیت می کرد اما ازاین پس 
این تیم با نام اسپانسر جدیدش یعنی لوله پلیمر اسپادانا به فعالیت  خود 
ادامه می دهد. به ظاهر شرکت های صنعتی به سرمایه گذاری در بخش 
ورزش تمایل بیش از پیش پیدا کرده اند وهرروز شاهد سرمایه گذاری 

این شرکت ها به روی یکی از تیم های ورزشی استان هستیم.

بازیکن ماهان بهترین بازیکن
 شب اول جام رمضان کویت

در شب اول جام الروضان کویت بازیکن تیم فوالد ماهان به عنوان بهترین 
بازیکن روز اول شناخته شد. در شب اول رقابت های جام رمضان کویت 
معروف به جام الروضان تیم شاهد که از حسین طیبی ، اصغر حسن زاده 
و وحید قاسمی بازیکنان تیم فوالد ماهان در ترکیب خود استفاده می کرد ، 
برابر تیم الکویتیه االستثمار با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. این در حالی 
اس��ت که نمایش بازیکنان تیم فوالد ماهان در این بازی ضمن ایجاد شور 
و هیجان در میان تماشاگران موجب شد تا حسین طیبی بازیکن جوان تیم 
فوالد ماهان در ش��ب اول این رقابت ه��ا به عنوان بهترین چهره روز اول 

شناخته شود.

نجف آباد، قطب رشته وزنه برداري 
استان اصفهان است

رئیس هیات وزنه برداري نجف آباد گفت: این شهرستان قطب رشته وزنه 
برداري در استان اصفهان است به طوري که بیشتر وزنه بردران استان از نجف 
آباد هستند. امید سالدورگر گفت: در سال گذشته وزنه برداران این شهرستان 
75 مقام استاني کسب کردند و از 42 نفر اعزامي استان به مسابقات قهرماني 
کش��ور 30 نفر از نجف آباد بودند. وي با اش��اره به این که نزدیک به 200 
ورزشکار به صورت حرفه اي در رشته وزنه برداري در نجف آباد فعالیت 
مي کنند، افزود: این ورزشکاران در چهار کانون ورزشي فعالند. سالدورگر 
به برگزاري کارگاه هاي آموزشي اشاره کرد و گفت: سال گذشته 23 کارگاه 
ورزشي براي وزنه برداران این شهرستان برگزار شد. وي با بیان این که سال 
گذشته هیات وزنه برداري نجف آباد به عنوان هیات نمونه استان معرفي شد 
، افزود: یک س��ند راهبردي براي هیات وزنه برداري شهرستان تنظیم شده 
است. به گفته وي،اهدافي مانند تثبیت هیأت وزنه برداري نجف آباد به عنوان 
قطب اول استان اصفهان، دستیابي به مدال هاي استاني و جهاني و احداث 

سالن وزنه برداري در نجف آباد در این سند پیش بیني شده است.

بنویسيد خليج فارس، بخوانيد ایرانسل!
همه چیز خیلی س��اده اتفاق افتاده اس��ت. برای یک قرارداد تبلیغاتی 2/6 
میلیارد تومانی ، ایرانس��ل اسپانسر اول لیگ حرفه ای ایران می شود و در 
تبلیغات تلویزیونی خود از نام جام ایرانسل برای مسابقاتی استفاده می کند 
که نامش گذاش��ته شده است » خلیج فارس« . نامی مقدس برای ایرانیان 
که مدت هاس��ت بسیاری از کشورهای عربی برای تغییرنامش دندان تیز 
کرده اند. این خبر خیلی زود با واکنش رسانه ها و فوتبال دوستان مواجه 
می شود تا حجت االسالم علیپور در گفتگو با خبرآنالین توضیحاتی در 
این زمینه بدهد:» ما همه سربرگ ها ، آرم مسابقات و مدارک لیگ حرفه 
ای مان به اسم خلیج فارس است و در حقیقت این نام ، نام معنوی لیگ 
ماس��ت اما از این پس ایرانس��ل هم به عنوان اسپانسر اصلی لیگ در کنار 

ما خواهد بود.«

اصفهان آماده ميزبانی 
کانچوکن جيمی دوری است

رئیس سبک کن شین کیوکوشین استان اصفهان گفت: استان اصفهان دارای 
پتانس��یل های باالیی در کاراته اس��ت که می تواند در جهان مطرح شود. 
علیرضا فدایی ادامه داد: شهر و استان اصفهان ازبسیاری جهات دردنیا مطرح 
شده ولی پتانسیل های رشته های رزمی هنوزهم قابلیت های زیادی دارد 

که نادیده گرفته می شوند.
وی با اشاره به این که سبک کن شین کیوکوشین فعال در 12 استان نماینده 
فعال دارد، بیان داشت: در حال حاضر این سبک درشهرهای اصفهان، نجف 
آباد، یزدانشهر، کاشان و گلپایگان تعلیم داده می شود و جا دارد درهمه نقاط 
استان این رشته را به عالقه مندان تدریس کرد. فدایی همچنین درخصوص 
تاریخچه این سبک اظهارداشت: بنیانگذاران سبک کانچو کن جیمی دوری 
است که ازشاگردان ارشد کانچو اویاماست و بعد ازاو اقدام به تاسیس سبک 

کن شین کیوکوشین کرده است.
وی درادامه تصریح کرد: کنجی میدوری یکی ازابرقدرت های کیوکوشین 
درجهان اس��ت که با س��نگین وزن ترین قهرمانان جهان به مبازه پرداخت 
وبا ضربات بس��یارخیره کننده خود تمام حریف��ان قدرتمند خود را ازپای 
درآورد، تمرینات اوبه حدی سخت ودشوارهستند که می تواند 300نفر از 
قهرمانان کیوکوشین را نفس بیندازد ولی چون ورزشکاران ما از اطالعات 
کافی برخوردار نیس��تند ورس��انه ها از این ورزش��کاران نیرومند خبری 
 ندارند نمی توانند آنچنان که باید و ش��اید در رسانه ها به معرفی آن رشته 

بپردازند. 

خداحافظی رسمی 
فن در سار 
از دنیای فوتبال 

حساس ترین دیدار هفته اول لیگ یازدهم، در 
فوالد شهر با نتیجه مساوي به پایان رسید. در 
ادامه بازیکنان دو تیم سپاهان و استقالل را نفر 

به نفر مرور خواهیم کرد.
سپاهان

رحمان احمدي: به طور معمول عملکرد یک 
دروازه بان با شوت هایي که به چارچوب زده 
مي ش��ود، سنجیده مي ش��ود. در این بازي با 
این که استقالل چند موقعیت داشت ولي توپ 
ه��اي آن ها هیچ ک��دام درون چارچوب نبود 
که دروازه بان ذخیره فصل گذشته پرسپولیس، 
محک جدي بخورد. رحمان احمدي روي گل 
هم مقصر نبود و نسبت به یک بازي حساس، 

دردسر زیادي نداشت.
سید جالل حسیني: در شبي که زوج همیشگي 
اش ه��ادي عقیلي را کنار خ��ود نمي دید، در 
نیم��ه اول یکي دو بار لغزید تا آبي ها صاحب 
موقعیت هاي جدي ش��وند اما در نیمه دوم که 
اس��تقاللي ها به توپ هاي بلند روي آوردند، 
سیدجالل بیشتر دیده شد. گل استقالل از حفره 
اي که می��ان او و جعفري ایجاد ش��ده بود به 
دس��ت آمد و این مي تواند یک نمره منفي در 

کارنامه این مدافع ملي پوش باشد.
محسن بنگر: در بازي هوایي یکي از بهترین 
هاي حال حاضر ایران اس��ت ولي مثل اغلب 
مدافع��ان میان��ي فوتبال ما، مقاب��ل مهاجمان 
س��رعتي آسیب پذیر نشان مي دهد. او خوش 
شانس بود که کامراني فر در ابتداي نیمه دوم، 
موقعیت آرش برهاني را آفساید تشخیص داد 
وگرنه یکي از مقصران این گل شناخته مي شد. 
بنگر در گلي که جانواریو زد، نقش داش��ت و 
همین مي تواند یک امتیاز مثبت براي او باشد.

حسن اشجاري: بعد از یک دوره کابوس وار 
در استیل آذین، به اصفهان برگشته تا بار دیگر 
احیا ش��ود. اش��جاري تا همین دو سال پیش 
مدافع چپ ثابت تیم ملي بود ولي امروز کسي 
او را به کرش پیشنهاد نمي کند. در این بازي، 
نفوذهاي حمودي و حضور دائمي اس��ماعیل 
شریفات، به اشجاري اجازه نداد که در کارهاي 
هجومي تیمش ش��رکت کند و اغلب در نیمه 

زمین خودي محبوس بود.
ابوالحسن جعفري: بعد از دو سال خدمت 

سربازي در ملوان، به اصفهان برگشته و رفتن 
خسرو حیدري باعث شده تا او مدافع راست 
این فصل س��پاهان باش��د. جعف��ري هم مثل 
اشجاري، در بیشتر اوقات بازي مشغول دفاع 
کردن بود و البته یکي از ارسال هاي او تبدیل 
به یک موقعیت جدي براي س��پاهاني ها شد. 
جعفري در صحنه گل اس��تقالل، مي توانست 

آرش برهاني را پوشش دهد.  
مه��دي جعفرپور: ل��وکا بوناچی��چ در این 
ب��ازي وظای��ف دفاعي ب��ه او س��پرده بود و 
کمتر پیش آمد که ب��ه دروازه حریف نزدیک 
ش��ود. جعفرپ��ور در 75 دقیق��ه اي که درون 
 زمی��ن ب��ود، بیش��تر ان��رژي اش را ص��رف 
درگیري هاي فیزیکي مرکز زمین کرد و کمتر 
به چشم مي آمد. او شش سال پیش در همین 
ورزشگاه یک گل عجیب به مهدي رحمتي زد 

ولي این بار شب چندان موفقي نداشت.
اميد ابراهيمي: فصل پیش یکي از بهترین 
هاي سپاهان بود و در اولین بازي لیگ یازدهم، 
مامور مهار مجتبي جباري ب��ود. ابراهیمي در 
نیمه اول نتوانس��ت مانع حرکات هافبک هاي 
اس��تقالل شود ولي در نیمه دوم همان هافبک 

دونده و درگیر همیشگي بود.
احمد جمش��يدیان: فصل پی��ش در بازي 
مقابل استقالل، از اشتباه پژمان منتظري استفاده 
کرد و تک گل س��پاهان را به ثمر رساند ولي 
در ای��ن دیدار، یکي از ضعیف ترین بازیکنان 
سپاهان بود. جمشیدیان یکي از معدود هافبک 
هاي ش��وتزن حال حاضر لیگ است ولي در 
هفته اول لیگ یازدهم، نه براي مهاجمان تیمش 
موقعیتي ایجاد کرد و نه خودش توانس��ت به 

دروازه حریف نزدیک شود.
فابي��و جانواریو: احتماالً بع��د از این بازي، 
حاج��ي فتح اله زاده با خودش گفته: این همه 
 بازیکن ک��ه خری��دم، کاش جانواریو رو هم 
م��ي خری��دم!  در ای��ن روزهای��ي ک��ه همه 
 یادش��ان افت��اده خارج��ي ه��اي لی��گ »پول 
بیت المال و دالرهاي نفتي« را هدر مي دهند، 
 جانواریو نش��ان داد یک سر و گردن از بعضي 
هافبک هاي مدعي لیگ، باالتر است. ترکیب 
او و محرم نویدکیا مي تواند روزهاي خوشي 

را براي سپاهان رقم بزند.

ميلوراد یانوش: در این بازي کاري کرد که 
هم��ه اصفهاني ها، داغ رفتن ابراهیم توره را با 
همه وجود احساس کنند. یانوش سال پیش در 
تهران، دو گل به اس��تقالل زد و در لیگ دهم، 
مهاجم موثري نش��ان داد اما این بار، نمایشي 
ارائه کرد که پیش از این فقط »دي کارمو« دیده 

بودیم.
سيدمهدي سيدصالحي: روي گل سپاهان 
با مدافعان استقالل قاطي کرد تا توپ زیر پاي 
هافبک برزیلي تیم��ش بیفتد ولي در مجموع 
شب ناموفقي داش��ت. او سال پیش در وقت 
هاي اضافه گل مساوي استقالل را وارد دروازه 
س��پاهان کرده بود اما این ب��ار توفیقي در باز 

کردن تیم سابقش نداشت.
عماد رضا: در بیس��ت و چن��د دقیقه اي که 
ب��ازي کرد، ج��ان تازه اي به خ��ط حمله کم 
اثر س��پاهان داد ولي اغلب اسیر آفسایدگیري 
مدافعان حریف ش��د. یک عماد رضاي آماده 
مي تواند بخشي از مشکالت گلزني اصفهاني 

ها را حل کند.
استقالل

روي  چندان��ي  ت��وپ  رحمت��ي:   مه��دي 
دروازه اش نیامد که واکنشي قابل بحث داشته 
باشد. رحمتي روي گلي که سپاهان زد، مقصر 

نبود و در مجموع شب آرامي را سپري کرد.
حنيف عمران زاده: همراه با منتظري براي 
مهار یانوش و س��یدصالحي، دشواري زیادي 
پیش رو نداشتند اما حنیف روي گل سپاهان، 

جایگیري درستي نداشت و نتوانست وظایف 
دفاعي خود را به خوب��ي انجام دهد. او روي 
ضربات ایس��تگاهي به دروازه سپاهان نزدیک 

مي شد اما صاحب موقعیت جدي نشد.
پژمان منتظري: رفتن امیرحس��ین صادقي، 
خی��ال پژمان را راحت کرده و او دیگر مجبور 
نیست مدافع راست باشد. منتظري در مجموع 
شبي معمولي را پشت س��ر گذاشت. او براي 
این که یک مدافع میاني کامل باشد، باید کمي 

قلدرتر و خشن تر باشد.
جواد ش��يرزاد: یک بازي متوس��ط از یک 
بازیک��ن متوس��ط. ش��یرزاد در این ب��ازي به 
امیرآبادي ترجیح داده شد و در نیمه اول بیشتر 
در زمین سپاهان دیده شد ولي در نیمه دوم، با 
خروج اصفهاني ها از الک دفاعي، شیرزاد هم 

در نیمه زمین خودي حبس شد.
علي حمودي: مدافع س��ابق فوالد، در اولین 
بازي مایه امیدواري آبي ها ش��د. حمودي به 
خصوص در نیم��ه اول، یکي از بهترین هاي 
اس��تقالل بود و تا پایان بازي هم انرژي و میل 
به نفوذش را از دس��ت ن��داد. آیا ترکیب او با 
خس��رو حیدري، مي تواند به نوع��ي یادآور 
 زوج طالی��ي »زرینچه- نامج��و مطلق« براي 

استقاللي ها باشد؟
کيانوش رحمتي: اگر استقالل نصف ستارگان 
رئال مادرید و بارسا را هم بخرد، انگار تقدیر 
این اس��ت که کیانوش رحمتي فیکس باشد. 
رحمتي هرچه از زمان بازي گذش��ت، بیشتر 
در زمین محو شد و عاقبت پرویز مظلومي را 
مجبور کرد که یک مدافع چپ را به جایش به 
زمین بفرستد. رحمتي پیش از این که تعویض 
شود، یک ضربه ایستگاهي در موقعیت مناسب 

را به دیوار دفاعي سپاهان کوبید.
آندراني��ك تيموریان: در نیمه اول یکي از 
بهترین هاي زمین بود و چیزي نمانده بود که 
در اولین بازي اش براي آبي ها، زیباترین گل 
هفته اول لیگ را به ثمر برس��اند. آندو در این 
بازي خونسرد و مسلط بود و کمتر پاس اشتباه 
داد ولي در اواخر بازي، خسته تر از آن بود که 

موتور استقالل در میانه میدان باشد.
مجتبي جباري: با بازوبند کاپیتاني وارد زمین 
ش��د و در همان ش��روع بازي مي توانس��ت 

اس��تقالل را صاحب گل کند. جباري هم مثل 
اغلب بازیکنان تیمش، در نیمه اول نمایش قابل 
قبول تري داشت. حضور 90 دقیقه اي مجتبي 
در زمین، نش��ان داد ک��ه او دوران مصدومیت 

فاصله گرفته است.
محسن یوسفي: مصدومیت فریدون زندي 
به محسن یوس��في فرصت داد که در ترکیب 
اصلي باشد. نقطه عطف بازي او در دقیقه 46 
رقم خورد که یک موقعیت تک به تک کامل را 
به آسمان فرستاد. یوسفي در نیمه اول چند بار 
پایه گذار حمالت استقالل از جناح چپ بود 

ولي در ارسال نهایي پاس، ناموفق بود.
اس��ماعيل ش��ریفات: ش��ریفات مهاجم 
مس��تعدي اس��ت که در بازي روي لب خط 
مهارت دارد ولي ای��ن فاکتور به تنهایي براي 
حضور دائمي در ترکیب اصلي کافي نیس��ت. 
شریفات پایه گذار گل استقالل بود و ارسال او 
بي نقص اما شیرجه او به قصد گرفتن پنالتي، 
ی��ک امتیاز منفي در کارنام��ه او ثبت کرد. در 
فوتبال انگلیس اگر بازیکني قصد فریب داور 
را داش��ته باشد، از سوي تماش��اگران خودي 
»هو« مي ش��ود. ش��ریفات با کارت زرد دوم 
سختگیرانه محس��ن قهرماني، اولین اخراجي 

لیگ یازدهم لقب گرفت. 
آرش برهان��ي: غیب��ت فره��اد مجیدي در 
ترکیب اصلي، به برهاني فرصت داد تا پس از 
مدت ها، بازي در نوک حمله را تجربه کند. او 
در همان نیمه اول مي توانست کار را تمام کند 
ولي ضربه اي که با چشمان بسته زد، راهي به 
دروازه نیافت. آرش مثل هفته اول لیگ گذشته، 
این بار ه��م در یک بازي خارج از خانه براي 
تیم��ش گل زد. بهترین حرکت برهاني، ضربه 
چیپي بود که از باالي س��ر رحمان احمدي به 
گل تبدیل کرد اما کمک داور، این گل را مردود 

اعالم کرد.
فرهاد مجيدي: حدود نیم س��اعت به زمین 
آمد تا به خط حمله استقالل سر و سامان دهد 
اما فروغ چنداني نداشت و فقط یک بار موفق 
شد، پشت هجده قدم خطا بگیرد. مجیدي در 
دوره آماده سازي آغاز فصل، روزهاي زیادي 
را از دس��ت داد و نشاني از مهاجم گره گشاي 

فصل پیش نداشت.

با انتصاب س��میرا ایمانی، ملی پوش والیبال ذوب آهن 
به س��مت مس��ئول امور قهرمانی بانوان باشگاه فوالد 
ماهان سپاهان فعالیت ورزشکاران این باشگاه وارد فاز 
جدیدی ش��د. س��میرا ایمانی با بیان این که تا پیش از 
این رش��ته های مختلفی در بخش بانوان باشگاه فوالد 
ماهان فعالیت می کردند ضم��ن تایید ضرورت وجود 
حوزه قهرمانی ورزش بانوان در باشگاه اظهار کرد: بعد 
از دو باشگاه دولتی و صاحب نام فوالد مبارکه سپاهان 
وذوب آهن اصفه��ان، فوالد ماهان به عنوان س��ومین 
باش��گاه اصفهانی و اولین باشگاه بخش خصوصی به 
صورت جدی در بخش ورزش بانوان وارد عمل شده 
و بنابراین باید فعالیت های آنان نیز هم پای بخش مردان 
در ابعاد قهرمانی مس��ابقات داخلی وخارجی زیر نظر 

گرفته شود .
وی ن��گاه مدیران فوالد ماهان س��پاهان ب��ه فعالیت و 
حمای��ت از ورزش بان��وان را مثبت خوان��د و افزود: 
اگ��ر چنین نبود تاکنون وارد این بحث نمی ش��دند، اما 
از امس��ال برنامه ریزی جدی تری برای بانوان داریم تا 

در رش��ته هایی که داشته ایم ونیز رشته های جدیدی که 
از امسال به مجموعه افزوده شده اند با قدرت و توان به 
رقابت بپردازیم تا همچنان ورزشکاران اصفهان مدعیان 
اول قهرمانی در رش��ته های مختلف باشند. وی مسیر و 
هدف در باش��گاه های خصوصی را متفاوت ازباشگاه 
های دولتی خواند وگفت: در باش��گاه های خصوصی 
به دلیل نوع س��رمایه گ��ذاری که وج��ود دارد نگاه به 
س��مت قهرمانی و حضور در مسابقات مختلف برون 
مرزی و بین المللی است وبنابراین در بخش بانوان نیز 
تمام تالش خود را برای رس��یدن به قهرمانی وکس��ب 
رشته هایی که مسابقات آس��یایی دارند انجام می دهیم 
تا در عرصه مس��ابقات برون مرزی نیز توان و پتانسیل 

ورزشکاران اصفهان را به نمایش بگذاریم .
ایمانی خاطر نش��ان کرد: در والیبال نشس��ته، بسکتبال 

و فوتسال مس��ابقات باشگاه های آسیا وغرب آسیا در 
بخش بانوان انجام می گیرد، در اسکواش نیز مسابقات 
زیادی صورت می گیرد که در صورت موفقیت تیم های 
بانوان در مسابقات برون مرزی با توجه به بودجه و توان 

باشگاه شرایط حضور آنان را به وجود خواهیم آورد.
وی تقویت تیم والیبال نشسته برای قهرمانی در رقابت 
های لیگ برتر را از برنامه های حوزه بانوان فوالد ماهان 
خواند و افزود: عالوه بر آن در رشته فوتسال نیز با نظر 
هیأت مدیره در ص��ورت تایید در نظر داریم با گرفتن 
سهمیه در لیگ برتر تیمی قوی و پرتوان راهی مسابقات 
کنیم، ضمن این که در لیگ دسته سه به منظور حمایت 
و پشتوانه سازی از تیم های پایه تیمی متشکل از نونهاالن 

ونوجوانان استان به مسابقات اعزام خواهیم کرد.
مسئول قهرمانی بانوان فوالد ماهان در خصوص افزودن 

اس��کواش به رش��ته های باشگاه گفت: اس��کواش از 
رشته هایی است که با وجود گذشت یک دهه از فعالیت 
اس��تانی آن تاکنون سرمایه گذاری و حمایت درستی از 
اس��تعدادها و پتانسیل موجود استان نشده و با شناخت 
و تش��کیل تیمی جوان و با اتیه در نظر داریم در اولین 
حضور در لیگ برتر عالوه بر عملکرد خوب و مناسب 
در سال آینده تیمی قوی راهی مسابقات نماییم، اعتقاد 
من بر این اس��ت که این تی��م در آینده یکی از مدعیان 
خواهد بود و امسال در برابر تیم هایی به میدان می رود 
که هم سابقه زیادی دارند و از ملی پوشان زیادی سود 
می برن��د و تمرینات زیادی نیز داش��ته اند اما تیم ما نیز 
بازیکنانی دارد که برای اثبات خود انگیزه های فراوانی 

دارند.
وی جذب یک بازیکن خارجی را برای بسکتبال بانوان 
ضروری خواند و افزود: در صورتی که در این مس��اله 
موفق عمل نماییم و بتوانیم فصل تمرینی خوبی پشت 
س��ر بگذاریم در پای��ان فصل 90 ج��ام قهرمانی را به 

اصفهان برگردانیم.

نایب رئيس هيأت بانوان هندبال استان اصفهان:

هندبالساحليبانوانبرگزارميشود
نایب رئیس هیأت بانوان هندبال اس��تان اصفهان گفت: از جمله موارد پیش بیني ش��ده در س��ال 1390، برگزاري 
هندبال س��احلي بانوان اس��ت. انیس مرتضوي اظهار داشت: پس از پایان ماه مبارک رمضان، برگزاري رقابت هاي 
هندبال س��احلي بانوان را در پارک ناژوان اصفهان با همکاري ش��هرداري اصفهان پیش بیني کرده ایم. وي در مورد 
انجام رقابت هاي هندبال بانوان در ماه مبارک رمضان گفت: رقابت هاي هندبال نونهاالن دختر را با توجه به این که 
در شرایط سني قرار دارند، که مشکلي از نظر روزه نگرفتن ندارند، در دستور کار قرار داده ایم. نایب رئیس هیأت 
بانوان هندبال استان اصفهان با بیان این که بخش نامه هاي الزم در مورد رقابت هاي هندبال بانوان براي هیأت هاي 
شهرس��تان هاي این اس��تان فرستاده شده است، تأکید کرد: برگزاري این رقابت ها در طول روز انجام مي شود. وي 
با اش��اره به برگزاري رقابت هاي نوجوانان و جوانان پس از ماه مبارک رمضان، تأکید کرد: در انتظار آگاهي یافتن 

از تعداد تیم هاي آماده براي حضور در این رقابت ها هستیم. 
مرتضوي افزود: در 20 روز گذش��ته یک دوره مربیگري هندبال درجه س��ه را براي بانوان به مرحله اجرا گذاشتیم 
که در ادامه نیز دوره داوري درجه سه را براي بانوان این استان در حال اجرا داریم. وي در مورد سایر برنامه هاي 
هیأت بانوان هندبال استان اصفهان اظهار داشت: رقابت هاي ورزشکاران امید هیأت هندبال و پس از آن مسابقات 

لیگ برتر باشگاه ها را پیش رو داریم. 
نایب رئیس بانوان هندبال اس��تان اصفهان افزود: در رقابت هاي لیگ برتر، دو تیم ذوب آهن و ماهان س��پاهان از 
اس��تان اصفهان، به نمایندگي از این اس��تان شرکت مي کنند. وي با اش��اره به برپایي کانون هاي تابستانه هندبال در 
س��طح اس��تان اصفهان، تصریح کرد: این دوره ها از نونهاالن تا پیشرفته نام نویسي مي کنند. مرتضوي اظهار داشت: 
هم اکنون در شهرس��تان اصفهان حدود 15 مربي درجه یک، 20 نفر به باال، مربي درجه دوم و تعداد زیادي مربي 

درجه سوم فعالیت دارند.

معاون سازمان فرهنگي شهرداري اصفهان:

استعدادهايگمنامورزشيبايدكشفشود
معاون ورزش��ي تفریحي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان گفت: باید استعدادهاي گمنام ورزشي این استان 
کشف و در ورزش قهرماني استفاده شود. احمدرضا مهنام افزود: هدف از برگزاري مسابقات ورزشي ،کشف استعدادها 
و نخبگان گمنام ورزشي اصفهان و جذب نوجوانان و جوانان از خیابان ها و پارک ها به سمت سالن هاي ورزشي مجهز 
و امن خواهد بود. وي با بیان این که 93 هزار ورزش آموز در رده هاي متفاوت سني در اصفهان وجود دارد،گفت:باید 
نخبه هاي ورزشي گمنام حمایت شوند و به تیم هاي حرفه اي راه یابند. وي با بیان این که تیم گیتي پسند و ماهان تنها 
سه بازیکن اصفهاني دارد،اظهار داشت:باشگاه هاي فوتبال و فوتسال اصفهان اگر 60 درصد بازیکنان خود را از بهترین 
بازیکنان کشور و حتي خارجي انتخاب کنند، مي توانند40 درصد باقیمانده را از استعدادهاي بومي استان برگزینند. مهنام 
 اظهار داش��ت: ش��هرداري نهاد مردمي است و الزم اس��ت براي مردم هزینه کند اگر براي تیمي خارج از استان اصفهان 
س��رمایه گذاري کند باید پاس��خگوي مردم باشد. وي به برگزاري جام فوتسال به نام جام موالي عرشیان در ماه مبارک 
رمضان اشاره کرد و گفت: 48 تیم بزرگساالن و 32 تیم جوانان فوتسال اصفهان در 12 مرکز ورزشي شب هاي رمضان 
پس از مراسم افطار به رقابت مي پردازند و اختتامیه این مسابقات در عید سعید فطر برگزار خواهد شد. وي خاطرنشان 
کرد: براي برپایي این جام، سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان تعامالت مثبتي با هیات فوتبال استان، کمیته داوران 
براي دعوت از داوران برجسته، اورژانس و فرمانداري اصفهان برقرار کرده است. مهنام اظهار داشت: عالوه بر مسابقات 
فوتسال، مسابقات بدمینتون در دو سالن ورزشي به صورت انفرادي و دوبل در رده هاي سني نونهاالن و نوجوانان دختر 
و پسر در حال برگزاري است. به گفته وي، معاون ورزشي تفریحي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان گفت: 
این سازمان رشته هایي را انتخاب مي کند که عالوه بر جذابیت براي مردم، نیاز به حمایت مالي و رواني داشته باشد. وي 
افزود: ورزش هاي جذاب نه تنها ورزشکاران را جذب مي کند بلکه عده زیادي نیز در قالب تماشاگران به سالن خواهند 

آمد و در این راستا مسابقه وزنه برداران کوچولو با شرکت کودکان پسر زیر 12 سال برگزار خواهد شد.

برنامه ریزی جدی فوالدماهان برای حوزه ورزش بانوان

تیمداریفوالدماهاندراسکواش
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