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رکورد در
 كارگاه نورد 300ذوب آهن اصفهان

در هفته بسیج فعال شد:
بسيج اتحاديه صنايع مبل اصفهان
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 رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان 
به��ره وری ایران )س��انا( گف��ت: چهارمحال و 
بختیاری به لحاظ اطالع رس��انی و برنامه ریزی 
مناس��ب در زمین��ه مصرف بهین��ه انرژی،جزو 
اس��تان های برتر بهینه س��ازی مصرف انرژی 

است. 
»س��عید مهذب تراب��ی« به ایرنا گف��ت: در این 
اس��تان ب��ه ازای هرخانوار4/5تا5 رش��ته المپ 
کم مصرف توزیع ش��ده اس��ت که این حرکت 
مناس��ب برای کاهش مصرف، اقدامی بی سابقه 

در بین دیگر استان ها محسوب می شود. 
مه��ذب ترابی تصریح ک��رد: در بازدیدی که از 
سطح شهر و بازار ش��هرکرد به عمل آمد، همه 
واحده��ای تجاری از المپ ه��ای کم مصرف 
اس��تفاده می کنند ک��ه این ام��ر گام مهمی در 

راستای مصرف بهینه انرژی است. 
وی افزایش بهره وری و اصالح الگوی مصرف 
را از هدف های ش��رکت توانی��ر اعالم کرد و 
افزود: در این راس��تا این شرکت با بخش های 
صنای��ع و ش��هرک های صنعتی ب��رای اعمال 
مدیریت مص��رف بهینه قراردادهای��ی را انعقاد 

خواهد کرد. 
 رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان 
بهره وری ایران با اشاره به هزینه بر بودن تولید 
انرژی بر لزوم برنامه ریزی بخش های صنعتی 
و خصوصی برای بهره گیری از شیوه های نوین 
کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف 
برای کاهش هزینه قیمت تمام ش��ده تولید کاال 
 تأکی��د کرد. به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت برق 
چهارمح��ال و بختیاری در س��فر رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل س��ازمان به��ره وری ایران، 
تفاهمنام��ه هم��کاری چهارجانبه بین ش��رکت 
س��انا، ش��رکت توزیع برق، خانه صنعت معدن 
وشهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری در 

زمینه مدیریت مصرف بهینه انعقاد شد. 

بان��وی  آزادپ��ور  خدیج��ه 
ووش��وکار اصفهانی با نش��ان 
طالی��ی ک��ه در بازی ه��ای 
آسیایی گوانگژو کسب کرد نام 
خود را در فهرست اولین های 
 ورزش ایران به ثبت رس��اند. 

خدیجه آزادپور این روزها بانوی ش��ماره یک ایران اس��ت و هر روز 
حضور...

ورزش/ صفحه 7

آزادپور: 
فدراسيون سنگ تمام گذاشت

ويژه سالگرد تولد  روزنامه چهارمحال و بختياري 
 استان برتر در زمينه 

بهينه سازي مصرف انرژي 
در روز غدیر؛

ديدار 110هزار بسيجي با فرمانده كل قوا 
صفحه2

ص��ادرات  توس��عه  مدیرکل 
خدمات فنی مهندسی کشور 
در دومین همای��ش ملی این 
بازرگانی  ات��اق  س��ازمان در 
 و صنای��ع و مع��ادن اصفهان 
گفت: در س��ال گذشته تعداد 

47 شرکت در کشور در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی 
شرکت داشته اند که 64 پروژه بزرگ صادرات...

سراسری/ صفحه2

 در دومین همایش ملي توسعه صادرات
خدمات فني و مهندسي عنوان شد؛
تحقق 64 پروژه بزرگ 

غدير نه  بركه اي كه دريايي است خروشنده، آسماني  
حقيقت  حقانيت  بر  است  تأكيدي   ستاره،  پر  است 
مطلق، مظهري است بر قداست حق ، دنيايي است به 
گستردگي قلب هاي حق طلب و فضايي است سرشار 
از ترنم ايمان. ما با غدير زنده ايم و از درياي بيكرانی 
و  عليه  فراز دست رسول صلي اهلل  از  غدير  در  كه 
آله بر سرزمين بشريت جاري شد، طراوت و روشنايي 

مي گيريم و دست تولّي به دامن خورشيد مي زنيم.
خم  غدير  عيد سعيد  واليت،  بزرگ  عيد  فرارسيدن 
را  بندگان  بر  الهي  نعمت  اتمام  و  دين  اكمال  روز  و 
و  تبريك  ايران  واليتمدار  و  مسلمان  ملت  عموم  به 
تهنيت عرض نموده، از خداوند منان مسئلت داريم 
مولي الكونين  واليت  به  راستين  متمسكين  از  را  ما 

اميرالمومنين علي عليه السالم محسوب فرمايد.

روابط عمومی بانک ملی ايران
امور شعب استان اصفهان

عيد سعيد غدیر 
بر عاشقان امامت و والیت مبارک باد

عيد سعيد غدير مبارک باد 
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فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی از اجتماع 110 هزار بسیجی 
اس��تان تهران در روز عی��د غدیر برای 
تجدی��د بیع��ت و دیدار ب��ا مقام معظم 
رهبری خبر داد. ب��ه گزارش فارس به 
نقل از روابط عمومی کل س��پاه، سردار 
سرلش��کر محمدعلی جعفری با اشاره 
به تالقی هفته بس��یج ب��ا دهه امامت و 
والیت و عید س��عید غدی��ر گفت: در 
سراس��ر کش��ور یک میلیون بسیجی به 
نمایندگ��ی از ده ها میلیون بس��یجی به 
طور نمادی��ن با مقام عظم��ای والیت 
تجدی��د بیع��ت خواهند ک��رد. فرمانده 
 کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی

افزود: بسیجیان والیتمدار در این اجتماع بزرگ، 
حماس��ه غدیر و پیام آن را ب��رای ملت ایران و 
مس��لمانان زن��ده می کنن��د. فرمانده کل س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی گفت: بسیج نیرویی 
منحصر به فرد اس��ت که می تواند متناس��ب با 
هر ش��رایط و زمان، وضعیت خاص��ی پیدا کند 
و به کمک نظام و کش��ور بش��تابد. وی با اشاره 
به دور اندیش��ی حض��رت امام راح��ل )ره( در 
فرمان تش��کیل بسیج مس��تضعفین گفت: امروز 
دش��من در جنگ نرم برضد جمهوری اس��المی 

ای��ران، هدفش��ان تضعی��ف روحی��ه مقاومت و 
پایداری، القای روحیه یأس و ناامیدی و اس��الم 
 س��تیزی اس��ت. فرمانده کل س��پاه ه��م چنین، 
ایران هراسی و شیعه هراسی، پایمال کردن روحیه 
ایثار و شهادت طلبی، سلب اعتماد مردم از نظام 
و مس��ئوالن، ترویج سکوالریسم و ارزش های 
غرب��ی و مقابله با فرهنگ دین��ی و مذهبی را از 
دیگ��ر هدف های جنگ نرم دش��من اعالم کرد. 
وی تأکید کرد: حادثه ها و رخدادهای فرا روی 
انق��الب و حرکت ملت ایران در س��ه دهه اخیر 
و نقش آفرینی های سرنوش��ت س��از و تاریخی 

بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس و 
مقابله با توطئه ه��ا و فتنه آفرینی های 
دش��منان، آینده نگ��ری و افق دید بلند 
امام راحل )ره( و تدبیر حکیمانه ایشان 
در تش��کیل بس��یج را نش��ان می دهد. 
سرلشکر جعفری، بسیج را مردمی ترین 
نهاد معرفی و با اش��اره به مصادیقی از 
کارکردهای بسیج در عمران و سازندگی 
و توس��عه کش��ور و رفع نیازهای مردم 
اف��زود: ام��روز مردم با مش��اهده نقش 
بس��یجیان در اجرای طرح های بزرگ 
مل��ی مانن��د راه س��ازی، سدس��ازی، 
تونل س��ازی، گازرس��انی، آبرسانی و 
کمک های امدادی در هنگام بروز حادثه 
و بالیای طبیعی، حضور مؤثر و خادمانه بس��یج 
و بس��یجیان را در زندگی خ��ود حس می کنند. 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با 
اشاره به تحول های ساختاری اخیر بسیج گفت: 
این تغییرها در س��ازمان بسیج با هدف ترویج و 
نهادینه ک��ردن نگاه حکیمانه رهبر معظم انقالب 
به این نهاد و توس��عه نقش پذیری بسیجیان در 
عرصه های متنوع است. سرلشکر جعفری گفت: 
بسیج قدرت نرم انقالب و نظام و سرمایه عظیم 

ملت ایران در مواجهه با جنگ نرم است. 

 زاينده رود 
مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان با حمایت از 
دیگر واحدهاي تولیدي و پشتیباني موفق به افزایش 
تولید در کلیه نوردها گردید و در ش��یفت سوم 30 
آبان ماه سال جاري، در کارگاه نورد 300، رکورددار 

تولید شیفتي 1118تني میلگرد آجدار نمره 20 شدند. 
به گزارش موج، در آبان ماه 89 پرسنل مهندسي نورد 
ذوب آهن با وجود توقف پنج شبانه روزه کارگاه نورد 
650 به منظور تعمیرات 120 س��اعته این کارگاه، در 
کل موف��ق به تولید بالغ بر 237205 تن گردیدند که 

این مقدار تولید هم زمان با اجراي خوب تعمیرها نیز 
قابل توجه اس��ت. با وجود افزایش حدود 3000 تن 
از برنامه مشخص شده، تولید آبان ماه 99/6مطابقت با 
برنامه درخواستي از معاونت فروش داشته که در نوع 

خود بي نظیر است.

 زاينده رود 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: همایش ثبت 
آثار ملی سراسر کشور، آذرماه سال جاری در 

اصفهان برگزار می شود.
ب��ه گزارش اداره رواب��ط عمومی امور فرهنگی 
و اجتماعی اس��تان اصفهان، اس��فندیار حیدری 
 پ��ور افزود: در ای��ن همایش پرون��ده بناها و
محوطه های تاریخی کلیه استان ها برای ثبت 

ملی بررسی می شود.

ابوالفض��ل عبی��دی )معاون می��راث فرهنگی 
استان اصفهان( نیز گفت: در همایش ثبت آثار 
ملی، پرونده بناها و محوطه های تاریخی کلیه 
اس��تان ها به صورت متمرکز بررس��ی و ثبت 

خواهد شد.
وی اظه��ار داش��ت: تاکنون در ح��دود 400 
پرونده از سراس��ر کش��ور برای بررس��ی در 
این همایش ارسال ش��ده که از این تعداد 30 

پرونده مربوط به استان اصفهان می باشد.
وی مهم ترین و ش��اخص ترین پرونده های 

اس��تان اصفه��ان را پرونده »م��ادی نیاصرم« 
اصفه��ان«  تاریخ��ی  فرهنگ��ی،  »مح��ور   و 
)از باقوش��خانه ت��ا منطقه جلف��ا( ذکر کرد و 
افزود: با ثبت ملی ای��ن دو اثر، این آثار برای 

ثبت جهانی نیز آماده خواهند شد.
وی ی��ادآور ش��د: این همایش از هش��تم الی 
10 آذرم��اه در هتل عباس��ی اصفه��ان برگزار 
 خواهد شد. عبیدی خاطرنشان کرد: ثبت آثار 
بر اساس شاخصه های معماری و تأثیرگذاری 

بر معماری هر منطقه صورت می گیرد.

مهدی رفائی
مدیرکل توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی 
کش��ور در دومین همایش ملی این سازمان در 
 ات��اق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن اصفهان 
گفت: در س��ال گذش��ته تعداد 47 شرکت در 
کش��ور در خصوص صادرات خدمات فنی و 
مهندسی شرکت داشته اند که 64 پروژه بزرگ 
صادرات خدمات فنی و مهندسی را در 20 کشور 
 جهان با هزین��ه 4111 میلیون دالری به انجام 
رس��انده اند. این عضو هیأت مدیره س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران اظهار داشت: 36 درصد 
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور به 
آس��یای میان��ه، 28 درصد ب��ه خاورمیانه، 16 
درصد به قاره آمریکا، 12 درصد به قاره  آفریقا 
و 8 درصد آن به سایر منطقه ها بوده است، که 
از آن میان خدمات س��اختمانی، نفت و نیرو،  
راه و تراب��ری و گاز بیش��ترین صادرات را در 
بخش خدمات فنی و مهندس��ی ش��امل شده 
است که در این راس��تا جوایز صادراتی تعلق 
گرفته به صادرکنندگان از 5/4 میلیون دالر در 
س��ال 80 به 46 میلیون دالر در سال 87 ارتقا 

یافته است.
محمدحسین مهدی پور اضافه کرد: صادرات 
خدمات تفاوت عمده ای با صادرات کاال دارد، 
چ��را که خدمات قابل لمس نیس��ت و تفاوت 
ماهوی با کاال و صادرات دارد و اکنون تجارت 
جهان از صادرات س��نتی به صادرات صنعتی 

 و پ��س از آن به صادرات خدم��ات نیل کرده 
است.

داد: 12 س��رفصل در ص��ادرات  ادام��ه  وی 
خدم��ات فنی و مهندس��ی در جه��ان با بیش 
از 150 زیرش��اخه وجود دارد که در س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران ص��دور خدمات فنی و 

مهندسی در خصوص گردشگری، نیروی کار، 
فناوری اطالعات و خدم��ات فرهنگی هنری 

مورد برنامه ریزی قرار گرفته است.
مدیرکل توس��عه ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندسی کشور تصریح کرد: صادرات خدمات 

برای کش��ور ایران که تنه��ا متکی به صادرات 
نفت است، بسیار مهم بوده و از نظر ارزآوری، 
اشتغال زایی مولد،  آشنایی با سایر ملل ها، کمک 
به توس��عه روابط سیاس��ی اقتصادی،  کمک به 
ص��ادرات کاال و بین المللی و به روز ش��دن 
نیروی داخلی در ف��ن آوری و مدیریت برای 
کش��ور ما از درجه اهمیت و اعتبار برخوردار 

است.
وی ب��ا بیان اینکه مأموریت س��ازمان توس��عه 
تجارت، کش��ف راهکاره��ای علمی و عملی 
ص��ادرات خدمات ب��وده و ت��الش دارد تا با 
الگوگیری از صادرکنندگان نمونه دنیا مدل های 
مش��ابهی برای پیش��رفت کش��ور اتخ��اذ کند 
یادآور ش��د: حمایت بیشتر از کنسرسیوم های 
خدمات فنی و مهندسی و فرهنگ سازی برای 
کارگروه��ی در میان ش��رکت ها و تش��ویق به 
تشکیل ش��رکت های بزرگ صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی از عملکردهای ویژه سازمان 

توسعه تجارت است.
پ��ور خاطرنش��ان  مه��دی   محم��د حس��ین 
س��اخت: مش��کل های داخلی و مش��کل های 
حمایتی و پشتیبانی و نیز مشکل های اتحادیه ها 
و نداش��تن اس��تراتژی های الزم و منابع مالی 
مورد نیاز و همچنین مس��ائلی از قبیل تحریم 
بین الملل��ی و عدم همکاری سیاس��ی برخی 
کش��ورهای دنی��ا از چالش ه��ای مهم بخش 
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران است.

سراسری
جهان نماایران میالد نور

تصويب اليحه ضدصلح جديد 
در پارلمان رژيم صهيونيستی

کنست رژیم صهیونیستی الیحه ای تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه 
عقب نش��ینی از منطقه های اشغالی فلسطین و س��وریه باید به همه پرسی 
گذاش��ته ش��ود، که این به معنای تداوم اش��غالگری اس��ت. به گزارش 
ف��ارس به نقل از پایگاه خبری رادیو رژیم صهیونیس��تی، کنس��ت رژیم 
صهیونیس��تی الیح��ه ای تصویب کرد که بر اس��اس آن هرگونه )احتمال 
 آنچ��ه این رژی��م( صلح با فلس��طین یا س��وریه )می خوان��د(، ناممکن 

می شود. 
بر اس��اس این الیحه که با اکثریت آرای نمایندگان صهیونیستی تصویب 
و قانون ش��د، کابینه رژیم صهیونیس��تی ملزم می ش��ود که برای هرگونه 
 عقب نش��ینی از اراضی اشغالی س��وریه و فلس��طین، همه پرسی برگزار 

کند. 
خبرنگار رادیو رژیم صهیونیستی از کنست گزارش داد که »یاریو لوین« 
رئیس کنس��ت اعالم کرد ک��ه قانون جدید اهمیت وی��ژه ای دارد و این 
قان��ون دولت را ملزم می کند تا توافق هایی حاصل کند که مقبول بیش��تر 
ساکنان رژیم صهیونیستی باشد. »داو حنین« یکی از نمایندگان فراکسیون 
»دموکراس��ی برای صلح و مساوات« کنست در این خصوص اعالم کرد 
که با تصویب این الیحه، مکانیزمی پدید می آید که ممکن است تصمیمی 

که بیشتر نمایندگان گرفته اند، لغو شود. 
بنا بر این گزارش، بنیامین نتانیاهو )نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی( از 
تصویب این قانون اس��تقبال کرده اس��ت، در حالی که »صائب عریقات« 
مسئول ارش��د مذاکره کننده تش��کیالت خودگردان به شدت از این امر 

انتقاد کرد. 

پس از تحریم انتخابات پارلمانی؛
اسالم گرايان اردن مجلس سنای

 اين كشور را تحريم كردند
اس��الم گرایان اردن پس از تحریم انتخابات پارلمانی و در ادامه اعتراض 
به سیاس��ت های رژیم اردن، مشارکت در مجلس سنای این کشور را نیز 

تحریم کردند. 
به گزارش فارس، برخی منابع آگاه در اخوان المسلمون اردن اعالم کردند 
ک��ه رهبران این جماعت در آخرین نشس��ت خود با رهبران جبهه عمل 
اسالمی این کشور )شاخه سیاسی اخوان المسلمون( تصمیم گرفته اند تا 

مشارکت در مجلس سنای این کشور را نیز تحریم کنند. 
بر همین اس��اس رهبران اخوان المس��لمون به زودی و به شکل رسمی 
انصراف قطعی خود را از مش��ارکت در مجلس س��نای این کشور اعالم 
خواهند کرد. »همام س��عید« رهبر اخوان المسلمون اردن در همین راستا 
اعالم کرده که مش��ارکت در مجلس س��نا همچون مشارکت در پارلمان 
اس��ت. این تحریم در حال��ی صورت گرفته که بر اس��اس برخی اخبار 
منتشر ش��ده در اردن، »عبداله دوم« پادشاه اردن تصمیم دارد چند تن از 

رهبران اسالم گرای این کشور را به عضویت سنا در بیاورد. 
در حال حاضر، »عبدالمجید ذنیبات« رهبر پیشین اخوان المسلمون اردن 
عضو مجلس س��نای این کشور است. هم چنین در دوره های گذشته نیز 
»عبداللطیف عربیات« رئیس پارلمان اردن در فاصله س��ال های 1990 تا 
1993 میالدی و نیز اس��حاق فرحان دبیرکل پیش��ین جبهه عمل اسالمی 

اردن، عضو مجلس سنا بودند. 
مجلس س��نای اردن 60 عضو دارد که تمامی آنها از س��وی پادش��اه این 

کشور تعیین می شوند. 

كاخ سفيد حمايت متحدان امريکا از 
پيمان با روسيه را مهم خواند  

کاخ س��فید می گوید که حمای��ت متحدان و کش��ورهای عضو ناتو در 
ش��رق اروپ��ا از یک پیمان هس��ته ای با روس��یه به منزله تأیی��د پیمانی 
 اس��ت که با مخالفت جمهوری خواهان در س��نای امریکا روبه رو شده 

است. 
ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس از واش��نگتن، »رابرت گیبز« س��خنگوی 
 کاخ س��فید می گوید تا پیش از تعطیالت امس��ال کنگ��ره، باراک اوباما 
رئی��س جمهوری امریکا و »جو بایدن« مع��اون وی برای جلب حمایت 
سناتورها از این پیمان برای مذاکره های خود با آنان برای تصویب پیمان 

ادامه خواهند داد. 
این پیمان موجب کاهش کالهک های استراتژیک زرادخانه های روسیه 
و امریکا و تجدید بازرس��ی ها خواهد شد. تأکید کاخ سفید بر حمایت 
دولت های اروپای ش��رقی به معنای پرداختن به نگرانی هایی اس��ت که 

حداقل از سوی یک سناتور بیان شده است. 
سناتور جمهوری خواه »جورج وینوویچ« گفته که وی نگران آن است این 
 پیمان باعث تضعیف اعتماد متحدان امریکا در اروپای مرکزی و ش��رقی 

شود. 

برادر ناتنی پادشاه عربستان اداره 
كشور را بر عهده گرفت 

»س��لطان ب��ن عبدالعزیز« که 
ب��االی 80 س��ال س��ن دارد، 
در دو س��ال گذش��ته تح��ت 
درمان بوده است و مقام های 
س��عودی نوع بیماری وی را 
اعالم نکرده اند. »ملک عبداله 
بن العزیز«، پادش��اه عربستان 
س��عودی ب��رای معالج��ه به 
اس��ت.  کرده  س��فر  امری��کا 
می گویند  س��عودی  مقام های 
که پادشاه 86 ساله این کشور 

از درد کمر رنج می برد. 
به گزارش ایلنا به نقل از بی بی س��ی، ملک عبداله پیش از ترک کشورش 
با صدور فرمانی اداره کش��ور را به »سلطان بن عبدالعزیز«، برادر ناتنی و 
ولیعهدش س��پرد. هنوز روشن نیس��ت که ملک عبداله راهی کدام ایالت 
امریکا ش��ده است. عربستان س��عودی یکی از مهم ترین تأمین کنندگان 

نفت آمریکاست و رابطه نزدیکی با واشنگتن دارد.
 س��لطان بن عبدالعزیز پس از اقامتی س��ه ماهه در مراکش، به عربستان 
س��عودی بازگشت. به گفته مقام های س��عودی، پزشکان از ملک عبداله 
 خواس��ته اند ت��ا به دلی��ل جا ب��ه جای��ی در مهره های کمر، اس��تراحت 

کند.
آنها هفته گذش��ته با صدور بیانیه ای اعالم ک��رده بودند که با وجود درد 
کمر، وضع جس��مانی پادشاه عربس��تان خوب است. تلویزیون عربستان 
هفته گذش��ته تصاویری از پادشاه این کشور پخش کرد. ملک عبداله در 
دی��دار با گروهی که ب��رای تبریک عید قربان نزد او رفته بودند در حالی 

که به عصایی تکیه زده بود، گفت که حالش خوب است. 

ایستگاه یارانه

در روز غدیر؛

ديدار 110هزار بسيجي با فرمانده كل قوا 

ركورد در كارگاه نورد 300ذوب آهن اصفهان

همایش سراسری ثبت آثار ملی در اصفهان برگزار می گردد

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از 
تدبیر دولت برای افزایش جذابیت 
ماند گاری منابع یارانه نقدی مردم 

در حساب ها خبر داد. 
س��ید ش��مس الدین حس��ینی در 
گفتگو با ایس��نا، درب��اره راهکار 
دولت ب��رای جلوگیری از کاهش 
س��پرده های بلندم��دت پ��س از 
 هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا اظهار 
ک��رد: افراد می توانن��د منابع خود 
را ب��ه بان��ک، ب��ازار س��رمایه یا 
وارد  مول��د  غی��ر  فعالیت ه��ای 
کنن��د اما آنچ��ه که به س��المت 
اقتص��اد کمک می کند ورود منابع 
 ب��ه بازاره��ای پ��ول و س��رمایه 

است. 
وی ادام��ه داد: یکی از توفیق های 

دولت در چند س��ال گذشته این 
بوده که از تبدیل بازار کاالهای با 
دوام به بازارهای مالی جلوگیری 
کن��د و پ��ول در جای مناس��ب 

خودش به کار گرفته شود. 
امروز دیگر بازارهایی مثل خودرو، 
بازارهایی برای  موبایل یا مسکن 
سرمایه گذاری نیس��تند و فقط از 
آن ها به عنوان یک کاالی با دوام 
استفاده می ش��ود. دولت توانسته 
وجوه مالی را به جریان های مولد 
و س��الم هدایت کن��د که این کار 
پ��س از هدفمند ک��ردن یارانه ها 
 هم دنبال خواهد ش��د. حس��ینی 
گفت: یکی از حوزه های سالم که 
هم به سپرده گذار خدمت می کند 
و هم به س��رمایه گذار تسهیالت 

می دهد بازار پول است و منابعی 
که به ص��ورت میان مدت و بلند 
مدت در حوزه بانکی به کار گرفته 
می ش��ود. البته س��پرده های کوتاه 
مدت هم ب��رای نظام بانکی مفید 
هستند اما سپرده های بلند مدت تر 

را بهتر می توان مدیریت کرد. 
وی گفت: ما اواخر س��ال گذشته 
در تدوین بسته سیاستی � نظارتی 
ب��رای س��ال 89 متوجه ش��دیم 
ک��ه متوس��ط مانای��ی و پایداری 
س��پرده ها باالتر رفته اس��ت. این 
ام��ر نش��ان دهنده این اس��ت که 
ترجی��ح  کل  در  س��پرده گذاران 
می دهند پولش��ان در بانک بماند 
چون هم امنیت دارد، هم سودآور 
اس��ت و هم در جهت خدمت و 

س��ازندگی به کار گرفته می شود. 
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
تأکید ک��رد: در هن��گام هدفمند 
ک��ردن یارانه ها، دول��ت تدبیری 
خواهد کرد که باز هم منابع مردم 
در بازاره��ای جذاب و س��الم به 
گردش در بیاید و دستور کارمان 
این اس��ت که اگر مردم عالقه مند 
باشند بتوانند بخش کوچکی از این 
وجوه را هم از طریق سازوکاری 
 در ب��ازار پول و س��رمایه به کار 

گیرند. 
بنابراین  ک��رد:  تصریح  حس��ینی 
یکی از برنامه های ما این خواهد 
بود که جذابی��ت ماندگاری پول 
را در ب��ازار بانک و س��رمایه باال 

ببریم.

وزیر اقتصاد خبر داد:
دولت براي ماند گاري یارانه نقدي مردم در حساب هاي بانكي راهكار ارائه كرد

روز هجده��م ذی حج��ه، از ای��ام ا... 
و از عیده��ای ب��زرگ اس��الم و جهان 
تش��یع اس��ت و روزی ب��ه بزرگ��ی و 
می��ان کل روزه��ا و  ش��رافت آن، در 
 س��ال ها وجود ن��دارد. مفضل بن عمر 
گف��ت: از اب��و عبداله، ام��ام صادق)ع( 
پرس��یدم: ب��رای مس��لمانان چن��د عید 
اس��ت؟ امام ص��ادق)ع( فرم��ود: چهار 
عید. مفض��ل گف��ت: عیدین)یعنی عید 
س��عید فط��ر و عید س��عید قرب��ان( و 
جمعه )که خ��ودش از عید های بزرگ 
مس��لمانان اس��ت( را می شناس��م ولی 
 عید چهارم کدام اس��ت؟ امام صادق)ع( 
فرمودن��د: عظیم تری��ن و ش��ریف ترین 
عیدها، روز هجدهم ذی حجه اس��ت و 
آن، روزی اس��ت که پیامبر اسالم)ص(، 
حض��رت عل��ی )ع( را قائم ب��ه امامت 
 نمود و او را نش��انه ای برای مردم قرار

داد. 
عی��د غدی��ر، برتر و افضل عیدهاس��ت 
و آن، هجده��م ذی حج��ه می باش��د. 
ای��ن روز، ب��ه خاط��ر رویدادهای مهم 
و سرنوش��ت س��ازی که برای برخی از 
پیامب��ران، از جمله پیامبر اس��الم)ص(
و تعیی��ن جانش��ین منص��وب خداوند 
متع��ال ب��رای آن حض��رت ب��ه وقوع 
پیوس��ت، عظیم تری��ن و ش��ریف ترین 
و  می گ��ردد  محس��وب  س��ال  روز 
 دوس��تداران اهل بیت)ع( و مس��لمانان 
 حقیقت گرا را غرق در شادی و شادمانی

می کند. 
درب��اره ای��ن روز، کتاب ه��ای زیادی 
نوشته ش��د که مهم ترین و مستدل ترین 
آن ها، کتاب ش��ریف »الغدی��ر« تألیف 
امینی)ره( اس��ت. س��ید  مرحوم عالمه 
بن طاووس)ره( ماجرای ش��یرین غدیر 
خم و انتخاب امام عل��ی)ع( به والیت 
و جانشینی رسول خدا)ص( را یکی از 
منابع معتبر و مهم اهل س��نت نقل کرد، 
که مطالع��ه آن و دق��ت و تأمل در آن، 

انس��ان را به ش��گفتی وا می دارد و به 
این پرس��ش می رس��اند که آنان چگونه 
حقایق ای��ن چنین��ی را از راویان موثق 
نق��ل می کردن��د، ولی باز هم چش��مان 
خود را از حقایق پوشانده و متمایل و یا 
متظاهر به طیف مخالفان والیت بودند؟ 
ب��ه هر روی، در بخش��ی از این حدیث 
آمده اس��ت: چون ک��ه روز آخ��ر ایام 
تشریق فرا رسید، سوره »اذاجاَء نصراهلل 
و الفتح...« بر پیامبر)ص( نازل گردید و 
آن حضرت پس از دریافت این س��وره 
فرمود: خبر مرگ )قری��ب الوقوعم( به 

من رسید. 
پ��س از آن وارد مس��جد خی��ف )در 
را  م��ردم  و  ش��ده  من��ی(   س��رزمین 
ف��را خواند. پ��س از حض��ور جمعیت 
زی��ادی از م��ردم، برای آن��ان خطبه ای 
خوان��د. پ��س از آن، دس��ته های��ی از 
مردم، در گوش��ه و کنار ب��ا یکدیگر به 
 گفتگو پرداخت��ه و گفتار پیامبر)ع( را با 
ب��د گمانی و ب��د دلی خویش تفس��یر 
نمودند و گفتند: محمد)ص( می خواهد 
 امام��ت را در اه��ل بی��ت خ��ود ق��رار 

دهد. 
پس چهار تن از آنان، از مس��جد خیف 
خارج و به س��وی مکه رهسپار شده و 
وارد کعب��ه معظمه ش��دند و در آنجا با 
هم پیمان بس��تند که اگ��ر محمد)ص(
رحلت کرد و یا به دس��ت کس��ی کشته 
شود نگذارند که جانشینی وی و امامت 

به دست اهل بیتش بیفتد. 
خداوند متعال، دسیس��ه منافقانه آنان را 
به اطالع پیامبر)ص( رس��انید و این آیه 
را ن��ازل فرمود: آیا آنان کاری را محکم 
نموده و بر آن پای بند خواهندشد، پس 
)بدانند( ما از آن��ان محکم کارتریم، آیا 
گمان می برند که ما رازها و نجواهایشان 
)و پیمان نا بخردانه آنان( را نمی شنویم 
)و از آن بی اطالعیم(، آری می ش��نویم 
و فرستادگان )و مأموران( ما هر چه در 
نزد آن��ان می گذرد، می نویس��ند و ثبت 

می کنند.
پیامب��ر)ص( با رس��وا ک��ردن خائنان و 
منافق��ان، اصح��اب و ی��اران خوی��ش 
را متوج��ه مدین��ه من��وره نم��ود و به 
 اتف��اق ه��م، از مک��ه معظم��ه خ��ارج 

گردیدند. 
در این ایام چندین ب��ار میان پروردگار 

متعال و پیامبرش حضرت محمد)ص(، 
از طریق جبرئی��ل امین، پیام هایی رد و 
بدل شد و خداوند متعال تأکید نمود که 
آن حضرت برای جانش��ینی خود اقدام 
ک��رده و حض��رت عل��ی)ع( را به طور 
رسمی جانش��ین خود معرفی کند. این 
مس��أله گذشت تا به س��رزمین »جحفه« 
رس��یدند و در آن جا برای اس��تراحت 

توقف نمودند. 
در هم��ان م��کان، جبرئیل امی��ن فرود 
آم��د و بر پیامب��ر)ص( وح��ی کرد که 
خداون��د متع��ال فرمان داده اس��ت که 
عل��ی بن ابی طالب)ع( را به جانش��ینی 
خ��ود معرفی کن. پیامب��ر )ص( عرض 
ک��رد: ای پروردگار ب��زرگ! همانا امت 
من با جاهلیت، فاصله چندانی نیافته اند 
و اگر من این کار )انتصاب علی بن ابی 
طالب)ع( به جانشینی خویش( را انجام 
ده��م، می گویند: او پس��ر عمویش را 

جانشین خود کرده است! 
بار دیگر جبرئیل امین نازل شد و این آیه 
را به رس��ول خدا )ص( وحی نمود: ای 
پیامب��ر! آنچه از س��وی خدای��ت به تو 
وحی شده است به مردم ابالغ )آشکار( 
کن؛ ک��ه اگر این کار خ��ود را به انجام 
نرسانی، رس��الت خود را ابالغ نکردی، 
)از گمان��ه رانی های نابخردان و منافقان 
واهمه مدار، زیرا( خداوند متعال، تو را 

از )شر( مردم نگه می دارد. 
هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر)ص( 
و همراهان او به س��رزمین غدیر رسیده 
بودن��د و هوا آفتابی و بس��یار گرم بود، 
پیامبر)ص( در همان حال دستور داد که 
همگان توقف کنن��د تمامی همراهان و 
مسافران را )که از منطقه ها و شهرهای 
مختل��ف جزی��ره الع��رب بودن��د( به 
گردهمایی فرا خواند و دستور داد میان 
دو درخ��ت آنجا چادری ب��ر پا کرده و 

همه را در زیر آن مجتمع نمایند. 
آن گاه پیامبر)ص( برخواست و خطبه ای 

خواند و در بخش��ی از آن فرمود: همانا 
جبرئیل امین بارها بر من فرود آمد و بر 
من سالم رسانید و دس��تور داد به شما 
که ش��اهد این ماجرا هس��تید و به همه 
مس��لمانان، اعم از سیاه و سفید، بگویم 
و خب��ر دهم که علی ب��ن ابی طالب)ع( 
برادر و جانش��ینم و ام��ام پس از من بر 

شما می باشد. 
آن گاه فرم��ود: ای م��ردم! بدانی��د ک��ه 
خدای س��بحان، وی را ولی و امام شما 
قرار داد. بنا بر این بر تمامی مهاجران و 
انصار و تابعین و بر تمامی صحرانشینان 
عج��م،  و  ع��رب  شهرنش��ینان،   و 
آزاده و برده، بزرگ و کوچک، س��یاه و 
سفید و بر هر موحد و مسلمانی واجب 
است که از او پیروی، حکمش را انجام، 
گفت��ارش را باور و دس��تورش را اجرا 

نماید. 
ه��ر کس��ی ک��ه ب��ا او مخالف��ت ورزد 
ملع��ون و ه��ر کس��ی او را تصدی��ق 
 کند م��ورد رحمت الهی ق��رار خواهد 

گرفت. 
ای م��ردم! در قرآن تدبر کنید و آیات و 
محکمات آن را به درس��تی بفهمید و از 
پیش خود آنها را تفس��یر نکنید، سوگند 
به خدای بزرگ، کس��ی نمی تواند قرآن 
را تفس��یر نماید، مگر آن کس��ی که من 
دس��ت او را گرفته و بلن��دش کرده ام 
 یعن��ی ام��ام عل��ی)ع( او معل��م ش��ما 

است. 
همانا هرکسی که من موال و رهبر اویم، 
پس او رهبر و موالی اوست. این کسی 

نیست جز علی بن ابی طالب)ع(. 
س��پس دس��ت عل��ی)ع( را ب��اال برد و 
فرمود: ای مردم! چه کس��ی به ش��ما از 
خودتان و نفس��تان، اولی است؟ همگی 

گفتند: خدا و رسولش. 
آنگاه به صورت دس��ته جمعی به سوی 
پیامب��ر)ص( و علی بن اب��ی طالب)ع( 
ازدحام کرده و آن دو را تکریم و احترام 
نمودن��د، ت��ا اینکه وقت ظهر رس��ید و 
پیامبر)ص( نماز ظهر و عصر را در یک 

وقت به جا آورد. 
ب��ه هر روی، ای��ن روز، روز بزرگ و با 
برکتی اس��ت و می طلبد که دوستداران 
والیت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( 
 آن را جشن گرفته و به یکدیگر تبریک 

بگویند.

عيد سعيد غدير بر عاشقان امامت و واليت 
مبارک باد 

در دومین همایش ملي توسعه 
صادرات خدمات فني و 

مهندسي عنوان شد؛
تحقق 64 پروژه 

بزرگ 
صادرات خدمات 

فني مهندسي ایران 
به 20 كشور جهان
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دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

 درگی��ري 2 برادر بر س��ر اخت��الف مالي 400
 ه��زار تومان��ي با قتل یک��ي از آنها ب��ه پایان 

رسید.
 13:45 س��اعت  در  ف��ارس،   گ��زارش  ب��ه 
مرک��ز  طری��ق  از   133 کالنت��ري  مأم��وران 
فوریت ه��اي پلیس��ي 110 در جری��ان خب��ر 
 درگی��ري منجر به قتل در منطقه لواس��ان قرار 

گرفتند. 
ب��ا حضور مأموران کالنتري 133 لش��گرک در 
محل مشخص شد که 2 برادر به اسامي مسعود 
و س��عید ب��ا یکدیگر درگیر ش��ده ک��ه در این 
درگیري مس��عود 23 س��اله بر اثر اصابت چاقو 

به ناحیه سینه، به قتل رسیده است. 
با تش��کیل پرونده مقدماتي و به دستور رئیس 
دادگاه عموم��ي لواس��انات، پرون��ده جه��ت 
رس��یدگي در اختی��ار کارآگاه��ان اداره ده��م 
 وی��ژه قت��ل پلیس آگاه��ي تهران ب��زرگ قرار 

گرفت. 
س��عید 22 س��اله که در زمان حض��ور مأموران 
کالنت��ري در محل وقوع جنایت دس��تگیر و به 
پلی��س آگاهي ته��ران بزرگ منتقل ش��ده بود، 

در اعتراف��ات خود عل��ت و انگیزه این جنایت 
خانوادگي را اختالف مالي 400 هزار توماني با 

برادرش عنوان کرد. 
تحقیقات کارآگاهان نشان داد سعید و مسعود، 
 در ش��ب قب��ل از حادثه نیز ب��ا یکدیگر درگیر 
ش��ده ولي با میانجیگري پدر خانواده، درگیري 
آنها خاتم��ه پیدا کرده ام��ا در روز بعد دوباره 
می��ان آنه��ا درگیري لفظ��ي ایجاد و س��عید با 
یک قبضه چاقو ب��رادرش را تهدید مي کند که 
همی��ن موضوع باعث تش��دید درگی��ري میان 
آنه��ا ش��ده و س��عید در حالي که کنت��رل خود 
را از دس��ت داده ب��ود، ضرب��ه اي را با چاقو به 
س��ینه برادرش وارد کرده ک��ه به علت برخورد 
چاق��و به نقط��ه حیاتي ب��دن، مس��عود قبل از 
 حض��ور عوام��ل اورژان��س در مح��ل ف��وت 

مي کند. 
س��رهنگ عباس��علي محمدی��ان، رئیس پلیس 
آگاهي تهران بزرگ، گفت: با توجه به تحقیقات 
انجام ش��ده و اعترافات صریح متهم درباره قتل 
ب��رادرش، پرونده در اختیار مق��ام قضایي قرار 

گرفته است. 

وکی��ل مدافع »ش��هال جاهد« 
در آس��تانه  قصاص موکلش به 
مالق��ات وي در زن��دان اوین 
رفت. عبدالصمد خرمش��اهي 
در گفتگو با ایس��نا، ب��ا اعالم 
ای��ن خب��ر گف��ت: با ش��هال 
مالق��ات داش��تم و حرف هاي 
 زی��ادي بین ما رد و بدل ش��د، 
 ب��ه نح��وي ک��ه در ع��رض 
چند ساعت، 9 سال گذشته را با 

هم مرور کردیم. 
وي اف��زود: ش��هال هم چن��ان 
ای��ن  حرف های��ش  مح��ور 
اس��ت ک��ه قات��ل نیس��ت و 
 بي گناه پاي چوب��ه  دار خواهد 
رف��ت. وکی��ل مدافع »ش��هال 
جاهد« با بیان اینکه موکلش به 
اعالم رضای��ت اولیاي دم »الله 
س��حرخیزان« امیدوار است و 
از آنها مي خواهد که از قصاص 

کنند، خاطرنشان  وي گذشت 
کرد: طبق قان��ون، زمان اجراي 
حک��م باید به من ابالغ ش��ود 
اما هن��وز ابالغ صورت نگرفته 
است و از زمان اجرا بي اطالعم. 
خرمشاهي در عین حال اظهار 
کرد: از برخي رسانه ها و اخبار 
منتشر شده ش��نیده ام که شهال 
10 آذرم��اه قصاص مي ش��ود 
ام��ا به صورت رس��مي چنین 

تاریخي ابالغ نشده است. 

مس��ئوالن ما زن را یک موجود انساني 
مي دانند که بیش��تر باید وظایف خانگي 
را بر عهده داشته باشد اگر تحصیل هم 
نکرد، نکرد. خواندن و نوش��تن برایش 
کفای��ت مي کند. دختر 16 یا 17 س��اله 
به بل��وغ فرهنگي و اجتماعي نرس��یده 
اس��ت. اس��تادیار گروه جامعه شناسي 
دانشکده علوم اجتماعي معتقد است با 
توج��ه به اینکه در ح��ال حاضر حدود 
70 ت��ا 75 درصد جامعه ما شهرنش��ین 
ش��ده اس��ت  ، دیگر این ام��کان وجود 
ندارد که از جوانان انتظار داش��ته باشیم 
 با مناس��بات زندگي روس��تایي زندگي 
کنند. دختران 16- 17 س��اله و پس��ران 
19-20 ساله در جوامع شهري توانایي 
تش��کیل زندگي را ندارن��د هرچند که 
از لحاظ جنس��ي و جس��مي ب��ه بلوغ 
رس��یده اند. همچنین تش��کیل زندگي 
خانوادگ��ي در جوامع شهرنش��ین قبل 
از آنک��ه ب��ه بلوغ جس��مي و جنس��ي 
نیاز داش��ته باش��د   به بلوغ اجتماعي و 
فرهنگ��ي احتی��اج دارد ک��ه دختران و 
 پس��راني با این س��ن و سال هنوز به آن 

نرسیده اند. 
این استاد جامعه شناسي از پایین آمدن 
سن طالق در کش��ور ابراز نگراني کرد 
و ادام��ه داد: ازدواج ه��اي زودهن��گام 
نابس��اماني هاي فراواني در کشور ایجاد 
مي کند و در بس��یاري از موارد منجر به 
طالق مي ش��ود بنابر این باید از شیوع 
چنین ازدواج هایي در کشور جلوگیري 
 کرد. سید حسن حس��یني در گفتگو با
ط��ول  در  جامع��ه  گف��ت:  ایلن��ا    
تاری��خ متح��ول ش��ده و از دی��دگاه 
جامعه شناس��ان جامعه سنتي و تاریخي 
از جامع��ه اي ب��ا همبس��تگي مکانیکي 
تبدی��ل ب��ه جامع��ه اي با همبس��تگي 
ارگانیک��ي و تقس��یم کار جدید ش��ده 
است. وي ادامه داد: در جامعه عشایري 
وی��ژه اي  جای��گاه  زن  روس��تایي   و 
تولی��دات  در  و  داش��ت  خان��ه   در 
عم��ل وارد  مؤث��ر  بس��یار   خانگ��ي 
ه��م  درآمدزای��ي  حت��ي  و   مي ش��د 

داش��ت ب��ه عن��وان مثال پشم ریس��ي، 
گلیم بافي و کارهاي دستي انجام مي داد 
و در ازاي آن پ��ول دریافت مي کرد. در 
آن جوامع مرد هم در زمینه تأمین معاش 
خانواده نقش اساس��ي داشت و فعالیت 

بیروني خانه بر عهده مرد بود. 
 حس��یني اش��اره ک��رد: اکن��ون نق��ش 
محی��ط  در  م��رد  و  زن  جای��گاه  و 
 خان��ه ع��وض ش��ده و حت��ي در حال 
 حاض��ر والدی��ن جوام��ع ش��هري و 
تس��اوي  نگاه��ي  متوس��ط   طبق��ات 
 طلبان��ه نس��بت ب��ه فرزندان پس��ر و 
دختر خود دارند در حالي که در گذشته 
اهمیت پسر در جامعه روستایي بیشتر بود 
چون نقش مؤثرتري را در تولیدات ایفا 
 مي کرد. وي ادامه داد: در جوامع شهري اما 
دیگر فرزند دختر و پسر تفاوت چنداني 
ب��ا هم ندارند و والدین وقتي مي بینند با 
سرمایه گذاري روي فرزند دختر و پسر 
مي توانن��د آنها را در جهت پیش��رفت 
اجتماعي ارتق��اء دهند فرقي بین دختر 
و پس��ر قائل نمي ش��وند و ب��ه گونه اي 
عمل مي کنند که دختر و پس��ر آنها هر 
دو بتوانن��د در جامعه پیش��رفت کنند و 
 ب��ر روي هر دوي آنها س��رمایه گذاري 

مي کنند. 
حسیني در پایان خاطرنشان کرد: وقتي 
ایده اي توسط مس��ئوالن مملکتي ارائه 
مي ش��ود حداق��ل باید تا ح��دودي در 
زندگي واقعي قابل مش��اهده باش��د. به 
عن��وان مث��ال 50 درصد م��ردم جامعه 
بتوانند براس��اس ایده ای��ن دولتمردان 
زندگي کنن��د. اما آنچه در زمینه ازدواج 
جوان��ان مطرح ش��ده و اینکه ش��غل و 
مس��کن الزمه ش��روع زندگي مشترک 
نیس��ت به هیچوجه قابل قبول نیس��ت 
چون در جامعه ش��هري کسي که شغل 
و مسکن نداشته باشد نمي تواند تشکیل 
خانواده بدهد و فقط ممکن است درصد 
کمي از مردم ما بتوانند بعد از ازدواج نیز 
دختر یا پسر خود را ساپورت مالي کنند. 
اما در حدود 70 تا 80 درصد جامعه ما 

توانایي انجام چنین کاري را ندارند.

 زاينده رود 
در جم��ع  نیکبخ��ت  س��رهنگ 
خبرن��گاران اعالم کرد: طرح زمس��تانه 
پلیس راه اس��تان اصفهان ه��م زمان با 
سراسر کشور از 15 آذرماه به مدت 13 

هفته اجرایی می شود.
وی افزود: جه��ت اجرای طرح ضمن 
تعامل ب��ا اورژانس و ه��الل احمر در 
بس��یاری از مکان ها 9 مح��ل در نظر 
گرفته ش��ده که در هر پایگاه یک اکیپ 

سه نفر از پلیس راه مستقر است.
رئیس پلیس راه ضمن اش��اره به اینکه 
کنترل تخلفات و کمک به مسافرینی که 
در راه مانده ان��د از هدف های پلیس راه 
در طرح زمستانه است خاطرنشان کرد: 
این طرح هر ساله در سراسر کشور اجرا 
می گردد و تمام جاده های صعب العبور 
و جاده هایی که در آنها تردد به س��ختی 
صورت می گیرد را نیز تحت پوش��ش 

قرار می دهد.
سرهنگ نیکبخت در ادامه با بیان اینکه 
یک سوم آزاد راه های کشور 18 درصد 
بزرگراه ها در اس��تان اصفهان قرار دارد 
تصریح کرد: وضعیت جاده ها مطلوب 
اس��ت و با توجه به ای��ن میزان آزاد راه 
و بزرگ��راه در اس��تان، می��زان تردد در 
جاده های اس��تان اصفهان باالتر از سایر 
اس��تان ها اس��ت. وی درباره تهدیدات 
در جاده های اس��تان گف��ت: در تهدید 
منج��ر به تصادف در جاده های اس��تان 
 وجود دارد یکی اینک��ه به دلیل وجود 
ج��اده های طوالنی و اینکه اصفهان در 
مرکز کش��ور وجود دارد بنابراین محل 
تردد بس��یاری از رانندگانی است که با 
حالتی خس��ته وارد اس��تان می شوند و 
اینجاس��ت که اعمال سرعت کم بسیار 
مهم اس��ت هم چنی��ن واژگونی دیگر 
تهدی��د در جاده های اس��تان به ش��مار 

می رود.
س��رهنگ نیکبخ��ت اف��زود: برطرف 
نمودن اولین تهدید منوط به استفاده از 
تجهیزات به روز و الکترونیکی اس��ت 
ب��ه عنوان مثال بدی��ن منظور در محور 
اصفهان – شیراز دوربین کنترل سرعت 
نصب ش��ده و در برنام��ه داریم که این 
تجیهزات در مح��ور اصفهان – تهران 
در آین��ده نزدیک نصب ش��ود. وی با 
بیان اینکه درصد واژگونی در جاده های 
استان بس��یار باالست گفت: 38 درصد 

از تصادف��ات جاده ای واژگونی اس��ت 
ک��ه البته در برخی م��وارد مثل حرکت 
)رانن��دگان کامیون ها(  ناوگان عمومی 
بحث کش��وری مطرح می شود که باید 
از آن طریق پیگی��ری صورت گیرد اما 
آن بخش��ی که مربوط به استان است را 

پلیس راه استان پیگیری می کند.
رئی��س پلیس راه اس��تان خاطرنش��ان 
کرد: امس��ال کنترل سرعت را به خوبی 
مدیریت کردیم که این امر خود س��بب 
کاهش حوادث جاده ای اس��تان شد به 
طوری که در 7 ماهه گذش��ته امس��ال 
6/6 درص��د کاهش فوتی داش��تیم در 
ناوگان مسافربری هم در طول این زمان 

هیچگونه حادثه ای نداشته ایم.
س��رهنگ نیکبخت گفت: واژگونی در 
جاده های اس��تان بیشتر در ساعت های 
خاصی یعنی از س��اعت 14 تا 16 و 12 
شب تا 6 صبح اتفاق می افتد که این مورد 
علل مختلف دارد اما برای برطرف کردن 
خستگی رانندگان تدابیری باید اندیشیده 
شود که پلیس راه استان به پایانه حمل 
و نقل پیش��نهاد داد که استراحتگاه های 
بین راهی به خصوص در ورودی استان 
 احداث ش��ود تا رانندگان اس��تراحت 

کنند.
وی ضمن اش��اره به ح��دود 21 هزار 
کیلومتر راه همسنگ در استان اصفهان 
تصریح کرد: در بخشی از جاده ها رفت 
و برگشت به صورت هم زمان صورت 
می گیرد و از آنجا که جداسازی جاده ها 
سبب می ش��ود از تصادفات تا حدود 
زیادی کاسته شود بنابراین راه و ترابری 
هم پیگیر این موضوع هست همچنین 
شیار زنی حاشیه جاده ها و خط محوری 
وس��ط در جاده های دو طرفه نیز بسیار 

مؤثر است.
رئیس پلیس راه اس��تان با بی��ان اینکه 
برخورد با تخلفات در 7 ماهه نخس��ت 
امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
12 درصد افزایش داش��ته درباره طرح 
بررسی سالمت رانندگان گفت: طرحی 
تحت بررس��ی س��المت رانندگان در 
جاده ها اجرا می شود که تحت این طرح 
رانندگانی تحت آزمایش قرار می گیرند 
و پس از آنکه نتیجه آزمایش مثبت شد 
و اعتیاد آنها به مواد مخدر و روانگردان 
ثابت ش��د مراحل قانونی در مورد فرد 

اجرا می شود.

استادیار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي: 
ازدواج دختر 16 ساله سنت زندگي 

قبيله اي است

رئیس پلیس راه استان اصفهان

آغاز طرح زمستانه از نيمه دوم آذرماه

جامعه

چهارمحال و بختياري ميزبان 
مسابقات آسيايي 2011 

با هدفمند شدن یارانه ها؛
توزيع آرد در بين واحدهاي 
نانوايي كشور با قيمت جهاني

موزه آناتومي دانشكده پزشكي 
اصفهان بازسازي شد

رئی��س هیأت قایقران��ي چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: در صورت بهره برداري از پیس��ت قایقراني 
زاین��ده رود،  چهارمح��ال و بختیاري مي تواند در س��ال 

2011  میزبان مسابقات آسیایي باشد.
ابراهیم ش��فقت در گفتگ��و با فارس اظهار داش��ت: با 
توج��ه به قابلیت ه��ا و ظرفیت هاي اس��تان و همچنین 
با انجام مطالعات کارشناس��ي چهارمح��ال و بختیاري 
 ظرفی��ت اح��داث دو پیس��ت قایقران��ي اس��تاندارد را 

دارد. 
وي افزود: احداث پیس��ت قایقراني در مجاورت س��د 
بین المللي چغاخور پیش بیني ش��ده  که متأسفانه محیط 
زیس��ت در حال حاضر مجوز بازسازي پیست قایقراني 

در این منطقه را صادر نکرده است. 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 
10 کش��ور گفت: با اجراي قانون هدفمند ش��دن 
یارانه ها، آرد با قیمت جهاني در بین واحدهاي نانوایي 

کشور توزیع مي شود.
نصرال��ه نوري در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه در 
ح��ال حاضر قیمت هر کیل��و آرد یاران��ه اي که دولت 
 در اختی��ار نانوایي هاي اس��تان اصفهان ق��رار مي دهد، 
ب��راي نانوایي هایي که طي س��ه س��ال پی��ش احداث 
 ش��ده اند، 45 تومان اس��ت، تصریح کرد: این نرخ براي 
فعالی��ت  س��ابقه  ای��ن  از  بی��ش  ک��ه   واحدهای��ي 
 دارن���د ح�����دود هف����ت توم�����ان محاس����ب�ه 

مي شود. 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
 گفت: موزه آناتومي دانش��کده پزش��کي اصفهان 
که در س��ال 1370 براي نخس��تین بار در کشور افتتاح 
 ش��ده ب��ود، ب��ا تغیی��ر و توس��عه فضاي آن به س��بک 

مدرن بازسازي شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ، ابراهی��م اس��فندیاري در آیین 
بهره ب��رداري از آزمایش��گاه مرک��زي و م��وزه آناتومي 
دانش��کده پزش��کي اظه��ار داش��ت: ه��دف از ایجاد 
 موزه، تس��هیل و توس��عه آموزش علوم تشریحي است 
 و ب��ه عنوان ی��ک نمایش��گاه دائم��ي ب��راي آموزش 
 آناتوم��ي ب��راي دانش��جویان پزش��کي، پیراپزش��کي 
 و تحصی��الت تکمیل����ي م��ورد اس���تفاده ق����رار 

مي گیرد.

شهال جاهد هم چنان بر بي گناهي اش اختالف مالي 400 هزار توماني با برادركشي تسویه شد
اصرار دارد 

ب��ی احتیاطی رانندگان و بعضی از عابران قربانیان زیادی را 
از میان سرنشینان به دنبال دارد. در بیشتر موارد این قربانیان 
تص��ادف ها تقصیری ندارند. بر اس��اس آمار تصادفات در 
سال های گذش��ته به طور تقریبی 26 درصد مرگ و میر به 
سرنش��ینان اختصاص دارد یعنی از ه��ر 4 قربانی یک نفر 
سرنشین است که مسئولیت جانش را به دیگران سپرده است 
برای پیشگیری از چنین حوادث تلخی سرنشین چه کارهایی 

می تواند انجام دهد؟
-استفاده از کمربند ایمنی حتی در صندلی های عقب

-خودداری از سوار شدن بیش از ظرفیت خودرو
-تذک��ر دادن ب��ه رانندگان در خصوص ب��ی احتیاطی ها و 

جلوگیری از خواب آلودگی آنان
-خودداری از سوار کردن کودکان در صندوق عقب 

-خ��ودداری از خواباندن کودک در پش��ت شیش��ه عقب 
خودرو

-خودداری از س��وار کردن کودکان در پشت وانت، تریلی، 
کامیون و ...

-خودداری از تنها گذاشتن کودکان در خودرو به ویژه پشت 
فرمان

-خ��ودداری از آم��وزش رانندگی به کودکان قبل از س��ن 
قانونی

-خودداری از بیرون آوردن دست و سر از پنجره ماشین حتی 
در صورت توقف خودرو

-پیش��گیری از نشستن سرنشین در روی پنجره خودرو در 
حال حرکت

کارشناسان معتقدند فرهنگ راننده، عابر، سرنشین و پلیس از 
جمله عوامل مؤثر در افزایش امنیت خیابان هاست. فرهنگ 
عوامل انسانی در واقع به رفتار هر یک از ما در موقعیت های 
مختلف خیابان، از جمله در ترافیک برمی گردد. پرسشی که 
هر یک از دس��ت اندرکاران مس��ائل مرتبط با ترافیک و به 
نوعی تمام مردم می توانند برای خود مطرح کنند این است 
که چرا کش��ور ما یکی از باالترین ن��رخ های مرگ و میر 
در اثر حادثه های رانندگی در جه��ان را دارد؟ در حالی که 
متوس��ط این نرخ در جهان و در بعضی از کش��ورها بسیار 
پایین تر از ایران است.به عنوان مثال در منطقه مدیترانه شرقی 
می��زان مرگ و میر ناش��ی از حادثه های رانندگی 16 در هر 
100 هزار نفر است و این رقم در سال های گذشته در ایران 
حدود 35 در هر 100 هزار نفر بوده است.بدون شک تغییر 
اساسی در فرهنگ و رفتار ترافیکی هر یک از عناصر دخیل 
در ترافیک بسیار ضروری است حال درباره نیروی انتظامی، 
راهنمایی و رانندگی، وزارت راه، کارخانه های خودروسازی 
و ... صحبت نمی کنیم بلکه روی سخن ما با انسان هاست 
یعنی با فرد فرد مردم که نقش های دخیل در ترافیک همچون 

راننده، عابر، سرنشین، پلیس و والدین را بر عهده دارند.

بيشتر سرنشينان قربانی در 
تصادفات  بی تقصيرند

پ��س از انقالب صنعتی در کش��ورهای 
اروپای��ی و به وجود آم��دن دولت های 
مدرن کنونی و نیز شکل گیری نهادهای 
مردمی که در آن زمان بر اساس نیازهای 
اقش��ار گوناگون ب��ه وجود آم��د افراد 
جامعه دریافتند ک��ه میتوان بدون کمک 
دول��ت و ب��ا تکیه ب��ر اس��تعداد و بنیه 
مالی نیروهای انس��انی به رفع نیازهای 
خ��ود در اجتماع بپردازن��د نیازهایی که 
گاه دولت ها ت��وان برآورده کردن آن را 
نداشتند یا به دالیل سیاسی نمی خواهند 
آن را برآورده کنند این س��ازمان ها ابتدا 
شامل تش��کل هایی برای احقاق حقوق 
فردی شد مانند اتحادیه های کارگری و 
بعدها با گسترش ابعاد گوناگون زندگی 
اجتماعی به سایر مسائل اجتماعی مانند 
مس��ائل زنان، محیط زیست، کمک های 

بشردوستانه و .... تعمیم یافت.
NGOه��ا ک��ه خاس��تگاه اصل��ی آنها 
م��ردم و هدف های آن ب��رآورده کردن 
نیازهای همان مردم اس��ت گاهی برای 
رس��یدن به این هدف ها مجبور به تحت 
فش��ار گذاش��تن دولت ها می گردد. این 
سازمان ها با مطرح کردن نیازهای مردم 
در دس��تگاه دیپلماس��ی و گاه در می��ان 
سایر اقشار جامعه به تالش برای احقاق 

حق آن می پردازند. 
ام��روزه NGOه��ا مس��تقل از دولت 
نیستند برخی از این نهادها با بودجه های 
دولتی و در جهت هدف های سیاسی و 
اجتماعی آنها و البته با عضویت اعضای 
یک جامعه یا در سطح بین الملل افرادی 
با یک منش خاص و نیز معتقد به اصول 

اصلی این س��ازمان ها ش��کل می گیرد. 
هرچند س��ازمان هایی نی��ز در این میان 
هستند که مس��تقالنه و برپایه بنیان های 
مالی مس��تحکم اعضای خود به فعالیت 

آزادانه می پردازند.
نقش NGOها در جوامع چیست؟

ش��اید بتوان گفت مطرح شدن برخی از 
مسائل در قرن بیستم و ایجاد حساسیت 
ویژه نس��بت به آنها مانند مس��أله حفظ 
محیط زیس��ت، حقوق زنان و کودکان، 
حقوق اقلیت ه��ا و ... مدی��ون فعالیت 
NGOهاست. برخی از این سازمانهای 
غیر دولتی در سطح بین الملل از نفوذ و 
حیطه عمل گسترده ای برخوردار هستند 
اینگونه نهادها که به واس��طه کمک های 
میزبانش��ان یا اعض��ای ثروتمند خود از 
بنیه های مالی و اجرایی قوی برخوردار 
هستند با تحت فشار قرار دادن دولت ها 
و افکار عمومی جهانی آنها را وامی دارند 
ت��ا اصالح��ات فرهنگ��ی و اجتماع��ی 
 م��ورد نظر ای��ن س��ازمان ها را به اجرا 

بگذارند.
این نهادها ک��ه به طور معمول از حیطه 
نفوذ قدرت های جهانی خارج نیس��تند 
گاهی با بزرگنمایی برخی از مس��ائل و 
نادیده گرفتن بعضی دیگر از آنها آشکارا 
به دنباله روی برای تحقق سیاس��ت های 
جامع��ه جهانی و قدرت ه��ای آن مبدل 
و  پرنفوذتری��ن  از  یک��ی  می ش��وند. 
مطرح ترین س��ازمان ها، سازمان دیده بان 
حقوق بش��ر است این س��ازمان که در 
نیویورک اس��ت به بررسی موارد نقض 
حقوق بش��ر در دنیا می پردازد. گزارش 

س��الیانه این نهاد که با معیارهای غربی 
تدوی��ن می گردد هر رس��اله در س��طح 

جهانی اعالم می شود.
NGOها که با مشارکت آزادانه افراد در 
آنها به فعالیت می پ��ردازد تمرینی برای 
مشارکت های گروهی و همبستگی های 
بزرگ ت��ر اجتماع��ی اس��ت هدف های 
مش��خصی که اف��راد برای رس��یدن به 
آنه��ا در ای��ن نهادها دنب��ال می کنند به 
نوعی س��هم خواهی این افراد در بستر 
جامعه و حتی ارگان های سیاس��ی است 
ک��ه با رف��ع مش��کل ها و نیازهای خود 
به صورت خودجوش با س��بک سازی 
ب��ار دولت ه��ا در کنار آنه��ا می توانند 
 روند توس��عه جامعه ش��ان را ش��تاب 

بخشند.
روابط دولت و NGOها

NGOها نیز مانند هر سازمان دیگری در 
یک جامعه در ارتباط مستقیم با حاکمان 
و سیاستگذاران آن قرار دارد این ارتباط 
متقابل در برخ��ی از موارد آنقدر به هم 
پیچیده می ش��ود که گاهی مرزهای این 
دو نهاد همدیگر را می پوش��انند وجه و 
پرستیژ بین المللی یک NGO می تواند 
سیاس��تمداران را وا دارد ت��ا گاه ب��رای 
کس��ب محبوبیت و گاه ب��رای مهار این 
سازمان ها به آنها نزدیک شده و حتی در 

آنها مشارکت نمایند. 
ضمن اینکه س��ازمان های مردم نهاد در 
مواقع لزوم می توانند به بس��یج نیروهای 
مردم��ی خ��ود برله ی��ا علیه دس��تگاه 
سیاس��ی بپردازن��د و ب��ه ای��ن طریق با 
 نوع��ی البی گری به خواس��ته های خود 

برسند.
NGOه��ای بین الملل��ی که ب��ا توجه 
به س��اختار و حیط��ه کارکردش��ان در 
کش��ورهای محروم و یا بسته به فعالیت 
می پردازند اغلب ب��ا اعطای کمک ها و 
امتیازات��ی به گروه های وابس��ته به خود 
در ای��ن کش��ورها، آنه��ا را در مقاب��ل 
دولت های ش��ان تقویت می کنند اگر چه 
همیش��ه این کمک ها سیاسی نیست اما 
به طور معمول جبران کاس��تی هایی که 
در یک کشور به واسطه سهل انگاری یا 
عدم توجه دولت ه��ا صورت می گیرد 

همیشه مطلوب آنها نیست.
NGOها در ایران

در کش��ور م��ا نی��ز مانن��د بس��یاری از 

کشورهای در حال توسعه نیاز به پل های 
ارتباطی میان مردم و دولت ها احساس 
می ش��ود این فقدان که گاه چالش های 
اساس��ی را در جامعه ما به وجود آورده 
است ضرورت ایجاد نهادهایی سازمان 
یافته را دوچندان می کند اگرچه در ایران 
با توجه به رواج فرهنگ اس��المی ایجاد 
بنیادهای خیریه و س��ازمان های امدادی 
رواج داش��ته اس��ت اما گسترش حیطه 
عمل این س��ازمان ها در س��ایر مسائل 

اجتماعی قدمت چندانی ندارد.
ش��کل گیری سازمان های غیر دولتی که 
در ایران به )سمن ها( نیز مشهور هستند 
را می توان به س��ال های ابتدایی دهه 70 
نسبت داد جایی که فضایی آرام اجتماعی 
پس از جنگ با برقراری آرامش و ثبات 
مفاهیم��ی چون تحق��ق جامعه مدنی و 
گسترش حقوق اجتماعی اهمیت یافت. 
وجود طیف گس��ترده ای از قشر جوان 
در این سال ها در این گسترش بی تأثیر 
نب��ود. جوانانی که گاه برای رس��یدن به 
اجتماعی خود ش��تابزده  خواس��ته های 
و بی برنامه به تأس��یس این س��ازمان ها 
پرداختن��د و البت��ه در ای��ن راه پس از 

چندی ناکام ماندند.
البته بس��یاری از این س��ازمان ها که گاه 
خواس��ته هایی غیر قانونی نیز ندارند به 
واس��طه پش��توانه مالی و پذیرفته نشدن 
از ط��رف دس��تگاه های حمایتی دولتی 
مجبور به جل��ب حمایت های خارجی 
می ش��دند و بدین ترتی��ب کم کم این 
نهاده��ا با تغییر ماهیت یافتن هدف های 

خود به بیراهه رفتند. 
البته اینها بیش��تر در مواردی اس��ت که 
NGO ی��ک ه��دف چال��ش برانگی��ز 
اجتماع��ی را دنب��ال می کن��د و در این 
میان هس��تند س��ازمان هایی که با کار و 
هدف های انسان دوس��تانه فعالیت های 

گسترده ای در ایران دارند.
تجربه ثابت کرده است نه تنها در ایران 
NGO بلک��ه در هم��ه جای دنی��ا اگر
ها هدف های سیاس��ی را کنار بگذارند 
تأثی��رات و کمک ه��ای اجتماع��ی آنها 
همه گی��ر خواهد ش��د به عن��وان نمونه 
نهاد معت��ادان گمنام با تأکید بر کمک و 
اصالح ب��ه معتادان یکی از NGOهای 
موفق در ایران اس��ت نه��ادی مردمی با 

یک هدف اجتماعی.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:
طرح رئيس جمهوري براي كاهش سن ازدواج، ایده مناسبي جهت كاستن مشكالت اجتماعي 

NGOها راه هايی برای مشاركت 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراي اسالمي با حمایت از 
طرح رئی��س جمهوري در خصوص 
کاهش سن ازدواج، گفت: این طرح 
ایده بسیار مناسبي بوده، امیدواریم با 
اجراي آن بخش اعظمي از مشکالت 

اجتماعي برطرف شود.  
الل��ه افتخ��اري ب��ه س��خنان رئیس 
جمهور در مورد کاهش س��ن ازدواج 
در دخت��ران ب��ه 16 ت��ا 17 س��ال و 
 آقایان 19 تا 21 س��ال اش��اره کرد و 
گف��ت: براي اجراي ای��ن طرح، باید 
فرهن��گ ازدواج اس��المي ب��ر پای��ه 
س��ادگي و بدون تش��ریفات در میان 
جوانان و خانواده ها نهادینه ش��ود تا 
مش��کالت و معض��الت جوانان در 
امر مقدس ازدواج کاهش یابد. عضو 
کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس 
در عین حال ادامه داد: با افزایش سن 
ازدواج، افزایش رشد طالق و کاهش 
آمار ازدواج در بین جوانان کشور رو 

به رو هستیم. 
افتخ��اري، هجم��ه ه��اي فرهنگي، 
تشریفات مراسم ازدواج، هزینه هاي 

سنگین زندگي، توقع خانواده ها مبني 
بر اینکه جوان��ان باید از ابتدا زندگي 
مرفه اي را آغاز کنند، شرایط اقتصادي 
و اجتماع��ي را در به وجود آمدن این 

وضعیت بسیار مؤثر دانست. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
اس��المي، خانواده  مجلس ش��وراي 
را پای��ه و اس��اس جامعه دانس��ت و 
اف��زود: خانواده ها بای��د آگاهي الزم 
را نس��بت ب��ه افزایش س��ن ازدواج 
جوانان و تبعات آن در جامعه داش��ته 
باشند تا س��طح انتظارهایشان نسبت 
به نحوه ازدواج فرزندانش��ان کاهش 
یابد. ب��ه گفت��ه افتخ��اري، در حال 
حاضر مس��ئوالن تمامي کش��ورهاي 
آس��یایي و اروپایي با معضل افزایش 
س��ن ازدواج، عدم مس��ولیت پذیري 
جوانان و از هم گس��یختگي خانواده 
 ه��ا ک��ه مت��داول ش��ده، رو ب��ه رو 
هستند. وي یادآور شد: صنعتي شدن 
جوامع باعث شده پسران و دختران به 
بازار کار روي بیاورند و توجه آنان به 
اش��تغال، درآمد زایي و رفع نیازهاي 
شخصي بیشتر از امر ازدواج و تشکیل 

خانواده م��ورد توجه آنان قرار گرفته 
است. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: 
بخش اعظمي از مشکل هاي یادشده 
به نگاه فمنیستي و سکوالر کشورهاي 
غربي باز مي گردد که جوامع دیگر را 

متأثر کرده است.
سازمان ملي جوانان سن ازدواج زود 
هنگام،  به هنگام و دیر هنگام را اعالم 

کرد 
سازمان ملي جوانان بر پایه پژوهش ها 
و مطالعات مبتني ب��ر اصول و مباني 
اعتقادي و شرایط حاکم بر جامعه، سن 
ازدواج را در سه بخش زودهنگام، به 

هنگام و دیرهنگام اعالم کرد. 
به گ��زارش س��ازمان مل��ي جوانان، 
مطالعات صورت گرفته در این زمینه 
نش��ان مي دهد که در ایران با توجه به 
باورهاي دیني، فرهنگي و اجتماعي، 
ازدواج دختران در گروه سني 27- 15 
سال و پسران در گروه سني 30- 18 
س��ال ازدواج به هنگام است و کمتر 
از این بازه س��ني ازدواج زودهنگام و 

بیش��تر از آن ازدواج دیرهنگام تلقي 
مي شود. 

در این گزارش همچنین سن مطلوب 
و مناس��ب براي ازدواج دختران 24-
18 سال و پسران 27-21 سال عنوان 
ش��ده که با توجه به تنوع فرهنگي و 
عادات س��نن در سراس��ر کشور این 
بازه متفاوت اس��ت. الزم به ذکراست 
که آمارها نش��ان مي دهد که در س��ه 
ماهه اول س��ال 1389 میانگین س��ن 
ازدواج ب��راي م��ردان 26/5 س��ال و 
براي زنان 22 سال در کل کشور بوده 
است. همچنین مطالعات سازمان ملي 
جوانان نشان مي دهد که سن ازدواج 
در اس��تحکام پیوند زناش��ویي نقش 
به س��زایي دارد و مي ت��وان آن را به 
عن��وان یکي از عوام��ل تأثیرگذار در 
تفاه��م زوجین یا اختالفات آتي آنان 

به حساب آورد. 
باید توجه داش��ت ک��ه در دین مبین 
اس��الم، ازدواج در س��نین با کمترین 
فاصله با س��ن بلوغ مورد تأکید قرار 
گرفته که عاملي براي حفظ پاکدامني 

و تکمیل ایمان قلمداد شده است. 

الدن سلطانی 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

به گزارش فارس، س��رهنگ پاسدار حسین انوری در مراسم بازدید 
از پروژه های در دس��ت اقدام س��پاه ناحیه اردستان به اهداف بسیج 
س��ازندگی اشاره کرد و اظهار داش��ت: درصدد افزایش عرصه های 

خدمت رسانی از نظر تعداد و حجم هستیم. 
وی به برنامه ها و فعالیت های خدماتی جدید بسیج سازندگی به ویژه 
 طرح محرومیت زدایی از روستاها و منطقه های محروم اشاره کرد و 
افزود: طرح بازس��ازی گلزارهای شهدا ، احداث زمین های ورزشی، 
انتقال آب و آب رس��انی، س��اخت سرای مس��تمندان، همکاری در 
مس��کن مهر، جلوگی��ری از مصرف مواد مخدر، کم��ک به ارتقای 
بهداشت، بهبود محیط زیس��ت، پدافند غیرعامل، مخابرات، توسعه 
ش��بکه برق، س��اخت خانه عالم، کتابخانه، تعمیر مسجد و احداث 
جاده از مهم ترین فعالیت های بسیج سازندگی در منطقه های محروم 
به ش��مار می رود. فرمانده بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اس��تان اصفهان، شهرستان اردس��تان را از موفق ترین شهرستان های 
این اس��تان در زمینه اج��رای اردوهای طرح هج��رت 3 اعالم کرد 
و ادام��ه داد: بر اس��اس برنامه ریزی های ص��ورت گرفته و با توجه 
ب��ه عملک��رد مطل��ب اردس��تان در زمین��ه محرومیت زدای��ی، این 
شهرس��تان در اولویت اجرای طرح های محرومیت زدایی س��ازمان 
 بسیج س��ازندگی س��پاه صاحب الزمان )عج( اس��تان اصفهان قرار 

دارد. 
انوری همکاری تمام مسئوالن شهرستان اردستان و به ویژه فرمانده 
س��پاه ناحیه را در زمینه اجرای طرح های محرومیت زدایی س��تود و 
خواستار به کارگیری تمام ظرفیت های شهرستان در این زمینه شد و 
تأکید کرد: در صورتی که تمام  ارگان های فعال عرصه اجرایی کشور 
با سازمان بسیج سازندگی همکاری کنند، در آینده نزدیک هیچ نقطه 

محرومی در کشور و استان اصفهان باقی نمی ماند. 

كسب رتبه اول شركت آب 
 منطقه ای 

 و كسب رتبه برتر نيروگاه 
سد زاينده رود

در دوازدهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور که با 
حضور وزیر نیرو و معاونان ایشان با هدف تبیین هدف های کالن و 
سیاست های وزارت نیرو و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مربوط، 
تبادل تجربه در میان مدیران س��طوح مختل��ف و تجلیل از مدیران 
پیش��ین صنعت آب و برق برگزار گردید؛ از ش��رکت آب منطقه ای 
اصفهان که موفق به کس��ب رتبه اول ارزیابی عملکرد س��ال 1388 
 وزارت نیرو گردیده بود، با اهدای لوح یادبود تقدیر و تشکر به عمل 
آمد. در این مراسم هم چنین نیروگاه سد زاینده رود به عنوان نیروگاه 

برتر مابین نیروگاه های متوسط و کوچک کشور انتخاب گردید.

فرماندار شهرکرد تأکید کرد:
 برخورد دستگاه های قضايی 

در مقابله با هرگونه افزايش قيمت
زمانی��ان در جلس��ه کمیت��ه حم��ل و نقل و س��وخت شهرس��تان 
ش��هرکرد گف��ت: این کمیته ماهان��ه دو بار برای رفع مش��کل های 
 حم��ل و نق��ل م��ردم در س��طح شهرس��تان و اس��تان برگ��زار 

می شود. 
ب��ه گ��زارش موج، س��ید س��عید زمانیان تأکی��د ک��رد: فرماندهی 
نی��روی انتظامی و دادگس��تری با هماهنگی دس��تگاه های قضایی 
برخ��ورد الزم را در راس��تای رف��ع هرگون��ه اخ��الل در افزایش 
 قیم��ت کرای��ه ه��ا، تخط��ی در س��وخت و حم��ل و نق��ل انجام 

دهند. 
وی شناس��ایی تمامی ناوگان های خصوصی موجود در شهرستان 
ش��هرکرد را ضروری دانس��ت و افزود: ش��هرداری هماهنگی الزم 
برای توجیه آژانس های فعال در س��طح شهرس��تان، تاکسی های 
دورن ش��هری و اتوبوس رانی ناوگان عمومی را به طور جدی در 

دستور کار قرار دهد. 
 وی ش��ف��اف س����ازی و توجی����ه تعاونی ه����ای خصوصی 
 و عموم��ی  فع��ال موج��ود در شهرس��تان ش��هرکرد را از اهداف 
 برگزاری ای��ن کمیته بی��ان و تصریح کرد: ایج��اد هماهنگی های 
من��دی  ه��دف  قان��ون  مطل��وب  اج��رای  راس��تای  در   الزم 
 یارانه ه��ا در بخ��ش حمل و نقل و س��وخت و ش��فاف س��ازی 
نماین�����ده  معرف����ی  ش�����وراها،  ب����رای  م����وارد   ای��ن 
در  دع��وت  و  فرمان��داری  ب��ه  نق��ل  و  حم��ل   اتحادیه ه��ای 
 جلس��ه های کمیت��ه، اط��الع رس��انی و بسترس��ازی روان��ی مردم 
ش��مار  ب��ه  یادش��ده  کمیت��ه  اه��داف  دیگ��ر  از  جامع��ه   و 

می رود.

در کوهرنگ؛
10 روستای دوآب صمصامی آب 

آشاميدنی سالم ندارد
بخشدار دوآب صمصامی گفت: در حال حاضر 10 روستای این 

بخش فاقد شبکه آب آشامیدنی است. 
سعادت اله عباسی در گفتگو با فارس اظهار داشت: بخش دوآب 
صمصامی از ترکیب دو دهس��تان دوآب صمصامی و شهریاری 
 ب��ا ه��دف عدالت مح��وری و محرومیت زدایی تش��کیل ش��ده 

است. 
وی افزود: این بخش از ظرفیت بسیار باالیی در راستای دستیابی 
به توس��عه س��ریع و متوازن در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 

برخوردار است. 
عباس��ی با اش��اره به مش��کل های ف��راروی توس��عه این بخش 
گف��ت: قطعی مک��رر ب��رق بخش بلح��اظ عدم وجود ش��عبه 
ب��رق در بخش، بی به��ره بودن تعدادی از روس��تاهای بخش از 
جمل��ه مالک آباد، س��یاوش آب��اد، حاجی آب��اد، دره بید، جمال 
آب��اد رزگ��ه، باورآب��اد، گل ب��اد، م��وردل، ملک آب��اد، دزک آباد 
 از نعم��ت آب ش��رب بهداش��تی از مهم تری��ن این مش��کل ها 

است. 
بخش��دار دوآب صمصام��ی ادام��ه داد: ع��دم وج��ود ش��عبه 
کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( در بخش ب��ا توجه ب��ه آمار 
ب��االی مددجوی��ان تحت پوش��ش این نهاد و رفع مش��کل این 
 قش��ر محروم و آس��یب پذیر از دیگ��ر مش��کل های این بخش 

است. 
وی اضافه کرد: مش��کل های اراضی بخش با توجه به ش��یب دار 
بودن اراضی به ویژه در دهس��تان صمصامی و مش��خص نبودن 
م��رز مناب��ع طبیعی و مس��تثنیات به لح��اظ عدم وج��ود اداره 
مناب��ع طبیعی در بخ��ش، کند بودن روند اجرای طرح توس��عه 
باغات در بخش، خش��ک ش��دن چشمه آب چش��مه مروارید 
ب��ر اثر حص��ر تونل و وارد ش��دن خس��ارت به کش��اورزان و 
 باغ داران از دیگر مش��کل های جدی فراروی توس��عه این بخش 

است. 
عباسی مش��خص نبودن تکلیف روس��تای حاج جلیل دهستان 
ش��هریاری توس��ط ش��رکت آب منطق��ه ای ب��ه لح��اظ ق��رار 
 گرفتن در مس��یر س��د را از دیگر این مش��کل ها عن��وان کرد و 
گفت: عدم وجود شبکه بانکی به ویژه بانک کشاورزی در بخش 
با توجه به ظرفیت های موجود در امر س��رمایه گذاری و استفاده 
از تسهیالت برای پویایی امر کشاورزی، نبود اداره راه و ترابری 
با توجه به موقعیت جغرافیایی بخش از جمله وجود گردنه های 
صعب العبور، برفگیر بودن منطقه، ریزشی و رانشی بودن جاده ها 
و جاده های پرپیچ و خم از دیگر این مشکل ها به شمار می رود. 
وی از نبود هرگونه امکانات ورزشی از جمله سالن تربیت بدنی 
در ای��ن بخش خبر داد و گفت: باوج��ود خیل جوانان عالقمند 
ب��ه ورزش، نبود کتابخانه عمومی در بخش باتوجه به آمار باالی 
دانشجویان، فرهنگیان و طالب، دانش آموزان و ضرورت اشاعه 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه موجب خروج جمعیت از 

این بخش خواهد شد.

برگزاری مراسم توديع و معارفه 
معاون عمرانی دانشگاه آزاد 

خمينی شهر 
با حضور دکتر خلیفه سلطانی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی 
شهر، اعضاء هیأت رئیسه، کارکنان و اعضاء هیأت علمی، مراسم تودیع 
و معارفه معاون عمرانی دانشگاه در سالن اجتماعات شهید آوینی برگزار 
شد. در ابتدای مراسم دکتر خلیفه سلطانی رئیس دانشگاه گفت: مهندس 
محمدعلی دخیل علیان با بیش از یک دهه فعالیت در سمت معاون عمرانی 
منشأ خدمات بزرگی در دانشگاه شد و در حال حاضر بدلیل بازنشستگی از 
مسئولیت خود کناره گیری می نماید. وی گفت: من دانشگاه را با 17/000 
مترمربع فضای عمرانی تحویل گرفتم که االن با کمک خداوند متعال و 
همکاران به بیش از 62/000 مترمربع رس��یده است. وی در ادامه سخنان 
خود افزود در طول 30سال خدمت خود بیش از 600 مدرسه و 6 مسجد 
طراحی و ساخت نموده ام. در ادامه مراسم مهندس رئیسی عضو هیأت 
علمی دانشگاه و مدیر گروه رشته عمران به عنوان معاون جدید عمرانی 

معرفی گردید و حکم مربوطه تقدیم ایشان شد.

اجرای 50 عنوان برنامه محوری به 
مناسبت هفته بسيج در فارسان

فرمانده س��پاه ناحیه فارس��ان از اجرای 50 عنوان برنامه در سطح ناحیه، 
حوزه ها و پایگاه های مقاومت شهرستان فارسان خبر داد.

سرهنگ پاسدار عباس عباسی بیان کرد:  بسیجیان در پیروزی و حفاظت 
از دستاوردهای انقالب اسالمی و مبارزه با دشمنان نقش مهمی ایفا کردند 
و با ش��روع جنگ تحمیلی به خطوط مقدم جبهه ش��تافت و به دفاع از 

ارزش های انقالب و سرزمین اسالمی پرداخت.

گشتی در اخبارروی میز

نخس��تین آزمایش��گاه دیجیتال کشور 
در دانش��کده پزش��کی اصفه��ان ب��ه 
گ��زارش  ب��ه  رس��ید.  بهره ب��رداری 
ف��ارس، بهمن رش��یدی، عضو هیأت 
علم��ی دانش��کده پزش��کی در آئین 
بهره ب��رداری از آزمایش��گاه مرک��زی 
و م��وزه آناتومی دانش��کده پزش��کی 
اظهار داشت: این آزمایشگاه به منظور 
ایجاد فضای آموزش��ی بافت شناسی 
و تس��هیل درس بافت شناس��ی برای 
دانشجویان راه اندازی شده است. وی 
با بیان اینکه س��عی شده است تمامی 
امکانات مورد نیاز دانشجویان در این 
آزمایش��گاه به کار گرفته شود تا هیچ 
یک از دانشجویان با محدودیت علمی 
روبه رو نباشند بیان داشت: استفاده از 
مانیتورهای رنگی در این آزمایش��گاه 
سبب مشاهده تمام جزییات ساختمان 

باف��ت و امکان برگ��زاری کارگاه های 
عملی با قابلی��ت اتصال به اینترنت را 
فراهم کرده است. عضو هیأت علمی 
دانشکده پزش��کی دانشگاه اصفهان با 
اشاره به اینکه دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی با راه اندازی این آزمایش��گاه 
می توانند با امکانات وسیع تری نسبت 
ب��ه آموزش بافت شناس��ی اقدام کنند، 
بیان داش��ت: در حال حاضر از مرحله 
اول آزمایشگاه بهره برداری شد. وی به 
مزیت های احداث این آزمایش��گاه به 
منظور انجام فعالیت های علمی توسط 
دانشجویان اش��اره کرد و ادامه داد: با 
تکمیل امکانات آزمایشگاه، دانشجویان 
ق��ادر خواهند بود از طریق اینترنت به 
اسالیدهای این بخش دسترسی داشته 
باشند و با استفاده از امکانات آموزشی 
و نرم افزاری تخصصی می توانند حتی 

از خود ب��ه صورت مج��ازی امتحان 
بگیرند. عضو هیأت علمی دانش��کده 
پزشکی با اشاره به هزینه صرف شده 
به منظور احداث و راه اندازی نخستین 
آزمایشگاه دیجیتال کشور در دانشکده 
پزش��کی اصفهان خاطرنشان کرد: این 

آزمایش��گاه دیجیتال ب��ا هزینه ای بالغ 
بر 110 میلیون ری��ال و در فضایی به 
وس��عت 200 متر مرب��ع در طبقه دوم 
گروه علوم تش��ریحی س��لولی بخش 
بافت و جنین شناسی راه اندازی شده 

است.

شهرستان

فرمانده بسیج سازندگي استان اصفهان:
درصدد افزايش عرصه هاي 

خدمت رساني هستيم

در دانشگاه پزشكي اصفهان صورت گرفت؛

آغاز بهره برداري از نخستين آزمايشگاه ديجيتال كشور

به گ��زارش م��وج، مدی��رکل مرکز 
مدیری��ت بح��ران اس��تان گفت: در 
بح��ث مقاوم س��ازی س��اختمان ها، 
 25 از  بی��ش  اس��تان  در  تاکن��ون 
هزار واحد مس��کونی با اس��تفاده از 
تس��هیالت حوادث غی��ر مترقبه در 

روستاها ایمن شده اند. 
گف��ت:  ف��روش  شیش��ه  منص��ور 
اق��دام دوم در کاه��ش آث��ار زلزله، 
رویکرد آموزش��ی اس��ت ک��ه در 2 
مرحل��ه آموزش فن��ی و حرفه ای و 
انجام  آموزش��ی  مانورهای   اج��رای 

می شود. 
وی مطالعات لرزه خیزی در اس��تان 
را از جمل��ه اقدام ه��ای مؤث��ر مرکز 
مدیریت بحران اس��تان اعالم کرد و 
گفت: 54 دس��تاه ش��تاب نگار در 3 
شهرستان اصفهان، شهرضا و کاشان 

نصب شده است. 
شیش��ه ف��روش، مان��ور امس��ال را 
مه��م ارزیابی کرد ک��ه در آن، بیش 
از 2 میلی��ون و 200 ه��زار نف��ر از 
 اقش��ار مختل��ف جامع��ه از جمل��ه 

دان��ش آم��وزان، کارمن��دان دولتی، 
پادگان های نظامی و انتظامی شرکت 

خواهند کرد. 
شیش��ه فروش از حضور شهرداری 
بس��یج  ادارات،  بس��یج  منطقه ه��ا، 
ای��ن مانور  مس��تضعفین در اجرای 
گی��ری  پن��اه  اف��زود:  و  داد  خب��ر 
از  اضط��راری  خ��روج  و  صحی��ح 
 جمل��ه اهداف این مانور سراس��ری 

می باشد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول از به ص��دا در 
آمدن آژیر از رادیو بین س��اعت 10 
ت��ا 10:30 روز دوش��نبه 8 آذر خبر 
داد و تأکی��د ک��رد: هم��ه ادارات و 
 مسئوالن با بس��یج ادارات همکاری 

کنند. 
وی در پایان با اشاره به ارسال بخش 
نام��ه ای ش��امل وظایف ه��ر ارگان 
در قب��ال مان��ور به هم��ه ادارات و 
پادگان ها، توجه وی��ژه به این امر را 
ناشی از جانشین تهران بودن اصفهان 
 در مدیری��ت بح��ران کش��ور عنوان 

کرد.

برای نخستین بار در دانشگاه شهرکرد 
کیت PCR تشخیصی کنسرو تقلبی 
تن ماه��ی از نمونه  واقعی طراحی و 

ساخته شد. 
به گزارش فارس، علی محمد احدی 
عض��و هیأت علم��ی گ��روه ژنتیک 
دانش��گاه شهرکرد، پس از چهار سال 
تحقیق و پژوه��ش موفق به طراحی 
و س��اخت کیت تش��خیصی کنسرو 
تن ماهی تقلبی از نمونه  واقعی شده  
اس��ت. احدی با اشاره به مشخصات 
این کی��ت گفت: در صنع��ت تولید 
کنس��رو تن ماهی، گوشت ماهی های 
مرغ��وب گونه ه��ای تن در ش��رایط 
خاص تا دماهای بس��یار باال حرارت 
می بیند و رون��دی را طی می کند که 
ب��ه دس��ت آوردن DNA در حالت 
 طبیع��ی بس��یار مح��دود و مش��کل 

خواهد بود. 
وی ادام��ه داد: در عی��ن حال در این 
صنع��ت برخی س��ود جویان اقدام به 
عرضه کنس��روهای ت��ن ماهی تقلبی 
می کنند که آلوده به گوشت گونه های 

نامرغ��وب و حتی بس��یار بی ارزش 
است. 

اح��دی خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن 
بررسی با مطالعه  دقیق میتوکندریایی 
گونه های بس��یار نزدیک به ماهی تن 
ش��امل برخی بادبان ماهی ها، اس��ب 
 ماهی ها و نیزه ماهی ها روشی برمبنای
Nested-PCR طراحی شد که در 
ی��ک مرحله با دقت بس��یار باالتر از 
روش های مرس��وم قادر به شناسایی 
وج��ود گوش��ت گونه ه��ای نزدیک 
تقلب��ی و کم ارزش در گوش��ت تن 
 ماهی پخته ش��ده به ش��کل کنس��رو 
اس��ت. عضو هیأت علمی دانش��گاه 
ش��هرکرد تصریح کرد: ای��ن طرح با 
همکاری اراده اس��تاندارد کش��ور و 
همراهی مهندس مینا میری از س��ال 
1385 آغاز و نتیج��ه اولیه  آن نیز در 
همان س��ال در همای��ش ملی صنایع 
غذایی در دانش��گاه صنعتی اصفهان 
منتشر ش��د و در حال حاضر مراحل 
مقایسه و تأیید خود را نیز طی کرده 

است.

 زاينده رود 
بسیج اتحادیه صنایع مبل اصفهان 
همزمان با هفته بس��یج در جلس��ه اي با 
حضور رئیس اتحادیه و رئیس کمیسیون 
نظارت و بازرسي اتحادیه و تني چند از 
فرماندهان بسیج در محل اتحادیه صنایع 

مبل آغاز فعالیت خود را اعالم کرد.
در این جلسه یکي از فرماندهان بسیج 
گفت: اصناف، اصناف والیتي هستند و 

بسیج اصناف بدنه اجرایي برنامه است.
وي با بیان اینکه اصناف بدنه مردم هستند 
تصریح کرد: اصناف تشکلي هستند که 
دنبال منافع مادي نمي باشند و فقط حفظ 

نظام والیت و دین را مدنظر دارند.
این فرمانده ضمن اشاره به اینکه پایگاه 
بسیج به منزله یک شناسنامه است گفت: 
بس��یج اصناف یکي از ارکان مهم بسیج 
اس��ت و همگان از این طریق مي توانند 
وابس��تگي ب��ه نظام و والیت را نش��ان 

دهند.
وي خاطرنش��ان کرد: ثب��ت فعالیت ها، 
کارها و نام اش��خاص از طریق بس��یج 
بسیار مؤثر اس��ت و این میدان همیشه 
باید مملو از حضور پرش��ور عاش��قان 

رهبر و والیت باش��د. ک��ه البته اینگونه 
نیز هس��ت و در پیشرفت امور در همه 
عرصه ها عنوان بسیج به چشم مي خورد. 
فرمانده فضاي بس��یج را بسیار معنوي 
دانست و گفت: این فضا همچنان توسط 
مقام معظم رهبري حفظ ش��ده است و 
بس��یجیاني که در همه شرایط در حفظ 
نظام ت��الش کرده اند اکنون در دل مردم 

بسیار عزیزند. 
در ادامه این جلسه رئیس اتحادیه صنایع 
مبل اصفهان ضمن اظهار خرس��ندي از 
فعالیت بسیج اتحادیه تصریح کرد: این 

صنف در همه عرصه هاي انقالب نقش 
ویژه داشته و همگام با والیت در جهت 
پیش��رفت کش��ور حرکت کرده است. 
پورحقاني افزود: تش��کیل پایگاه بسیج 
در این صنف بسیار حساس مي شد چرا 
که از این طریق اعضاي فعال صنف مي 
توانند حضور گرم و پرشور خود را در 
برنامه هاي مختلف به عنوان پشتیبان رهبر 

و والیت نشان دهند.
وي همچنین پیرام��ون فعالیت اتحادیه 
سخناني ارائه کرد و درباره تعداد اعضاي 
صنف اذعان داشت: 480 نفر از شاغلین 

صنایع مبل داراي پروانه کس��ب هستند 
و حدود 400 پروانه کسبشان در دست 

اقدام است.
همچنی��ن رئیس کمیس��یون نظارت و 
بازرسي اتحادیه صنایع مبل اصفهان در 
این جلسه گفت: بس��یج از ارکان مهم 
انقالب اس��ت و تاکنون پیشرفت هایي 
ک��ه در ایران اس��المي ص��ورت گرفته 
ب��ه نحوي به بس��یج و فعالیت اعضاي 
دلس��وز و فداکار آن مربوط مي ش��ود. 
اکبرزاده خاطرنشان کرد: بسیج اتحادیه 
صنایع مبل اصفه��ان مي تواند فعالترین 
پایگاه باش��د چرا که اعضاي اتحادیه از 
پرشورترین و خالص ترین حامیان نظام 
هس��تند.وي اف��زود: اف��رادي که عضو 
پایگاه بسیج صنف مي شوند مي توانند 
در برنامه هاي بسیج مانند مانور، برپایي 
نمایش��گاه، رزمای��ش و... حضور فعال 

داشته باشند.
رئیس کمیس��یون نظارت و بازرس��ي 
اتحادیه صنای��ع مبل اصفهان در خاتمه 
ب��ه معرف��ي اعض��اي هی��أت رئیس��ه 
 اتحادیه و بازرس��ان به فرماندهان بسیج 

پرداخت.

در استان اصفهان
 2 ميليون و 200 هزار نفر در 

مانور زلزله و ایمني شركت مي كنند

براي نخستین بار در دانشگاه شهرکرد؛
 ساخت كيت PCR تشخيصي 

كنسرو تقلبي تن ماهي

در هفته بسیج فعال شد؛
بسيج اتحادیه صنایع مبل اصفهان

مدیر جهاد کشاورزي فریدن:
 فريدن بيش از 49 هزار رأس 

دام سبك و سنگين دارد

به بهانه نوسازی و بهسازی
حذف هويت تاريخي و زيارتي زواره

فرماندار چادگان:
 هدفمندسازي يارانه ها 

وضعيت اقتصادي مردم را متحول مي كند

سرپرست شبكه بهداشت کیار:
 خانه پزشك روستاي جغدان 

به بهره برداري مي رسد
ب��ه گزارش ف��ارس، بیژن ش��یرانی فر در جلس��ه کارگروه کش��اورزی به 
ظرفیت های این شهرس��تان در پرورش دام های س��بک و س��نگین اش��اره 
کرد و اظهار داش��ت: شهرس��تان فریدن بیش از 49 هزار راس دام س��بک 
و س��نگین دارد که نس��بت به برنامه چهار ساله رشد قابل توجهی را نشان 
می ده��د و در حال حاضر نیز هش��ت مورد پروانه تأس��یس و بهره برداری 
دام��داری صنعتی ب��ا ظرفیت 3 هزار رأس دام س��بک و 750 مورد مجوز 
 بهره ب��رداری دام��داری س��نتی و 37 م��ورد دامداری صنعتی صادر ش��ده 

است. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه تولی��د مطل��وب و قاب��ل توجه گوش��ت قرم��ز ادامه 
 داد: تولی��د گوش��ت قرم��ز این شهرس��تان در س��ال 86 بی��ش از 2 هزار 
و 800 تن در س��ال بوده که این رقم در س��ال 89 به حدود 3 هزار تن در 

سال رسیده است. 
مدی��ر جهاد کش��اورزی به افزایش دام اصیل  اش��اره کرد و بیان داش��ت: 
از طری��ق برنامه های ویژه توس��عه بخش دامداری به وی��ژه افزایش تعداد 
 دام اصی��ل و کاه��ش دام بومی، تعداد دام اصیل در شهرس��تان فریدن طی 
 برنامه چهار س��اله که از س��ال 86 آغاز ش��ده باید به 2 هزار و 700 رأس 
 دام برس��د ک��ه در واقع به 2 ه��زار و 100 رأس رس��یده و از 3/6 درصد 
رس��یده   89 س������ال  در  درص������د   7/5 ب����ه   86 س������ال   در 

است. 

دبی��ر کمیته  مل��ی موزه ه��ای ای��ران )ایکوم( خواس��تار رس��یدگی افکار 
 عموم��ی نس��بت به تخری��ب گنب��د ایلخانی بقع��ه امامزاده یحی��ی زواره 

شد. 
به گزارش موج، سید احمد محیط طباطبایی تخریب گنبد ایلخانی امامزاده 
یحیی زواره را به بهانه نوس��ازی و بزرگ س��ازی با تخریب کل ساختار بنا 
یکسان دانس��ت و گفت: متأسفانه از سال 82، شاهد یک سری بهسازی و 
نوس��ازی های بی مورد و غیر قانونی از سوی اعضای اداره اوقاف و هیات 
امنای این بقعه بوده ایم. وی با اش��اره به کاش��ی های س��بز رنگ گنبد بقعه 
امام��زاده یحیی گفت: کل کاش��ی های گنبد امامزاده یحی��ی متعلق به گنبد 
س��بز زواره بوده که در طول این س��ال ها به تدریج از بدنه جدا ش��ده و با 
کاش��ی های جدید جایگزین شده اند. به گفته  وی این بقعه در طول جنگ 
جهان��ی اول ملجأ و پناهگاه مردم این منطقه به ویژه هنگام ش��یوع بیماری 
آنفوالنزا بوده اس��ت. مشاور رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، وجود مقابر 
کشته شدگان ناشی از آن بیماری مهلک در داخل مجموعه بقعه را شاهدی 
بر این مدعا دانس��ت و گفت: متأس��فانه چندی پیش، به دس��تور برخی از 
هیأت امنای این بقعه و بدون مجوز و هماهنگی مس��ئوالن میراث فرهنگی 
شهرستان، سنگ قبرهای قدیمی این محوطه تخریب و به جای آن، تمامی 
سطوح قدیمی س��نگفرش شد. طباطبایی، گنبد قدیمی بقعه امامزاده یحیی 
زواره را بخش��ی از اصالت و هویت تاریخی و زیارتی بقعه از گذشته های 

دور تا به امروز دانست.

فرماندار چادگان گف��ت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وضعیت 
اقتص��ادی م��ردم را متحول می کند و با اج��رای صحیح آن، عدالت در 

جامعه برقرار می شود. 
به گ��زارش فارس، بهرام خواجه س��عیدی در جلس��ه ش��ورای اداری 
روس��تایی که ب��ا حضور مس��ئوالن شهرس��تان چادگان در روس��تای 
حجت آباد این شهرس��تان برگزارش��د، به اثرها، ب��رکات و ویژگی های 
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اش��اره کرد و با تأکید بر اینکه این 
طرح آثار بس��یار مطلوبی بر اقتصاد کش��ور دارد، اظهار داشت: اجرای 
ط��رح هدفمند کردن یارانه ها وضعیت اقتصادی مردم را متحول می کند 
و با اجرای صحیح آن، عدالت در جامعه برقرار می ش��ود. وی با تأکید 
بر اینکه همکاری تمام ارگان ها، نهادها و به ویژه مردم به منظور اجرای 
صحیح و هدفمند این طرح بزرگ اقتصادی ضروری است، افزود: مردم 
با داشتن فرهنگ باال نسبت به اجرای صحیح این طرح دولت را یاری 
کنند تا در آینده موفقیت آن را ش��اهد باشیم. فرماندار چادگان با اشاره 
به اینکه دولت برنامه های بس��یاری ب��ه منظور رفاه حال مردم و جامعه 
دارد و تم��ام آنه��ا را به اجرا می گذارد، تصریح ک��رد: دولت برنامه ها، 
اولویت ه��ا و امکانات روس��تایی را به منظور جلوگی��ری از مهاجرت 
روس��تاییان فراهم کرده به طوری که در 50 درصد از روس��تاهای این 

شهرستان، مهاجرت معکوس را شاهد هستیم. 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان  کیار گفت: پروژه احداث خانه پزشک 
روس��تای جغدان از توابع کیار آبان  ماه سال 1390 به بهره برداری می رسد. 
ابراهیم باب الخانی در گفتگو با فارس از آغاز عملیات احداث خانه پزشک 
مرکز جغدان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با زیربنای 152 متر مربع در 
محوطه مرکز جغدان احداث خواهد شد. وی افزود: برای احداث این پروژه 
اعتب��اری افزون بر 330 میلیون ری��ال از محل اعتبارات تملک دارائی های 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در نظر گرفته شده است. باب الخانی در 
ادامه توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی را در این شهرستان مورد تأکید قرار 
داد و گفت: این امر در ارتقای خدمات درمانی این مراکز و رضایت مندی 
شهروندان نقش اساسی دارد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
کیار خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم در تأمین نیازهای بهداشتی و 

درمان و آموزش پزشکی استان کمک بسیاری می کند. 
وی افزود: بخش بهداش��ت و درمان نیاز به توجه جدی دارد و ضرورت 
تجهیز مراکز بهداشتی در شهرهای کوچک و روستاها بسیار زیاد است و 
همه باید در این راستا حرکت کنیم. باب الخانی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در دولت دهم ش��اهد احداث مراکز بهداشتی در روستاها و تجهیز مراکز 
بهداش��تی درمانی مجهز در شهرها باش��یم تا مردم برای امور درمانی خود 
به نزدیک ترین مرکز مراجعه کنند و نیازی به مراجعه مردم به مرکز استان 

نباشد.



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5               چهار شنبه 3 آذر 1389/ 17 ذالحجه1431/ شماره 402 Wednesday 24 November 2010آگهی

فقدان سند مالكیت
8/131  ش��ماره: 9477 آق��ای نجات ال��ه رفیعی مؤید فرزند علی اصغر باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
1/5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب طویله و اطاق فوقانی پالک شماره 1/369 واقع در 
طار بخش 11 که در صفحه 402 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 244 بنام نجات اله رفیعی مؤید 
فرزند علی اصغر ثبت وصادر و تس��لیم گردیده و در اثر اس��باب کش��ی مفقود شده است 
چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/9/3

م الف/ 488                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

فقدان سند مالكیت
8/132 ش��ماره: 9477 آق��ای نجات اله رفیع��ی مؤید فرزند علی اصغر باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سندمالکیت 
1/5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب طویله و اطاق فوقانی پالک شماره 1/369 واقع در 
طار بخش 11 که در صفحه 400 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 244 بنام نجات اله رفیعی مؤید 
فرزند علی اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردیده در اثر اسباب کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/9/3

م الف/ 487                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

فقدان سند مالكیت 
8/133 ش��ماره: 9477 آق��ای نجات اله رفیع��ی مؤید فرزند علی اصغر باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
یک دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب طویله و اطاق فوقانی پالک شماره 1/369 واقع در 
طار بخش 11 که در صفحه 591 دفتر 30 امالک ذیل ثبت 244 بنام نجات اله رفیعی مؤید 
فرزند علی اصغر ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر اس��باب کشی مفقود شده است 
چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/9/3

م الف/ 486                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
8/167 ش��ماره: 9675 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر 
شماره پالک 304 فرعی از 214 اصلی واقع در یحیی آباد طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطنز بنام قدرت اله محمدی فرانی در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/22 در 
محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 89/9/3

م الف/ 497                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
8/371 در خصوص پرونده کالس��ه 89-782 خواهان جواد الماس��ی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت فرش��ید فدایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ89/10/8 
س��اعت 17:15 تعیی��ن گردیده، با توجه به 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 شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10253                                شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصي

8/373 ش��ماره: 4217 چون تحدید حدود اختصاصي شش��دانگ قطعه زمین مزروعي به 
ش��ماره 2794 فرعي واقع در کوچه خواجو ش��هره پالک یک اصلي بخش دوازده کاشان 
که طبق پرونده ثبتي به نام آقاي محمد کرمي فرزند حیدر در جریان ثبت اس��ت به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/9/29 در ساعت 9 صبح 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدي تا س��ي 
روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي 
معترضي ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با 
تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1389/9/3
م الف/ 11605                                     نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

حصر وراثت
8/375 آقاي امید فرهادیان دهکردي داراي شناس��نامه ش��ماره 1235 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 89-3726 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمشید فرهادیان دهکردي بشناسنامه 426 در تاریخ 1389/8/7 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه 
فرزند و یک همس��ر به اس��امي زیر: 1- فاطمه یزداندوس��ت ش ش 359 همسر مرحوم. 
2- آرزو فرهادی��ان دهک��ردي ش ش 636 فرزند مرحوم. 3- امید فرهادیان دهکردي ش 
ش 1235 فرزند مرحوم. 4- ایمان فرهادیان دهکردي ش ش 15200 فرزند مرحوم. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 11584                        رئیس شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
9/107 شماره دادنامه: 8909970354300948، ش��ماره پرونده: 8909980364900072، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890513، متهم: آقاي حمید نصري نصرآبادي به نش��اني مجهول 
المکان، اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوي مرد، گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي حمید نص��ري نصرآبادي فرزند صمد دایر ب��ر عدم ثبت واقعه 
ازدواج دایم، موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان با توجه 
به گزارش شعبه نوزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان و سایر قراین و امارات موجود 
و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم مي باشد 
فلذا به اس��تناد ماده 645 قانون مجازات اس��المي وي را به تحمل چهار ماه حبس محکوم 
و اعالم مي دارد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این 

دادگاه و پس از انقضا مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.

م الف/ 11536                 خدابنده- دادرس شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

دادنامه
9/108 ش��ماره دادنامه: 8909970354001032، ش��ماره پرون��ده: 8909980358300122، 
شماره بایگاني شعبه: 890763، شکات: 1- آقاي جواد شیخ سجادیه به نشاني باغ سهیل بن 
بس��ت نیکخواه پالک 27، 2- آقاي جواد چقاجردي به نشاني اصفهان خیابان مدرس کوچه 
باغ سهیل بن بست جام پالک 125، 3- آقاي رسول قرباني به نشاني خیابان برازنده بن بست 
برازنده منزل ش��خصي، 4- آقاي احمد کاله س��از به نشاني سروش کوچه طباطبائي کوچه 
ش��هید اش��رف زاده پالک 1، 5- آقاي پرویز کاظم زاده به نشاني خ برازنده روبروي مسجد 
چهارده معصوم طبقه س��وم جنب بیمه معلم، 6- آقاي صمد صفري به نش��اني زینبیه محله 
دارک انتهاي حکیم شفایي دوم بن بست آخر سمت راست پ 3، 7- آقاي سید جواد عقیلي 
به نش��اني اصفهان خیابان زینبیه محله سودان پشت مدرسه شهید اکبر قاسمي کوچه توحید 
پالک 4، 8- آقاي علي اصغر رس��تمي به نشاني ش��اپورآباد برخوار بلوار امام خمیني کوي 
نش��اط دست چپ، 9- خانم رؤیا سعید مهدوي به نشاني اتوبان شهید چمران آل محمد خ 
پانزدهم پالک 20/70، 10- آقاي محمدجعفر جهانفر به نش��اني خیابان شهروند کوي آیت 
صفائیه 4 پالک 201، 11- آقاي علي لب خندق به نشاني اصفهان خ کاوه خ بهمن کوچه افق 
کوچه میخک پالک 8، 12- آقاي مجتبي نعمتي به نش��اني خانه اصفهان خیابان امام خمیني 
خیابان شهیدان کاظمي، 13- آقاي اسفندیار یزداني به نشاني عباس آباد کوچه رزاقي کوچه 
رجایي پالک 9، 14- آقاي محمدرضا س��لماني به نش��اني آل خجند کوي شکیبا کوي صبا 
پ 20، 15- آقاي علي پوربافراني به نشاني خ 24 متري اول کوچه رادمرد، 16- آقاي سید 
نوراله هاش��مي به نشاني خ معراج چهارراه گاز فجر 3 کوي گلستان پالک 520، 17- آقاي 
محمد حیدري به نشاني خ گلستان کوي کوثر بلوک 12 ورودي دوم طبقه پنجم واحد 20، 
18- آقاي علي فاتحي به نش��اني تهران رباط کریم خیابان طالقاني اندیش��ه 10، 19- آقاي 
قدرت اله زرگریان به نش��اني میدان قدس زینبیه کوچه ش��هید مرتضي اسدالهي پالک 37، 
20- آقاي علي نادري به نشاني اصفهان خ زینبیه کوي سرو کوچه سپیدار پالک 342، 21- 
آقاي یاشار علي دوستي به نشاني خیابان شهید اول روبروي دبستان پسرانه شهید اول پالک 
56، 22- آقاي مهدي مرادي به نشاني خیابان طیب اصفهاني کوچه برجوئیان بن بست نیک 
پالک 98، 23- آقاي یوسف مظفري به نشاني خیابان سعدي مجتمع کوثر بلوک 10 ردیف 
1 پالک 17، 24- آقاي حمید زارعي به نشاني خ زینبیه خ مهدیه بن بست قائم پالک 119، 
25- آقاي اکبر دوس��تي راد به نش��اني خیابان برازنده نرسیده به خیابان آل محمد انتهاي بن 
بس��ت الماس پالک 1، 26- آقاي مجید زارعي به نش��اني خیابان بعثت خیابان باطون کوي 
رس��الت پالک 53، 27- آقاي محمد قرباني به نشاني اصفهان زینبیه شمالي خیابان آیت اله 
غفاري کوي منتظري پالک 520، 28- آقاي حسنعلي رضایي به نشاني پل سرهنگ- کوچه 
ش��هید رضایي- پ 82. متهمین: 1- آقاي محمدرضا کباري به نش��اني سه راه ملک شهر خ 
گلستان خ صفا ک امام زاده بن بست سنبل پ 20، 2- آقاي سعید آشوري به نشاني اتوبان 
چمران خ آل محمد ک 12 نیلوفر 2 بن بست بهنام پ 235، 3- آقاي محسن انوش به نشاني 
مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم دادرسي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
گردشکار

در خصوص اتهام آقایان 1- محمدرضا کباري دائر بر مشارکت در بیست و نه فقره سرقت 
در ش��ب و روز 2- محس��ن انوش دائر بر مشارکت در بیس��ت و هفت فقره از سرقت هاي 
مزبور 3- س��عید آشوري دائر بر مش��ارکت در دو فقره از سرقت هاي فوق دادگاه با بررسي 
اوراق پرونده، کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان، گزارش مرجع 
انتظامي، اقاریر صریح متهمین ردیف اول و س��وم در دادسرا، دفاعیات بالوجه متهم ردیف 
س��وم که در دادگاه منکر بزه هاي س��رقت شده، دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول که ادعاي 
معاونت در س��رقت هاي فوق دارد، ش��کایت شکات صرف نظر از شکایت صریح علي پور 
بافراني )انصراف از ش��کایت( و اعالم گذشت شاکي بنام محمد داوري و با عنایت به عدم 
حضور متهم ردیف دوم با وصف ابالغ قانوني از طریق نش��ر آگهي، عدم ارس��ال الیحه از 
سوي وي و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه هاي انتسابي را محرز دانسته مستنداً  
به مواد 42 )از باب ش��رکت در جرم(، 47 )از باب تعدد مادي مش��ابه(، 656، 667 از قانون 
مجازات اس��المي اوالً هر کدام از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل س��ه س��ال حبس 
تعزیري با احتساب ایام بازداشت احتمالي قبل از اجراي حکم و تحمل هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیري که به نحو متعارف تعزیري در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان اجراء 
خواهد شد و ثانیاً متهم ردیف سوم را به تحمل شش ماه حبس تعزیري و تحمل پنجاه ضربه 
شالق تعزیري که به نحو متعارف تعزیري در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان اجراء  
خواهد ش��د محکوم مي نماید و حبس وي نیز با احتساب ایام بازداشت قبلي محاسبه گردد 
ثالثاً متهمین ردیف اول و س��وم را متضامناً به رد عین یا مثل یا قیمت اموال که عبارتند از: 
یکدس��تگاه باطري ماشین به قیمت هفتاد و پنج هزار تومان در حق شاکي جواد چقاجردي، 
یکدستگاه باطري خودرو در حق شاکي بنام جواد شیخ سجادیه و رابعاً متهمین ردیف اول و 
دوم را متضامناً به رد عین یا مثل یا قیمت اموال که عبارتند از: یک عدد باطري در حق علي 
نادري، رادیو پخش اتومبیل، دسته چک، کارت خودرو، بیمه نامه ویک میلیون ریال، در حق 
یوسف مظفري، یک عدد باطري ماشین در حق شاکي سید نورا... هاشمي، یک عدد باطري 
ماشین در حق محمدرضا سلماني، یک عدد باطري ماشین در حق حیدر زارعي، رادیو پخش 
خودرو، کنترل آن در حق ش��اکي محمد جعفر جهانفر، هش��تادهزار تومان وجه نقد در حق 
ش��اکي صمد صفري، یک عدد جک، رادیو پخش، باند آن، باطري ماشین در حق حسنعلي 
رضائي، باطري خودرو در حق ش��اکي اکبر دوس��تي راد، دو عدد باطري خودرو تریلي در 
حق ش��اکي رسول قرباني، یک عدد باطري خودرو در حق شاکي احمد کاله ساز، صندوق 
صدقات و مدارک شاکي قدرت ا... زرگریان )که شاکي حضور نیافته مبلغ و نوع مدارک را 
مشخص نماید(،  مبلغ دویس��ت هزار تومان وجه نقد، شناسنامه،  دفترچه هاي حساب،  عابر 
بانک در حق ش��اکي محمد قرباني،  یک عدد باطري خودرو در حق اس��فندیار یزداني، مبلغ 
شصت هزار تومان وجه نقد و عابربانک در حق مجید زارعي، پخش خودرو در حق شکات 
یاش��ار و نجات علي دوس��تي، یک عدد باطري در حق شاکي علي فاتحي، یک عدد باطري 
در حق ش��اکي مجتبي نعمتي، کیف دس��تي، شناسنامه، کارت ملي، گواهینامه، دفترچه بیمه، 
گوشي موبایل در حق شاکیه رؤیا سعید مهدوي، یک عدد باطري در حق مهدي مرادي، مبلغ 
دویست هزار تومان وجه نقد و یک عدد باطري خودرو در حق شاکي سید جواد عقیلي، دو 
کیس��ه )گوني( برنج، گوشي موبایل نوکیا 1200 در حق شاکي علي اصغر رستمي،  دو عدد 
باطري کامیون در حق آقایان پرویز و بابک کاظم زاده، پخش سي دي سناتور و پانل در حق 
شاکي محمد حیدري ایراني، پانصد هزار ریال وجه نقد در حق علي لب خندق محکوم مي 
نماید. رأي صادره نسبت به متهمین ردیف اول و سوم حضوري محسوب ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان میباش��د نسبت به 
متهم ردیف دوم )محسن انوش( غیابي محسوب ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در همین ش��عبه و پس از انقضاء مهلت مزبور ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
م الف/ 11535      سعیدي ابواسحاقي- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
9/109 ش��ماره دادنامه: 8909970353000879، ش��ماره پرون��ده: 8809980362201668، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890439، ش��کات: آقاي 1- ساسان 2- نوش��ین 3- شهربانو 1 و 
2- مش��رف 3- ش��هابي 4- خانم زهرا توکلیان همگي به نش��اني خ نظر شرقي ک سیجان 
ک مهرگان بن بس��ت مریم پ 16، 5- آقاي پرویز مش��رف به نش��اني خ ش��یخ صدوق خ 
ش��یخ مفید ک زرین ش��ماره 23 تلفن 6634118، متهم: آقاي علي فالحي به نشاني مجهول 
الم��کان،  اتهام: قتل غیرعم��دي در اثر بي احتیاط��ي در امر رانندگي، گردش��کار: دادگاه با 
 عنای��ت به محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام علي فالحي مبني بر بي احتیاطي در امر رانندگي منتهي به قتل غیرعمدي 
مرحوم همایون مش��رف موضوع شکایت اولیاء دم متوفي از توجه به شکایت شکات، زهرا 
توکلیان – ساسان مشرف و شهربانو شهابي و نوشین مشرف گزارش مرجع انتظامي مالحظه 
نظریه پزشکي قانوني در خصوص شرح معاینه جسد نظریه افسر کارشناس فني تصادفات 
که علت تامه تصادف را بي احتیاطي از ناحیه متهم به میزان 50 درصد اعالم نموده اس��ت 
که به این نظریه اعتراضي بعمل نیامده اس��ت کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و 
انقالب و اقاریر متهم بزه انتس��ابي نس��بت به وي محرز و مس��لم بوده لذا دادگاه به اس��تناد 
م��واد 302-304-297 قانون مجازات اس��المي متهم را به پرداخت پنجاه درصد از یک دیه 
کامله مردم مس��لمان در حق اولیاء  دم محکوم مي نماید. دادگاه از حیث جنبه عمومي جرم 
به اس��تناد ماده 714-717 قانون مجازات اس��المي و با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول 
برخ��ي از درآمده��اي دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به تحمل یکس��ال حبس 
تعزی��ري محکوم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف ده روز قابل واخواهي وظرف مدت 
20 روز از تاری��خ اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهي در یکي از ش��عب محترم تجدیدنظر مرکز 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11534                   اسفناني- رئیس شعبه 104 دادگاه جزایي عمومي اصفهان

ابالغ رأي
9/113 شماره دادنامه: 8909970353000907، ش��ماره پرونده: 8809980359400933، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 890489، ش��اکي: آقاي محمدرضا کامرانپور با وکالت خانم فاطمه 
جهان تیغ و با وکالت آقاي مهدي اش��تهاردیها همگي به نش��اني خ چهارباغ عباسي نبش 
خ س��یدعلیخان پاس��اژ میهن ط 3، متهم: آقاي امید خرم زاده به نشاني متواري و مجهول 
المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و بش��رح زیر 

مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص ش��کایت محمدرضا کامران پور با وکالت خان��م فاطمه جهان تیغ علیه امیر 
خرم زاده فرزند حس��ین دائر بر خیانت در امانت نس��بت به 30 قطعه سکه موضوع رسید 
عادي منضم به ش��کوائیه نظر به اینکه رکن س��پردن به مفهوم قانون در بزه اعالمي احراز 
نمي گردد و آنچه از مس��تندات حاصل است احتماالً  استحقاق شاکي در مطالبه سکه هاي 
موضوع ش��کایت مي باش��د و از طرفي بر فرض وجود امر سپردن براي تحقق بزه خیانت 
در امانت الزامًا باید خیانت خائن احراز گردد که عدم استرداد سکه هاي موضوع شکوائیه 
که نوعي طلب محس��وب مي گردد مصداق خیانت نیس��ت دادگاه بدین لحاظ مس��تنداً به 
اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي حکم بر برائت مشتکي عنه صادر 
مي نماید. رأي صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11533                   اسفناني- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تأسیس

9/115 شماره: 3174/ ث89/103 آگهي تأسیس شرکت سپاهان رعد سهند سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/17 تحت شماره 42259 و شناسه ملي 10260600353 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/08/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهایي در 
زمینه تأسیسات برق- طراح- محاسبه و اجراي پروژه هاي مربوطه- توزیع و انتقال نیروي 
ب��رق بهره برداري و نگهداري- تعمیرات نیروگاه هاي برق- اتوماس��یون صنعتي- نصب 
و راه اندازي و تس��ت تأسیس��ات و انجام امور مربوطه- انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از 
قبیل صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تس��هیالت از بانکهاي دولتي 
و خصوصي صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي 
و خصوصي و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط مي باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان زینبیه- محله ارزنان- جنب مسجد ابوالفضل- روبروي کوچه شهید 
کاظمي. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي 
که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي 
بانکي شماره 306 مورخ 1389/07/25 نزد بانک ملي شعبه بعثت اصفهان پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 5-1- 
خانم الهام وکیلي محمود صالحي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم عاطفه وکیلي 
محمود صالحي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي محمد مراد وکیلي محمود 
صالحي به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي محم��د مراد وکیلي محمود صالحي به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- 
اختی��ارات مدیرعام��ل: مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
الب��دل: 1-8- آقاي حمید رفیعي قهس��اره به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آقاي عبدالرضا 

صالحي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11394/1         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

9/116 ش��ماره: 3185/ ث89/103 آگهي تأسیس ش��رکت طرح و توسعه دانوش سهامي 
خ��اص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/08/18 تحت ش��ماره 42256 و شناس��ه ملي 
10260600470 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/08/18 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
ام��ور خدمات��ي از قبیل طراحي- نظارت- اجرا در زمینه امور س��اختماني- تأسیس��اتي- 
راهس��ازي- پلس��ازي- تزئیناتي- آب و فاضالب- غرفه هاي نمایش��گاهي- قطعات بتني 
و س��قفهاي بتني پیش ساخته- قطعات و محصوالت صنعتي- فضاي سبز و درختکاري- 
مبلمان ش��هري- دکوراسیون داخلي- اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتي و خصوصي صرفا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- خرید و فروش کلیه مصالح و وس��ایل مربوط به فعالیتهاي 
ش��رکت و یا هر نوع اقدامي که با موضوع ش��رکت ارتباط داشته باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان خانه اصفهان- خیابان گلس��تانه- خیابان بنفش��ه جنوبي- مجتمع بنفش��ه- واحد 
15. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که 
تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسسین طي گواهي 
بانکي شماره 35017 مورخ 1389/07/26 نزد بانک صادرات شعبه خانه اصفهان پرداخت 
گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي آیت اله کریمي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهره اریس��یان به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي ساسان کریمي به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- خان��م فوژان کریمي به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-5- آقاي فرش��اد کریمي به 
س��مت عضو هیئت مدیره. 6-5- آقاي فرشاد کریمي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��رکت 
ب��ا امضاي آقاي آیت اله کریمي و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مج��ري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي 
 احم��د ش��هبازیان به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آقاي احمد ش��هباز ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 11394/2         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

   
تأسیس

9/117 شماره: 3167/ ث89/103 آگهي تأسیس شرکت اندیشه برتر آسمان سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/17 تحت شماره 42240 و شناسه ملي 10260600280 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/08/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: خدمات تحقیق و پژوهش 
در زمینه ه��اي علمي- انجام کلیه فعالیته��اي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید 
و فروش- تولید- تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تس��هیالت از بانکهاي 
دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مش��ارکت و 
س��رمایه گذاري در ش��رکتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکتهاي 
داخلي و خارجي و شرکتهاي دولتي و خصوصي- انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و ادارات 
و اش��خاص حقیقي و حقوقي- تهیه و طبخ و توزیع غذا- برنامه نویس��ي اتوماسیون هاي 
اداري صنعتي و حس��ابداري و سخت افزار و شبکه و کلیه اموري که به نحوي با موضوع 
ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرک ولي عصر- آپارتمان بامداد- 3 غربي- 
طبقه 10. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 
ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین 
طي گواهي بانکي ش��ماره 9246 مورخ 1389/08/05 نزد بانک ملت ش��عبه شیخ صدوق 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- 
اولی��ن مدیران ش��رکت: 1-5- خانم گیتي رفیعي طاقانکي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقاي محمد علیدادي ش��مس آبادي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي 
فریدون علیدادي شمس آبادي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي فریدون علیدادي 
ش��مس آبادي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء:  کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي مدیرعامل و یکي از اعضاي 
هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجري 
مصوب��ات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي الب��دل: 1-8- خانم مولود 
 صابری��ان به عن��وان بازرس اصلي. 2-8- خانم مهس��ا محمدي دیناني ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 11394/3         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

9/118 ش��ماره: 1227/ت 89/103 آگه��ي تغییرات ش��رکت بازرگان��ي آترین پوالد عاج 
سهامي خاص به شماره ثبت 41554 و شناسه ملي 10260592837 به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومي عادي بطور ف��وق العاده مورخ 1389/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 

1- آقاي محمدعلي رفیعیان رناني از عضویت هیأت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضاء 
هی��أت مدیره به قرار ذیل مي باش��د: آقاي احم��د رفیعیان رناني و خانم پروین س��هرابي 
رنان��ي و آق��اي ج��واد رفیعیان رناني ت��ا تاری��خ 1391/06/09. در تاری��خ 1389/08/20 
 ذی��ل دفت��ر ثب��ت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاري ثب��ت و م��ورد تأیید و امض��اء قرار 

گرفت.
م الف: 11460/1          آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

9/119 شماره: 1226/ت 89/103 آگهي تغییرات شرکت بازرگاني آترین پوالد عاج سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 41554 و شناسه ملي 10260592837 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1389/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��مت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي جواد رفیعیان رناني به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم 
پروین س��هرابي رناني به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي احمد رفیعیان رناني به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آقاي جواد رفیعیان رناني به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي دو نفر از اعضاي هیأت مدیره متفقا و با مهر 
شرکت معتبر است. در تاریخ 1389/08/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري 

ثبت و مورد تأیید و امضاء  قرار گرفت.
م الف: 11460/2          آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

9/120 ش��ماره: 12181/ث-89/8/19 آگهي تغییرات در ش��رکت داده ن��گاران نرم افزار 
پارس��ي س��هامي خاص، ثبت شده بش��ماره 24296 و شناس��ه ملي 10260450898 برابر 
صورتجلسات مجمع عمومي عادي و هیأت مدیره مورخ 22 و 1389/7/23 تغییرات زیر در 
شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقاي سید امیررضا سجاد به شماره ملي 1284778576 
و کدپس��تي 8183885443 و خانم فرزانه س��ادات مردیها به شماره ملي 1288961871 و 
کدپس��تي 8183885443 و آقاي میالد بهش��تي به ش��ماره ملي 1291952764 و کدپستي 
8153857146 بس��مت اعضاء اصلي هیأت مدیره براي بقیه مدت دو س��ال و آقاي سعید 
صومي خلجي به ش��ماره ملي 1292275782 و کدپس��تي 8137914354  و خانم س��حر 
نصرالهي به ش��ماره ملي 1293076902 و کدپس��تي 8169613134 به ترتیب به س��مت 
بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره 
از بین خود آقاي س��ید امیررضا س��جاد را بس��مت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، خانم 
فرزانه س��ادات مردیها را بس��مت نائب رئیس هیأت مدیره ش��رکت تعیین نمودند و کلیه 
اوراق و اس��ناد مال��ي و تعهدات ش��رکت با امضاء رئیس هیأت مدی��ره و یکي از اعضاي 
هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره 
مي باشد. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده 

است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/19 تکمیل گردید.
م الف: 11460/3         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

9/121 شماره: 12336/ث-89/8/19 آگهي تغییرات در شرکت فوالد سازه چهلستون سهامي 
خاص، ثبت شده بشماره 34969 و شناسه ملي 10960019150 برابر صورتجلسات مجمع 
عمومي عادي و هیأت مدیره مورخ 1389/7/21 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده 
است: 1( آقایان مهدي دشتي به شماره ملي 1290614921 و کدپستي 8174986411 و اکبر 
دشتي به ش��ماره ملي 1229599592 و کدپستي 8174986411 و حسین دشتي به شماره 
ملي 1289188580 و کدپس��تي 8174986411 بس��مت اعضاء اصل��ي هیأت مدیره براي 
مدت دو سال و آقاي داود قرباني به شماره ملي 4170116291 و کدپستي 6861833468 
و خانم مریم صانعي به شماره ملي 4172089259 و کدپستي 6861744984 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت 
مدیره از بین خود آقاي اکبر دش��تي را بس��مت رئیس هیأت مدیره، آقاي حسین دشتي را 
بس��مت نائب رئیس هیأت مدیره و آقاي مهدي دشتي را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین 
نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت 
مدیره منفردا و با مهر ش��رکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره 
مي باش��د. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده 

است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/8/19 تکمیل گردید. 
م الف: 11460/4         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

9/122 شماره: 3198/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت گل قند نوشین با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/08/19 تحت شماره 42281 و شناسه ملي 10260600581 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/08/19 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي 
مي شود. 1- موضوع شرکت: خرد کردن قند- تهیه و بسته بندي- توزیع و خرید و فروش 
قند خرد ش��ده و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان سه 
راه سیمین- خیابان جانبازان- کوچه شهید رمضانپور- پالک 91. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم مهوش غالمي به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي ابوالفضل علیرضائي به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-3- 
خانم مهوش غالمي به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي رئیس هیأت مدیره و با 

مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 11460/5          آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

9/123 ش��ماره: 3156/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت مانا سازه چرخاب با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/08/16 تحت ش��ماره 42215 و شناس��ه ملي 
10260600182 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/08/16 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام امور خدماتي از قبیل طراحي- نظارت 
و اجرا در زمینه امور س��اختماني و ش��هري و س��ازه اي و راهس��ازي- طراحي و اجراي 
فضاي س��بز- طراحي و برنامه ریزي شهر- منطقه- انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل 
صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- 
اخذ وام و تس��هیالت از بانکهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان فردوسي- کوي بهش��ت- کوچه توحید- کوچه عدالت- 
پالک 13. 3-1- شعبه به مدیریت داود علیخاني راد به آدرس ایران- تهران- تهران تقاطع 
بزرگراه جالل آل احمد و ش��یخ فضل اله نوري- جنوب شهرک آزمایش- جنب دبیرستان 
پژوهش��گران- مجتمع نگین- بلوک 5- طبقه 10- کدپس��تي 1454654487. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي محمد 
علیخاني راد به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي یحیي علیخاني راد به سمت عضو 
هیئت مدیره. 3-5- آقاي یحیي علیخاني راد به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 11460/6          آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
فقدان سند مالكیت

9/130 نظر به اینکه آقاي اصغر قدوسي فرزند علي محمد باستناد دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک 2573 باقیمانده واقع در فضل آباد دواصلي بخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سند 
مالکیت مذکور ذیل ثبت 47086 صفحه 32 دفتر304 بنام نامبرده ثبت وس��ند صادرش��ده 
و بموجب اس��ناد رس��مي 125494–88/4/11  و 127437–89/2/21 دفتر4 شهرضا اصل 
و مازاد آن در رهن بانک پارس��یان ش��عبه شهرضا قرارگرفته اس��ت که نامبرده ادعا نموده 
که س��ند مالکیت مفقود و درخواست صدور س��ند المثني نموده است لذا در اجراي ماده 
120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز 
ب��دن، انتقال پیام های عصب��ی و کارکرد صحیح 
عضله ها است. در حال حاضر مصرف نمک که 
به ویژه در غذاهای آماده به میزان زیاد مورد استفاده 

قرار می گیرد، در کشور ما باال است. 
توصیه می شود که روزانه حداکثر 2 تا 3 گرم نمک 
مصرف شود. این در حالی است که مصرف نمک 

در کشور ما حدود 10 گرم در روز می باشد. 
مصرف زیاد نمک و غذاهای شور، یکی از عوامل 
مؤثر در افزایش فش��ار خون و بروز بیماری های 
قلبی و عروقی اس��ت. در صورت��ی که نمک به 
مقدار مناس��ب مصرف شود و کلیه ها هم سالم 
و دارای عملکرد خوب باشند، نمک مازاد بر نیاز 
 بدن به راحتی از راه کلیه ها و از طریق ادرار دفع 

می شود. 
اما در صورت اختالل در کارکرد کلیه ها یا یکی 
از سیستم های مربوط به دفع نمک اضافی بدن، 
نمک مصرفی اضافی موجب تجمع آب در بدن 
می شود که نتیجه آن، ورم کلی و یا ورم قسمت 
هایی از بدن خواهد بود. نمک به مقدار مشخص 
مورد نیاز بدن است و به طور حتم باید مصرف 
شود؛ به طور مثال: در هنگام اسهال و استفراغ و 
یا فعالیت ش��دید بدنی در گرما، با مصرف کمی 
نم��ک می توان امالح از دس��ت رفت��ه را جبران 
 کرد. نمک برای ساخته شدن اسید معده هم الزم 

است. 
وقتی اس��ید معده کم ش��ود، هضم غذا به خوبی 
صورت نمی گیرد. همچنین میکروب های مضر 

در معده و سیستم گوارش رشد می کنند. 
در بسیاری از دستورهای اسالمی، بر مصرف مقدار 
خیلی کم نمک در افراد س��الم، قبل و بعد از غذا 
تأکید شده است. نمک می تواند موجب افزایش 

ترشحات بزاق دهان و شیره های گوارشی شود و 
در نتیجه به هضم بهتر غذا به ویژه مواد نشاسته ای 
کمک کند. برای پیش��گیری از فشار خون باال و 
بیماری های قلبی به نکته های تغذیه ای مرتبط با 

نمک، توجه کنید:
 هنگام پخت غذا از مقدار نمک کمتری بهره برده 

و سر سفره از نمکدان استفاده نکنید.
 غذاهای کنس��رو شده و بسیاری از مواد غذایی 
بسته بندی شده و آماده، دارای مقدار زیادی نمک 
هستند، به همین دلیل بهتر است مصرف این گونه 

مواد غذایی را محدود کنید.

 برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در 
تهیه غذاها، به جای نمک از سبزی های تازه، سیر، 
لیمو ترش، آب نارنج، آویشن، شوید و... استفاده 

کنید.
 مصرف غذاهای شور مثل آجیل شور، چیپس، 
پفک، انواع شور، ماهی دودی، سوسیس و کالباس 

را کاهش دهید.
 جوش ش��یرین که ب��رای ورآمدن و پف کردن 
ان��واع نان و کی��ک به کار م��ی رود، دارای مقدار 
زیادی سدیم است. بنابراین در افرادی که به علت 

ابت��ال به بیماری، محدودیت مصرف نمک دارند، 
مصرف جوش ش��یرین هم باید بسیار محدود یا 

قطع شود.
 همواره باید به تاریخ مصرف نمک، وجود پروانه 
ساخت از وزارت بهداشت و عبارت »تصفیه شده« 

بر روی بسته بندی نمک دقت نمود.
 برخی از پژوهش ها نش��ان داده اس��ت که بین 
مصرف زیاد نمک با طاس��ی س��ر، ب��د خوابی و 

بی خوابی ارتباط وجود دارد.
ــددار تصفیه  ــورد نمک ی ــه هایی در م نكت

شده:
 نم��ک تصفی��ه نمکی اس��ت بهداش��تی که 

ناخالصی های آن حذف شده است.
 توصیه می شود که نمک  مصرفی از نوع یددار 

و تصفیه شده باشد. 
نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال، 

میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر حفظ می کنند.
 نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت 
طوالنی )بیش از یک سال( موجب از دست رفتن 

قسمتی از ید آن می شود. 
برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور 
و رطوبت و در ظرف در بسته پالستیکی، چوبی، 
سفالی و یا شیشه ای رنگی نگهداری کرد و جهت 
اضاف��ه کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در 
انته��ای پخت اضافه نمود تا ی��د آن تا حد امکان 

حفظ شود. 
وج��ود ناخالصی ها در نمک، ب��ه خصوص در 
افرادی که س��ابقه بیماری های گوارشی، کلیوی 
و کب��دی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد 
سالم، منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی، 
 کبدی و حت��ی ممانعت از جذب آه��ن در بدن 

می شود.

سالمت

 زاينده رود 
به��روز عطای��ي در حاش��یه برگزاري 
کنگره میکروب شناسي بالیني گفت: شیوع 
بیماري هاي عفوني مربوط به فصل خاصي 
نیس��ت. به عنوان مثال در پاییز و زمس��تان 
بیماري هاي تنفسي و ویروسي مثل آنفوالنزا 
شیوع زیادي دارد ولي در فصل گرما گونه اي 

دیگر از بیماري ها شایع است. 
گفتني است: 1030 مقاله به کنگره میکروب 
شناسي بالیني ارسال شد که از این تعداد کمیته 
علمي تعداد 61 مقاله را جهت س��خنراني و 
573 خالصه مقاله را جهت ارائه به صورت 

پوستر انتخاب نمود. 
هم چنین 8 نفر از دانشمندان و صاحبنظران در زمینه 
بیماري هاي مهم و شایع میکروبي در ایران سخنراني 
کردند و 7 پانل علمي با حضور استادان و دانشمندان 
در زمینه تشخیص و درمان عفونت هاي میکروبي 
اج��را و در طي کنگره کارگاه  آش��نایي با دس��تگاه 
 کشت خون اتوماتیک نیز جهت عالقه مندان ارائه 

گردید.
رئیس مرک��ز تحقیق��ات بیماري ه��اي عفوني و 
گرمسیري اصفهان تصریح کرد: مهم ترین مشکل 
بهداشتي عصر حاضر بیماري هاي غیرواگیر مزمن 
چون بیماري هاي قلبي است اما باید اذعان نمود که 

پاره اي از بیماري هاي قلبي، سرطان ها، بیماري هاي 
تنفسي در اثر عوامل عفوني ایجاد مي گردد. آیا جز 
این است که هپاتیت مزمن B با آلوده کردن بیش از 
 C 400 میلیون نفر در سطح جهان و هپاتیت مزمن
با آلوده کردن 170 میلیون نفر مي توانند ایجاد سرطان 
کبد نمایند؟ بدون شک پاره اي از مرگ هاي ناشي از 
بیماري هاي عفوني و گرمسیري با روش هاي مقرون 

به صرفه موجود قابل پیشگیري است.
بهروز عطایي با اشاره به اینکه بیماري هاي عفوني 
در هر فصل س��ال مي تواند ش��یوع یابد گفت:  این 
بیماري ها در منطقه هاي حاره ش��یوع زیاد و مرگ 

و میر بس��یار دارد و به دنبال بیماري عفوني،  
بیماري گرمسیري نیز شایع مي شود. 

وي درب��اره چهارمی��ن کنگره بی��ن المللي 
میکروب شناسي که در اصفهان برگزار شد 
نیز خاطرنش��ان کرد:  این کنگ��ره به منظور 
ترکیب دو شاخه علوم پایه و بالیني پزشکي 
برگزار شد که علوم پایه شامل میکروبیولوژي، 
وی��روس شناس��ي، ق��ارچ شناس��ي، انگل 
شناس��ي و ایمونول��وژي و بخش بالیني نیز 
شامل متخصصان عفوني، بالغان و اطفال و 

متخصصان داخلي بود.
رئیس مرکز تحقیقات بیماري هاي عفوني و 
گرمسیري اصفهان در خصوص مقایسه این 
کنگره با دوره هاي گذشته گفت: دوره هاي قبلي در 
شهر ش��یراز برگزار شدند و افزایش تعداد شرکت 
کنندگان و تعداد مقاله ها و پژوهش هاي ارائه شده به 
کنگره امسال دلیل بر موفقیت و پربار بودن دوره هاي 
 گذش��ته بوده اس��ت و این نتیجه مثبت��ي را نوید 

مي دهد. 
از س��ویي با برگزاري این کنگره ها تاکنون دانشگاه 
علوم پزشکي پیشرفت هاي زیادي در امر پیشگیري 
و مراقب��ت در زمینه بیماري  ه��اي عفوني در مرکز 
تحقیقات بیماري هاي عفوني و گرمس��یري انجام 

داده است. 

رئیس مرکز تحقیقات بیماري هاي عفوني و گرمسیري اصفهان در گفتگوي اختصاصي با زاینده رود:

شيوع بيماري هاي عفوني مربوط به فصل خاصي نيست

کلیات گیاه شناسی: سنبل الطیب گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن به طور 
عمودی تا ارتفاع دو متر باال می رود. این گیاه به صورت وحش��ی در جنگل های کم 
درخت، در حاشیه جویبارها و گودال ها در بیشتر منطقه های آسیا و ایران می روید. 
س��نبل الطیب دارای بویی مطبوع است. گربه بوی این گیاه را از فاصله دور تشخیص 
داده ب��ه ط��رف آن می رود و در اطراف آن به جس��ت و خیز می پردازد و از بوی آن 
مست می شود. گل های سنبل الطیب به رنگ سفید یا صورتی و به صورت خوشه ای 
اس��ت. قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه آن است و از ریشه گیاهی که بیش از سه 
سال عمر دارد استفاده می شود. سنبل الطیب پس از خشک شدن به رنگ قهوه ای در 

می آید. طعم آن تلخ ولی خوشبو و 
معطر است. عطر آن پس از خشک 

شدن بیشتر می شود.
ترکیب های شیمیایی: ریشه سنبل 
الطی��ب حاوی یک درصد اس��انس 
اس��ت. این اس��انس در ریشه تازه 
بیش��تر اس��ت و به تدریج که ریشه 
خشک می ش��ود مقدار اسانس آن 
کاهش یافته ولی ب��وی آن قوی تر 
می شود. اس��انس تازه به رنگ سبز 
مایل به زرد است ولی در اثر ماندن 
غلیظ می ش��ود. آثار دارویی ریشه 
تازه آن س��ه برابر خش��ک شده آن 

است. سنبل الطیب باید در حرارت کم خشک شود و در حرارت باال تمام اثر دارویی 
آن از بین می رود. 

خاصیت های دارویی: ریشه سنبل الطیب از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است. 
خواص مهم آن به شرح زیر می باشد:

 اثر ضد تشنج دارد.
 در رفع ناراحتی های عصبی و هیستری مفید است.

 ضد اسپاسم و آرام بخش است.
 تب بر است.

 در معالجه صرع اثر مفید دارد. 
 بی خوابی را درمان می کند.

 ضد کرم معده و روده است. 
 گاز معده را از بین می برد.

 ضد هیجان است.
 میگرن را برطرف می کند.

 سردردهای ناشی از سیگار کشیدن و مصرف الکل را رفع می کند.
 برای برطرف کردن دلهره، تشویش و نگرانی مفید است. 

 در درمان بیماری مالیخولیا اثر مفید دارد. 
 در برطرف کردن درد سیاتیک مؤثر است.

 درد معده را برطرف می کند.
 سکسکه مداوم را از بین می برد.

 ترشح ادرار را زیاد می کند.
 درد سینه را برطرف می کند.
 استفراغ را برطرف می کند.

 دهان را خوشبو می کند.
 در معالجه مرض قند مؤثر است.

 گرد سنبل الطیب را روی زخم ها بپاشید التیام می یابند.
طرز استفاده: 

1( گرد سنبل الطیب: ریشه سنبل الطیب را خرد کرده و در حرارت 40 درجه خشک 
کنید. سپس آن را آسیاب کنید و از الک ریز رد کنید. این گرد به عنوان ضد تشنج به 

کار می رود. مقدار مصرف آن 5-10 گرم در روز است.
ــنبل الطیب: 4 گرم گرد ریش��ه س��نبل الطیب را با 4 گرم رازیانه و 4  2( مخلوط س
گرم قند س��ائیده و مخلوط کنید این مخلوط را چهار قس��مت کرده و در طول روز به 

فواصل مساوی بخورید.
3( تنطور والریان: 100 گرم ریشه سنبل الطیب را خرد کرده و در نیم لیتر الکل طبی 
60 درج��ه بریزی��د و بگذارید بمان��د. هر روز چند بار آن را به��م بزنید و پس از 15 
روز آن را صاف کرده و در شیش��ه دربست نگهداری کنید. مقدار مصرف آن 30-10 

قطره می باشد.
ضررها: چون سنبل الطیب برای کلیه مضر است باید آن را با کتیرا خورد.

تأثير استرس بر سالمتی دهان
ش��اید فکر کنید اس��ترس مش��کل هایی نظیر س��ردرد و دل درد را به همراه می آورد. 
 ولی باید بدانید اس��ترس می تواند در تعداد دندان ها، س��المت لثه ها و دندان ها تأثیر 
گذارد. به گزارش س��المت نیوز، زخم های دهان، دن��دان قروچه و بیماری های لثه از 

جمله بیماری هایی است که ممکن است از طریق استرس به وجود بیاید. 
زخم های ش��انکر به زخم های کوچک با پایه س��فید یا مایل به خاکس��تری و هم مرز 
ب��ا رن��گ قرمز در داخل دهان ک��ه گاهی به صورت جفتی و یا تکی ظاهر می ش��وند. 
هرچن��د کارشناس��ان از علت آن مطمئن نیس��تند ام��ا احتمال دارد به دلیل اس��ترس و 
 خس��تگی، آلرژی و یا مش��کل های سیس��تم ایمنی بدن، باکتری و یا ویروس به وجود 

آیند. 
بیش��تر این زخم ها طی یک هفته تا ده روز از بین می روند و می توانند خطر افزایش 
ابتال را به دنبال داش��ته باش��ند. این زخم ها مس��ری نیس��تند. برای کاهش درد آنها از 
خوردن غذاهای گرم با محتوای اسید 
باال مانند گوجه فرنگی و یا میوه های 
خان��واده مرکب��ات اجتن��اب کنی��د. 
زخم های دیگری نیز ممکن اس��ت 
بر اثر اس��ترس در دهان و یا اطراف 
دهانت��ان به وجود آی��د این زخم ها 
پر از مایع تاول اس��ت که بیش��تر بر 
روی لب ه��ا ی��ا اطراف آنه��ا ظاهر 
می ش��ود. همچنین می تواند در زیر 
بینی و یا چانه به وجود آید. ناراحتی 
می تواند این بیماری را ش��روع کند، 
بنابراین ب��رای درم��ان آن از دکتر و 
یا دندانپزش��ک کمک بخواهید. این 
زخم ها یک هفته بعد بهبود می یابد. 
دندان آسیاب: استرس ممکن است شما را به خرد کردن ناخود آگاه دندان های خود 
دچار کند. این مشکل که کم کم به عادت تبدیل می شود می تواند مشکل های فکی و 

گاه جمجمه ای را پدید آورد.
ــب دهان و دندان: تحت تأثیر استرس ممکن است خلق و خویتان  ــت نامناس بهداش
عوض ش��ده و عادت مس��واک زدن و استفاده از نخ دندان را کنار بگذارید. اگر بیماری 
دهان یا دندان دارید در اثر این س��هل انگاری مش��کل شما بدتر می شود و اگر مشکلی 
نداری��د کم کم در اثر این بی توجهی مبتال خواهید ش��د. ه��م چنین هنگامی که تحت 
اس��ترس هس��تید عادات ناسالم غذایی ممکن اس��ت به سراغ ش��ما بیاید و خوردن و 
نوش��یدنی زیاد از حد ش��یرینی و نوش��ابه ش��ما را به سمت پوس��یدگی دندان و دیگر 

مشکل ها سوق دهد. 
ــاری لثه: در دراز مدت فرد در مع��رض خطر خونریزی لثه و یا التهاب لثه ها قرار  بیم
می گیرد که در صورت پیشرفت خطرهای جدی را به دنبال دارد. به یاد داشته باشید که 
با اس��تفاده از یک رژیم غذایی مناس��ب و معاینه منظم دهان و دندان، می توانید از بروز 

بسیاری از مشکل ها جلوگیری کنید.

سنبل الطيب )علف گربه(
valeriana Officinalis :نام علمی

نسخه گیاهي

هم��ه ما گاهی با خ��ود حرف می زنیم. اگر با ریخت��ن لیوانی آب روی 
لباس��تان به خود بگویید: اه! چه قدر دس��ت و پا چلفتی هستم، اشکالی 
ن��دارد. اما اگر صدای عجیبی در مغزتان جواب دهد: به واقع، آن وقت 
سالمت شما دچار اختالل شده اس��ت. شنیدن صداهای موهوم ممکن 
اس��ت عالمت روان پریش��ی یا یک بیماری عصبی باش��د و نباید آن را 
سرس��ری گرفت. برخی پزشکان ش��نیدن صداهای غیرواقعی را افکار 
درونی خود فرد می دانند که در بعضی افراد به دالئل مختلف به صورت 
صدای دیگری ش��نیده می شود. وقتی فرد گرفتار بیماری روانی صدایی 
موهوم می شنود، آن را واقعی می پندارد و به فرض می گوید: صدایی به 
من دس��تور می دهد که خود را بکش��م. اینها توهم صدا را نمی فهمند و 
احس��اس می کنند باید از دستور صداها اطاعت کنند. در بیشتر موردها، 
ش��نیدن صداهای موهوم عالمت شیزوفرنی بوده که یک بیماری روانی 
است که به طور معمول در جوانی ظاهر می شود. اما ممکن است نشانه 
دیوانگ��ی، بیماری آلزایمر، افس��ردگی و مصرف مواد مخدر و الکل هم 
باش��د. گاهی نیز فقط به علت خرابی سمعک یا عارضه جانبی یک دارو 
اس��ت. بعضی افراد، به خصوص وقتی به ش��دت افس��رده اند یا تازه به 
خواب رفته اند، صدایی می ش��نوند که آنها را به نام می خواند. پزش��کان 
علت این پدیده را نمی دانند، اما می گویند بی خطر است. یک روان پزشک 
می گوید که من در جوانی یک بار هنگام خرید صدای مادرم را شنیدم، 
در حالی که س��ال ها پیش در گذشته بود. این حالت برای بسیاری افراد 

پیش می آید، ولی به نظر می رسد نشانه هیچ بیماری نباشد.
درمان شنیدن صداهای موهوم

اگ��ر به  طور منظ��م صداه��ای موهوم می ش��نوید، باید هر چ��ه زودتر 
به پزش��ک مراجع��ه کنید. او بعد از معاینه، ممکن اس��ت ش��ما را نزد 
روان پزش��ک بفرستد که داروی مناس��ب برایتان تجویز می کند، یا آن را 
چیزی عادی تشخیص داده و با روش های ساده ای آن را درمان می کند. 
داروهایتان را کنترل کنید. ش��نیدن صداهای موهوم ممکن است عارضه 
جنبی برخی داروها، از جمله داروهای ضد تش��نج، باش��د. فهرستی از 
داروه��ای مصرفی تان، چه با تجویز پزش��ک و چه بدون نس��خه، تهیه 
کرده و به پزشک نشان دهید. او داروی عامل صدا را شناخته و آن را با 
داروی دیگری عوض می کند. سمعک خود را تعمیر کنید. گاهی بعضی 
س��معک ها صدای فرستنده رادیویی نزدیک به محل را گرفته و شخص 
اس��تفاده کننده آنها را می ش��نود. گرچه این مورد نادر است، اما سمعک 

خود را برای کنترل کارکرد آن نزد متخصص ببرید.

 دالیل عدم موفقيت 
در كاهش وزن

زمانی که مردم به سمت ورزش 
و پی��روی از برنامه های غذایی 
خاص��ی رو می آورن��د تصور 
می کنند که بعد از مدتی جادویی 
اتفاق خواهد افتاد و وزن آن ها 
به ط��ور قابل مالحظ��ه ای در 
ان��دک زمان کاه��ش می یابد. 
در حال��ی که باید گفت زمان و 
تالش بسیار زیادی الزم است تا 
هدف مورد نظر حاصل شود. به 

گزارش س��المت نیوز، حتی در بس��یاری از مواقع با وجود تمام تالش ها و 
پیگیری ها، نتیجه خوبی به دست نمی آوریم. در ادامه به بعضی از مهم ترین 

دالیل عدم موفقیت در کاهش وزن اشاره می کنیم.
ــی: مقدار زم��ان انجام ورزش و ش��دت  ــت بدنی کاف ــدم انجام فعالی ع
 ورزش دو عامل مؤثر در مصرف کالری اس��ت. ورزش هایی نظیر ایروبیک، 
 پیاده روی و دویدن منجر به مصرف مقدار زیادی کالری می شود، در حالی که در 

ورزش هایی نظیر دوچرخه سواری و شنا کالری کمتری مصرف می شود.
ــی: هورمون های زیادی در ش��ب و در طول خواب فعال  ــدم خواب کاف ع
می شوند و در نتیجه می توان گفت که عدم خواب کافی توالی صحیح این 
هورمون ها را به هم می ریزد و به طور کلی هورمون کمتری آزاد می شود. به 
عالوه بیداری تا آخر شب منجر به مصرف هله هوله های مختلف نیز می شود 

که خود افزاینده وزن بدن است.
استرس زیاد: مطالعه ها نشان می دهد که استرس در خانم ها منجر به افزایش 

وزن می شود. 
حذف وعده های غذایی: حذف وعده های اصلی غذایی منجر به گرسنگی 
ش��دید می ش��ود و در نتیجه وعده بعدی غذا در حجم بسیار سنگین تناول 
می شود که منجر به افزایش وزن می گردد. به عالوه مطالعه ها ثابت کرده است 
که بعد از 72 ساعت روز و عدم مصرف غذا، سوخت چربی در بدن متوقف 

می شود و شروع به ذخیره چربی می کند.
مصرف غذاهای پر کالری: در هر زمان الزم است که میزان کالری هر غذایی 
که مصرف می کنیم سنجیده شود. مصرف نوشیدنی های پر کالری: بسیاری 
از نوشیدنی ها سرشار از کالری هستند در صورتی که کمتر کسی متوجه این 

مقدار کالری مصرفی می شود.
بی خیالی و عدم توجه به رژیم های غذایی و ورزش: بسیاری از مردم گمان 
می کنند که مصرف س��االد می تواند منجر به کاهش وزن ش��ود و از طرفی 
گرس��نگی آنها را بدون هیچ محدودیتی برطرف کند، در حالی که باید گفت 
ساالد نیز در نوع خود می تواند سرشار از کالری باشد و منجر به افزایش وزن 
گردد. بنابراین حساسیت در انتخاب میزان و نوع ساالد نیز الزم است. از طرفی 
بعضی افراد گمان می کنند که بعد از ورزش می توان به میزان دلخواه غذا خورد 
در حالی باید توجه داشته باشید که در طی ورزش چه میزان کالری مصرف 
شده و میزان غذای خود را مطابق آن و یا کمتر تنظیم نمایید. یعنی نوعی تعادل 

بین میزان مصرف کالری و سوخت کالری برقرار کنید.

شكستگی لگن
دومين شكستگی  شایع در كشور

دبی��ر اجرایی هجدهمین همای��ش انجمن جراحان ارتوپ��دی ایران گفت: 
شکستگی لگن، دومین شکستگی  شایع در کشور است که از نظر خطر جانی 
در رتبه اول شکستگی ها قرار دارد. به گزارش فارس، رضا شهریار کامرانی 
اظهار داشت: پوکی استخوان امروزه به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود 
چرا که هیچ نشانه ای ندارد. وی افزود: به خاطر افزایش سن جمعیت عمومی، 
پوکی استخوان شیوع زیادی پیدا کرده است و شکستگی ناشی از ضربه، یکی 
از عوارض آن به ش��مار می رود. این متخص��ص جراحی ارتوپدی در بین 
شکستگی ها، شکستگی قسمت انتهایی ساعد را از بدترین نوع شکستگی ها 
دانست و تصریح کرد: شکستگی لگن جزو دومین شکستگی های شایع به 
ش��مار می رود که از نظر خطر جانی در رتبه اول قرار دارد. در این عارضه 
بیمار یکسال پس از جراحی فوت می کند که البته پیشگیری از پوکی استخوان 
بهترین راه جلوگیری از این نوع شکستگی است. کامرانی با اشاره به اینکه 
بعد از سرطان سینه، پوکی استخوان در زنان شایع ترین بیماری است، گفت: 
پوکی استخوان هیچ عالمتی ندارد و برای پیشگیری از این عارضه مصرف 

مکمل های ویتامین D و کلسیم مؤثر است.

 ضربان
 شنيدن صداهای موهوم 

نشانه چيست؟

راه های مصرف صحيح نمک

ابالغ رأي
9/105

پرونده کالسه 8809983763301008 شعبه دادگاه عمومي )حقوقي( بخش میمه 
دادنامه شماره 8909973763300978، شماره بایگاني شعبه: 881020، خواهان: 
شرکت شهرکهاي صنعتي اس��تان اصفهان با نمایندگي آقاي مصطفي خضري 
به نش��اني اصفهان- خ 22 بهمن- مجتم��ع اداري امیرکبیر، خوانده: آقاي ناصر 
خانعلي به نشاني وزوان- جنب مسجد الرضا- شرکت حمل و نقل نور، خواسته: 
تنفیذ فسخ قرارداد مالي غیرمنقول، گردشکار: دادگاه با مالحظه مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي شرکت ش��هرکهاي صنعتي اصفهان به نمایندگي حقوقي 
آقاي مصطفي خضري علیه آقاي ناصر خانعلي به خواس��ته تنفیذ فسخ قرارداد 
تخصی��ص حالوق انتفاع في مابین و تنفیذ رأي هی��أت حل اختالف و داوري 
شرکت مزبور، دادگاه از توجه به دادخواست تقدیمي و مدارک ابرازي از ناحیه 
خواهان از جمله صورت جلس��ه مورخ 83/9/11 هیأت داوري و حل اختالف 
و مالحظه قرارداد فیمابین و تعهدات خوانده و نیز اظهارنظر کارشناس رسمي 
دادگس��تري طي نامه ش��ماره 187/2/95540 مورخ 88/11/3 که طي آن اعالم 
نموده طبق مشاهدات عیني از محل هیچ گونه عملیات ساختماني و تأسیسات 
زیربنایي در محل مش��اهده نگردیده و زمین مذکور به صورت بایر مي باش��د و 

خوانده نیز علي رغم وصف ابالغ و دعوت به جلس��ه رس��یدگي از طریق نشر 
آگهي در روزنامه جمهوري اس��المي مورخ 89/5/24 در جلسه دادگاه حضور 
نیافته و الیحه اي نیز ارس��ال نکرده و دفاع مؤثري هم به عمل نیاورده است لذا 
دادگاه با این وصف خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 234 
و 1257 و 1258 و 1284 قانون مدني و مناط مس��تفاد از ماده 198 قانون آئین 
دادرسي مدني فسخ قرارداد مذکور را تنفیذ مي نماید. رأي صادره غیابي و بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
رضا سمیري- دادرس شعبه اول دادگاه عمومي بخش میمه

ابالغ مفاد اجرائیه
9/104 کالس��ه پرونده: 406/87 ع، ش��ماره دادنام��ه: 1018-87/7/7، محکوم 
له: شرکت شهرکهاي صنعتي اس��تان اصفهان به نمایندگي محمود جمشیدي، 
محکوم علیهما: 1- مهرداد نوروزي قهدریجاني 2- مهران نوروزي قهدریجاني. 
به موجب دادنامه ش��ماره 1019 مورخ 87/7/7 صادره از دادگاه عمومي بخش 
کوهپایه محکوم علیهما به تخلیه و تحویل اراضي موضوع قرارداد شماره 2727-
30-و-ج مورخ 87/2/15 و اعاده وضع به حالت س��ابق و پرداخت 153/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسي در حق شرکت و نیز پرداخت حق االجرا به مبلغ 
505/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم گردیده اند و لذا موظف هستند 

ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا درآورند.
جمشید شیرواني- رئیس دادگاه عمومي بخش کوهپایه

هر چیزی که می خورید، نقش مهمی در 
تأمین مواد مغذی مورد نیاز استخوان ها و 

استحکام آن ها دارد. نکته مهم این است که غذاها 
عالوه بر تقویت اس��تخوان ها می توانند موجب 
تضعیف آن ها نیز بش��وند. بعض��ی از غذاها مثل 
صافی عمل می کنند و فقط امالح و مواد مغذی و 
ویتامین ها را به استخوان ها می رسانند و در عوض 
برخی دیگر جلوی رشد استخوان ها را می گیرند. 
پنج نوع ماده غذایی که خاصیت ضعیف کنندگی 

استخوان دارند، عبارت هستند از:
چربی های هیدروژنه: پژوهش های اخیر نش��ان 
می دهد که فرآیند هیدراته کردن، که باعث تبدیل 
روغن های نباتی مایع به روغن های جامد می شود، 
موج��ب از بین رفتن ویتامین k طبیعی موجود در 
روغن می گردد. ویتامین k برای تقویت و تحکیم 
استخوان ها ضروری است و روغن های نباتی مثل 
کانوال و روغن زیتون بعد از سبزی های برگ دار، 
دومین منبع مغذی حاوی ویتامین k هس��تند. یک 
قاشق غذاخوری روغن کانوال حدود 20 میکروگرم 
و یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود 6 میکرو 
گرم ویتامین k دارد؛ در حالی که اس��فناج حاوی 6 

میکروگرم ویتامین k می باشد. اگر به اندازه کافی 
سبزی می خورید، جای نگرانی نیست؛ 

ــابه ها: نوشابه ها خطری بس��یار جدی برای  نوش
استخوان ها هستند. نوش��ابه های گازدار بیشتر از 
اسید فسفریک تهیه شده اند که باعث رفع کلسیم 
از طری��ق ادرار می ش��ود. البته نوش��یدن آن ها به 
هنگام تش��نگی، چنان احساسی به شما می دهند 
که از نوش��یدن شیر یا آب میوه هرگز این احساس 
دست نمی دهد. وقتی وسوسه می شوید تا نوشابه 
بخورید، به این فکر کنید که هر چه باشد ضررش از 

منفعتش بیشتر است. 
ویتامین A: ویتامین A برای بدن بسیار مفید است 
و سبب تقویت بینایی و سیستم ایمنی بدن می شود 
و در غذاهایی مثل تخم مرغ و جگر به وفور وجود 
دارد؛ اما از آن جا که بیشتر مولتی ویتامین ها حاوی 
ویتامین A هستند و در رژیم های غذایی و غذاهایی 
که ویتامین A دارند، بسیار زیاد مورد استفاده قرار 
می گیرند، ممکن اس��ت میزان مصرف آن بس��یار 

بیشتر از مقدار ویتامین A مورد نیاز بدن باشد . 

زنان یائسه بیشتر در معرض خطر ذخیره سازی 
ویتامین A در بدن هستند و زنانی که روزانه 
بیش از IU 5000 ویتامین A دریافت می کنند، در 
مقایس��ه  با آن هایی که روزانه IU 1600 ویتامین 
A دریافت می کنند، بیش��تر در معرض شکستگی 
استخوان قرار دارند. پس بهتر است از مواد غذایی 
 کم چرب و بدون چربی اس��تفاده کنید و س��فیده 

تخم مرغ را بیش از زرده آن بخورید.
کافئین: اغل��ب کافئین ها ب��ه اندازه نمک باعث 
تضعیف اس��تخوان نمی ش��وند؛ ولی به هر حال 
عملکرد آن ها شبیه به هم است و باعث دفع کلسیم 

مورد نیاز استخوان ها می شوند. 
به ازای هر 100 میلی گرم کافئین 6 میلی گرم کلسیم 
از دس��ت می دهید. البته این مقدار زیاد نیست، اما 
کسانی که عادت به خوردن نوشیدنی های کافئین 
دار دارند، کلسیم بیشتری از دست می دهند و این 
رقم بیش��تر و بیشتر می شود؛ پس بهتر است خود 
را با خوردن یک فنجان قهوه در صبح راضی کنید 
و بقیه روز نوش��یدنی های بدون کافئین بنوش��ید 
 تا خط��ر کمتری اس��تخوان های ش��ما را تهدید 

کند.

غذاهاي نامهربان با استخوان
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چرخابی:

 در ايران باشگاه 

حرفه ای نداريم

طلوعي: 

مربي ايراني بود 
 بهتر نتيجه 
مي گرفتيم

كربكندی: 

مترصد اين بودم 
پشت خط بيايم

 برنامه  دوشنبه شب نود از حیث نوستالژی حس و هوای 
خاصی داش��ت، ش��بی که در پربیننده ترین برنامه نود نام 
بازیکنان پیشکس��وتی آمد که شاید آرزو داشته و نیاز داشتند تنها 
کس��ی به یاد آنها باشد.  اما باز هم این برنامه با کم لطفی خاص 
خود به استقبال تیم های شهرستانی رفت و به عنوان مثال باشگاه 
ت��ام اصفهان را، زادگاه احمدرض��ا عابدزاه محبوب ترین بازیکن 
تاریخ فوتبال ایران را فراموش کرد. حسین چرخابی در ارتباط با 
این موضوع می گوید: از حق نگذریم برنامه دوش��نبه ش��ب نود 
برنامه بس��یار خوبی بود اما می شد به باشگاه های منحل شده و 
محبوب شهرستانی مثل تام اصفهان هم اشاره کرد. آقای فردوسی 
پور نباید زادگاه عابدزاده در فوتبال ایران، باشگاهی که زمانی 13 
بازیکن در تیم منتخب اصفهان داشت و هم اکنون تنها یک نام از 
آن باقی مانده است را فراموش کند. چرخابی ادامه داد: من معتقدم 
ما در ایران باشگاه حرفه ای نداریم. باشگاه حرفه ای یعنی باشگاهی 
که توانایی درآمدزایی داش��ته باشد و با این وضعیتی که در حال 
حاضر موجود است باید همچنان شاهد انحالل باشگاه های مردمی 

همچون استقالل اهواز، ابومسلم و... باشیم.

شمشیربازان ایران با حذف از دور رقابت های آسیایی گوانگژو 
در هر سه اسلحه اپه، سابر و فلوره یکی از بدترین نتیجه های 
شمشیربازی ایران در تاریخ بازی های آسیایی را رقم زدند. کیومرث 
طلوعی سرمربی تیم فلوره ایران که با تصمیم فدراسیون در فاصله دو 
ماه پیش از آغاز رقابت های آسیایی گوانگژو جای خود را به باتانوف 
روس داد تصمیم گیری عجوالنه فدراس��یون و تعویض پی در پی 
مربیان را عامل اصلی ناکامی این تیم در گوانگژو دانست. کیومرث 
طلوعی سرمربی اصفهانی و سابق تیم ملی اظهار داشت: پیشرفت 
شمشیربازان تا دو ماه پیش از اعزام خیلی خوب بود. اما از زمانی که 
سرمربیان تیم ها عوض ش��دند اوضاع فرق کرد. وی ادامه داد: در 
ورزش هایی که ورزش��کار نیاز به کار مس��تقیم با مربی دارد  نباید 
نزدیک به مس��ابقه ها مربی را عوض کرد. اگر منحنی پیش��رفت 
بازیکنان را ببینیم حتی اگر بهترین مربی جهان هم بیاوریم در 9 ماه 
اول منحنی رو به پایین بوده و افت محس��وس اس��ت چون شیوه 

تمرینی مربیان با هم متفاوت است. 
اما متأسفانه تا چشم مسئوالن فدراسیون ما به یک مربی چشم آبی 

می خورد دیگر ایرانی ها را نمی بینند. 

رس��ول کربکندی چهره شناخته ش��ده فوتبال اصفهان 
برنامه دوش��نبه شب نود و پرداختن این برنامه به بحث 
پیشکس��وتان را بس��یار خوب ارزیابی کرد.  کربکندی اظهار 
 داش��ت: س��وژه برنامه نود س��وژه بس��یار خوبی ب��ود. این 
چه��ره هایی ک��ه از آنها ن��ام برده ش��د زمانی ب��رای خود 
چهره های ش��اخصی بودند و هم اکن��ون وقتی از آنها نامی 

برده می شود در مقابل خانواده هایشان سربلند می شوند. 
کربکن��دی ادامه داد: من مترصد این ب��ودم که اگر بحث به 
سمت ش��یوه باش��گاه داری و این موضوع ها رفت با برنامه 
تم��اس بگیرم و مواض��ع خودم را مطرح کن��م. من مطمئنم 
وضعی��ت انح��الل باش��گاه ها روز به روز بدتر می ش��ود و 
در نهای��ت دودش در چش��م فوتبال باش��گاهی و ملی ایران 

می رود.
کربکن��دی در پای��ان گف��ت: البت��ه می توانس��ت بحث به 
باش��گاه های شهرس��تانی هم کش��یده ش��ود ام��ا از آنجا که 
 موضوع به طور کلی مطرح می ش��د نمی ش��ود به آن خرده 

گرفت.

خبر

همراه با گوانگژو

ايران برنده جايزه بهترين تيم ملی 
فوتسال آسيا

پرچم كمك داور، اميدمان را نا اميد كرد

مهدوی كيا و شمسايی ركورداران 
فوتبال و فوتسال آسيا

شكست خانگی ماهان 

بسكتباليست ايراني برترين 
توپ رباي مرحله گروهي

 زاينده رود 
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از اهدای جایزه رفتار جوانمردانه 
و بهترین تیم فوتس��ال سال 2010 آس��یا به فدراسیون کشورمان خبر 
داد. مراس��م انتخاب بهترین های فوتبال آس��یا در سال 2010 امروز در 
کواالالمپور مالزی برگزار می ش��ود. براس��اس اعالم عزیزاله محمدی 
که برای ش��رکت در این مراسم در مالزی به سر می برد، جوایز رفتار 
جوانمردانه و بهترین تیم فوتسال آسیا به کشورمان تعلق می گیرد. تیم 
ملی فوتس��ال ایران به همراه تیم های ژاپن و ازبکس��تان نامزد دریافت 
جایزه بهترین تیم فوتس��ال آسیاس��ت و کش��ورمان ب��ه همراه چین و 
ژاپن گزینه ه��ای دریافت جایزه رفتار جوانمردانه قاره کهن در س��ال 
 جاری میالدی هس��تند. ایران در بخش های بهترین فدراسیون، باشگاه 
 )ذوب آه��ن اصفه��ان(، مرب��ی زن )ش��هرزاد مظف��ر( و بازیکن مرد 

)فرهاد مجیدی و فرشید طالبی( نیز کاندیدای دریافت جایزه است.

 زاينده رود 
در مرحل��ه نیمه نهای��ی مس��ابقه های فوتبال ش��انزدهمین دوره 
بازی های آس��یایی گوانگژو، تیم امید کش��ورمان با حس��اب 2 بر یک 
مغلوب ژاپن شد و به دیدار رده بندی رفت، مسابقه رده بندی روز شنبه 

برگزار خواهد شد.
با ش��روع مس��ابقه تیم ملی امید با ترکیب س��ید مهدی رحمتی، س��ید 
 جالل حس��ینی، امیر ش��رفی، احس��ان ح��اج صفی، رضا طلب��ه، کمال 
 کامیابی نیا، حمیدرضا علی عسگری، کریم انصاری فرد، محسن مسلمان، 
غالمرضا رضایی و آرش افش��ین وارد میدان ش��د. تیم ای��ران بازی را 
هجومی آغاز کرد و هنوز 6 دقیقه از بازی نگذش��ته بود که آرش افشین 
پ��اس زیبای عرضی کریم انصاری فرد را تبدیل به گل کرد. پس از این 
گل، ژاپنی ه��ا برای جبران، توپ و میدان را در اختیار داش��تند و دقیقه 
38 توس��ط »میزی نوما« بازی را به تساوی کشاندند و با همین نتیجه به 
رختک��ن رفتن��د. در نیمه دوم ژاپن ب��رای زدن گل برتری تالش کرد و 
ناگامی توانس��ت گل دوم را برای ژاپنی ها ب��ه ارمغان آورد پس از این 
گل ش��اگردان پیروانی به حمله های خود افزودند و در چندین صحنه 
می توانس��تند دروازه آندو )گلر ژاپن( را باز کنند. ناگفته نماند ایران در 
دقیقه 74 توسط کریم انصاری فرد به گل تساوی رسید که کمک داور به 
اشتباه پرچم خود را به عالمت آفساید باال برد و به نوعی سر تیم امید را 
برید. آرش افشین و رضا طلبه از ایران و میزی نوما ژاپنی از »نان های« 

داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

 زاينده رود 
هفدهمین دوره مراسم اهدای جوایز برترین های سال فوتبال آسیا 
در حالی امروز برگزار می ش��ود که مهدوی کیا و شمسایی رکورداران 
برترین های فوتبال و فوتسال آسیا هستند. از سال 1994 که جوایز فوتبال 
آسیا به صورت رسمی اهدا می شود، فوتبال ایران 21 جایزه را به دست 
آورده است که در این میان 8 جایزه متعلق به فوتسال ایران است. جالب 
اینکه در س��ال های 1995، 2000، 2001، 2006 و 2009 هیچ جایزه ای 
به ایران تعلق نگرفته است. مهدی مهدوی کیا سه بار جایزه انفرادی سال 
 آس��یا را به خود اختصاص داده که در میان ایرانی ها رکورد دار اس��ت. 
هم چنین وحید شمس��ایی نیز دو بار بازیکن س��ال فوتس��ال آسیا شده 
اس��ت که وی نیز در بین فوتس��الی ها رکورد دار محسوب می شود. در 
س��ال 2009 هیچ جایزه ای در بخش فوتسال اهدا نشد و به این ترتیب 
جایزه ای به ایران نرسید. اما در سال جاری پیش بینی می شود دو جایزه 

بهترین بازیکن و بهترین تیم ملی فوتسال به ایران اختصاص یابد.

هفته چه��ارم لیگ برتر واترپلو با برگزاری دو مس��ابقه در اصفهان 
آغاز شد که در یکی از دیدارها فوالد ماهان سپاهان متحمل شکستی 
خانگی شد. در دیدار نخست، تیم واترپلوی خانه شناگران اصفهان مقابل 
تیم واترپلوی هیأت ش��نای فارس با نتیجه مس��اوی 4 بر 4 به کار خود 
پایان داد و در دیگر دیدا، تیم فوالد ماهان سپاهان در اصفهان مقابل هیأت 
ش��نای زنجان تن به شکس��ت 11 بر 9  داد. هفته چهارم رقابت ها روز 

جمعه با برگزاری 4 دیدار پیگیری خواهد شد. 

بازیکن تیم ملی بس��کتبال ایران برترین توپ رب��ای مرحله گروهی 
مس��ابقه های بسکتبال ش��د. مسابقه های بس��کتبال مرحله گروهی 
بازی های آسیایی گوانگژو دوشنبه به پایان رسید و تیم ملی ایران با 4 پیروزی 
و یک شکست و کسب 9 امتیاز و به علت اختالف امتیاز با ژاپن در رده دوم 
جدول گروه دوم قرار گرفت. اصغر کاردوست، گارد رأس تیم ملی ایران با 
10 توپ ربایی از 5 بازی و میانگین 2 در هر بازی به همراه بازیکن تیم اردن 
در رتب��ه اول این بخش قرار گرفت. کاردوس��ت هم چنین در مجموع 40 
پرتاب انجام داده و توانس��ته 27 پرتاب موفق داشته باشد و با 67 درصد در 
رتب��ه دوم این بخش قرار گرف��ت. لی از کره جنوبی از 39 پرتاب 28 پرتاب 
موفق داشت و با 71 درصد در رتبه اول این رده بندی قرار گرفت. تیم ملی 

بسکتبال ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اردن می رود.

ورزش

   كاراته و طاليی ترين وداع 
با آسيا

طالیی ترین کاراته کار ایران در بازی های آس��یایی امیدوار 
اس��ت تیم مل��ی طالیی تری��ن وداع را با این مس��ابقه ها 
داشته باشد. علیرضا کتیرایی اظهار داشت: این آخرین بار 
اس��ت که کاراته در بازی های آسیایی برگزار می شود و 
 امیدوارم ایران در این مسابقه ها طالیی ترین وداع را داشته 

باشد. 
قهرمان آسیا تأکید کرد: 2 بار سر تمرین های این تیم حاضر 
ش��دم آنها هم از نظر فنی و هم از حیث روانی وضعیت 
بسیار خوبی داشتند و اگر بتوانند تمامی داشته های خود را 
به اجرا بگذارند کسب 4 مدال طال غیرممکن نیست. وی 
ادامه داد: بازی های آس��یایی فرقی با مسابقه های قهرمانی 
آسیا ندارد، حساسیت آن به خاطر تأثیر مدال های طال در 
رنکینگ کلی ایران است. کتیرایی افزود: تیم ملی باید خود 
را به س��رعت با محیط مسابقه وفق دهد، کار روانی روی 
تیم و کم کردن اس��ترس ها از جمله مس��ائل قابل توجه 
در گوانگژوس��ت. دارنده مدال طالی بازی های آسیایی 
تصریح کرد: فکر می کنم تیمی که برای گوانگژو انتخاب 
شده، بهترین است، نتیجه مسابقه های تدارکاتی این مسأله 
را به خوبی نش��ان داده است. وی گفت: درست است که 
به غیر از ویش��گاهی بقیه بی تجربه هستند اما تاکنون در 
پیکارهای مختلفی شرکت کرده اند. در گذشته بازی های 
آسیایی در وزن های بیشتری برگزار می شد اما امسال فقط 
باید 4 سهمیه داشته باشیم. کتیرایی یادآور شد: مربیان باید 
تیم را از نظر روحی مدیریت کنند این مس��أله خیلی مهم 
اس��ت. امیدوارم کاراته هم مثل تکواندو و ووش��و افتخار 

رزمی را تکمیل کند.

دريافت پاداش هزار دالری 
و مصدوميت 3 واليباليست

کادرفنی و بازیکنان تیم ملی والیبال ایران به دلیل عملکرد 
خ��وب تا مرحله نیمه نهایی بازی های آس��یایی هزار دالر 
پ��اداش دریافت کردند. تیم مل��ی والیبال که خود را برای 
رویاروی��ی با تایلن��د در مرحله نیمه نهایی مس��ابقه های 
آسیایی 2010 آماده می کند؛ به دلیل عملکرد خوب تا این 
مرحله از رقابت ها هزار دالر دریافت کرد. امیر خوش خبر، 
سرپرس��ت تیم ملی ب��ا اعالم این خبر گف��ت: طبق تمام 
مس��ابقه ها هنگامی ک��ه تیم روند خوبی دارد مس��ئوالن 
پاداش��ی را به کادر فنی و بازیکنان پرداخت می کنند و در 

این دوره از پیکارها هم این اتفاق رخ داد. 
این مبلغ به اعضای تیم ملی پرداخت ش��ده اس��ت. س��ه 
بازیکن تی��م ملی والیبال به نام های فرهاد نظری افش��ار، 
آرش کمالوند و محمد موسوی عراقی مصدومیت جزئی 
دارند و پزشک تیم به دنبال بهبود وضعیت آنها است و به 
احتمال زیاد این بازیکنان به بازی مقابل تایلند می رس��ند. 
تیم ملی والیبال ایران امروز برای رس��یدن به دیدار پایانی 
 مس��ابقه های آس��یایی 2010 به مصاف تایلن��د خواهد 

رفت. 

دريافت چهار هزار پيامك بعد از قهرماني 

آزادپور: فدراسيون سنگ تمام گذاشت
خدیجه آزادپور بانوی ووشوکار اصفهانی با نشان طالیی که در 
بازی های آسیایی گوانگژو کسب کرد نام خود را در فهرست 
اولین های ورزش ایران به ثبت رس��اند. خدیجه آزادپور این 
روزها بانوی شماره یک ایران است و هر روز حضور در یک 
شبکه تلویزیونی و رسانه را تجربه می کند. تصویر روی سکو 
رفتن خدیجه آزادپور ب��رای دریافت مدال طالی بازی های 
آس��یایی گوانگژو به یکی از تصاویر مورد عالقه شبکه های 
مختلف تلویزیونی تبدیل شد. بانوی قهرمان ایرانی به دور از 
بروز احس��اس های زنانه، به روی سکو رفت و نشان طالی 
خود را دریافت کرد. آزادپور بارها از قطعیت مدال آوری اش 
در گوانگژو سخن گفته بود و احساساتی نشدن روی سکو را 
هم به همین مسأله مربوط دانست. وی در این باره گفت: من 
با اعتماد به نفس تمام بازی کردم و انتظار طال را هم داشتم، 
اما به هر حال روحیه افراد با هم متفاوت است. بازی های ما 
تک حذفی است. یعنی هر دیدار حکم فینال را دارد. اگر من 
ه��ر کدام از بازی ها را واگذار می کردم در ادامه باید از روی 
سکو تماشاگران بقیه مسابقه ها را می دیدم. برای همین هم 
از لحاظ روحی و روانی می بایس��ت حمایت می شدیم. در 
این بین آقای علی نژاد رئیس فدراس��یون اولین کسی بود که 
بیش��ترین انگیزه را به من داد. بعد از او هم آقای سعیدلو بود 
ک��ه با دادن انرژی مثبت از لحاظ روحی من را حمایت کرد. 
روز عید قربان برای ورزش ایران روز شیرینی بود. پرچم ایران 
با پنج بار قهرمانی در کشور چین به اهتزار درآمد و رکوردی 
جدید در تاریخ بازی های آس��یایی ثبت ش��د. بانوی طالیی 
 ایران ش��ب عید قربان در کاروان ایران را این چنین توصیف 
کرد: ش��ب عید قربان همه با هم در هتل محل اقامت دعای 
عرف��ه را خواندیم. پیش از اعزام ه��م آقای علی نژاد ما را به 

ام��ام زاده صالح)ع( ب��رد و همان جا به ما گفت اگر به فینال 
برسید، فینال شما مصادف می شود با عید قربان. پس از خدا 
بخواهید در همان روز به ش��ما عیدی بدهد و ش��ما هم این 
عیدی را تقدیم مردم ایران کنید. من بعد از گرفتن این مدال 
و پایین آمدن از سکو به یاد آن روز افتادم و ناخودآگاه اشک 
ریختم. بانوی طالیی ایران در بازی های آسیایی در بازگشت 
از گوانگ��ژو با موجی از پیام های تبریک مواجه می ش��ود. 
او که حدود چهار ه��زار پیامک تبریک را هم دریافت کرده 
است در این باره گفت: متأسفانه حجم باالی پیامک ها باعث 
 شد تا نتوانم حتی برخی از آنها را بخوانم اما شیرین ترین و 

دوست داشتنی ترین تبریک، تبریک ندا دوست کرمانی من 
بود که به واقع غافلگیرم کرد. آزادپور که چهار نش��ان طالی 
آس��یایی و جهانی در کارنامه دارد قرار دادن ش��رط و شروط 
برای اهدای منزل مسکونی به طالیی های گوانگژو را ناعادالنه 
و بی انصافی دانست و گفت: با صراحت می گویم که پاداش 
من هم باید خانه باشد این درخواست زیادی نیست چون حق 
من است. این که مسئوالن ابتدا این قول را بدهند اما بعد متأهل 
بودن را شرط اهدای این پاداش بدانند بی انصافی است. این 
موفقیت شاید برای کسانی که در ورزش نیستند عادی باشد، 
اما برای من که سال ها زحمت کشیده ام نه. بعد از این سال ها 

تنها بحث، بحث مالی خواهد ب��ود و من هم با صراحت از 
دریافت حقم صحبت می کنم. منزل مسکونی حق من است و 

سازمان باید به عهدش وفا کند. 
بانوی طالیی ایران از استقبال مسئوالن سازمان تربیت بدنی، 
فدراسیون ووشو و اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان پس 
از بازگش��ت به ایران راضی به نظر می رسد، اما به شدت از 
بی توجهی مسئوالن هیأت ووش��وی استان گله مند است.  
آزادپور در این باره گفت: مراس��م اس��تقبال در تهران خیلی 
خوب بود. فدراسیون س��نگ تمام گذاشت و بیشتر از همه 
حضور مدیرکل تربیت بدنی استان در تهران ما را خوشحال 
کرد. این نش��ان می دهد مدیری که از جنس ورزش اس��ت 
ورزشکاران را بهتر و بیشتر درک می کند اما متأسفانه مسئوالن 
هیأت ووش��وی استان باز هم با بی توجهی از کنار موفقیت 
ما گذش��تند. من پیش از اعزام ب��ه گوانگژو با عبدی )رئیس 
هی��أت( تماس گرفتم و گفتم من برای بازی های آس��یایی 
 انتخاب شده ام و به زودی به گوانگژو می روم. اما او در پاسخ 
گفت: گوانگژو؟ کی؟ کجا؟ به خاطر این مسأله خیلی ناراحت 
شدم. من بعد از قهرمانی حتی از هیأت دوچرخه سواری و کبدی 
هم پیام تبریک دریافت کردم اما از رئیس هیأت خودمان نه. 
 آنها نه قبل و نه بعد از مسابقه ها هیچ سراغی از ما نگرفتند. وی 
افزود: ملک فضلی هم تیمی من در مسابقه های جهانی 2009 
کانادا در اداره کل تربیت بدنی مازندران اس��تخدام و از لحاظ 
مالی هم به بهترین شکل حمایت شد اما از من، بعد از قهرمانی 
در همین مسابقه ها هیچ سراغی گرفته نشد. این اتفاق بدی 
در ووشوی استان است چون به این همه استعداد و ظرفیت 
بهایی داده نمی ش��ود. وقتی هم که از این بابت گله می کنیم 
می گویند م��دال را برای خود گرفته اید، در صورتی که این 
حرف منطقی نیست. من وقتی استقبال از الهه منصوریان را 
در سمیرم دیدم به او گفتم حتی حاضرم سال بعد از شهرستان 

سمیرم در مسابقه ها شرکت کنم. 

یادداشت

پژمان سلطانی 

هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
فردا با انجام س��ه دیدار آغاز و جمعه با برگزاری دو 
مس��ابقه دیگر به پایان می رس��د و طبق برنامه، همه 
رقابت ها ساعت 15:30 برگزار خواهد شد در سالن 
هالل احمر ش��هر مقدس قم، تیم کیش ایر میزبان راه 
ساری است. قمی ها در بازی آخر خود در نیم فصل 
نخست با تساوی تیم گسترش فوالد تبریز را متوقف 
کردند و س��اروی ها پرس��پولیس تهران را با حساب 
نزدیک 5 بر 4 از س��د راه برداش��تند. راه س��اری در 
خان��ه نتیجه های خوبی کس��ب می کند اما بیرون از 
شهر خود امتیازهای فراوانی را تقدیم تیم های دیگر 

کرده است. 
س��اروی ها هم اکنون 18 امتیازی هس��تند و در رده 
هفتم جدول جای دارن��د و کیش ایر با 11 امتیاز در 

رده دهم قرار دارد. 
نکت��ه جالب اینکه راه س��اری به همراه پرس��پولیس 
تاکنون طعم تس��اوی را نچش��یده اس��ت. تیم شهید 
منصوری )صدرنش��ین لیگ برتر فوتسال کشور( در 
سالن هفتم تیر قرچک از صنایع گیتی پسند پذیرایی 
خواه��د کرد. ه��ر دو تیم 26 امتیازی هس��تند و اگر 
ش��اگردان ناظم الش��ریعه بتوانند 3 امتیاز این مسابقه 
حس��اس را کس��ب کنند ب��ه تنهایی ص��در جدول 
 را از آن خ��ود خواهند کرد تیم اصفهانی با داش��تن 
ملی پوش��ان خود و 3 بازیک��ن برزیلی، عزم خود را 
برای صدرنشینی جزم کرده، این دو تیم 2 ضلع مثلث 
قهرمانی به حساب می آیند که در بازی رفت هر دو 

تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. 
مسعود دانشور ملی پوش گلزن تیم گیتی پسند قصد 
دارد فاصله خ��ود را با قدرت بهادری بازیکن فیروز 

صف��ه اصفهان زی��اد کند هر دو بازیک��ن تاکنون 15 
گل به ثمر رس��انده اند و بر صدر جدول گلزنان لیگ 
برتر کش��ور تکیه زده اند. تساوی شهید منصوری و 
گیتی پس��ند بیش از همه، دو تی��م اصفهانی دیگر را 
خوش��حال خواهد کرد س��الن پیروزی شهر اصفهان 
شاهد مسابقه دو تیم هم خانواده فیروز صفه و فوالد 

ماهان خواهد بود.
برخی ها چه در س��ال گذش��ته و چه در دیدار قبلی 
بر این رقابت ان��گ تبانی زدند اما هر دو تیم با جان 
و دل رو به روی ه��م صف آرایی کردند و حتی در 
ب��ازی رف��ت دو تیم که با تس��اوی 3 ب��ر 3 به پایان 
رس��ید؛ روحیه ماهانی ها پایین آمد و این تیم دچار 
حاش��یه های گوناگونی شد. شاگردان حسین افضلی 
و تی��م فیروز صفه دو بازی آخ��ر خود را با پیروزی 
پش��ت سر گذاشتند و در این مسابقه هر دو تیم برای 
کس��ب امتیازهای کامل به بازی خواهند آمد، به دلیل 
 اینک��ه فی��روز صفه نیز ب��ه جمع مدعیان پیوس��ته و 
نیم نگاهی به بازی شهید منصوری و گیتی پسند دارد 
اگر شاگردان علیرضا افضل بر ماهانی ها پیروز شوند 
و تیم های صدر جدولی با هم به تس��اوی برس��ند، 
فاصل��ه امتیازی ای��ن تیم با صدر ج��دول به عدد 4 
خواهد رس��ید. هم اکنون فیروز صفه با 20 امتیاز در 
رده چهارم ج��دول پس از ماه��ان 25 امتیازی قرار 
دارد. ب��ا کناره گیری آرش بت��ن قزوین از لیگ برتر 
تعداد تیم ها به عدد 12 رس��ید و ماهان در هفته آخر 
اس��تراحت نخواهد کرد و در تعیین قهرمانی دخالت 
مستقیم دارد و این موضوع باعث شادمانی کادر فنی 

و بازیکنان فوالد ماهان شد.
بازیکنان فی��روز صفه در مصاحبه ه��ای خود بارها 
عنوان کرده اند که مقاب��ل ماهان به هیچوجه دفاعی 
بازی نخواهند کرد و به 3 امتیاز نیاز مبرمی دارند. از 

آن س��و ماهانی ها در تعطیالت میان فصل اردویی در 
دوبی برگزار و با آمادگی کامل پای به نیم فصل دوم 
خواهند گذاشت و بدون ش��ک این داربی اصفهانی 
برنده دارد و مثل س��ه ش��هرآورد دیگر به تس��اوی 

کشیده نمی شود. 
تیم پرسپولیس و ارژن شیراز در سالن خورشید تهران 
به مصاف هم می روند. پس از کناره گیری آرش بتن 
حاال باید قرمزپوش��ان تهرانی نام قعرنشین لیگ برتر 
را یدک بکش��ند، تیمی که هفت مسابقه آخر خود را 
با شکست پشت سر گذاشته و اگر در نیم فصل دوم 
مربیان و حبیب کاش��انی کاری ب��رای این تیم انجام 
ندهند باید س��ال آینده در لیگ دسته اول ایران برای 

رسیدن به لیگ برتر تالش کنند. 
ارژنی ه��ا بر خالف ش��اگردان محمدرضا حیدریان 
نتیجه های خوبی را در نیم فصل نخس��ت به دست 
آورده اند و با فی��روز صفه هم امتیاز و در رده پنجم 
جدول رده بندی ایس��تاده اند. به جز داربی اصفهان 
در این هفته شهرآورد تبریز نیز برگزار می شود و در 
سالن علوم پزش��کی تبریز دو تیم دبیری و گسترش 
فوالد رو در روی هم ایستادگی خواهند کرد. دبیری 
که در بازی قبلی ب��ه میهمان خود فیروز صفه نتیجه 
را واگ��ذار ک��رد، نمی تواند برای ش��اگردان محمود 
خوراکچی مش��کلی ایجاد کند. دبیری با 11 امتیاز در 
رده یازدهم و گس��ترش فوالد با 8 امتیاز بیش��تر در 
رده شش��م جدول رده بندی ج��ای دارد.  در دیدار 
رفت نیز گس��ترش فوالد با حس��اب 3 بر یک پیروز 
از میدان خارج ش��د. قرار ب��ود آرش بتن در قزوین 
میزبان علم و ادب مش��هد باش��د که نماینده قزوین 
به علت حمایت نکردن مس��ئوالن این استان، از لیگ 
برتر کناره گیری کرد و شاید بازی آخر این هفته بین 

علم و ادب و حفاری خوزستان برگزار شود.

 زاينده رود 
در مرحله یک ش��انزدهم نهایی جام حذفی فوتبال 
ایران، فردا صدرنش��ین لیگ برتر ای��ران)ذوب آهن( در 

ورزشگاه فوالدشهر از شهرداری یاسوج پذیرایی می کند.
ذوبی ها پس از اینکه عنوان نایب قهرمانی جام باشگاه های 
آسیا را کسب کردند به دیدار فوالد خوزستان رفتند. فوالد 
همیشه در ورزشگاه خود برای شاگردان ابراهیم زاده حکم 
گربه سیاه دارد و طی این دو سال اخیر تاکنون ذوب آهن 

نتوانسته این تیم را در اهواز شکست دهد.
در بازی قبلی نیز تیم جاللی نایب قهرمان آسیا را باتساوی 
2 بر 2 متوقف کرد. ذوب آهن مثل فصل گذشته قصد دارد 
در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی و جام باشگاه های آسیا 
با قدرت ظاهر شود و در اولین گام از رقابت های حذفی 

به مصاف ش��هرداری یاسوجی می رود که یک تیم دسته 
اولی در گروه الف است و طی 5 بازی انجام داده یک برد، 
2 تس��اوی و 2 باخت در کارنامه دارد و با 5 امتیاز در رده 

یازدهم جدول چهارده تیمی قرار دارد.
این تیم در خط دفاعی و هافبک دچار ضعف های فراوانی 
اس��ت اما آنها در حمل��ه فوق العاده خطرناک هس��تند. 
هافبک های این تیم در حمله خوب ظاهر می شوند اما 
در حمله های حریف به طور مطلوب نمی توانند به خط 
دفاعی تیمش��ان کمک کنند. حس��ین حجازی زارعی و 
صفری بازیکنان تأثیرگذار این تیم محس��وب می شوند، 
اما شهرداری در مقابل ذوب آهن نمی تواند دوام چندانی 
بی��اورد و از حاال باید ذوب آهن را حریف کاوه تهران در 

مرحله یک هشتم نهایی بدانیم.

ابراهی��م زاده به این دو دیدار به عنوان مس��ابقه تدارکاتی 
 ب��رای مصاف با اس��تقالل در مرحله بعدی ن��ام می برد. 
به نظر می رسد ذوب آهن در بازی امروز مقابل شهرداری 
ب��ا ترکیب ثابت به می��دان نخواهد رف��ت و از بازیکنان 
ذخیره و جوان خود اس��تفاده می کند نماینده یاس��وج از 
جمله تیم هایی اس��ت که خود را از پیش باخته می داند 
 اما مثل تیم های لیگ یکی که از مسابقه های جام حذفی 
کناره گیری می کنند، از مسابقه ها کناره گیری نکرد و برای 
نایب قهرمان آس��یا احترام قائل شد و این بازی برای تک 

تک بازیکنان یاسوجی تجربه ارزنده ای خواهد بود.
 این مس��ابقه س��اعت 14:30 آغاز می ش��ود. ش��اگردان 
ابراهیم زاده هفته شانزدهم لیگ برتر کشور و در روز هشتم 

آذر میزبان نفت تهران هستند.

شهيد منصوری و گيتی پسند؛ جدال برای صدرنشينی 
چهارمين داربی اصفهان برنده دارد

جام حذفی، ذوب آهن و شهرداری ياسوج
شهرداری در خط حمله خطرناک است
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مركزی، طبقه اول
چهار شنبه 3 آذر 1389/ 17 ذالحجه1431/ شماره Wednesday 23 November 2010  402)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسين)ع(:
 گريه از  ترس خدا 
 سبب نجات از 
 آتش جهنم 
است.

خورشید شكفته در غدیر است علی           باران بهار در کویر است علی 
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست                بر ملک محمدي امیر است علي 

عید غدیر خم، عید والیت و امامت بر شما مبارک باد.

 عید کمال دین اسالم، سالروز اتمام نعمت و والیت امیرالمؤمنین 
علیه السالم بر شیعیان و پیروان والیت خجسته باد.

عید کمال دین، سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعالن وصایت و والیت 
امیرالمؤمنین بر شیعیان و پیروان آن حضرت خجسته باد.

علی در عرش باال بی نظیر است     علی بر آدم و عالم امیر است
       به عشق نام موالیم می خوانیم       چه عیدی بهتر از عید غدیر است

سازمان تاکسیرانی شاهین شهر عید غدیر خم را به تمامی شیعیان و به خصوص 
مردم اصفهان تبریک عرض می نماید.

پایگاه مقاومت بسیج اداره مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه به نمایندگی از کلیه بسیجیان شرکت مخابرات 
ضمن گرامیداشت رشادت ها و دالورمردی های بسیجیان مؤمن و متعهد و با آرزوی ترویج فرهنگ بسیج و بسیجی 

فرا رسیدن هفته بسیج را به رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی( و تمامی رهروان تفكر 
بسیجی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم و تقارن عید غدیر خم را با هفته بسیج فرصت مناسبی برای لبیک گویی به 

فرمان مقام معظم رهبری در سال کار مضاعف و همت مضاعف می دانیم.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهين شهر و ميمه

اداره تعاون روستايی شهرستان شاهين شهر و ميمه / برخوار

سيد مرتضی ميردامادی 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خمينی شهر

سازمان تاكسيرانی شاهين شهر

هم زمان با فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر، سامانه اطالع رسانی 
پیام کوتاه شرکت توزیع برق استان اصفهان به خصوص شاهین شهر 
مردم  شكایات  به  رسیدگی  آماده   30007441 شماره  به  میمه   و 
کلیه  افزود:  گزارش  این  اعالم  با  شرکت  عمومی  روابط  باشد.  می 
شرکت هایی که دستگاه کاهنده مصرف به مشترکین برق ارائه کنند 
فاقد اعتبار و از لحاظ استاندارد مورد تأیید شرکت توزیع برق استان 

اصفهان نمی باشند.

فرارسیدن عید بزرگ والیت، عید سعید غدیر خم و روز اکمال دین و اتمام 
نعمت الهي بر بندگان را به عموم ملت مسلمان و والیتمدار ایران تبریک و 
تهنیت عرض نموده، از خداوند منان مسئلت داریم ما را از متمسكین راستین 

به والیت امیرالمومنین علي علیه السالم محسوب فرماید.

روابط عمومی توزيع برق شاهين شهر و ميمه

باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان

علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را     
                                       كه به ماسوا فکندی همه سايه  هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بين     
                                          به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

 نخستین نمایشگاه دائمی رسانه های دیجیتال در سطح استان اصفهان 
درصد   40 با  افزار  نرم  عنوان   3000 از  بیش  ارائه  افزار:  نرم  واحد   

تخفیف ویژه
 واحد سخت افزار: فروش انواع سخت افزار و انواع لب تاپ با گارانتی معتبر 

 واحد کافی نت: اینترنت پر سرعت وایمكس با دانلود نامحدود
 واحد گیم نت خانوادگی و بازی های رایانه ای

 کافی شاپ
با  انواع دوره های مقدماتی و پیشرفته رایانه همراه   واحد آموزش: آموزش 

ارائه گواهی پایان دوره معتبر 

مجتمع فرهنگی ديجيتال استان اصفهان
عید سعید غدیر خم بر تمامی شیعیان مبارک باد

ساعات بازديد: 9 صبح الی 22
روزهای تعطيل: 15 الی 22

تلفن: 6284402
 نشانی: اصفهان – پل آذر – ابتدای خيابان توحيد شمالی – 

مجتمع فرشچيان

غدیر، تنها نه به عنوان »روزی تاریخی «، بلكه به عنوان یک »عید بزرگ اسالمی « 
بزرگ  دینی،  شعائر  تعظیم  عنوان  به  را  روز خجسته  این  باید  و  است  مطرح 
داشت و برشكوه آن افزود تا ارزش های نهفته در این روزعظیم، همواره زنده 

بماند و سیره معصومین)علیهم السالم(احیاگردد. 
رمز عید بودن »غدیر«، کمال دین و اتمام نعمت در سایه  ادامه خط رسالت در 
شكل و قالب امامت  است. غدیر روز تداوم رسالت محمد صلی اهلل علیه و آله در 

والیت علی علیه السالم و عید پیمان و میثاق و عهد است.

عاشقان عيدتان مبارک  

باشـگاه فوالد مـاهـان سپاهان

خورشید چراغكی ز رخسار علی است     مه نقطه کوچكی ز پرگار علی است
  تمام لذت عمر ما در این است           که موالیمان امیرالمؤمنین است 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
عید غدیر خم بر همگان مبارک 

بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است)مقام معظم رهبری(

پايگاه مقاومت بسيج اداره مخابرات شهرستان شاهين شهر و ميمه

اطالعــــيه


