
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 
غذای رستوران منطقه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید. 

از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم جهت آگاهی کامل از شرایط و دریافت اوراق و مدارک مناقصه با 
در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس کیلومتر 5 جاده شهرکرد اصفهان واحد امور 

اداری مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1. تأیید صالحیت از سازمان کار و تأمین اجتماعی مربوط به سال 1389
2. کد اقتصادی

3. سوابق و عملکرد قبلی پیمانکار )قراردادهای قبلی( در چند سال گذشته و گواهی 
حسن انجام کار مربوط به آنها

4. اساسنامه شرکت
5. ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه

6. تصویر آگهی آخرین تغییرات
Hiets_mporg.ir 7. کد رهگیری ثبت نام در سایت

 WWW.chaharmahal.niopdc.ir به آدرس  منطقه  این آگهی در سایت   .8
قابل مشاهده می باشد.

9. جهت رستوران داران ارائه پروانه کسب و مدارک رستوران ضروری است.
 شایان ذکر است کلیه هزینه های چاپ این آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد 

بود.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری در 
نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد را با برآورد 
اولیه 40 میلیارد ریال، به پیمانکار بومی ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای 
پیمانکاری دارای صالحیت دعوت می شود جهت دریافت مدارک ارزیابی به اداره 

کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مراجعه نمایند.
نشانی محل تحویل اسناد: شهرکرد- بلوار آیت ا... طالقانی- خیابان سعادت- کوچه 
)3(- پالک )1( اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس )معاونت مهندسی 

و امور یادمانها(
تلفن: 2226163-2226164

آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی: 89/5/5

روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه )دو مرحله ای( )نوبت اول(
فراخوان ارزیابی پیمانکاران)نوبت اول(

روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان چهارمحال و بختیاری
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س��رمربی تیم فوتبال س��ایپا کرج در گفتگوی��ی اعالم کرد: تغییر 
فوتبال  فدراس��یون  مدیران 
به س��ود این رشته ورزشی 
اس��ت. ب��ه گ��زارش ایرنا، 
در  که��ن  مایل��ی  محم��د 
چارچ��وب رقابت ه��ای 6 
جانبه جام والیت افزود: بر 

خالف بعضی ...
  ورزش / ادامه در  صفحه 7

نماینده مردم اردل و فارسان در 
مجلس گفت: ب��ا وجود اینکه 
جمعی��ت اس��تان چهارمحال 
و بختی��اري و ح��وزه انتخابیه 
ام بس��یار ک��م اس��ت، ام��ا با 
ن��رخ بی��کاري باالی��ي روب��ه 

 رو هس��تیم. ب��ه گزارش موج، ب��ه نقل از خانه مل��ت، نوراله حیدري 
دستنایي  ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مع��اون سیاس��ي و امنیت��ي 
 اس������تانداري اصفه���ان، 
عملی��ات  آغ��از  از  گف��ت: 
اح��داث ق���ط��ار ش��هري 
دولت 365  تاکنون،  اصفهان 
میلیارد تومان، از س��هم خود 

را براي اجراي این طرح پرداخت... 
جامعه / ادامه در  صفحه4

 الریجاني:
 مصوبه شورای مناطق آزاد مغایر قوانین کشور 
است  

 مسابقه زیردریایي هاي 
 بدون  سرنشین 
در اصفهان آغاز شد  
  

استاندار اصفهان خبر داد:

خبرهای خوش برای جوانان اصفهانی
صفحه 2

افزایش 6درصدی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی

مایلي کهن: 
تغییر مسئوالن فدراسیون فوتبال 

به سود این رشته است 

دولت 365 میلیارد تومان براي 
احداث قطار شهري اصفهان 

پرداخت کرده است

 بیــــکاري، مهم ترین معضل 
چهارمـــحال و بختیاري

مدیرعام��ل س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی گف��ت: 
افزایش حقوق بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
 تأمی��ن اجتماعی برای س��ال 89، هم��ان 6 درصد 
 مص��وب دول��ت و مجل��س ش��ورای اس��المی 

است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، علی ذبیحی در جمع 
خبرن��گاران افزود: افزایش این می��زان، با توجه به 
شرایط درآمدی س��ازمان، مشکالت مالی به همراه 
دارد و در ص��ورت تجدیدنظ��ر، ابت��دا باید منابع 

درآمدی آن تأمین شود. 
درص��د   6 افزای��ش  مجل��س  گف��ت:   وی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در بودجه 
سال 89 به تصویب رسانده و دولت را موظف کرده 
اس��ت تا دس��تورالعمل اجرایی آن را به دستگاهها 

ابالغ کند. 
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال 
حاض��ر به فکر س��از و کار پرداخ��ت این مبلغ، به 

بازنشستگان هستیم. 
 ذبیحی گف��ت: مش��کل نقدینگی ب��رای پرداخت 
حق��وق  ها را ب��ه وزارت رفاه منتقل ک��رده  ایم، اما 
 هنوز بع��د از دو هفته جوابی دریافت نکردیم. وی 
افزود: پیش بینی می کنیم، این افزایش 6 درصدی، 

حداکثر تا شهریور اعمال و پرداخت خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره پرداخت 
بدهی دولت به این سازمان گفت: پیگیری مطالبات 
از دول��ت، در ح��ال پیگیری اس��ت و تا این لحظه 
 ب��ه جز احتس��اب بدهی، دولت به س��ازمان تأمین
 اجتماع��ی حدود 20 هزار میلی��ارد تومان بدهکار 

است. 
ذبیحی اف��زود: رئیس جمهور قول داده اس��ت که 
 ت��ا پایان دولت ده��م، پرداخت مطالب��ات به صفر 

می رسد. 
وی رق��م بودجه امس��ال س��ازمان تأمین اجتماعی 
 را ح��دود 15 ه��زار میلی��ارد توم��ان بی��ان کرد و 
گفت: گردش مالی س��ازمان نیز 31 ه��زار میلیارد 
تومان است که این رقم بیشتر از گردش مالی هفت، 

مناهشت وزارتخانه است.
: ای

س
عک

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه چهارمحال و بختیاری
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رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس 
جمهور آئی�ن نامه نح��وه تعیین و میزان پرداخت 
حق��وق و مزایای مدیران عام��ل و اعضای هیأت 
مدی��ره س��ازمانهای مناطق آزاد مص��وب وزیران 
عض��و ش��ورای هماهنگی مناط��ق آزاد تجاری � 
 صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کش��ور 

دانست. 
به گزارش مهر، در نامه دکتر علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی به دکتر محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت 
تصویب نامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 
1388/12/25، موض��وع آئی�ن نامه نحوه تعیین و 
میزان پرداخ��ت حقوق و مزای��ای مدیران عامل 
و اعضای هیأت مدیره س��ازمان های مناطق آزاد، 
متعاقب بررس��ی ها و اعالم نظ��ر مقدماتی هیأت 
بررس��ی و تطبیق مصوب��ات دولت ب��ا قوانین و 
مس��تنداً به صدر ماده واحده و تبصره )4( الحاقی 
به قانون نحوه اجراء اصول هش��تاد و پنجم )85( 

و یکصد و س��ی و هش��تم )138( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی و ماده 
)10( آیین نام��ه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم 
نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی 

و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می گردد. 
بدیهی است پس از انقضای یک هفت�ه مهلت مقرر 
در قانون، آن بخ�ش از مصوبه که مورد ای�راد قرار 

گرف�ته است ملغی االثر خواهد بود.
در ای��ن نامه می خوانیم: با عنای��ت به مواد )5 و 
117( قانون مدیریت خدمات کش��وری، مصوب 
1386 ناظر ب��ر مصادیق دس��تگاه های اجرائی و 
ش��مول قانون مذک��ور بر مناط��ق آزاد تجاری و 
صنعتی، هم چنین نظر به ماده )127( همین قانون 
مبنی بر لغ��و کلیه قوانین و مقررات عام و خاص 
مغای��ر با قان��ون از جمله: لغ��و بخش هائی از بند 
»ال��ف« ماده )4( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری � صنعتی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
1372 مشعر به تصویب آیین نامه به منظور تعیین 

حق��وق و مزایای مدیران عام��ل و اعضای هیأت 
مدیره سازمان های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر 
از هی��أت محترم وزی��ران و توجه به جزء » الف« 
بند )7( ماده واحده قانون بودجه س��ال 1389 کل 
کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی 
خ��ارج از فصل ده��م قانون مدیری��ت خدمات 
کشوری و نظر به مواد )72 و 80( قانون مدیریت 
خدمات کشوری که تصویب آیین نامه های اجرائی 
فص��ل دهم قانون از جمل��ه آیین نامه های ناظر بر 
حق��وق و مزایای مدیران عام��ل و اعضای هیأت 
مدیره ش���رکت های دولتی را منوط به پیش��نهاد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب 
آن در هیأت محترم وزیران می داند، علیهذا با قطع 
نظ��ر از مف��اد و محتوای آیین نامه، اق��دام وزیران 
محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری 
� صنعت��ی و ویژه اقتصادی ب��ه تصویب آیین نامه 
 در خص��وص موض��وع، مغایر ب��ا قوانین مذکور 

می باشد.

معاون توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 
جمهور، 10 برنامه تحول در نظام اداری کش��ور 
 را اع��الم کرد. ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
لطف اهلل فروزنده دهکردی در جمع خبرنگاران 
گف��ت: اس��تقرار دول��ت الکترونی��ک، عدال��ت 
اس��تخدامی و نظام پرداخت، س��اماندهی نیروی 
انسانی، تمرکززدایی، افزایش بهره وری و استقرار 
نظام جام��ع مدیریت عملکرد، س��المت اداری، 
اص��الح س��اختارها و فرآیندها، توانمندس��ازی 
و آم��وزش فرهنگی و تخصصی منابع انس��انی، 
تقوی��ت مدیریت و توان کارشناس��ی کش��ور و 
ارتق��ای روحیه خودکنترل��ی در کارها، خدمات 
رس��انی به مردم و ارباب رج��وع 10 برنامه مهم 
تحول در نظام اداری کشور است. فروزنده گفت 
: برگزاری آزمون در استخدام های دولتی و ایجاد 
فرصت های یکسان، توزیع و تخصیص مجوزهای 
استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و 
استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل از 
 موضوع های عدالت استخدامی و نظام پرداخت 

است. 
معاون توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 
جمه��ور گف��ت: در برنام��ه س��اماندهی نیروی 
انس��انی؛ ه��م تصدی ه��ای دولت ب��ا اولویت 
تعاونی ها واگذار می ش��ود و انتقال کارکنان به 
بخش غیردولتی موضوع ماده 18 قانون مدیریت 
خدمات کش��وری صورت می گی��رد و انتقال به 
س��ایر واحدهای همان دستگاه، بازخرید سنوات 
خدمت، موافقت با مرخصی بدون حقوق، انتقال 
به بخش دولتی دارای مش��اغل حاکمیتی، انجام 
وظیف��ه در بخ��ش غیردولت��ی به ش��کل مأمور، 
اس��تخدام نظ��ام دورکاری مورد توج��ه خواهد 
ب��ود. وی اف��زود: انتقال کارمندان، س��ازمان ها، 
ش��رکت ها، مؤسس��ات آموزش و پژوهشی از 
تهران به شهرس��تان ها، توج��ه به مناطق محروم 
و دورافت��اده، تفوی��ض اختی��ار ام��ور اداری و 
استخدامی به استانداران و منع هر گونه استخدام 
 و انتق��ال به تهران در برنامه تمرکززدایی صورت 

می گیرد.  
فروزنده دهکردی با بیان اینکه تقویت قانونگرایی 
و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعان و تکریم 
آنها در برنامه س��المت اداری پیگیری می شود، 
گف��ت: عالوه ب��ر آن اعمال نظ��ارت و کنترل و 

حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظیفه محوله 
و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال و 
برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به 
کارکنان دستگاههای اجرایی و ارسال پرونده آنها 
به مراجع قضایی در برنامه س��المت اداری مورد 
توجه اس��ت. فروزنده افزود : تعیین قیمت تمام 
ش��ده فعالیت ها و خدمات و محصوالت، تعیین 
شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای 
کیف��ی خدمات، اجرای م��اده 82 قانون مدیریت 
خدم��ات کش��وری - موض��وع اس��تقرار نظام 
عملکرد در س��طح تمامی دس��تگاههای اجرایی 
و تعیی��ن جایگاه و میزان پیش��رفت کش��ور در 
مقایس��ه با دیگر کش��ورهای جه��ان - از موارد 
برنام��ه افزایش بهره وری و اس��تقرار نظام جامع 

مدیریت است. 
معاون توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 
جمه��ور گف��ت: س��اماندهی، طراح��ی و تنظیم 
تش��کیالت دس��تگاه های اجرایی، کوتاه کردن 
مراح��ل انجام کار و سلس��له مرات��ب اداری در 
س��طح عمودی و افقی مدیریتی، اصالح ساختار 
تفصیلی دستگاه های اجرایی،  اصالح فرآیندها و 
روش های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری 
 در برنامه اصالح س��اختارها و فرآیندها پیگیری 

می شود. 
فروزنده دهکردی با بیان اینکه متناس��ب سازی 
دان��ش، مه��ارت و نگ��رش کارکن��ان دولت با 
ش��غل م��ورد نظر در قان��ون آم��وزش جدید و 
ایجاد ارتب��اط بین ارتقاء کارمن��دان و مدیران با 
آم��وزش و بهره من��دی از امتیازات آن در برنامه 
توانمندس��ازی و آم��وزش فرهنگی و تخصصی 
منابع انس��انی مورد توجه اس��ت، افزود : عالوه 
ب��ر آن س��اماندهی بورس ه��ای تحصیل��ی و 
دوره ه��ای آموزش��ی داخ��ل و خ��ارج ب��رای 
کارکنان دول��ت و ارائه آموزش��های فرهنگی به 
 مدی��ران و کارشناس��ان هم از م��وارد این برنامه 

خواهد بود.
 وی گف��ت: در برنامه تقوی��ت مدیریت و توان 
کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی در 
کاره��ا مواردی مانند: اعط��ای اختیارات الزم به 
مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت 
پوش��ش بر اس��اس حجم فعالیت ها، خدمات و 
قیمت تمام ش��ده آن، اس��تفاده از خدمات مراکز 

علمی، آموزشی، پژوهش��ی، مؤسسات دولتی و 
خصوص��ی تأیید صالحیت ش��ده برای خدمات 
مش��اوره ای، ایج��اد س��از و کار مناس��ب برای 
جلب مش��ارکت کارمن��دان و بهره مندی از فکر 
و اندیش��ه و خالقیت آنان در تصمیم گیری ها، 
تربیت مدیران کارآمد ارزش��مدار و استقرار نظام 
شایس��تگی و ایجاد ثبات در خدم��ات مدیران، 
ایجاد بانک اطالعات مدیران و حفظ سرمایه های 
 انس��انی و شناس��ایی افراد واجد شرایط پیگیری 

می شود. 
معاون توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 
جمهور گفت : در برنامه خدمات رسانی به مردم 
و تکری��م ارب��اب رجوع ک��ه مهمترین خروجی 
برنامه های تحول در نظام اداری کش��ور اس��ت 
مردم با حقوق و تکالیف خود در استفاده مناسب 
از خدمات دس��تگاههای اجرایی آشنا می شوند 
و خدمات رس��انی به م��ردم، استانداردس��ازی 
می ش��ود و تأثیرگ��ذاری رضایت ی��ا نارضایتی 
در  مدی��ران  و  کارکن��ان  عملک��رد  از   م��ردم 
خواه��د  اولوی��ت  در  انتصاب ه��ا  و   ارتق��اء 

بود. 
فروزن��ده دهکردی اف��زود : 10 برنامه تحول در 
نظ��ام اداری از متن سیاس��تهای کلی نظام اداری 
 ابالغ��ی از س��وی مق��ام معظ��م رهبری، س��ند 
چش��م انداز، الیح��ه پنجم توس��عه اقتصادی � 
اجتماعی � فرهنگی و در چارچوب سیاس��تهای 

کلی دولت استخراج شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه » ایجاد ب��اور، اعتقاد و انگیزه 
در مدیران س��طوح مختلف، آگاه��ی مدیران از 
ظرفیتها، قوانین و برنامه های تحول » از الزامات 
تحول اداری اس��ت، افزود: به��ره مندی مدیران 
از اختی��ارات و منابع الزم ب��رای اجرای برنامه، 
برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیس��تم 
تش��ویق و ترغیب هم از دیگ��ر نیازهای تحول 

اداری است. 
فروزن��ده اظهار داش��ت : محور اس��تقرار دولت 
الکترونی��ک ش��امل: خدم��ات رس��انی و ایجاد 
پایگاهه��ای ارائه خدمات اطالع��ات، ارتباط و 
تعامل دو س��ویه دولت با مردم و مردم با دولت، 
رس��یدگی به ش��کایات م��ردم، ارزیابی عملکرد 
فرآینده��ا و سیس��تم های ارائه کنن��ده خدمات 

است.

حوادث اخیر در کابینه رژیم صهیونیس��تي، به افزایش تنش میان نخست 
وزیر این رژیم و وزیر امور خارجه آن منجر شده است و خطر فروپاشي 
کابینه را بیش از هر زمان دیگر متحمل کرده اس��ت.به گزارش فارس به 
نقل از روزنامه صهیونیس��تي هآرتص، تنش ها می��ان آویگدور لیبرمن و 
بنیامین نتانیاهو در حال افزایش اس��ت، این در حالي است که دو طرف 
تالش دارند تا اختالفات را کاهش دهند اما به نظر مي رس��د، تقابل بین 

دو طرف اجتناب ناپذیر است. 
راي مخالف وزیران حزب اس��رائیل بیتنا حزب لیبرمن به بودجه ساالنه 
رژی��م صهیونیس��تي، اختالفات زیاد این ح��زب با ح��زب نتانیاهو در 
کنست، اقدام یکجانبه لیبرمن در انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستي 
در س��ازمان ملل و بدون موافقت نتانیاه��و، طرح یکجانبه لیبرمن درباره 
جداسازي نوار غزه در آستانه سفر نتانیاهو به مصر، همه اینها باعث بدتر 
شدن روابط متش��نج میان وزیر امور خارجه و نخست وزیر شده است. 
منابع نزدیک به نتانیاهو گفته اند که: بدتر شدن روابط میان این دو، براي 

چندین هفته است که قابل درک است. 
تنش ها میان نتانیاهو و لیبرمن زماني به اوج رسید که بنیامین بن الیعا وزیر 
تجارت و کار رژیم صهیونیستي بدون هماهنگي وزارت امور خارجه با 
احمد داود اغل��و وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. همچنین 
اقدامات چند روز پیش لیبرمن باعث شگفتي و خشم نتانیاهو شده است. 
نتانیاهو اقدام لیبرمن در معرفي یکجانبه سفیر جدید اسرائیل در سازمان 

ملل را غیرقابل قبول دانسته است. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي امیدوار بود شخص قابل قبولي براي این 
پست حس��اس معرفي شود اما لیبرمن یک دیپلمات گمنام به نام میرون 

روور را براي این سمت معرفي کرده است. 

در  الع���راقیه  فهرس���ت 
جدیدترین پیشنهاد خود در 
زمینه تشکیل دولت عراق، 
این بار ب��ا دور زدن نوری 
را  پیش��نهادهایی  المالکی، 
مط��رح کرده اس��ت که بر 
اس��اس آن ق��درت می��ان 
العراقیه، جری��ان حکیم و 
ائتالف کردس��تان تقس��یم 

خواهد شد.
به گزارش مه��ر به نقل از 
االوسط،  الش��رق  روزنامه 

العراقیه در این پیش��نهاد همچنان بر نخس��ت وزیری ایاد عالوی در دولت 
جدید تاکید دارد.از طرفی؛ خواس��تارابقای جالل طالبانی در پست ریاست 
جمهوری ش��ده و انتخاب ریاس��ت پارلمان را نیز به ائتالف ملی عراق به 

رهبری عمار حکیم پیشنهاد داده است. 
در پیشنهاد جدید العراقیه، همام حمودی از رهبران مجلس اعالی اسالمی به 
عنوان گزینه ریاست پارلمان نام برده شده است. از سوی دیگر بر ابقای عادل 
عبدالمهدی از مجلس اعال و طارق الهاشمی از فهرست العراقیه به عنوان دو 

معاون ریاست جمهوری تاکید شده است.
 برخ��ی منابع در ائتالف حکی��م که اخیرا اختالفاتی ب��ا جریان مالکی پیدا 
کرده اند درباره این پیشنهاد جدید اعالم کردند: العراقیه پیشنهاداتی در زمینه 
توزیع مناصب سه گانه در دولت آتی مطرح کرده که ما آنها را تحت بررسی 
قرار داده ایم. این منابع همچنین از ارائه نسخه ای از این طرح به جریان صدر 
برای بررسی آن خبر دادند. خاطر نشان می شود در صورت توافق سه جریان 
العراقیه، ائتالف ملی حکیم و ائتالف کردس��تان درباره طرح جدید تقس��یم 
قدرت در عراق، ائتالف دولت قانون مالکی به حاشیه رانده خواهد شد و در 

واقع در جایگاه مخالف دولت جدید عراق قرار می گیرد. 
این در حالی اس��ت که العراقیه پیش از این پیش��نهاداتی در زمینه تش��کیل 
دولت عراق ارائه کرده اس��ت که عالوه بر عملی نش��دن ه��ر یک از آنها، 
 موجبات پیچیده تر ش��دن گره تش��کیل دولت جدید را ب��ه وجود آورده 

است.
از س��وی دیگر: با وجود اینکه تنها یک هفته تا برگزاری نشست به تعویق 
افتاده پارلمان ع��راق، فرصت وجود دارد، منابع آگاه از دیدار ایاد عالوی و 
مقتدا صدر در دمشق خبر می دهند که در راستای خروج از بحران تشکیل 

دولت انجام می شود.

اقتصادي  گ��زارش  ی��ک 
پیش بیني کرده اس��ت که: 
در صورت ت��داوم قیمت 
ب��االي 70دالر ب��راي هر 
بشکه نفت، کویت با مازاد 
بودجه اي حدود 24میلیارد 
و 500میلی��ون دالر رو به 

رو خواهد بود. 
بانک  ایرن��ا،  گ��زارش  به 
الوطني کویت در تازه ترین 
گزارش خ��ود اعالم کرد: 
چنانچه قیمت جهاني نفت طي س��ال جاري در س��طح 71دالر براي هر 
بش��که تثبیت شود ، مازاد بودجه سال مالي 2010-2011کویت احتماال به 
هف��ت میلیارد و 200 میلیون دینار )ح��دود 24میلیارد و 500میلیون دالر( 

مي رسد.
 ای��ن گزارش همچنین خاطرنش��ان ک��رده که: بهبود وضعی��ت بازارهاي 
 نفت باعث کاهش نگراني نس��بت به چشم اندازهاي اقتصاد جهاني شده

است. 
 ای��ن گزارش با بیان اینکه تحلیلگران پیش بیني مي کنند تقاضا براي نفت 
در س��ال جاري افزایش یاید اعالم داشته است که در همین راستا آژانس 
بین المللي انرژي افزایش میانگی��ن تقاضاي جهاني نفت از یک میلیون و 
600هزار به یک میلیون و 700هزار بش��که در روز یعني افزایش��ي حدود 

2درصد را پیش بینی کرده است. 
در این گزارش همچنین میانگین قیمت هر بش��که نفت کویت براي سال 
مالي-2011 2010حدود 73دالر پیش بیني شده است. این در حالي است 
که مجلس کویت دو هفته پیش بودجه س��االنه این کش��ور را با احتساب 
43دالر براي هر بشکه نفت و با کسري حدود 6میلیارد و 400میلیون دالر 

تصویب کرد. 
بودجه ساالنه کویت طي سال هاي اخیر همواره با در نظر گرفتن قیمت هاي 
 بس��یار محتاطان��ه براي نفت ب��ه عنوان منب��ع اصلي درآمد این کش��ور،
  ب��ا کس��ري تصوی��ب ول��ي در نهای��ت با م��ازاد درآم��د هم��راه بوده

 است. 

سراسری

روابط روس��یه و اتحادیه اروپا از زمان 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دارای 
ف��راز و نش��یب ه��ای گوناگونی بوده 
اس��ت. تحکیم پایه های روس��یه نوین 
در دوران ریاس��ت جمهوری والدمیر 
پوتین از یک س��و و گسترش اتحادیه 
اروپا و نزدیکی آن به مرزهای روس��یه 
از س��وی دیگ��ر، رواب��ط دو طرف را 
عمدت��ًا با چال��ش های��ی مواجه کرده 
اس��ت. در ای��ن بین روابط روس��یه و 
آلمان به رغم مش��کالت و موانعی که 
در خص��وص لغو روادی��د و همچنین 
مباحث مرتبط با حقوق بشر در روسیه 
وجود دارد، با این حال از گس��ترش و 
توس��عه خوبی برخوردار بوده اس��ت. 
ب��ه نحوی که امروزه آلم��ان از جایگاه 
بسیار برجسته ای در سیاست خارجی 
روسیه برخوردار شده است. از این رو 
در بح��ث حاضر نیز ضم��ن نگاهی به 
رویه های موجود در سیاست خارجی 
روس��یه و جایگزی��ن ش��دن آتالنتیک 
گرای��ی ب��ه ج��ای اوراس��یاگرایی، به 
بررس��ی روابط روسیه و آلمان با تأکید 
ب��ر دیدارهای اخیر س��ران دو کش��ور 
خواهیم پرداخ��ت. در ادامه نیز نگاهی 
اجمالی به جایگاه ایران و فعالیت های 
هسته ای این کشور در رواط روسیه و 

آلمان خواهیم داشت. 
آتالنتیک گرایی به جای اوراسیاگرایی 
در سیاس��ت خارجی روسیه نسبت به 
نحوه اداره دستگاه دیپلماسی و برقراری 
رابطه با س��ایر کش��ورها، گرایش های 
متفاوتی وجود دارد. از جمله مهمترین 
گرای��ش ها می توان به اوراس��یاگرایی 
نم��ود.  اش��اره  گرای��ی  آتالنتی��ک  و 
اوراس��یاگرایی یا همگرایی اوراسیایی، 
مبتنی ب��ر یک جزء ژئوپلتیکی اس��ت 
ک��ه مطابق با آن روس��یه باید بر منطقه 
هارتلند اوراسیا شامل آسیای مرکزی و 
قفقاز، کنترل داشته باشد. در سال های 
گذشته ایده  اوراسیاگرایی تا حد زیادی 
تقویت شده است. اوراسیاگرایان بیش 
از آنکه به غرب توجه داش��ته باش��ند، 
به ش��رق گرای��ی معروف هس��تند. از 
این رو در نگاه اوراس��یاگرایان، ش��رق 
از جای��گاه مهمت��ری نس��بت به غرب 
از س��وی دیگ��ر  برخ��وردار اس��ت. 
آتالنتی��ک گرایی یا غ��رب گرایی در 
سیاس��ت خارجی روسیه، طرفدار خط 
مشی توسعه مناسبات با اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا و جدایی از آس��یا است 
 و در ای��ن بین حتی تحکیم همکاری با 
جمهوری های آسیای مرکزی را اضافی 
می داند. به عقیده غرب گرایان، تمدن 
غربی باید به عنوان نوع ایده آل تمدن و 
هدف غایی توسعه روسیه در نظر گرفته 
شود. در این بین از زمانی که دیمیتری 
مدودی��ف تح��ت حمای��ت والدیمیر 
پوتین به مقام ریاست جمهوری روسیه 
رس��ید، مباحث مختلفی در خصوص 
سیاست خارجی این کشور مطرح شد 
که تاکنون نیز ادامه یافته است. اگر چه 
تغییرات صورت گرفت��ه در کرملین و 
جابه جایی در مناصب کلیدی روس��یه 
 ب��ه نحوی بود ک��ه در وهله نخس��ت 
نمی ش��د دگرگونی محسوس��ی را در 
عرصه های سیاس��ی این کشور انتظار 
داشت، با این حال گذر زمان نشان داد 
که مدودیف نسبت به پوتین از نرمش 
بیشتری در سیاست خارجی برخوردار 
اس��ت و س��عی می کند از خود جلوه 
یک رهبر دموکراتیک و لیبرال تر را به 

نمایش بگذارد.  
از ای��ن رو وی س��عی ک��رد بر خالف 
پوتین، بیش��تر به سمت غرب حرکت 
نموده و به واسطه کشورهایی همچون 
چین، ایران و هند، بیش از پیش غرب 
را ب��ه مماش��ات وادارد و از ه��راس 
کشورهای غربی در خصوص نزدیکی 
مس��کو با شرق، نهایت بهره را ببرد. از 
ای��ن رو به نظر می رس��د به رغم آنکه 
طی دوران ریاس��ت جمهوری پوتین، 
سیاس��ت خارجی روس��یه بیش��تر از 
اوراس��یاگرایی پیروی م��ی کرد، با این 
ح��ال در دوران زمام��داری مدودیف، 
دس��تگاه دیپلماتیک این کش��ور بیشتر 
به س��وی غرب گرایی متمایل اس��ت. 
بر این اس��اس هنگامی که در روز 12 
نوامبر 2009، دمیتری مدودیف، رئیس 
جمهور فدراس��یون روسیه، دومین پیام 
س��االنه خ��ود را برای مجم��ع فدرال 
قانونگ��ذاری )مجل��س دوما و مجلس 
ش��ورای فدراسیون روسیه( در کرملین 
قرائ��ت ک��رد، »حمای��ت از چندقطبی 
بودن جهان«، »احیای جایگاه ابرقدرتی 
روس��یه«، »پی گیری سیاست خارجی 
عمل گرایان��ه«، »حرکت در راس��تای 
مدرنی��زه س��ازی کش��ور« و »تحکیم 
مواضع سازمان ملل متحد« را مهمترین 
محورهای سیاس��ت خارجی روس��یه 
عنوان نم��ود. آنگونه که مدودیف ادعا 
دارد، عملگرایی در سیاس��ت خارجی 
روسیه باید در جهت حل مسائل مربوط 

به مدرنیزه سازی این کشور اجرا شود. 
ب��ه نظر م��ی رس��د در ای��ن راه، میان 
پوتین و مدودیف اجماع وجود داشته 
 باشد. زیرا مدرنیزاس��یون برای روسیه 
مس��أله ای حیات��ی اس��ت و رهب��ران 
کرملین ب��ه خوبی می دانن��د که نباید 
بیش از این در امر نوسازی تأخیر شود. 
 بر این اس��اس روسیه به ورود سرمایه، 
فناوری های جدید و ایده های دس��ت 
اول نی��از دارد و ب��ی ش��ک مهمترین 
تأمی��ن کنن��دگان نیازهای روس��یه را 
باید در کش��ورهای غربی به خصوص 
کش��ورهای اروپای��ی جس��ت. از این 
رو همانگون��ه که پیش بینی می ش��د، 
در گام نخس��ت دیپلماس��ی اقتصادی 
روس��یه بی��ش از پی��ش فعال ش��د و 
آنگونه که انتظار م��ی رود، در مراحل 
 بعدی کرملین س��عی می کند ش��رایط 
سرمایه گذاری ش��رکت های خارجی 
در روسیه را تسهیل نماید. در مجموع، 
اقدام��ات دیمیتری مدودی��ف در مقام 
ریاس��ت جمه��وری، حکای��ت از آن 
دارد ک��ه وی س��عی م��ی کن��د چهره 
ای جدی��د از روس��یه به جهان نش��ان 
ده��د. رفتار لیبرال منش��انه ای که وی 
در داخل روس��یه و جامع��ه بین الملل 
از خ��ود نش��ان داده، حکای��ت از این 
 امر دارد. در این راس��تا مس��کو تالش 
می کند در حرکت رو به غرب، خود را 
بیش از پیش به کشورهایی نظیر آلمان 
و فرانسه نزدیک نماید. زیرا از یک سو 
آلمان و فرانس��ه طی سال های گذشته، 
سیاس��ت های نزدیکی را در خصوص 
مسائل جهانی اتخاذ کرده اند و از سوی 
دیگر از قدرت و نفوذ قابل توجهی در 

اروپا برخوردار می باشند. 
به همین سبب نیز هنگامی که دیمیتری 
مدودوف در س��ال 2008 به ریاس��ت 
جمهوری رسید، در نخستین سفرهای 
رس��می خ��ود، راه آلم��ان را در پیش 
گرف��ت تا در نخس��تین س��فر اروپایی 
خود ب��ه گس��ترش روابط ب��ا نزدیک 
تری��ن متح��د اروپایی روس��یه متعهد 
باش��د. در آن زمان، انتخ��اب برلین به 
عنوان نخس��تین ایس��تگاه س��فر غربی 
رئیس جمهور جدید روس��یه نشان از 
اهمیتی داشت که مسکو برای مناسبات 
خود با برلین قائل اس��ت. به خصوص 
 ک��ه آلمان ب��ه دلیل رواب��ط تاریخی و 
دیرینه ای که با روسیه دارد و همچنین 
رواب��ط تج��اری گس��ترده ای که میان 
طرفی��ن برقرار اس��ت، به عن��وان پل 
ارتباط��ی میان روس��یه و اتحادیه اروپا 
شناخته می شود. به همین سبب اولین 
سفر رس��می رئیس جمهور روسیه به 
غرب مورد توجه ناظران سیاس��ی قرار 
گرفت و بسیاری این سفر را نقطه آغاز 
بهبود روابط میان روسیه و آلمان و سایر 

کشورهای غربی محسوب نمودند.
مدودیف ـ مرکل؛ تجدید عهد 

طی دو م��اه اخیر، مدودی��ف و مرکل 
دو دیدار با یکدیگر داش��ته اند. دیدار 
اول ب��ه روزه��ای 4 و 5 ژوئن 2010 
باز می گردد که رئیس جمهور روس��یه 
میهمان صدر اعظم آلمان بود. مس��ائل 
افغانس��تان، مس��ائل مرتب��ط ب��ا خلع 
 س��الح، ایجاد تعادل در بازارهای مالی 
بی��ن الملل��ی و لغ��و روادی��د ب��رای 
رفت وآم��د اتباع دو کش��ور از جمله 
موضوع��ات مورد بحث می��ان طرفین 
بود. در دی��دار دوم مدودیف و مرکل 
که در تاریخ 15 جوالی 2010، به بهانه 
دوازدهمین نشست دوجانبه رهبران دو 
کشور برای گسترش مناسبات سیاسی 
و اقتص��ادی برگ��زار ش��د، صدراعظم 
آلم��ان در راس ی��ک هی��أت بلندپایه 
دیپلماتی��ک و اقتصادی، عازم روس��یه 
ش��د. در این دیدار نیز قراردادهایی به 
ارزش میلیارده��ا دالر بین دو کش��ور 
امضا شد. بر این اساس شرکت زیمنس 
آلمان و شرکت آئرواکسپرس روسیه با 
حضور مرکل و مدودیف توافق کردند 
ک��ه برای خ��ط آه��ن دولتی روس��یه 
)RYD( قطاره��ای تازه ای بس��ازند. 
حجم ای��ن معامله به 2/2 میلیارد یورو 
م��ی رس��د. افزون ب��ر آن قرار اس��ت 
ایس��تگاه های قطارهای محلی روسیه، 
با هزینه ای بال��غ بر 600 میلیون یورو 
 مرمت شوند. همچنین شرکت زیمنس 
موافقت  نامه ای امض��ا کرد که برپایه 
آن مرک��زی پژوهش��ی در منطق��ه ی 
مس��کو  نزدیک��ی  در  »اس��کولکوو« 
طب��ق الگ��وی )Silicon Vally( در 
آمریکا س��اخته ش��ود. کار ای��ن مرکز 
تحقیقاتی، نوس��ازی فن آوری روسیه 
خواه��د بود. ع��الوه بر این ش��رکت 
زیمن��س قص��د دارد با هم��کاری دو 
شرکت روسی، ش��رکتی مختلط برای 
 به��ره ب��رداری از ان��رژی ب��اد ایجاد
 کند. روس��یه می خواهد تا سال 2020 
در عرصه این ف��ن آوری که آینده ای 
روش��ن دارد، بیش از پنج میلیارد یورو 

سرمایه گذاری کند.  

 جایگاه آلمان در آتالنتیک گرایی روسی
)قسمت اول(

با افزایش تنش بین لیبرمن و نتانیاهو؛
 خطر فروپاشي کابینه نتانیاهو 

قوت گرفت

کویت با مازاد بودجه رو به رو است 

با دور زدن مالکی 
 جزئیات طرح جدید تقسیم قدرت 

در عراق

 در نامه ای  به  احمدی نژاد 

الریجانی : مصوبه شورای مناطق آزاد مغایر قوانین کشور است

10 برنامه تحول، در نظام اداری کشور  

جهان نما ایراننصف النهار

اس��تاندار اصفهان از اعالم طرح افزایش نشاط 
اجتماعي بین جوانان استان در روزهاي آینده 
خب��ر داد. علیرض��ا ذاکراصفهاني در گفتگو با 
ف��ارس با تأکید بر اینکه ط��ي روزهاي آینده، 
جوانان استان اصفهان خبرهاي خوشي از سوي 
نهادهاي اجرایي استان به منظور افزایش نشاط 
اجتماعي در بین این قشر خواهند شنید، اظهار 
داشت: جزئیات بیش��تر این خبر در روزهاي 

آینده منتشر مي شود. 
وي با اش��اره به در پیش ب��ودن هفته جوان و 
برنامه هاي استانداري در این زمینه، افزود: طي 
روزهاي گذشته، مشاور جوان استاندار اصفهان 
معرفي و از خدمات مش��اور پیشین قدرداني 
شد. استاندار اصفهان تصریح کرد: امیدواریم با 
معرفي مشاور جدید، شرایط جوانان و مشارکت 
جوانان نخبه بیش از پیش احساس شود. وي با 
بیان اینکه سازمان ملي جوانان و بخش مشاوران 
جوان استانداري نتوانستند آن گونه که شایسته 

جوانان اصفهاني اقداماتي را انجام دهند، افزود: با آغاز 
مدیریت جدید در بخش مشاوره جوان استاندار، باید 

استفاده از جوانان نخبه همچنان ادامه یابد. 
ذاکر اصفهاني اضافه کرد: با طرح هاي فرهنگي که به 
معاونت سیاسي استانداري ارسال شده است مي توان 
مسیر استفاده از جوانان را بهتر از قبل دنبال کرد. وي 
با بیان اینکه کار چنداني ک��ه بتواند درخور جوانان 
اصفهاني و متناس��ب با ظرفی��ت آنان در بخش هاي 
مختلف باشد صورت نگرفته است، ادامه داد: اقداماتي 
که در سازمان ملي جوانان در رابطه با جوانان صورت 
گرفته است نه تنها قابل ستایش بلکه حتي قابل بحث 

نیز نیست. 
وي افزود: طرح هایي که به معاونت سیاسي استانداري 
ارسال شده، در حال پیگیري از سوي این معاونت و 
زیر مجموعه مدیریت اجتماعي استان است و با این 

طرح ها زمینه تحول در امور جوانان ایجاد مي ش��ود. 
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه تمامي س��ازمان ها و 
نهادهایي که در امور جوانان مشاکت دارند از سوي 
اس��تانداري براي آنها برنامه ریزي و سیاست گذاري 
مي ش��ود، اظهار داش��ت: یکي از نمونه هاي تعامل 
استانداري با نهادهاي فرهنگي، ارتباط نزدیک آن با 

اصحاب رسانه بوده است. 
وي ادامه داد: در راستاي حمایت از جوان استان، در 
ح��ال حاضر 30 نفر به صورت غیر رس��مي در این 
نهاد فعالیت مي کنند که البته ای��ن تعداد با توجه به 
ظرفیت هاي جوانان استان کافي نیست. ذاکراصفهاني 
بی��ان داش��ت: در دوره مدیریت جدید اس��تانداري 
اصفهان، حدود 100 نفر بازنشس��ته شدند، که باید 
نیروهاي جدید و جوان استان جایگزین آنها شوند. 
وي با بیان اینکه بحث هایي که در مورد موج ناامیدي 
در بین جوانان و دین گریزي آنان در س��ال هاي اخیر 

مطرح ش��ده، بیهوده اس��ت، گف��ت: امروز با 
جواناني رو به رو هستیم که آرمان گراتر از نسل 

اول و دوم انقالب هستند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
غرب با یک موج نهیلیسم روبه رو است که با 
توجه به این مسأله، تأثیر پذیري اندک جوانان 

کشور از این موج تابع غرب است. 
وي اف��زود: در مجموع ب��ا وجود هجمه هاي 
فرهنگي و ه��دف قرار دادن جوان��ان در این 
زمینه، جوانان استان جواناني دین مدار هستند. 
ذاکراصفهاني بیان داشت: اصفهان از لحاظ نشاط 
اجتماعي باالترین رتبه را در بین اس��تان هاي 
کشور دارد و این مسأله اي است که مهمان هاي 
خارجي اصفهان نیز به آن اذعان کرده اند. وي 
با بیان اینکه در رس��یدگي به امور جوانان نیاز 
به برنامه ریزي ها و فرصت هاي بیشتري در این 
زمینه است، گفت: براي اوقات فراغت جوانان 
برنامه هایي تدوی��ن و در اختیار اداره ارش��اد 
اس��المي اصفهان قرار داده شده تا براي دستگاه هاي 
اجرایي مرتبط برنامه ریزي کنند. اس��تاندار اصفهان 
اظهار داش��ت: بودجه شهرداري اصفهان براي ایجاد 
نشاط اجتماعي در بین جوانان از بودجه استانداري 
در این ارتباط مجزا است اما این سازمان مي تواند از 
برنامه هاي کلي استانداري در این زمینه استفاده کند. 
وي ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر مدیریت دیني بر 
استان اصفهان حاکم است، گفت: وجود ماهواره  در 
بین مردم و افزایش روز افزون آنها نگران کننده است 
و برخي از برنامه هاي آن توانسته بر بافت اجتماعي 

تأثیرگذار باشد. 
ذاکراصفهاني تصریح کرد: با وجود افزایش برنامه هاي 
ماهواره اي به دلیل وجود هویت و ریش��ه هاي دیني 
 در بین م��ردم اصفهان، ای��ن برنامه ها چندان عمیق 

نیستند.

استاندار اصفهان خبر داد:

خبرهای خوش برای جوانان اصفهانی
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 به نظر ش��ما آیا انس��ان می تواند مهارت های گفتاری و محاوره ای 
خ��ود را ارتقاء ده��د؟ در جواب باید بگوییم البته ک��ه می تواند، اما 
ممکن اس��ت تغییر بعضی از عادت های گفتاری و محاوره ای ما که 
در طول زندگی مان به وجود آمده و شکل گرفته کمی دشوار باشد و 

زمان ببرد، اما تردیدی وجود ندارد که این امر امکان پذیر است. 
اجازه بدهید به س��راغ نمونه هایی از اشتباهات رایجی که خیلی از ما 
در مکالماتمان مرتکب آنها می شویم برویم و ضمن بیان آنها به طرح 

راه حل هایی برای آنها بپردازیم. 
1- گوش ندادن: ارنس��ت همینگوی می گوید: »من دوس��ت دارم 
 گ��وش کنم. چیزه��ای خیلی زی��ادی را ب��ا گوش ک��ردن دقیق یاد 
گرفت��ه ام. بیش��تر مردم هیچ وق��ت گوش نمی کنند. ش��ما مثل همه 
 مردم نباش��ید. مش��تاقانه منتظ��ر نوبت حرف زدن خودتان نایس��تید. 
نفس خودتان را کمی عقب نگه دارید. یاد بگیرید که چطور واقعًا به 
حرف هایی که مردم می زنند گوش دهید. وقتی شروع به گوش دادن 
کنی��د، بخش های مختلفی از مکالمه را باید در دس��ت خود بگیرید. 
اما مس��أله مهم این اس��ت که باید از جواب های کوتاه »آره« و »نه« 
به ش��دت خودداری کنی��د، چون در این صورت، ط��رف مقابل تان 
اطالعات زیادی بروز نخواهد داد. مثاًل اگر دوستی برای شما تعریف 
می کرد هفته گذشته با چند نفر از دوستانش به ماهیگیری رفته است، 
می توانید از او بپرس��ید: »ب��رای ماهیگیری کجا رفتی��د؟«، »چه چیز 
ماهیگیری را از همه بیش��تر دوس��ت داری؟«، »به جز ماهیگیری چه 
کاره��ای دیگری کردید؟« و... به این روش ف��رد جریان را عمیق تر 
تعریف می کند و اطالعات بیش��تری، در اختیارتان می گذارد و شما 
می توانی��د از میان این اطالعات مس��یرهای بعدی ت��ان را هم برای 
صحب��ت کردن انتخ��اب کنید. مثاًل اگر ط��رف مقابل تان ابتدا گفت: 
»اوه، نمی دونم«، تس��لیم نش��وید. کمی بیش��تر ترغیبش کنید. دوباره 
سؤال کنید. آنها می دانند، فقط باید کمی بیشتر در مورد آن فکر کنند 
و وقتی سر درد دلشان را باز می کنند، مکالمه جالب تر خواهد شد. 
ــؤال بیش از حد: اگر بیش از حد س��ؤال کنید، مکالمه شکل  2- س
بازجویی به خود می گیرد، یا ممکن اس��ت اینطور به نظر برس��د که 
ش��ما چیز زیادی برای در میان گذاشتن با طرف صحبت تان ندارید. 
بهتر اس��ت س��ؤاالت تان را با چند جمله توضیحی مخلوط کنید. با 
ادام��ه یافتن مکالم��ه و پیش رفتن آن، می توانید س��ؤاالت را نادیده 
گرفته و بگویید: »آره، خیلی خوبه که آدم آخر هفته با دوستاش یه جا 
بره و خوب استراحت کنه. ما هم شاید این آخر هفته با بچه ها رفتیم 
پارک و بدمینتون بازی کردیم. چه خوب، ما هم ماه پیش با قایق یکی 
از دوستام رفتیم ماهیگیری. از این طعمه های ساکامورا برده بودیم. 

واقعًا طعمه های خوبی بودند« و از همین جا مکالمه ش��ما گسترش 
پیدا می کند و موضوعات دیگری مثل بدمینتون، مزیت یا عیب انواع 

مختلف طعمه یا نوشیدنی مورد عالقه تان وارد بحث می شود. 
ــایند: در مکالمه با کس��ی که تازه با او مالقات  ــکوت ناخوش 3- س
کرده اید یا وقتی موضوعات همیشگی تمام شده باشد، سکوت بدی 
حکمفرما می شود یا ممکن است از اینکه نمی دانید این سکوت چه 
دلیلی می تواند داشته باش��د، عصبی شوید. هیچوقت بدون خواندن 
روزنام��ه، از خانه خارج نش��وید. وقتی در مکالم��ه ای موضوع کم 
آوردی��د، می توانید در مورد اخب��ار روز صحبت کنید. می توانید در 
مورد اتفاقات مهمانی که در آن هس��تید، نظر بدهید. مطمئنًا همیش��ه 
در اطراف ت��ان موضوعی، برای صحبت کردن در مورد آن هس��ت. 
وقت��ی فرد جدیدی را مالقات می کنی��د، یکی از بهترین روش هایی 
که می توانید با کمک آن، از س��رد ش��دن مکالمه جلوگیری کنید این 

اس��ت که احس��اس خودتان را وقتی با یکی از بهترین دوس��تان تان 
مالقات می کنید، به خاطر آورید و تصور کنید که این فرد جدید هم 
یکی از بهترین دوستان شما است. البته حواستان باشد که زیاده روی 
نکنید چون ممکن اس��ت این فرد جدید عالقه نداش��ته باش��د که در 
همان برخورد اول در آغوش��ش بگیرید. در عوض با لبخند و رفتاری 

دوستانه و گرم با او برخورد کنید. 
ــب: یکی از مهمترین مس��ائل در مکالمه این  4- طریقه بیان نامناس
نیس��ت که چه می گویید، این اس��ت که چطور آن حرف را بر زبان 
می آورید. تغییر در این رفتارها تفاوت عمده ای ایجاد می کند چون 

صدا و زبان بدن شما بخش مهمی از مکالمه را تشکیل می دهد. 
-کمی آرام تر: وقتی از چیزی هیجان زده می ش��وید، معموالً حرف 
زدن تان تندتر و تندتر می شود. سعی کنید کمی آرام تر شوید. به این 
طریق، گوش دادن برای مخاطبتان آسان تر شده و راحت تر صحبت 

هایتان را متوجه می شوند. 
- صدایتان را باال ببرید: نترس��ید و آنقدر بلند حرف بزنید که طرف 

مقابل تان بتواند به راحتی حرف های شما را بشنود. 
ــن و واضح حرف بزنید: زیرلب من من نکنید. با احس��اس  - روش
صحبت کنید. اگر با لحنی یکنواخت حرف بزنید کس��ی عالقه ای به 

دنبال کردن حرف شما نخواهد داشت. 
- طوری صحبت کنید که احساس تان در صدای تان منعکس شود.

- بین صحبت هایتان مکث کنید: اینکار باعث می ش��ود مخاطب 
دقیق تر به صحبت هایتان گوش دهد.

- موقع حرف زدن کمی به سمت طرف مقابل تان خم شوید: اینکار 
تأثیر حرف هایتان را بیش��تر می کند اما دقت کنید که در این کار نیز 

اغراق نکنید. 
ــط حرف دیگران: همه کس��انی ک��ه در یک مکالمه  5- پریدن وس
ش��رکت می کنند باید به یک میزان فرصت حرف زدن داشته باشند. 
به هیچ عنوان، وس��ط صحبت کسی، حرف او را قطع نکنید تا توجه 
مخاطب��ان را به خود جلب کنید. باید بتوانید بین حرف زدن و گوش 

کردن خود توازن ایجاد کنید. 
6- همیشه حق با شما نیست: به هیچ وجه سعی نکنید همیشه و در 
مورد هر موضوعی، حق را به جانب خودتان بدانید. معموالً مکالمات 
واقعًا یک بحث نیست و بهتر است اجازه بدهید حال و هوای خوب 
و دوس��تانه ای در آن جریان داشته باش��د. اگر قرار باشد که در همه 
بحث ها ش��ما برنده باشید، کسی چندان خوشحال نخواهد شد. پس 
ب��ه جای این کار کمی عقب بنش��ینید و ت��الش کنید تا حال و هوای 

خوبی در گفتگویتان جریان یابد. 
ــت کردن در مورد یک موضوع، عجیب یا منفی: اگر در  7- صحب

یک مهمانی یا جایی هس��تید که با کس��ی تازه روبه رو شده اید، بهتر 
اس��ت از پیش کش��یدن بعضی موضوعات خ��ودداری کنید. صحبت 
کردن در مورد وضعیت بد س��المتی یا رابطه بدتان با کسی، شغل بد 
و رئیس بداخالقتان، قتل های زنجیره ای، زبان خاصی که فقط ش��ما 
و یک نفر دیگر از آن س��ر در می آورد، یا هر چیز دیگری که انرژی 
مثبت جو را از بین می برد، موضوعاتی هستند که باید از آنها اجتناب 
کنید. همچنین بهتر اس��ت حرف زدن در مورد سیاس��ت و مذهب را 

هم برای گفتگوهای دوستانه تان بگذارید. 
ــته کننده بودن: بدون توجه به اطرافتان، 10 دقیقه بی وقفه  8- خس
ح��رف زدن در م��ورد ماش��ین جدیدت��ان اص��اًل خوش��ایند به نظر 

 

نمی رس��د. وقتی می بینید که مخاطبان ش��ما کم کم حوصله ش��ان 
سرمی رود، باید آماده باشید که سریع موضوع را عوض کنید. 

ی��ک راه خوب برای اینکه همیش��ه موضوعاتی جالب برای صحبت 
کردن در مورد آن با دیگران داشته باشید، این است که زندگی جالب 
داشته باشید و روی مسائل مثبت زندگی متمرکز شوید. شروع نکنید 
در م��ورد ش��غلتان یا رئیس��تان غرغر کنید، هیچکس دوس��ت ندارد 
ای��ن چیزها را بش��نود. در عوض، در مورد آخرین مس��افرتتان، یک 
خاط��ره جالب که یک روز موق��ع خرید برایتان اتفاق افتاده اس��ت، 
برنامه هایتان برای عیدی که در پیش اس��ت یا هر چیز جالب و بامزه 
صحبت کنید. کاری که باید بکنید این اس��ت ک��ه طوری رفتار کنید 
که دیگران مجذوبتان ش��وند. با ای��ن روش، خیلی راحت می توانید 
دوست پیدا کنید. پس به جای اینکه در مکالمه تان با دیگران، فقط به 
یک موضوع بچسبید و مدام تکرارش کنید، افق موضوعاتتان را کمی 
 وسیع تر کنید و در مورد مسائل مختلف و جالب، با مخاطبتان گفتگو 

کنید. 
ــل رفتار نکردن: هر چه فکر می کنی��د را به زبان بیاورید  9- متقاب
و احساس��اتتان را مطرح کنید. وقتی کس��ی تجربه ای را با کسی در 
میان می گذارد، ش��ما هم باید در عوض یک��ی از تحربیات خودتان 
را با او ش��ریک شوید. فقط روبه روی مخاطبتان نایستید و سرتان را 
تکان دهید یا جواب های کوتاه بدهید. وقتی کس��ی در مکالمه ای از 
خود مایه می گذارد، حتمًا دوس��ت دارد شما هم متقاباًل همین کار را 
بکنید. اینجا هم مثل سایر موقعیت های زندگی نمی توانید بایستید تا 
دیگران قدم اول را بردارند. اگر الزم بود، شما نفر اول باشید و حرف 

هایتان را با طرف مقابلتان در میان بگذارید. 
10- حرفی برای گفتن نداشتن: ممکن است احساس کنید که حرف 
زی��ادی برای گفتن ندارید. اما باید س��عی کنید، خوب به حرف های 
 ط��رف مقاب��ل گوش کنی��د و به ح��رف هایی که می زن��د عالقمند 

باشید. 
سؤال کنید و جواب های مربوط و مناسب بدهید. چشم هایتان را هم 
باز کنید. از مهارت های بینایی خود استفاده کرده و موضوعات جالبی 
را در اطرافتان برای حرف زدن پیدا کنید. هر روز روزنامه بخوانید و 

موضوعات جالب و مفید برای حرف زدن پیدا کنید. 
روی زب��ان بدنت��ان و نحوه ح��رف زدنتان کار کنی��د و مهارت های 

محاوره ای خود را ارتقاء دهید. 
ــان بگیرید: الزم نیس��ت همه این کارها را یکجا یاد بگیرید و  - آس
انجام دهید. اگر بخواهید همه این روش ها را یک دفعه استفاده کنید، 
مطمئنًا گیج می شوید. دو سه مورد از این مهارت ها را انتخاب کرده 
و هر بار در مکالمات خود، اس��تفاده کنید. خیلی زود خواهید دید که 
ب��ه طور اتوماتیک و ناخودآگاه، هم��ه این رفتارها و مهارت ها را در 

مکالمات استفاده می کنید. 

در مکالمات خود کمی صبور باشید 

جامعه

ش��اهد ورشکستگی و پایان تجارت یک شرکت بودن، بسیار سخت است. 10 دلیل اصلی ورشکستگی 
در کسب و کارهای کوچک به شرح زیر است: 

ــرمایه کافی: پول می تواند علت اصلی تمام ورشکس��تگی ها در تجارت باشد. صاحبان  1- فقدان س
کسب و کارهای کوچک باید تخمین بزنند به چه مقدار پول نیاز دارند تا بتوانند کار خود را راه اندازی 
کنند، آن را خوب اداره کرده و سپس در سطح خوبی نگه دارند و به عنوان یک شرکت بازرگانی موفق 

خود را مطرح کنند. 
نورمن اس��کاربورو اس��تاد تجارت در کالج )Presbyterian( در کارولینای جنوبی می گوید: »زمانی 
که س��رمایه کافی ندارید و با فقدان س��رمایه روبه رو می شوید، این موضوع می تواند خود شروع یک 

حرکت مارپیچی نزولی باشد که شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید.«
2- به جریان انداختن ضعیف نقدینگی: هنگامی 
ک��ه نقدینگ��ی نتواند هزینه ها و دیگ��ر مخارج را 
جبران کند، حتی مشاغلی که مراحل نخستین رشد 

خود را طی کرده اند، نیز سقوط می کنند. 
مراق��ب ن��رخ س��وخته باش��ید. این اصط��الح را 
ش��رکتهای دات کام اب��داع کرده ان��د برای آگاهی 
از اینک��ه چه مقدار از نقدینگ��ی به هدر رفته یا به 
اصطالح سوخت شده است. اسکاربورو می گوید: 

»نقدینگی تنها چیزی است که واقعًا ارزش دارد.«
3- برنامه ریزی نامناسب و ناکافی: عدم برنامه 
ریزی صحی��ح، در واقع علت مش��کالتی از قبیل 
فقدان س��رمایه کاف��ی و جری��ان انداختن ضعیف 

نقدینگی است. 
باید یک برنامه کاری منس��جم را با در نظر گرفتن 

تمام امور مالی، بازاریابی، رش��د و دیگر موارد خاص، در نظر بگیرید که می تواند بس��یار زمان بر باشد 
زیرا یک برنامه ریزی صحیح و مناسب به هفته ها یا ماهها تالش نیاز دارد. عقاید و نظرات شما زمانی 
کارساز خواهد بود که با برنامه ریزی صحیح جلو بروید، در غیر این صورت در آخر کار، سرمایه شما 

به هدر خواهد رفت. 
4- در نظر نگرفتن رقابت: نظرات منحصر به فرد را به ندرت می توان یافت. بس��یار مهم اس��ت که 

بتوانید بهره برداری الزم را از کار خود بکنید. 
اس��کاربورو می گوید: »بسیاری از صاحبان تجارت، کسب و کار خود را مشابه و همانند دیگران انجام 
می دهن��د. اطمین��ان حاصل کنید که در کار ش��ما چیزی منحصر به فرد و متف��اوت از دیگر رقبا وجود 

دارد.«
5- بازاریابی ضعیف: آیا مشتریان شما از فعالیتها و کیفیت کاالی شما رضایت الزم را دارند؟ ضروری 
اس��ت که استراتژی بازاریابی خود را توسعه دهید تا دریابید که چه کسانی و به چه علتی مشتریان شما 
هس��تند. اطمینان حاصل کنید که اس��تراتژی بازاریابی ش��ما، مشتریان بیش��تری را به سوی شما جذب 

می کند و به این ترتیب، شما را از دیگر رقبا متمایز خواهد کرد. 
ــتن انعطاف پذیری الزم: صاحبان کس��ب و کارهای کوچک، می دانند که یک رقیب بزرگتر  6- نداش
با میزان نقدینگی باالتر و تعداد کارمندان بیش��تر، می تواند رقیبی بس��یار جدی برای آنها باش��د. هرگز 
فراموش نکنید که انعطاف پذیر باش��ید. کاال، روند فعالیت و بازاریابی خود را به گونه ای تطبیق دهید 

که بتوانید با رقبای بزرگ رقابت کنید. 
7- نادیده گرفتن قدم بعدی: اجازه ندهید روند حرکت کاری شما کند و آهسته شود. مطمئن شوید 

که شما و کارمندانتان بر روی حمایت و دادن خدمات به مشتری، تأکید الزم را می کنید. 
ــعی در انجام دادن تمام امور به طور کامل و بی عیب و نقص: اکثر بازرگانان از ذکاوت الزم  8- س
برای کار و تجارت برخوردارند اما اداره کردن یک کس��ب و کار کوچک، پیچیدگیهای خاص خود را 
دارد. س��عی نکنید که همه کارها را خودتان انجام دهی��د و بخواهید که تمام کارها کامل و بدون نقص 
انجام شود. اگر می خواهید دانش و آگاهی خود را در مورد کارتان افزایش دهید، کتابهای تخصصی در 
این زمینه را بخوانید و حتمًا با یک کتابدار خوب مشورت کنید. هنگام پیش آمدن مشکالت حقوقی، به 

جای تکیه بر دانش شخصی خود، سعی کنید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید. 
توصیه می ش��ود ی��ک وکیل وارد به امور تجارت و بازرگانی برای امور حقوقی ش��رکت خود داش��ته 

باشید. 
ــس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی: نمونه هایی از ورشکس��تگی برخی از ش��رکتها  9- رئی
حاکی از این است که چگونه یک کسب و کار موفق و منسجم که صاحب آن بسیار آگاه و عالقمند به 
شغل خود است و معلومات وی در زمینه کاری اش در سطح عالی است، با داشتن کارکنانی بی تجربه 

و بی انگیزه، می تواند سقوط کند و دچار ورشکستگی شود.
 اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه حتم��ًا کارکن��ان ش��ما ه��م، از دان��ش و مهارته��ای الزم برخ��وردار 

 

هستند. 
10- رشد کنترل نشده: یک تجارت کوچک که خیلی ساده و سریع رشد می کند، می تواند موجبات 
ورشکس��تگی خود را فراهم کند. اگر تولید کاالی ش��ما همگام با تقاضای الزم، در بازار نباشد، رشدی 
که ش��ما به عنوان صاحب تجارت توقع دارید و از آن خش��نود هستید، می تواند موجودیت تجارت و 

سرمایه شما را تهدید کند. 
س��عی کنید به رش��د مورد نظر و پیش بینی ش��ده در برنامه های خود برسید و اطمینان حاصل کنید که 

هرگز کنترل رشد تجارت و کسب و کار از دست شما خارج نشود.  

روانشناسان شخصیتی بر این عقیده اند: که شماره 
تولد، ش��ما را از آن چیزی که می خواهید باش��ید 
دور نم��ی کند، بلکه مانند رنگی اس��ت که نوع آن 
و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت اس��ت. به 

مثال زیر توجه کنید:
فرض می کنیم که شما متولد 29 اردیبهشت 1364 

هستید. اردیبهشت ماه دوم سال است پس:
29+2+1364=1395=1+3+9+5=18=8+1=9

ش��ماره تولد 9 است و اکنون می توانید آنچه راکه 
مربوط به این شماره است با خود مطابقت دهید.

تفسیر اعداد:
ــق و مبتکر: یک ها پایه و اس��اس زندگی  1- خال
هس��تند. همیش��ه عقاید جدید و بدیع دارند و این 
حالت در آنها طبیعی اس��ت. همیشه دوست دارند 
تمامی کارها و مس��ائل بر حول مح��وری که آنها 
می گوین��د و تعیی��ن می کنند در گردش باش��د و 

چون مبتکر هستند، گاهی خودخواه می شوند.
با این حال یک ها به شدت صادق و وفادارند و به 
خوبی مهارتهای سیاس��ی را یاد می گیرند. همیشه 
دوس��ت دارند حرف اول را بزنن��د و غالبًا رهبر و 
فرمانده هستند، چون عاشق این هستند که بهترین 
باش��ند. در اس��تخدام خود بودن و برای خود کار 
کردن بزرگترین کمک به آنهاس��ت ول��ی باید یاد 
بگیرند عقاید دیگران ممکن است بهتر باشد و باید 

با رویی باز آنها را نیز بشنوند.
ــح: دوها سیاس��تمدار ب��ه دنیا  ــام آور صل 2- پی
می آین��د! از نیاز دیگران خبر دارن��د و غالبًا پیش 
از دیگران ب��ه آنها فکر می کنند. اص��اًل تنهایی را 
دوس��ت ندارن��د. دوس��تی و همراهی ب��ا دیگران 
برایش��ان بس��یار مهم اس��ت و می تواند آنها را به 
موفقی��ت در زندگ��ی رهنمون س��ازد. اما از طرف 
دیگر، چنانچه در دوستی با کسی احساس ناراحتی 
کنند ترجیح می دهند تنها باشند. از آنجایی که ذاتًا 
خجالتی هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خود 
تالش کنند و با اس��تفاده از لحظه ها و فرصت ها 

آنها را از دست ندهند.
3- قلب تپنده زندگی: سه ها ایده آلیست هستند. 
بس��یار فعال، اجتماعی، جذاب، رمانتیک و بس��یار 

بردب��ار و پرتحم��ل. خیلی کارها را با هم ش��روع 
می کنند اما همه آنها را پیگیری نمی کنند. دوست 
دارند که دیگران ش��اد باش��ند و برای این کار تمام 

تالش خود رابه کار می گیرند. 
بس��یار محبوب اجتماعی و ایده آلیست هستند اما 
باید یاد بگیرن��د که دنیا را از دید واقعگرایانه تری 

هم ببینند.
4- محافظه کار: چهارها بس��یار حساس و سنتی 
هس��تند. آنها عاشق کارهای روزمره، روتین و پیرو 
نظ��م و انضباط هس��تند و تنها زمان��ی وارد عمل 
می ش��وند که دقیق��ًا بدانند چ��ه کاری باید انجام 
دهند. ب��ه س��ختی کار و تالش می کنند. عاش��ق 
طبیعت و محیط خارج از خانه هستند. بسیار مقاوم 

و با پشتکار هستند. 
ام��ا باید یاد بگیرن��د که انعطاف پذیری بیش��تری 

داشته و با خود مهربان تر باشند.
5- ناهماهنگ با جماعت: پنج ها جهانگرد هستند 
و کنجکاوی ذاتی، خطرپذیری و اش��تیاق س��یری 
ناپذیر آنها به جهان هس��تی و دیدن محیط اطراف 
خود، غالبًا برایشان دردسرساز می شود. آنها عاشق 
تنوع هستند و دوست ندارند مانند درخت در یک 

جا ثابت بمانند. تمام دنیا مدرسه آنهاست و در هر 
موقعیتی به دنبال یادگیری هستند. 

سؤاالت آنها هرگز تمام نمی شود. آنها به خوبی یاد 
گرفته اند ک��ه قبل از اقدام به عمل، تمامی جوانب 
کار را س��نجیده و مطمئن ش��وند که پیش از نتیجه 

گیری، تمامی حقایق را مدنظر قرار داده اند.
ــاتی: شش ها ایده آلیست  6- رمانتیک و احساس
هس��تند و زمانی خوش��حال می شوند که احساس 
مفید بودن کنند. یک رابطه خانوادگی بسیار محکم 
ب��رای آنها از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت. 
اعمالش��ان بر تصمیم گیری هایش��ان مؤثر است و 
آنها ح��س غریب برای مراقبت از دیگران و کمک 
به آنها دارند. بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان 

بزرگی می شوند. عاشق هنر و موسیقی هستند. 
دوس��تانی صادق و در دوس��تی ثابت قدم هستند. 
ش��ش ها باید بین چیزهایی ک��ه می توانند آنها را 
تغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند، تفاوت قائل 

شوند.
7- عاقل و خردمند: هفت ها جستجوگر هستند. 
آنها همیش��ه به دنبال اطالعات پنهان و مخفی بوده 
و به س��ختی اطالعات به دس��ت آمده را با ارزش 

حقیقی آن می پذیرند. احساسات، هیچ ارتباطی با 
تصمیم گیری های آنها ندارد.

  ب��ا اینک��ه در مورد هم��ه چیز در زندگی س��ؤال 
می کنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند 
و هیچگاه کاری را ابتدا با سرعت شروع نمی کنند 
و شعار آنها این است که به آرامی می توان مسابقه 

را برد. 
آنها فیلس��وفهای آینده هس��تند؛ طالبان علم که به 
هر چه می خواهند می رس��ند و سؤال بی جوابی 
ندارند. مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی 
می کنند و باید ی��اد بگیرند در این دنیا چه چیزی 

قابل قبول است و چه چیزی نه!
8- آدم کله گنده: هش��ت ها حالل مش��کالت 
هس��تند. اساسی و حرفه ای س��راغ مشکل رفته و 

آن را حل می کنند. 
قضاوتی درس��ت دارند و بس��یار مصمم هستند و 
طرحها و نقش��ه های بزرگی دارند و دوست دارند 
 زندگی خوبی داش��ته باش��ند. مس��ئولیت افراد را 
ب��ر عهده می گیرند و مردم را با هدف خاص خود 

می بینند. 
با شرایط ویژه ای این امکان رابه وجود می آورند 

که دیگران همیشه آنها را رئیس ببینند.
ــر: نه ها ذات��ًا هنرمند  ــده و بازیگ ــرا کنن 9- اج
هستند. بس��یار دلسوز دیگران و بخش��نده بوده و 
آخرین پول جیب خود را نیز برای کمک به دیگران 
خ��رج می کنند. ب��ا جذابیت ذاتی ش��ان اصاًل در 

 

دوس��ت یابی مش��کلی ندارند و هی��چ کس برای 
آنها فرد غریبه ای به حس��اب نمی آید. در حاالت 
مختل��ف ش��خصیت های متفاوتی از خ��ود بروز 
می دهن��د و برای افرادی که اطرافش��ان هس��تند، 

شناخت این افراد کمی دشوار به نظر می رسد. 
آنها ش��بیه بازیگرانی هس��تند که در موقعیت های 
مختلف، رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. افرادی 
خوش ش��انس هستند اما خیلی وقتها از آینده خود 

بیمناک و نسبت به آن هراسان هستند. 
آنه��ا برای موفقیت باید به یک دوس��تی و عش��ق 
دو جانبه که می تواند مکملش��ان در زندگی باشد، 

دست یابند.

تاریخ تولد شما نشانی از شخصیت شما
ورشکستگی پایان راه نیست!

سرخط

حوادث

بیش از یک هزار قطعه تجهیزات دریافت ماهواره، توسط مأموران پلیس امنیت عمومی نجف آباد استان 
اصفهان کشف و ضبط شد.

س��رهنگ محمد پرتوی، فرمانده انتظامی شهرس��تان نجف آباد با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در پی 
کس��ب خبری، مبنی ب��ر اینکه فردی در کارگاه ریخت��ه گری خود اقدام به س��اخت و تولید تجهیزات 
 دریاف��ت از ماه��واره می کن��د، موضوع در دس��تور کار مأم��وران پلیس امنیت عمومی این شهرس��تان 

قرارگرفت.
وی اف��زود: پ��س از انجام تحقیقات الزم و اقدامات ویژه پلیس��ی، کارگاه موردنظ��ر در یکی از مناطق 

شهرستان نجف آباد، شناسایی و مأموران به آن محل اعزام شدند.
این مقام مس��ئول گفت: طی هماهنگی با مقام قضایی در بازرس��ی از این کارگاه، تعداد 275 عدد دیش، 
500 عدد بست ال ام بی و 300 عدد میله دیش، جمعًا به تعداد یک هزار و 75 قطعه تجهیزات دریافت 

از ماهواره کشف و ضبط شد.
س��رهنگ پرتوی، در پایان خاطرنش��ان کرد: متصدی این کارگاه به نام »حمید- ک« دستگیر و به همراه 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از ارائه خدمات مشاوره و مددکاری این معاونت به بیش از پنج 
هزار نفر طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان این خبر اظهار داشت: در سه ماهه 
اول سال جاری تعداد پنج هزار و 628 نفر به اداره کل مشاوره و مددکاری مرکز و واحدهای مشاوره مستقر در 

کالنتری های فرماندهی انتظامی استان مراجعه کرده و از خدمات آنها بهره مند شدند.
وی افزود: بیش��ترین علل مراجعه افراد به دوایر مش��اوره و مددکاری نیروی انتظامی را مش��کالت خانوادگی، 
 حقوقی، نزاع و درگیری تشکیل می دهند که در این میان پرونده مشکالت خانوادگی از بار بیشتری برخوردار

بوده اس��ت.این مقام مسئول گفت: خوش��بختانه با همت و تالش کارشناسان مشاوره و مددکاری این معاونت 
مشکالت بیشتر مراجعه کنندگان حل و فصل شده و تنها تعدادی از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
سرهنگ کریمی در پایان با بیان اینکه استفاده از مشاوره می تواند در حل و فصل مشکالت از جمله مشکالت 
خانوادگی کمک فراوانی به مردم کند گفت: معاونت اجتماعی پلیس اصفهان با افتخار اعالم می کند که به منظور 
حل مش��کالت مردم آماده است تا هرگونه خدمات مش��اوره و مددکاری در خصوص موضوعات خانوادگی، 

حقوقی، انتظامی، ازدواج، تحصیلی و روانشناسی را به صورت رایگان ارائه کند.
این مقام انتظامی در پایان عنوان داشت: عالقمندان به استفاده از خدمات مشاوره و مددکاری پلیس، می توانند 
 به آدرس معاونت واقع در ضلع جنوب ش��رقی میدان امام اصفهان باالتر از مس��جد ش��یخ لطف اله معاونت 

اجتماعی- مرکز مشاوره مراجعه و یا با شماره تلفن های 2183033 و 2183029 تماس حاصل کنند.

سئوال کوتاه و ساده آیا اینترنت در حال کند ذهن کردن 
انسانها است؟ ابتدا پس از انتشار مقاله ای با نامی مشابه 
درباره گوگل به وجود آمد و اکنون پس از انتشار کتابی 
جدید از نویسنده همان مقاله شکلی جدی تر و نگران 
کننده تر به خود گرفته است.به گزارش مهر، »نیکالس 
کار« نویس��نده مقاله »آیا گوگل انسان را کند ذهن می 
کند؟« در کتابی به ن��ام »Shallowes« مباحثاتی را در 
رابطه با تأثیرات کند کننده و کوچک کننده اس��تفاده از 
اینترنت بر روی مغز انسان ها مطرح کرده است. به اعتقاد 
وی هر زمان که ما در اینترنت پرسه می زنیم، به گونه ای 
اتصاالت مغز خود را کوتاه تر می کنیم و در نتیجه امکان 
تفکر و تعمق ب��ر روی موضوع��ات را در خود نابود 
کرده، فرصت یادگیری واقعی را از خود گرفته و حافظه 

دراز مدت خود را به موضوعات کوچک و بی ارزش 
 اختصاص میدهیم. وی به عنوان شاهدی بر فرضیه اش به 
تجربه هایی درباره خود و همکارانش اشاره کرده است 
که به بهانه پرسه زدن در اینترنت، دست از کتاب خواندن 

کشیده اند. 
ب��ه گفته وی ش��واهد زی��ادی وجود دارند که نش��ان 
می دهند اینترنت نس��بت به انسان ها عملکردی دارد 
که طی نس��ل های در پیش رو، موجب پشیمانی نسل 
بش��ر خواهد شد. کار با استناد به دیدگاه ها و نظریات 
زبان شناسان، عصب شناسان و روانشناسان، نتیجه گیری 
ترسناکی از فرضیه هایش به عمل آورده است. به گفته 

وی اینترنت در حال ایجاد تغییری در مغز انسانها است 
که این تغییرات در دس��ته تغییرات خوب قرار ندارند. 
اینترنت پس از ابداع��ش در دهه 70، جهانی مختص 
خود متشکل از تعداد بیش��ماری از رایانه های متصل 
به یکدیگر را تش��کیل داد. هر نوع دانش مختص بشر 
از جمله جدیدترین تکنولوژی ها را می توان، در این 
جهان مجازی یافت و با کمک این ش��بکه، به اشتراک 
گذاش��تن اطالعات در ابعاد بزرگتر و با سرعت بسیار 
بیشتری نسبت به اجداد انسان ها در قرن های گذشته 
انجام می گیرد. کار معتقد اس��ت، هر چه بیشتر زمان 
خود را در اینترنت سپری کنیم، بیشتر خود را از مطالعه 

کتابه��ا و مجالت و دیگر فعالیتهایی که مغز انس��ان را 
برای تفک��ر و تعمق مؤثر تحری��ک می کند، محروم 
ساخته ایم و نکته ترسناک در این رویداد این است که 
نس��ل جوان بزرگترین بخش زندگی خود را به گشت 
و گذار و جس��تجوهای اینترنتی اختصاص داده است.
کار بر این باور است عملکرد اینترنت مانند مواد مخدر 
اعتیاد آور است، به صورت آنی باعث آرامش و انبساط 
خاطر کاربرانش می شود، در ابعاد جهانی، در دسترس 
انس��ان ها قرار دارد و هرگز مشترکانش را رها نخواهد 
کرد. به این ش��کل اتصاالت مغزی انسان ها محدودتر 
ش��ده و توانایی آن را در ژرف اندیشیدن نابود می کند، 
و به تدریج نسل آینده بشر را به موجوداتی کند ذهن و 

کوته فکر تبدیل خواهد کرد.

 کشف بیش از 1000 قطعه تجهیزات ماهواره 
در نجف آباد اصفهان

در 3 ماهه اول سال جاری انجام شد:
 ارائه خدمات مشاوره پلیس اصفهان 

به بیش از 5 هزار نفر

از مضرات دیگر اینترنت
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 نماین��ده م��ردم اردل و فارس��ان در مجلس گف��ت: با وجود اینکه جمعیت اس��تان 
چهارمحال و بختیاري و حوزه انتخابیه ام بس��یار کم است، اما با نرخ بیکاري باالیي 
روبه رو هستیم. به گزارش موج، به نقل از خانه ملت، نوراله حیدري دستنایي، با بیان 
این که چهارمحال و بختیاري جمعیت زیادي ندارد، تأکید کرد: این اس��تان جمعیت 
 کم و با استعدادي را در خود دارد، با این حال بیکاري مهم ترین معضل آن به شمار 
مي رود. وي ادامه داد: چهارمحال و بختیاري در بخش هاي آب، نفت و گاز و کشاورزي 
بسیار غني اس��ت با این وجود بستري در جهت اشتغال زایي اهالي آن وجود ندارد. 
حیدري افزود: این استان 10 درصد آب کشور را تأمین مي کند، در حالي که آبرساني به 
روستاهاي این استان از طریق تانکر صورت مي گیرد. نماینده مردم اردل و فارسان با اشاره 
به اینکه بخش کشاورزي حوزه انتخابیه اش با کمبودهایي روبه رو است، تصریح کرد: 
از کنار روستاهاي این استان رودخانه عبور مي کند اما براي آبیاري زمین هاي کشاورزي 
تجهیزات الزم از جمله: پمپاژ آب وجود ندارد به همین دلیل کشاورزي در این منطقه 
رو به فراموشي است. وي ادامه داد: با وجود اکتشاف چاه هاي نفت و گاز، در چهارمحال 
و بختیاري متأس��فانه از سوي دولت اقدامات الزم صورت نگرفته است. این نماینده 
مجلس، با بیان اینکه در سه دوره سفرهاي استاني هیأت دولت و مطرح کردن مشکالت 
همچنان معضالت این استان برجاي خود باقي است، تأکید کرد: با رفع این مشکالت و 
تقویت استعداهاي منطقه به راحتي مي توان نیروي کار استان را فعال کرد و حتي نیروي 
 بیکار استان هاي مجاور را جذب کرد. وي ادامه داد: در حال حاضر نیروي کار استان 
چهارمح��ال و بختیاري یا به اس��تان هاي مجاور و یا به خارج از کش��ور مهاجرت 

مي کنند.

 بیــــکاري، مهم ترین معضل 
چهارمـــحال و بختیاري

شهرستان ها
اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهاناصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

مدیرکل دفت��ر امور بانوان و خانواده اس��تانداري 
اصفهان گفت: از 26 دس��تگاه مش��مول آیین نامه 
عف��اف و حج��اب اس��تان اصفه��ان، براس��اس 
 کارب��رگ اطالعات، گ��زارش کار دریافت ش��ده 

است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس به نق��ل از رواب��ط عمومي 
اس��تانداري اصفه��ان، مریم فاتحي زاده با اش��اره 
به واگذاري مس��ئولیت کمیته عف��اف و حجاب 
س��تاد صیانت از حریم امنی��ت عمومي و حقوق 
 شهروندي به اداره  کل بانوان و خانواده استانداري 
اصفهان از س��ال گذش��ته اظهار داشت: پنج ماه از 
واگ��ذاري این کمیت��ه به اداره بان��وان مي گذرد و 
اقدام��ات فراواني در طول این مدت انجام ش��ده 

است. 
وي با بیان اینکه دبیرخانه عفاف و حجاب استان 
در محل اس��تانداري تشکیل شده است، افزود: در 
این دبیرخانه تعدادي از بانوان متعهد و توانمند به 

کار گرفته شده اند. 
مشاور استاندار اصفهان تصریح کرد: ابالغ مجدد 
مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي در زمینه 

گس��ترش عفاف و حجاب و ارس��ال کار برگ و 
دس��تور العمل هاي ارس��الي از س��تاد صیانت در 
این زمینه به 26 دس��تگاه مش��مول آیین نامه جزء 

مهم ترین اقدامات این کمیته بوده است. 

وي با اشاره به انتخاب تیم بازدید و نظارت جهت 
ارزیابي عملکرد 26 دس��تگاه مش��مول آیین نامه 
عفاف و حجاب خاطرنش��ان کرد: از 26 دستگاه 
مش��مول آیین نامه بر اس��اس کارب��رگ اطالعات 

گزارش دریافت شده است. 
فاتح��ي زاده با بیان اینک��ه برنامه ریزي دقیق براي 
بازدی��د از دس��تگاه هاي مش��مول آیین نام��ه ب��ه 
وجود آمده اس��ت، ادام��ه داد: بازدی��د و ارزیابي 
دانش��گاه هاي  و  ادارات  س��ازمان ها،  عملک��رد 
اصفهان، در زمینه گس��ترش عف��اف و حجاب و 
تصویب مصوب��ات براي اجرایي ک��ردن مصوبه 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در زمینه گسترش 
 عفاف و حج��اب از مهم ترین اقدامات این کمیته 
 در زمین��ه  گس��ترش حج��اب در ادارات ب��وده 

است. 
وي اضافه کرد: این کمیته براي شناسایي طراحان 
و تولیدکنندگان لباس اس��المي در سراسر کشور 
 تاکن��ون چن��د بازدی��د از فروش��گاه هاي عمده 
 تولی��دات اس��المي در ته��ران و مش��هد داش��ته

 است. 

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان، گفت: طي سه 
ماهه نخس��ت امس��ال،  745 ه��زار و 338 مورد 
تماس تلفن��ي با مرکز فوریت ه��اي پلیس 110 
اصفهان، برقرار ش��ده اس��ت. به گزارش فارس 
به نقل از پای��گاه اطالع رس��اني پلیس اصفهان، 
حسن کرمي، اظهار داشت: طي سه ماهه نخست 
سال جاري، این تعداد تماس از سوي شهروندان 
ب��ا مرک��ز فوریت ه��اي پلی��س 110 اصفه��ان، 
برقرار ش��ده که نسبت به س��ه ماهه مشابه سال 
 گذشته، از افزایش چش��مگیري برخوردار بوده 

است. 
وي افزود: از این تعداد، 162 هزار و 867 تماس 
برق��رار ش��ده، عملیاتي بوده که پ��س از ارجاع 
موضوع به یگان مربوطه توسط آن یگان، بررسي 

و رسیدگي شده است. 
فرمانده انتظامي اس��تان اصفه��ان، تصریح کرد: 
همچنی��ن اوپراتورهاي مرکز 110 اس��تان، طي 

این م��دت به 236 ه��زار و 340 ش��هروند، که 
با این ش��ماره تم��اس گرفته بودند، مش��اوره و 
راهنمایي هاي الزم را براي حل مش��کالت آنها 

ارائه دادند. 
وي با بیان اینکه تماس هاي غیر ضروري در سه 
 ماهه اول سال جاري کاهش یافته است، خاطرنشان 
کرد: شماره تلفن 110، تنها براي مواقع ضروري 
و فوریتي، تهیه ش��ده و الزم است تا شهروندان 
در مواقع ضروري و الزم، با این ش��ماره تماس 
حاصل کنن��د. کرمي، از افزای��ش رضایت مندي 
اصفه��ان،  اس��تان   110 عملک��رد  از   م��ردم 
خب��ر داد و گفت: براس��اس بررس��ي هاي انجام 
ش��ده، اکثر افرادي ک��ه طي این م��دت با 110 
اس��تان تماس گرفته بودند، از نحوه پاسخگویي 
رس��یدگي  در  مأم��وران  س��ریع  عملک��رد   و 
 ب��ه مش����کالت ش��ان رضای�����ت کام����ل 

داشتند.

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اري، بر ضرورت 
ارزش��یابي و اندازه گیري ش��اخص هاي ارتقاي 
فرهنگ عمومي در چهارمحال و بختیاري تأکید 
کرد. به گزارش فارس از ش��هرکرد، علي اصغر 
عنابس��تاني در دومین جلس��ه ش��وراي فرهنگ 
عمومي این استان، در سال جاري، اظهار داشت: 
ش��وراي فرهنگ عمومي استان، اقدامات خوبي 
در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه انجام 
داده اما این روند باید با س��رعت بیش��تري ادامه 
پیدا کند و س��طح فرهنگ جامعه نسبت به سال 

گذشته در وضعیت مطلوب تري قرار گیرد. 
وي ادامه داد: در همین راستا باید تمام مسئوالن 
و دس��تگاه هاي ذي رب��ط تالش وی ژه اي داش��ته 
باش��ند و با انس��جام و وحدت الزم اهداف این 

شورا را به خوبي محقق کنند. 
عنابس��تاني، ارزیابي دقیق و درست از وضعیت 
فرهنگ��ي موجود در اس��تان را، مهم ترین هدف 
ش��وراي فرهنگ عمومي دانست و تصریح کرد: 
مطالع��ه، تجزیه و تحلیل و ارزیابي مش��خص و 
دقیق از وضعیت فرهنگي استان، مهم ترین عامل 
در راستاي افزایش ارتقاي سطح فرهنگ عمومي 

در جامعه است. 

وي بر ضرورت اجراي مصوبات شوراي فرهنگ 
عمومي، تأکید کرد و افزود: کمیت مصوبات مهم 
نیس��ت بلکه آنچه باید مورد توج��ه قرار گیرد، 
کیفی��ت مصوب��ات و ت��الش و هم��ت جدي، 
 در راس��تاي اج��راي هرچه بهتر ای��ن مصوبات 

است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري اعضاي شوراي 
فرهنگ عمومي اس��تان را موظف به اندازه گیري 
ش��اخص هاي ارتقاي فرهنگ عمومي، در استان 
کرد و گفت: داش��تن ارزیابي درست از وضعیت 
فرهنگي جامعه و تعیین اهداف و چشم اندازهاي 
موردنظ��ر و حرکت براس��اس آن مي تواند نقش 
تأثیرگ��ذاري در ارتقاي فرهنگ عمومي اس��تان 

داشته باشد. 
عنابستاني، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه هاي 
مش��ورتي، در بخش ه��ا و حوزه ه��اي مختلف 
و اس��تفاده از نظ��ر کارشناس��ان و متخصص��ان 
 کارآمد، مي تواند گام مهمي در این همین راس��تا 

باشد. 
وي همچنین بر ل��زوم ارتقاي فرهنگ وقف، در 
استان تأکید کرد و گفت: ارتقاي فرهنگ وقف و 
انفاق باید با یک آسیب شناسي درست و منطقي، 

همراه باشد، چراکه شناسایي موانع فراروي وقف 
در جامعه و تالش در راستاي برطرف کردن این 

موانع، امري ضروري و مهم است. 

استاندار چهارمحال و بختیاري ادامه داد: برهمین 
اس��اس، باید ش��ناخت کافي نس��بت ب��ه تمایل 
خیرین به وقف در بخش هاي مختلف و هدایت 
 آنها به بخش هاي نیازمند اس��تان حاصل ش��ود 
انج��ام  راس��تا  ای��ن  در  الزم  اقدام��ات   و 

شود. 

 مع��اون سیاس��ي و امنیت��ي اس��تانداري اصفهان، 
گف��ت: از آغاز عملی��ات احداث قطار ش��هري 
اصفهان تاکن��ون، دولت 365 میلی��ارد تومان، از 
سهم خود را براي اجراي این طرح پرداخت کرده 
است. محمدمهدي اس��ماعیلي در گفتگو با ایرنا 
افزود: این درحالي است که شهرداري اصفهان با 
پرداخت 133 میلی��ارد تومان، 232 میلیارد تومان 
دیگر باید پرداخت کند تا س��هم مساوي با دولت 

در پروژه قطار شهري داشته باشد. 
وي گفت: طبق قانون، دولت و شهرداري اصفهان 
باید به طور مس��اوي اعتبار مورد نیاز طرح قطار 

شهري را تأمین کنند.
اس��ماعیلي اف��زود: دولت س��هم خ��ود را کامل 
پرداخت کرده ولي شهرداري اصفهان، تاکنون به 

تعهد خود در این زمینه عمل نکرده است. 
این مس��ئول گفت: اعتبار پیش بیني ش��ده س��ال 
ج��اري دولت براي ادامه عملی��ات احداث قطار 

شهري اصفهان، مبلغ 100 میلیارد تومان است. 
وي بابی��ان اینک��ه این اعتب��ار تاچند م��اه دیگر 
در اختی��ار اس��تان قرار م��ي گیرد، افزود: س��ال 
مال��ي جدی��د دول��ت هن��وز آغ��از نش��ده و ما 
 همچنان مش��غول انجام تعهدات س��ال مالي 88 

هستیم. 
عملیات اجرایي احداث پروژه ملي قطار ش��هري 

اصفهان از س��ال 80 در مس��یر شمالي، جنوبي به 
طول 20/2 کیلومتر آغاز ش��ده است. پیش از این 
مدیرعام��ل س��ازمان قطار ش��هري اصفهان گفته 
بود: تاکنون عملیات احداث و س��اخت تونل ها، 
ایس��تگاه ها و تملیک و جابه جایي تأسیس��ات، 
خرید و نصب تجهی��زات ثابت متروي اصفهان، 

55 درصد پیشرفت داشته است. 
عبدالجواد زعفراني افزود: اهم برنامه هاي امسال 

قطار ش��هري اصفهان ش��امل: تکمی��ل کارهاي 
س��اختماني و عملیات��ي ک��ردن ق��رارداد خرید 
تجهی��زات ثاب��ت و غیرثاب��ت و تعیی��ن تکلیف 
خرید واگن اس��ت. وي گفت: امسال قرار است 
138/5 میلیارد توم��ان به اضافه 100 میلیون دالر 
به ص��ورت ارز از محل صن��دوق ذخیره ارزي، 
 در اختیار س��ازمان قطار ش��هري اصفه��ان قرار

گیرد.

 س��ید محم��ود موس��وی مس��ئول ام��ور قرارداده��ای آب و فاضالب روس��تایی، 
گفت: با  استفاده از روش صحیح در واگذاری مناقصه ها و مزایده ها در شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان، زمینه ایجاد یک رقابت سالم را برای تمام پیمانکاران 
مهیا س��اخته ایم. مسئول امور قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان، 
س��ید محمود موسوی تعریفی از قرارداد را اینگونه دانست:  قرارداد سندی تعهدآور 
 بین دو شخص حقیقی یا حقوقی است. وی در مورد نحوه صحیح انتخاب پیمانکاران 
گفت: طبق مصوب مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال 1384 روش برگزاری عقد 
قراردادها شکل خاصی به خود گرفت، به طوری که روش تعیین پیمانکاران نسبت به 
گذشته شکل منسجم و سازمان یافته ای، پیدا کرده است. مهندس موسوی، در ادامه 
گفت: روند قابل چشمگیری که در بخش امور قراردادهای این شرکت، می توان ذکر 
کرد افزایش واگذاری پروژه عمرانی با استفاده از مناقصه به پیمانکاران از  هشتاد مورد 
در  سال مالی 87 به 110 مورد در سال 88 است. موسوی روشهای  برگزاری مناقصه 
ها و مزایده ها  را یک مرحله ای، دو مرحله ای، محدود و عمومی خواند که روش کار 
این بخش از شرکت را در جهت عدالت گستری در بخش های یک مرحله ای و دو 
مرحله ای عمومی ذکر کرد. مسئول امور قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان اصفهان، گفت: پس از ابالغ درخواس��ت به این بخش، فراخوانی متناسب با 
ضوابط و شرایط در روزنامه های کثیراالنتشار و سایتهای متعدد منتشر می شود، که 
زمینه را برای ایجاد یک رقابت سالم، برای تمامی پیمانکاران فراهم می کند. آن زمان از 
بین شرکت کنندگان پیشنهاد برتر توسط کمیسیون مناقصه انتخاب می شود. همچنین 
در این جلسه به جهت افزایش ضریب اطمینان پیمانکاران عالوه بر اعضای کمیسیون، 
نماینده پیمانکاران و اعضاء سازمان بازرسی نیز حضور دارند تا شاهد هیچ گونه ابهام 
و اعتراضی در این زمینه نباشیم. وی، در زمینه انتخاب مشاور اجرایی، از تصویب آئین 
نامه های اجرای کار مشاوره، ارزیابی کیفی، لیست مناقصه گران و مستندسازی در سال 
84 خبر داد و افزود: در سالهای گذشته، این روش مبتنی برنظر و سلیقه های مدیران 
دستگاهها اجرا می شده است که این تحول عظیم  از برکات دولت نهم است. وی با 
اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به »سال همت مضاعف و کار 
مضاعف« افزود: ما نیز این امر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادیم، و در جهت اهداف 

متعالی دولت خدمتگزار پیش می رویم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي اصفهان گفت: 65 درصد برق مصرفي استان اصفهان 
به ارزش افزوده و تولید  مي انجامد. 

هوشنگ فالحتیان در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر 51 درصد از 
انرژي برق اس��تان اصفهان در بخش صنایع مصرف مي ش��ود، اظهار داشت: این در 
حالي است که متوسط برق مصرفي در صنایع کشور 33 درصد است.  وي افزود: در 
حال حاضر 14 درصد برق تولیدي استان در بخش کشاورزي مصرف مي شود که با 
احتساب برق مصرفي در صنایع، در مجموع حدود 65 درصد انرژي در بخش هایي 
مصرف مي ش��ود که به ارزش افزوده و تولید در اس��تان منجر مي شود.  مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه اي اصفهان ادامه داد: در صورتي که در این بخش ها محدودیت 
اعمال ش��ود به طور طبیعي به همان تناس��ب باید تولید و مصرف برق در استان را 

مدیریت کنیم. 
وي ب��ا بیان اینکه صنایع نیز باید در مصرف ان��رژي مدیریت الزم را اعمال کنند تا 
از خاموشي ها در تابستان کاسته شود، گفت: صنایع مي توانند با تغییر شیفت کاري 
 خود از صبح به بعد از ظهر و یا نیمه هاي شب از اعمال محدودیت ها در فصل گرما 

بکاهند. 
فالحتیان ادامه داد: در صورتي که صنایع زمان فعالیت خود را تا یک ماه الي 45 روز 
آینده به ساعت هاي غیر پیک مصرف انتقال دهند، نرخ برق براي صنایع با تعرفه یک 
چهارم محاسبه مي شود. وي با بیان اینکه اگر مردم نیز در روزهاي گرم تابستان تنها 
10 درصد در مصرف برق صرفه جویي کنند، تابستان بدون خاموشي را در اصفهان 
سپري مي کنیم، گفت: صنایع نیز باید با صرفه جویي در مصرف برق و تغییر شیفت 
کاري خود که امسال شامل تخفیف ویژه نیز مي شوند، مصرف برق در حوزه خود 

در تابستان را مدیریت کنند. 

مسابقه زیردریایي هاي بدون سرنشین روز دوشنبه با حضور سردار سرتیپ پاسدار 
احمد وحیدي وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح در دانشگاه صنعتي مالک اشتر 

اصفهان آغاز شد.
 ب��ه گزارش ایرنا، در این مس��ابقه که به م��دت چهار روز ادام��ه دارد، بیش از 250 
دانش��جو از دانشگاه هاي مختلف کش��ور درقالب 50 تیم با ارائه طرح هاي نو براي 
 س��اخت انواع زیر دریایي بدون سرنش��ین که به صورت کنت��رل از راه دور هدایت 
مي ش��ود، رقابت مي کنند. دانشجویان شرکت کننده در این مسابقه ضمن آموزش 

مراحل طراحي و ساخت، ایده هاي خود را به آزمایش مي گذارند. 
این مس��ابقه از فروردین ماه س��ال 88 با ثبت نام تیم هاي متقاضي آغاز ش��د و پس 
از چندین مرحله طراحي مفهومي، مقدماتي و مهندس��ي و انجام داوري هاي الزم، 
 مرحله عملیاتي آن تا 31 تیرماه در دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان برگزار خواهد

 شد. 
نهادینه کردن دانش و فناوري ش��ناورهاي زیرس��طحي، ایجاد بستر مناسب جهت 
شکوفایي استعدادها و بروز خالقیت و نوآوري دراین حوزه از جمله اهداف برگزاري 

این رقابت علمي بیان شده است. 

مع��اون صنایع دس��تي اداره کل  
می��راث فرهنگ��ي چهارمح��ال 
و بختی��اري، از برپای��ي دومین 
تخصصي  منطقه اي،  نمایش��گاه 
بازرگاني صنایع دستي، در هفته 

جوان در »چالشتر« خبر داد. 
فی��روزه هیبتی��ان در گفتگ��و با 
فارس، با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: این نمایش��گاه از تاریخ 
31 تیرماه لغایت پنجم مردادماه 
سالجاري، در مجموعه فرهنگي 
برگ��زار  تاریخ��ي چالش��تر،   و 

مي شود. 
وي افزود: نمایش��گاه تخصصي بازرگاني صنایع دس��تي، با حضور اس��تان هاي 
منطق��ه مرک��زي کش��ور و در زمینه ارائ��ه بافته ه��اي داري و زی��ر اندازها، برپا 
 مي ش��ود. هیبتیان اضافه کرد: اس��تان هاي: اصفهان، یزد، قم، مرکزي، لرس��تان و
 چهارمحال و بختیاري، در این نمایش��گاه حضور دارند. معاون معاونت صنایع 
دستي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري چهارمحال و بختیاري، 
با بیان اینکه هر اس��تاني داراي، دو غرفه بافته هاي داري اس��ت، گفت: همچنین 
یک غرفه، کار تولیدي زنده رش��ته اي بومي، در حال منس��وخ و منس��وخ ش��ده 
 اس��تان خود و دو غرفه، فروش در اختیار شرکت کنندگان در این نمایشگاه قرار 

مي گیرد. 
وي ادام��ه داد: این در حالي اس��ت که بافت هاي داري و زیرانداز ش��امل: گلیم، 
س��رانداز، گبه و دست بافته هاي عشایري، ش��امل: خورجین، وریس، شیر دنگ 
اس��ت. هیبتیان، آشنایي مردم با صنایع دس��تي بومي را مهم ترین هدف از برپایي 
نمایش��گاه، عنوان کرد و گفت: توسعه فرهنگ استفاده از صنایع دستي، در سبد 
کاالي خانوار و آشنایي با صنایع دستي استان هاي همجوار، از دیگر اهداف برپایي 

این نمایشگاه به شمار مي رود. 
وي تأکید کرد: نمایشگاه هاي صنایع دستي و سوغات محلي، در هر مکاني انتقال 
دهنده فرهنگ و آداب و رس��وم مناطق مختلف اس��ت. هیبتیان، تصریح کرد: در 
حاشیه نمایشگاه، موسیقي محلي، پخت نان محلي و به نمایش گذاشتن زندگي 
عشایر، در سیاه چادر به نمایش گذاشته مي شود. هیبتیان، خاطرنشان کرد: ساعت 
بازدید از نمایشگاه، از ساعت 16 و 30 دقیقه لغایت 22 شب، به صورت رایگان 

است. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاري، گفت: توس��عه موقوفات در 
چهارمحال و بختیاري، از سرعت باالیي برخوردار است. 

به گزارش فارس، ش��وزب شیري در دومین جلس��ه شوراي فرهنگ عمومي این 
اس��تان، با اش��اره به وجود 122 موقوفه در این اس��تان، اظهار داشت: در طول دو 
س��ال گذش��ته 35 موقوفه بزرگ به این موقوفات اضافه شده و این نشان از رشد 
موقوفات استان، در این مدت دارد. وي خاطرنشان کرد: توسعه موقوفات در استان، 
از س��رعت باالیي برخوردار اس��ت، به گونه اي که در س��ال گذش��ته، مقام دوم را 
در توس��عه موقوفات در سطح کشور کسب کردیم. شیري بر ضرورت ساماندهي 
مؤسسات خیریه در استان تأکید کرد و افزود: ساماندهي مؤسسات خیریه و نظارت 
 صحیح و دقیق برآنها، مي تواند تأثیر به س��زایي در توس��عه موقوفات استان داشته 

باشد. 
وي، به نقش مهم و تأثیرگذار وقف در پیشرفت جوامع بشري، اشاره کرد و اظهار 
داشت: زماني که فرهنگ وقف به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود، تولید به 
عنوان یک ارزش تلقي شده و افراد، وقف و انفاق را در مسیر توسعه متوازن دانسته 

و از همین طریق، به توسعه کشورها کمک مي کند. 
وي افزود: پیشرفت یک کشور با درست وقف کردن مردم آن کشور، داراي رابطه 
مس��تقیمي است و تصحیح فرهنگ وقف در یک کشور، پیوند مستمري با توسعه 
روز افزون ملي دارد، که در این مسیر تمامي اقشار جامعه نقش مهمي دارند. شیري، 
با اشاره به پیشینه وقف در طول تاریخ بشریت  گفت: احسان و نیکوکاري، از ابتداي 
آفرینش بش��ر وجود داشته و سابقه آن در چهارمحال و بختیاري، به یک هزار سال 
پیش مي رسد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاري، وجود وقف و 
نیکوکاري را امري عمومي در میان تمامي کشورها و ملل مختلف جهان دانست و 
افزود: احسان و نیکوکاري، مختص اسالم نیست، چراکه یکي از ویژگي هاي فطري 
بشری اس��ت و در تمامي جوامع، مي توان آن را مشاهده کرد. شیري، بر ضرورت 
توسعه فرهنگ وقف در جامعه تأکید کرد و افزود: فرهنگ وقف، اعتقاد و ایمان به 
وقف در جامعه را احیا مي کند و بستر مناسبي را در راستاي ایجاد انگیزه و تمایل 
افراد، به سمت انفاق و کمک به هم نوعان فراهم مي کند. وي، تصریح کرد: ارتقاي 
روحیه وقف در اعتالي حیات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه نقش به سزایي 
دارد که برهمین اس��اس باید تالش ویژه اي در راس��تاي اشاعه و توسعه وقف، به 
عنوان یک ضرورت اعتقادي و ملي، در جامعه داشته باشیم. شیري، به نقش تربیتي 
خانواده ها در توس��عه فرهنگ وقف در جامعه،  اش��اره کرد و اف��زود: خانواده ها با 
برخورد هاي صحیح خود مي توانند در تقویت روحیه نوع دوس��تي در فرزندانشان 
نقش به س��زایي داشته باشند. وي ادامه داد: محیط هاي آموزشي، مسئوالن ذي ربط 
و اهالي فرهنگ و هنر و رس��انه ها با اطالع رس��اني و تبلیغات الزم، مي توانند در 

نهادینه کردن فرهنگ وقف مفید واقع شوند. 

 عدالت محوری سر لوحه فعالیتهای آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي اصفهان:
 65 درصد بـــرق اصفـــهان 

صرف تولید مي شود

مسابقه زیردریایي هاي بدون سرنشین 
در اصفهان آغاز شد  

همزمان با هفته جوان؛
برگزاری نمایشگاه منطقه اي صنایع 

دستي، در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاري:
توسعه موقوفات چهارمحال و بختیاري، 

سرعت باالیي دارد

مسئول امور بانوان استانداري اصفهان خبر داد:
اخذ گزارش از 26 دستگاه مشمول آيین نامه عفاف و حجاب

در 3 ماه نخست امسال ؛
745 هزار شهروند، با پلیس 110 اصفهان تماس گرفتند

استاندار چهارمحال و بختیاري تأکید کرد: 
 ضرورت اندازه گیري شاخص هاي ارتقاي فرهنگ عمومي 

در چهارمحال و بختیاري

دولت 365 میلیارد تومان براي احداث قطار شهري اصفهان 
پرداخت کرده است

شهرکرد

نخس��تین دوره گوهرتراشی معلوالن جس��می- حرکتی، در استان اصفهان، زیرنظر 
سازمان بهزیستی استان برگزار شد.   

رضایی سرپرست گروه گوهرشناس و گوهرتراش جامعه معلوالن، افراد شرکت کننده 
در این دوره را 20 نفر اعالم کرد و گفت: هدف اصلی از تشکیل این دوره ها ارتقای 

روحیه این قشر از جامعه بوده است. 
وی در ادامه اظهار داشت: سنگ های تراشیده شده توسط این معلوالن در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان به نمایش گذاشته شده و مسئوالن استان، نمایندگان مجلس و عموم 

مردم نیز از آن استقبال خوبی به عمل آوردند. 
همچنین وی گوهرتراش��ی را حرفه ای سخت، عنوان کرد و گفت: برخالف تصور 
عموم، این معلوالن، با روحیه باالیی که از خود نش��ان دادند توانس��تند در یک دوره 
 4 ماهه، س��نگ های خام را به گوهرهای قابل اس��تفاده ب��ر روی جواهرات تبدیل 

کنند. 
رضای��ی از ایجاد کارگاه هایی به صورت تعاونی برای این معلوالن خبر داد و گفت: 
برنامه ریزی هایی نیز برای اشتغال به کار این معلوالن، در این مکان ها صورت گرفته 
است. گفتنی است: مدارک رسمی به زودی به افراد شرکت کننده در آزمون سازمان 

فنی و حرفه ای استان اعطا خواهد شد.

برگزاری نخستین دوره ی گوهرتراشی 
 معلوالن جسمی- حرکتی،

در استان اصفهان   

اصفهان
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احضار
370/ت/4. چون گزارش نیروی انتظامی ش��کایتی علیه آقای صادق رضایی فرزند 
عبدالحق مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 881200 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/9 ساعت 11 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م/ الف 5509                               مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی تأسیس
273/ ت/ 4 شماره: 4582-89/3/30 آگهی تأسیس شرکت امداد پرستاران طپش )با 
مسئولیت محدود(خالصه تقاضانامه و اساسنامه و شرکت نامه شرکت امداد پرستاران 
طپش با مس��ئولیت محدود که در تاریخ 89/2/28 تحت شماره 757 با شماره ملی 
10861936790 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی 
کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به شرح زیر آگهی می شود:1- نام و نوع 
شرکت: امداد پرستاران طپش )با مسئولیت محدود(2- موضوع شرکت: انجام کلیه 
فعالیت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تس��هیالت از بانک های دولتی و 
خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و مشارکت 
و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت های دولتی و خصوصی انجام امور خدمات از قبیل طراحی و نظارت و اجرا 
در زمینه ساختمانی، راهسازی و طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به 
آن، درخت کاری و طرح های فضای سبز، جدول بندی، آذین بندی میادین و خیابان 
ها، نظافت کلیه اماکن عمومی، برگزاری همایش ها و سمینارها، تهیه و توزیع غذا و 
کلیه امور خدماتی که به هر نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.3- مدت شرکت 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود4- آدرس محل شرکت: اردستان، خیابان امام خمینی، 
پایین تر از بانک ملی، کدپستی 73616-83818 . 5- مدیر و صاحبان شرکت: آقای 
احس��ان مالئی بس��مت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد گنجی اردستانی به سمت 
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.6- سرمایه شرکت: یکصد میلیون ریال 

که نقداً پرداخت و در اختیار و تحویل مدیرعامل قرار گرفت.
م الف/ 132                          فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی تغییرات
274/ ت/ 4 شماره: 4814-89/4/3 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نگین ارگ 
دستان سهامی خاص به شماره ثبت 642 و شناسه ملی 108860007338 به استناد 
صورت جلس��ه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 1389/03/20 شرکت 
فنی مهندسی نگین ارگ دستان سهامی خاص در شرکت فوق تغییراتی به شرح ذیل 
بعمل آمد. 1. آقایان مهدی باقری و هادی باقری و محبوبه سالمه زاده به عنوان اعضاء 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 2. آقای مهدی باقری به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه سالمه زاده به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای هادی باقری به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای مهدی باقری به 
تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. 3. آقای هادی باقری مدیرعامل شرکت مجری 
مصوب��ات هیئت مدیره خواهد ب��ود. 4. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین گردید. 5. آقای محمد فرحی یزدی و خانم محبوبه س��المه زاده به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

6. اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 7 تبصره تصویب گردید.
م الف/ 133                            فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی ابالغ اجرائیه
277/ت/4 در پرونده کالس��ه 1015/88 ح/3 ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان محکوم له مؤسس��ه مالی اعتباری ثامن االئمه با وکالت س��ید احمد فدکی 
تقاضای صدور اجرائیه دادنامه شماره 88/12/16/8809970350301410این دادگاه 
را نم��وده ک��ه به موجب آن محکوم علیهم آقایان جم��ال و جالل فنایی و آیت اله 
رضوانی محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هش��تادمیلیون ریال بابت 
وجه چک شماره 87/5/15/630327 عهده بانک سپه شعبه شیخ بهایی و پرداخت 
مبلغ 1/551/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سر 
رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم و نیز پرداخت حق االجرای 
دولتی به میزان 5 درصد محکوم به لذا با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه 
در اج��رای ماده 9 قانون اجرای احکام مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه ظرف مهلت ده روز پس 
از نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد دادنامه اقدام نماید و اال پس از انقضای مهلت از 
طریق اجرای احکام حقوقی دادگستری نسبت به اجرای دادنامه فوق اقدام خواهد 
شد. در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری صورت نمی گیرد. 

مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 
م الف: 5492                     مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ اجرائیه 
279/ت/4 به شهرام شیشه گر فرزند عباسعلی مجهول المکان کالسه: 690/88 ح/6 
شماره دادنامه: 88/11/8/1213 )غیابی( محکوم له: پرویز نمکیان فرزند رضا آدرس: 

اصفهان محکوم علیه: شهرام شیشه گر فرزند عباسعلی - مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 88/11/8/1213 )غیابی( صادره از ش��عبه 6 
حقوقی اصفهان محکوم علیه آقای شهرام شیشه گر فرزند عباسعلی محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و چهارمیلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/992/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 3/700/800 ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 5/210/000 
ریال به عنوان حق االجرای در حق صندوق دولت، مفاد اجرائیه و مراتب در اجرای 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا محکوم علی��ه از تاریخ درج آگهی ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و 
در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجرای 

احکام شعبه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. 
م الف: 5482                       فانی - مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 283/ت/4 کالسه پرونده: 880794 ح/7 وقت رسیدگی: 89/6/2 – ساعت 10 صبح 
خواهان: غالمعلی راعی دهقی فرزند حسین با وکالت مجید بنکدار  خواندگان: بهنام 
و شیدا دادخواه و توران نام نیک خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخری��ن آگهی ظرف یک م��اه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. 
م الف: 5475               عرفان - مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اصفهان

 آگهی احضار 
284/ت/4 چون آقای تومیک تیموریان فرزند هانری ش��کایتی علیه آقای مس��عود 
ضریع��ی مبنی بر ای��راد صدمه بدنی عمدی مط��رح نموده که پرونده به کالس��ه 
890916 ای��ن دادیاری ثب��ت گردیده. لذا نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باشد حسب ما 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اته��ام خود به این 
 مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود.م الف: 5479                                     دادیاری شعبه اول مرکزی اصفهان  

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8809970351101335 دادنام��ه:  ش��ماره  288/ت/4 
8809980351100510 شماره بایگانی شعبه: 880513 ،1  - آقای محمدجواد حاج 
مومنی خواهان به نشانی شمس آبادی - جنب کوچه باغ جنت - سرپرستی صندوق 
انصار  2 - صندوق قرض الحس��نه انص��ار المجاهدین خواهان با نمایندگی آقای 
محمدجواد حاج مومنی به نشانی شمس آبادی - جنب کوچه باغ جنت - سرپرستی 
صندوق انصار و با نمایندگی آقای زین العابدین احمدی به نش��انی شمس آبادی- 
جنب کوچه باغ جنت -سرپرس��تی صندوق انصار3 - آاقای زین العابدین احمدی 
خواهان به نشانی شمس آبادی - جنب کوچه باغ جنت - سرپرستی صندوق انصار 
4 - آقای مجید ابدال خوانده به نشانی: اصفهان - خیابان محمودآباد - خیابان 16 
- جنب سنگبری معراج خواسته ها: 1 - مطالبه طلب 2 - تأمین خواسته گردشکار: 

دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص صندوق پس انداز و قرض الحس��نه انصار المجاهدین بطرفیت آقای 
مجید ابدال بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک شماره 
798240 - 88/2/30 بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر 
به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خوانده با ابالغ قانون 
وقت در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه و یا بی اعتباری مستندات 
خواهان ابراز نداشته در نتیجه دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به 
مق��ررات م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد 
و یک هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارات تأخیر تأدیه بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرک��زی از تاریخ 88/3/12 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است. 

م الف/ 5481          نصیریان - رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی تغییرات
362/ت/4 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی فرزاد پی سهامی خاص به شماره ثبت 

108 شناسه ملی
10260030169 ب��ه موجب صورت جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
89/4/3 و هیأت مدیره مورخ 89/4/3 ش��رکت ساختمانی فرزاد پی سهامی خاص 

تغییرات به شرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید
1 – آقای داود فدوی و خانم فاطمه قوامی و آقای حسین درخشان به سمت اعضای 

هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
2 – آقای داود فدوی به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه قوامی به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسین درخشان به سمت مدیر عامل و عضو هیأت 

مدیره انتخاب شدند
3 – صاحبان امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

برات، عقود اسالمی با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است
4 – آقای خلیل رزاقی به س��مت بازرس اصلی و آقای عباس درخش��ان به سمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند
5 – روزنامه زاینده رود برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

م الف/ 140                           فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

احضار
366/ت/4 حس��ب گزارش زندان مرکزی اصفهان شکایتی علیه آقای ماهر محمد 
حسن فرزند این محمد مبنی بر غیبت پس از مرخصی مطرح نموده که پرونده به 
کالس��ه 890750 د 7 در ای��ن دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود 
به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
م / الف 5567.                            خسروی - دادیاری شعبه 7 مرکزی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970352200522 دادنام��ه:  ش��ماره  291/ت/4. 
8809980352200514 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880514. خواه��ان: خانم فیروزه 
مهدیان به نشانی شهرکرد خ سعدی غربی دروازه سامان خ دکتر مفتح پ 96 منزل 
شخصی حسین بنی طالبی. خوانده: آقای رسول ساعدی مرغملکی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص دادخواس��ت خانم فیروزه مهدیان فرزند یداله بطرفیت آقای رس��ول 
ساعدی مرغملکی فرزند ابراهیم مبنی بر طالق به لحاظ عسر و حرج ناشی از ترک 
منزل از س��وی زوج و اعتیاد به مواد مخدر، با این توضیح که خواهان حسب سند 
رس��می نکاح به شماره 5099 مورخ 1377/7/9 دفترخانه 109 چهارمحال در عقد 
نکاح خوانده قرار دارد و دارای یک فرزند مشترک به نام علی متولد 1379 می باشند. 
زوجه مدعی گردیده که زوج دارای اعتیاد به مواد مخدر بوده و بالغ بر دو سال است 
که زندگی مشترک را ترک نموده و به مکان نامعلومی رفته که دادگاه در خصوص 
سوابق کیفری زوجه راجع به اعتیاد استعالم نموده که پاسخ حکایت یاز محکومیت 
زوج به پانصد هزار ریال جریمه و ده ضربه ش��الق دارد و در خصوص شناس��ایی 
محل اقامت زوج نیز تحقیق نموده که مثمر ثمر واقع نشده و پدر زوج اظهار داشته 
زوج در هتلی )بدون ذکر نام( در مشهد فعالیت دارد. زوجه شهودی را تعرفه نموده 
که مفاد ش��هادت ایش��ان اجماالً حکایت از اعتیاد و ترک منزل از سوی زوج دارد. 
زوجه همچنین شال ترمه که یکی از اقالم مهریه می باشد را بذل نموده و به لحاظ 
عس��ر و حرج درخواست صدور حکم طالق نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به 
داوری صادر نموده که به لحاظ مجهول المکان بودن زوج به احد از کلینیک های 
مشاور ارجاع گردیده که نظریه کلینیک مزبور مبنی بر عدم امکان سازش می باشد. 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده، مراتب فوق، ادعای خواهان را در خصوص عسر 
و حرج به لحاظ ترک زندگی مشترک و اعتیاد زوج ثابت و مسلم تشخیص و مستنداً 
به مواد 1130 و بند 1 تبصره آن، 1134، 1143 و 1145 قانون مدنی و قانون اصالح 
مقررات راجع به طالق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، ضمن 
قبول بذل صورت گرفته از س��وی زوجه، زوج را مجبور به طالق دادن زوجه و از 
نوع خلعی و بائن می نماید. حضانت طفل مشترک نیز با توجه به مجهول المکان 
ب��ودن زوج، با مادر خواهد ب��ود و در صورت مراجعه پدر، حق مالقات با طفل را 
خواهد داش��ت. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. 
م – الف 5493.  محمدی جرقویه – دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970354400304 دادنام��ه:  ش��ماره  292/ت/4. 
8809980362602337 شماره بایگانی شعبه: 890081 شاکی: خانم اعظم مسجدی 
به نشانی اصفهان خ وحید کوچه مسجد کوچه شهید محمد منتظری بن بست شهید 
کامران ثمری خلج پ 52. متهم: آقای قنبر عامری نیا به نشانی مجهول المکان. اتهام: 
ترک انفاق. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص ش��کایت خان��م اعظم مس��جدی اصفهانی فرزند حس��ین علیه آقای 
قنب��ر عام��ری نیامری فرزند نور محم��د دایر بر ترک انفاق موضوع کیفرخواس��ت 
ص��ادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان با توج��ه به محتویات و مندرجات 
پرونده، تحقیقات به عمل آمده، ش��هادت شهود و س��ایر قرائن و امارات موجود و 
منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم می 
باش��د فلذا به اس��تناد ماده 642 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل چهار ماه 
حب��س محکوم و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ 
واقع��ی قابل واخواه��ی در همی��ن دادگاه و پس از مهلت واخواه��ی ظرف مدت 
 بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد. م – الف 5486  خدابنده – دارس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   8909970351900204 دادنام��ه:  ش��ماره  293/ت/4. 
8809980351901297 شماره بایگانی شعبه: 881356 خواهان: خانم زهرا شیرزاد 
به نشانی خ شیخ طوسی اول کوچه شهید حمزه علی احسانی پ 106. خوانده: آقای 
حسین شیرزاد به نشانی شیخ طوسی اول کوچه شهید حمزه علی احسانی بن بست 
الله پ 233. خواسته: حضانت. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم زهرا شیرزاد فرزند مصطفی بطرفیت آقای حسین شیرزاد 
فرزند مرتضی بخواسته حضانت فرزند مشترک بنام غزل هشت ساله با این توضیح 
که خواهان اظهار داش��ته اس��ت. اینجانب با خوانده ازدواج نموده ام و ثمره ازدواج 
فرزند مش��ترک بنام غزل هش��ت ساله می باش��د و خوانده معتاد بوده و هیچگونه 
مسئولیت زندگی مشترک را نداشته و به همین خاطر صالحیت نگهداری و حضانت 
فرزن��د را ندارد و فرزند نزد من می باش��د دادگاه با عنایت به اینکه خواهان اظهار 
داش��ته است فرزند مذکور در نزد وی می باشد و با توجه به اینکه خوانده مجهول 
المکان است فلذا دعوی خواهان ثابت است مستنداً به ماده 1172 قانون مدنی حکم 
به حضانت طفل توس��ط خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی است 
و ظ��رف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه اس��ت و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م – الف 5487.            شیرانی - رئیس شعبه 19 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970354600065 دادنام��ه:  ش��ماره  294/ت/4. 
8809980358300779 شماره بایگانی شعبه: 880758.شاکی: آقای احمد جعفری با 
وکالت آقای حمیدرضا استادی به نشانی خ شریف واقفی – حد فاصل چهار راه نور 
باران – ملک – روبروی اتحادیه نقاش��ان اصفهان – موسسه حقوقی عدالت – پ 
1113. متهم: خانم سیده مریم موسوی مجهول المکان. اتهام: امتناع از استرداد طفل 
به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

بزه انتسابی خانم سیده مریم موسوی فرزند سید علی اکبر دائر بر امتناع از استرداد 
طفل مشترک جهت مالقات، موضوع شکوائیه آقای احمد جعفری با وکالت آقای 
حمید رضا استادی از توجه به شکوائیه شاکی و تحقیقات به عمل آمده و اقرار صریح 
متهم به ندادن طفل جهت مالقات و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده محرز 
است علیهذا دادگاه در اجرای ماده 632 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز 

قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
م – الف 5485             اعظمی - رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان  

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970354600461 دادنام��ه:  ش��ماره  295/ت/4. 
8809980362701263 شماره بایگانی شعبه: 881305 شاکی: خانم ناهید فیوج به 
نشانی اصفهان جرقویه علیاء – کمال آباد – منزل شخصی محمدرضا فیوج. متهم: 
آقای ابوالفضل خواجه به نشانی مجهول المکان. اتهام: ترک انفاق. گردشکار: دادگاه 
ضمن اعالم ختم دادرسی با استعانت از خدای سبحان بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای دادگاه

بزه انتسابی آقای ابوالفضل خواجه فرزند افراسیاب دائر بر ترک نفقه همسرش خانم 
ناهید فیوج از توجه به شکوائیه شاکیه و تحقیقات به عمل آمده و گواهی گواهان 
و مجهول المکان بودن متهم و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده محرز است 
علیهذا دادگاه در اجرای ماده 642 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل پنج 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل 

واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
م – الف 5484             اعظمی - رئیس دادگاه اطفال شعبه 120و جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره    8909970350600046 دادنام��ه:  ش��ماره  296/ت/4 
8809980350600509 شماره بایگانی شعبه: 880514 خواهان: آقای اصغر مهرابی 
با وکالت آقای مهدی باباش��اهی به نش��انی: اصفهان، خیابان مقداد )آتش س��ابق(، 
نهر فرش��ادی، س��اختمان زیتون، طبقه اول خوانده: آقای مهدی نریمانی به نشانی: 
 اصفهان، ترمینال کاوه، تعاونی ش��ماره 9 کلیش��ادی  خواسته: مطالبه اجور معوقه 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای اصغر مهرابی فرزند علی با وکالت آقای مهدی باباشاهی 
بطرفیت آقای مهدی نریمانی فرزند علی به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دستگاه 
اتوب��وس بنز 302 به ش��ماره انتظامی 439 ل 13 از تاری��خ 87/5/30 لغایت اجرای 
دادنامه به میزان اجرت المس��می از قرار ماهیانه چهارمیلیون و پانصد هزار ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی، از توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و با 
توجه به تصویر مصدق قرارداد عادی اجاره مورخ 85/9/1 فیمابین که به موجب آن 
خودرو یاد شده از ناحیه خواهان به خوانده به عنوان اجاره تحویل شده است و با 
توجه به تصویر مصدق سند قطعی اجاره به شماره 13466 مورخ 79/8/24 دفترخانه 
شماره 370 تهران که موید مالکیت خواهان می باشد و با التفات به نظریه کارشناسی 
که اجرت المثل ماهیانه خودرو موصوف را از تاریخ 87/5/30 ماهیانه چهار میلیون و 
پانصد هزار ریال برآورد نموده و دعوای مطروحه و نظریه یاد شده از هرگونه دفاع 
و اعتراضی از ناحیه خوانده مصون مانده اس��ت دادگاه دعوای مطروحه را از تاریخ 
مورد مطالبه لغایت صدور دادنامه محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 337 
قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 88/200/000 ریال اجرت المثل از تاریخ 87/5/30 لغایت 89/1/18 
از زم��ان صدور رأی و پرداخت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و 
800/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان و نسبت به مازاد مدت 
)ت��ا زمان اجرای دادنامه( به لحاظ عدم حص��ول منافع و مصرف آن در ید خوانده 
دعوا را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوا صادر 
 و اعالم می نماید محکوم له مکلف است پس از صدور رأی مبلغ 744/000 ریال 
ماب��ه التف��اوت هزین��ه دادرس��ی را پرداخ��ت نمای��د رأی ص��ادره غیاب��ی و از 
 تاری��خ اب��الغ ظ��رف مهل��ت بیس��ت روز قاب��ل واخواه��ی در همی��ن دادگاه
 است.  م الف: 5483    محمدی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
315/ت/4. چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی شماره پالک 
3004 فرعی از 25 اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز 
بنام مهدی باقری چیمه و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالک 
در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/5/28 
در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموج��ب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهمرس��انند. ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.  م –الف 311                  شادمان  - رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز  

آگهی فقدان سند مالکیت
344/ت/4.  ورثه علی ش��اطر رجبی فرزند ماشاءاله باستناد دوبرگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رسماً گواهی ش��ده مدعی است که سند مالکیت شش 
دانگ قطعه زمین پانزده قفیزی کوردان پالک شماره33/1365  واقع در نطنز بخش 
9 که در صفحه 459 دفتر 44 امالک ذیل ثبت 5945 بنام علی ش��اطر رجبی فرزند 
ماشاءاله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و در اثر اسباب کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس م���دعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 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 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 
م – الف 314                                 شادمان  - رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

آگهی فقدان سند مالکیت
346/ت/4. خان��م فرانگیز عامری احدی از ورثه رضا عامری رحمت آبادی فرزند 
عبدالوهاب باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهی 
شده و مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه حسین 
آباد پالک 202 اصلی واقع در دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
237 دفتر 123 امالک بنام رضا عامری رحمت آبادی س��ابقه ثبت و س��ند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری صورت نگرفته و در اثر آتش سوزی مفقود 
شده اس��ت، نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده، 
طب��ق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
 یا س��ند معامله ارائه نشود، المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.
 م – الف 136                       عصاری  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره   

آگهی حصر وراثت
365/ ت/ 4 آقای احمد مصلحی بهارانچی دارای شناس��نامه ش��ماره 26 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 1743/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاه بیگم عباسی بهارانچی بشناسنامه 
440 در تاریخ 88/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر 1- اکبر مصلحی بهارانچی به ش ش 
27 فرزند متوفی 2- علی مصلحی بهارانچی به ش ش 639 فرزند متوفی 3- حسین 
مصلحی بهارانچی به ش ش 1390 فرزند متوفی 4- احمد مصلحی بهارانچی به ش 
ش 26 فرزند متوفی 5- عزت مصلحی بهارانچی به ش ش 9 فرزند متوفی 6- ایران 

مصلحی بهارانچی به ش ش 10 فرزند متوفی و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف/ 5568                          رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
361/ت/4 آقای حاج مرتضی ملکی فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 276 سهم 
مشاع از 1440 سهم شش دانگ قنات شیرینه پالک دو واقع در قریه تجره به شماره 
48 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 472 دفتر 30 آب به 
نام آقای مرتضی ملکی فرزند حس��ین ثبت و صادر گردیده و مقدار 47 س��هم آن 
ذیل اس��ناد 58998 و 36369 به غیر انتقال یافته و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و 
معامالت دیگری انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طب��ق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 141                           فدائی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی ابالغ
282/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970350900307 شماره پرونده: 8809980350901003 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 881003 خواهان: آقای هیبت اله صباغی هرندی به نشانی 
اصفهان خیابان جی خیابان تاالر کوچه اسحاق سوم پالک 16 خوانده: آقای ابوالقاسم 
زارع هرندی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با عنایت 
 به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید. 
رأی دادگاه

دعوی خواهان آقای هیبت اله صباغی هرندی به طرفیت خوانده آقای ابوالقاسم زارع 
هرندی بخواسته مطالبه مبلغ دویست و چهل و شش میلیون و سیصد و چهل هزار 
ریال وجه دو فقره چک بانضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی می باشد با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق چک های شماره 108968-87/9/30 به 
مبلغ 121/660/000 ریال و 108969-87/11/15 به مبلغ 124/680/000 ریال هر دو 
عهده بانک ملت شعبه هرند و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به 
وجود اصل چکها در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده آن می باشد و 
با توجه به عدم حضور خوانده وعدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده دادگاه 
دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 5220 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل و شش میلیون 
و سیصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/463/400 ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. 
خسارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
تا زمان اجرا محاس��به می شود. رأی صادرش��ده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر 

خواهی است. 
م الف/ 5491             اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970352900255 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /278
آق��ای  بایگان��ی ش��عبه: 881391 ش��اکی:  8809980358400936 ش��ماره 
محمدحس��ین بختیاری فر با وکالت آقای محمد هادی بختیاری فر به نش��انی 
اصفهان خ چهارباغ  عباسی نبش سید علیخان کوچه بازار میهن طبقه دوم واحد 
1.  متهمی��ن: 1. آقای بهرام پنجه پور 2. خانم مهناز طاهرنیا همگی به نش��انی 
مجه��ول المکان اتهام ه��ا: 1. تحصیل مال از طریق نامش��روع 2. کالهبرداری 
 گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیرمبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام 1- آقای بهرام پنجه پ��ور و 2- خانم مهناز طاهرنیا هر دو فعاًل 
مجهول المکان دائر به مشارکت در تحصیل وجه به مبلغ سی میلیون ریال در تاریخ 
86/6/1 از طریق فاقد مش��روعیت قانونی )فروش امتی��از وام بدون مجوز قانونی( 
موضوع ش��کایت آقای محمد حسین بختیاری فر فرزند حاجی بابا با وکالت آقای 
محمد هادی بختیاری فر از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره و محتویات پرونده 
و تحقیقات به عمل آمده و گزارش��ات مأمورین انتظامی و مدارک عادی اس��تنادی 
شاکی منتسب به متهمین و سایر قرائن وامارات مضبوط در پرونده از جمله متواری 
بودن متهمین وعدم حضور آنان در هیچ یک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود 
با وصف ابالغ قانونی، ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحیه مش��ارالیهما محرز بوده دادگاه 
 باس��تناد ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس وکالهبرداری
مصوب 1367 عالوه بر الزام نامبردگان به رد مبلغ تحصیل شده به شاکی هریک از 

آنان را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و  
 ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.
 م ال��ف/ 5490            حاج��ی زاده- رئی��س ش��عبه 103 دادگاه عموم��ی جزائی 

اصفهان
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بعض��ي از گون��ه ه��اي این گی��اه را در مناط��ق معتدل س��رد، مي توان 
 کاش��ت، ول��ي برخي دیگر را زمس��تانها در گلخانه س��رد باید نگهداري 

کرد.  
ریش��ه اش س��اقه هاي زیر زمیني )ریزوم( و س��اقه ه��اي هوایي آن بند 
 بند اس��ت ک��ه چندین متر بلند مي ش��ود. برگهایش باری��ک و نوک تیز

است.
خیزران )بامبو(، را مي توان در نارنجس��تان کاشت یا آنکه در صندوقهاي 
بزرگ چوبي کاش��ته، زمس��تان آنها را در گلخانه سرد یا نارنجستان برده 
 به محض اینکه هوا مس��اعد ش��د آنها را بیرون آورده در نقاط مناس��ب 

چمن زار بکارند. 
بوته خیزران که در نواحي گرمسیر تا 40 متر قد مي کشد در آن مناطق جنگلهاي 
 عظیمي را تشکیل مي دهد. پس از چند سال که خیزران گل داده و میوه کرد، 
بوته اش خش��کیده و بوته هاي جدیدي از پاجوش��هاي ریش��ه، به جاي 

آن مي روید.
جوانه تازه، مغز و میوه هاي رس��یده این گیاه، خوراکي اس��ت و از چوب 
آن براي عصا و انواع صندلي و میز استفاده مي کنند. از بامبو، محصوالتي 
 دیگ��ر نظیر ش��کالت خوري، می��وه خوري، لوس��تر، کاله��ک آباژور 
 و ان��واع دیگ��ري از وس��ایل مصرف��ي در اندازه ه��اي مختل��ف تولی��د 

مي شود.
تکثیر: براي زیاد کردن خیزران، بهار ریش��ه ه��اي زیادي را گرفته جاي 

دیگر مي کارند.

نتایج تحقیقات جدید نش��ان م��ي دهد که والدین مقتدر، نوجوان��ان و فرزندان خود را به 
انتخاب رژیم غذایي س��الم تر هدایت مي کنند. به گزارش س��المت نیوز، نتایج تحقیقات 
 جدید محققان دانش��گاه مینس��وتاي آمریکا نش��ان مي دهد که والدین مقتدر با قوانین و 
چارچ��وب هاي مش��خص و انتظارات معین، فرزن��دان خود را به انتخ��اب رژیم غذایي 
س��الم تر هدای��ت مي کنند. این گروه از محققان، با انجام تحقی��ق از دو گروه از نوجوانان 
ش��امل 1608 دانش آموز مدرس��ه راهنمایي و 3074 دانش آموز دبیرس��تاني موس��وم به 
خ��وردن بین نوجوان��ان)ETA(، به عادت هاي غذایي آنها، ش��یوه تربیتي والدینش��ان و 
دیگ��ر فاکتورهاي اجتماع��ي و اقتصادي پرداخت��ه و به این نتیجه رس��یدند که فرزنداني 
که تحت تربیت والدین مقتدر هس��تند، به مراتب بیش��تر از والدین مس��تبد، آسان گیر و 
 مس��امحه کار، رژی��م غذایي س��الم انتخاب مي کنند و غذاهاي س��الم ت��ري نیز مصرف 
مي کنند. این در حالي است که نتایج این تحقیق تنها در مورد روابط مادران با پسران و پدران 

با دختران، صدق مي کند.

رئیس مرکز پزش��کي حج و زیارت جمعیت هالل احمر از خطر س��قط 
جنین در زنان باردار مش��رف ش��ده ب��ه عمره مفرده، در 2 ماه تابس��تان 

امسال، به دلیل گرماي بسیار باالي عربستان خبر داد.
به گزارش سالمت نیوز، محمد تقي حلي ساز، اظهار داشت: هر سال به دلیل 
 گرماي باالي کشور عربستان، زنان باردار دچار مشکالت بسیاري مي شوند ولي

  امس��ال گرماي ش��هرهاي مکه مکرمه و مدینه منوره، ش��دیدتر اس��ت 
 و خط��ر س��قط جنی��ن تهدید بیش��تري، براي زن��ان باردار محس��وب 

مي شود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه هی��چ خط��ري حج��اج را از باب��ت ابتال به 
بیم��اري آنفلوآن��زاي ن��وع A تهدید نمي کن��د، گفت: براس��اس اعالم 
مس��ئوالن وزارت بهداش��ت عربس��تان س��عودي، حج��اج احتی��اج به 
اس��تفاده از واکس��ن آنفلوآن��زاي ن��وع A ندارن��د ول��ي هی��چ ابالغي 
 ب��ه مرک��ز پزش��کي ح��ج و زی��ارت هالل احم��ر در ای��ران نش��ده 

است. 
حلي س��از گفت: تزریق واکس��ن مننژیت و دیگر واکسن هاي مورد نیاز 
 براي عزیمت به کش��ور عربس��تان باید طبق روال س��ابق صورت پذیرد 
گون��ه  هی��چ  کش��ورمان  زوار  ورود  در  عربس��تاني  مس��ئوالن   ول��ي 

س��ختگیري از بابت 
واکس��ن  تزری��ق 
 A نوع   آنفلوان��زاي 

نمي کنند. 
خاطرنش��ان  وي 
ایران��ي   21 ک��رد: 
در مناس��ک عم��ره 
مفرده امسال به دلیل 
سکته  سن،  کهولت 
قلب��ي و ی��ک مورد 
 سانحه تصادف فوت 

کرده اند.

جوان و خانواده

سپیده نصر اصفهانی
اون وقتای��ی ک��ه می گن بچ��ه این کارو 
نکن، این روش زندگی درست نیست و 
راه ب��ه جایی نمیبره، اون غروری که توی 
وجودمون گوش فلک رو کر کرده اجازه 
نم��ی ده حتی یه ک��م، در حد چند دقیقه 
فکر کنیم ببینیم آیا واقعاً مسیر زندگیمونو 
درس��ت انتخاب کردیم یا نه... مرجان 27 
س��اله همونطور که پشیمونی و حسرت 
در چه��رش بیداد می کنه با یه آه عمیق از 
ته دل می گه: موقعی که تمام وقت واقعًا 
گرانبه��ای خ��ودم رو روی هر کاری می 
ذاش��تم جز یه زندگی آدم وار و درس��ت 
حس��ابی، هیچ حرفی برام ج��ای فکر و 
 تأمل نداش��ت. چنان در زندگی مس��خره 
 خ��ودم غ��رق ش��ده ب��ودم ک��ه چیزی 

نمی فهمیدم و نمی خواستم که بفهمم. 
درس  مث��الً  و  رفت��م  م��ی  دانش��گاه 

 

می خوندم اما هیچوقت نشد که حتی سر 
یکی از کالس��ام تمام وقت حاضر بشم... 
صبح تا ش��ب با دوس��ت و رفیق و دور 
خیابون! شب هم، به مهمونی و شب نشینی 
تا صبح... وقتی دو س��ه ترم پشت سر هم 
مشروط شدم و دانشگاه حکم اخراجم رو 
داد دستم دیگه همون یه خرده مسئولیتی 
هم که قبالً احساس می کردم تموم شد و 
من موندم و دنیای عجیب و فاسدی که با 
دوستام واسه خودم ساخته بودم... حرفای 
مادرم، حرص خوردن های پدرم، دلسوزی 
های خواهر بزرگترم هیچکدوم نتونست 
منو سر عقل بیاره... بعد از اخراج از دانشگاه 

وضعم خیلی بدتر از قبل شده بود.
 اصالً خونه نبودم و از حال و روز خونوادم 
هیچ خبری نداشتم. یادمه که یه رکعت نماز 
هم نمی خوندم و اصالً نمی دونس��تم هر 
نمازی چند رکعت هست!!! خوب به یاد 
دارم چقدر مادرم سر این موضوع ناراحت 
بود و از هر طریقی وارد می شد تا منو حتی 
کمی به دین و تعهدات پایبند کنه، ولی... 

دیگه اونقدر توی خودم و دنیای مجازی 
که واسه خودم ساخته بودم غرق شده بودم 
که گاهی خودم هم خس��ته می شدم و به 
حال خودم گریه می کردم، ولی هیچوقت 
اونقدر توی وج��ودم اراده پیدا نمی کردم 
که بتونم مسیرم رو عوض کنم و زندگیمو 
دریاب��م... اون روز وقتی دوس��تم واس��ه 
مهمونی ش��ب، خونه یکی از فامیالشون 
دعوتم کرد، برعکس همیشه اصالً حس 
خوبی نداش��تم، ولی در جواب  اصرارش 

سکوت کردم. 
آخرای ش��ب وقتی می خواستم از خونه 
بزنم بیرون مادرم با چادر نماز جلوم ظاهر 
شد و بدون حرف فقط نگام کرد... خودمو 
واسه هر حرفی و حتی داد و بیداد هم آماده 
کرده بودم ولی نگاه قش��نگ و مهربونش 
ک��ه با هزار حرف نگفت��ه همراه بود فقط 
 باعث شد س��رمو پایین بندازم و سکوت 
کن��م... اوم��د جل��و، کیفم��و از دس��تم 
گرفت منو نش��وند، رو به روم نشس��ت 
و گف��ت: مرجان امش��ب از خونه بیرون 
 نرو... خیلی دلم ش��ور میزنه س��رمو باال 
کردم اعتراض کنم که دستمو گرفت و گفت 
خواهش می کنم... امشب دلم آروم نیست... 
فقط همین یه بارو به حرف من گوش کن! 
 نمی دونم چرا ولی ب��دون حرف و آروم 
برگشتم، به اتاقم و از رفتن منصرف شدم.

 اما نیم س��اعت بعد، که دوس��تم تماس 
گرفت و ب��ه رفتن تحریکم ک��رد، دیگه 
چیزی نفهمیدم... درست یه موقعی سرمو 
باال گرفت��م و به خودم اومدم که مهمونی 
اون ش��ب، به بدتری��ن اتف��اق زندگیم، 
تبدیل ش��ده بود! پلیس از برگ��زاری اون 
مهمونی باخبر ش��ده و بعد از ریختن تو 
 اون خونه همه ما رو گرفتن و بازداش��ت 
کردن... از اون ماجرا چند س��ال می گذره 
ولی مهر سابقه دار بودنی که روی پیشونی 
 من خورد، واس��ه همیش��ه غیرقابل پاک 

شدنه...

خیزران ) بامبو(بی قیدی!
BAMBOUSA

نقش مؤثر والدین مقتدر، در انتخاب رژیم 
غذایي سالم فرزندان

تهدید خطر سقط جنین، زنان باردار 
در عمره مفرده، تابستان امسال 

 جاده خاکی

سازمان ملی جوانان در تازه ترین آمار خود که اخیراً 
منتش��ر ش��ده ازدواج را چهارمین اولویت جوانان 
اعالم کرده اس��ت. براس��اس نتایج بررس��ی های 
معاونت مطالعات و تحقیقات این سازمان، موضوع 
ازدواج با 9 درصد اهمیت، در رده چهارم مهمترین 
نگرانی ه��ای جوانان ایرانی قرار دارد. این در حالی 
اس��ت که اشتغال مناس��ب با 28، مس��ائل مالی و 
اقتصادی با 22 و مس��ائل تحصیلی و کنکور با 17 
درص��د اهمیت در ص��در فهرس��ت دغدغه های 
جوانان جای دارند. ضمن اینکه تنها هفت درصد از 
 جوانان ازدواج را به عنوان بزرگ ترین هدف خود 
برش��مرده اند. معموالً در تحلیل ه��ای آماری که 
از تأخی��ر ازدواج یا افزایش تجرد در کش��ور ارائه 
می ش��ود با فرض ق��رار دادن ازدواج به عنوان یک 
دغدغه اصلی و اولویت نخس��ت جوانان، عواملی 
مثل بیکاری و اشتغال، مسائل مالی، مسکن، طوالنی 
شدن زمان تحصیل و یا افزایش تجمالت و باال بودن 
هزینه ازدواج را به عن��وان دالیل قطعی این تأخیر 
معرفی می کنند و همواره در انواع گزارشهای خبری 
چه در صدا و سیما و چه در مطبوعات بر آنها تکرار 
و تأکید می شود. بدیهی است بخشی از مشکالت 
ازدواج در جامعه کنونی ما ریشه در همین نواقص 
و کمبوده��ا دارد اما محدود کردن عوامل این پدیده 
اجتماعی به برخی دالیل معین و کلیشه ای از منظر 
جامعه شناسی نوعی تقلیل گرایی محسوب می شود 
که مانع از شناخت همه جانبه و علمی از این بحران 
و به عبارت درس��ت تر مس��أله اجتماعی- فردی 
ش��ده که بالطبع دس��تیابی به راه حلهای مؤثر برای 
ب��رون رفت از این وضعی��ت را نیز دچار چالش و 
محدودیت می کند. تأخیر در ازدواج در میان جوانان 
ایرانی صرفاً یک معضل اقتصادی- اجتماعی نیست 
و بخش��ی از عل��ل آن را باید در تحوالت فرهنگی 
و تغییر در س��بک زندگی جستجو کرد. به عبارت 
دیگر تأخیر ازدواج تنها مش��کالت سخت افزاری 
ن��دارد و دالیل نرم افزاری نیز در آن دخیل اس��ت. 
 چه بس��یار جوانانی ک��ه از کمبودها و محدویتهای
فوق الذکر برخوردار نیس��تند اما تن به ازدواج نمی 
دهند. افزایش آمار تجرد در دهه اخیر گواه کوچکی 
بر این مدعاس��ت. در این یاداش��ت سعی می شود 
برخی از این عوامل فرهنگی و غیر کلیشه ای بیان 
شود که توجه کمتری به آن شده و یا تأثیر آن در این 
مسأله، دست کم گرفته شده است اما هرچه جلوتر 
می رویم نقش این عوامل پر رنگ تر می ش��ود و 
نمی توان آن را نادیده گرفت و ساده انگارانه از کنار 

آن گذشت.
تحول در ارتباطات انسانی: در یک دهه گذشته 
شاهد توسعه روزافزون ارتباطات و تکنولوژی های 
نوین ارتباطی در کش��ورمان هستیم که بنا به تقدیر 
جهانی، این امر تأثیرات ژرفی در مناسبتهای انسانی 
و اجتماعی ما گذاشته و نظام فرهنگی ما را به شدت 
دگرگون کرده است. گسترش تلفن همراه، اینترنت، 
ماهواره و دیگر وس��ایل ارتباط جمعی و بس��ط آن 
در اقصی نقاط کش��ور، به شکل گیری یک جامعه 
شبکه ای انجامیده اس��ت که در آن انسان ها بیش 
از گذشته، به هم نزدیک شده اند و دامنه ارتباطات 
انسانی گسترش یافته اس��ت. این مسأله در روابط 
دختران و پسران در جامعه ما نیز تأثیر گذاشته و آن 
را تسهیل کرده است. اگرچه در فرهنگ ما این ارتباط 
با مخالفت ها و موانع زیادی روبه رو اس��ت اما به 
قول مک لوهان، رسانه همان پیام است و مناسبتهای 
فرهنگی و انسانی پیرامون ان نیز به تدریج در جامعه 
شکل گرفته و گسترش می یابد. به واسطه این شکل 
جدید از ارتباطات، در جامعه ما برخی محدودیتهای 
فرهنگی که در گذش��ته در این رابطه وجود داشته، 
برداشته شد و دو جنس مخالف از فرصت و امکان 
بیشتری، برای ارتباط با یکدیگر برخوردار شدند. این 
مس��أله به ویژه از طریق اینترنت، چت کردن، فیس 
بوک و امکانات تکنولوژیکی دیگر عمق بیش��تری 
گرف��ت به طوری که طبق برخی از تحقیقات انجام 
شده 2 درصد ازدواج ها در کشور ما ازدواج اینترنتی 
است. اما سرانجام همه کسانی که از طریق این ارتباط 
مجازی با یکدیگر آشنا می شوند به ازدواج ختم نمی 
شود و در حد دوستی حتی بدون اینکه همدیگر را 
بشناسند یا دیده باشند باقی می ماند. این امر به لحاظ 
روانشناس��ی بخشی از نیازهای عاطفی دو طرف را 
رفع و تا حدودی عط��ش ارتباط با جنس مخالف 
را تعدیل می کند. اگر بپذیریم که یکی از انگیزه ها 
و نیازه��ای مهمی که منجر ب��ه ازدواج و یا تصمیم 
به ازدواج می شود پاسخ به حس تنهایی و نیازهای 
عاطفی اس��ت با رفع بخش��ی از این نیاز به واسطه 
همین روابط مجازی، انگیزه به ازدواج نیز تا حدودی 
کاهش می یابد. از سوی دیگر در رهگذر این روابط 
ش��ناخت دو طرف از ویژگیها و خصلتهای جنس 
مخالف بیشتر می ش��ود و موجب نوعی احتیاط و 
محافظه کاری در انتخاب همس��ر در آنها می شود. 
در همین راستا نیز می توان به جایگزین شدن روابط 
مجازی با خطر ریسک پذیری کمتر به جای روابط 
واقعی با ریس��ک باال اش��اره کرد که در دراز مدت 
ب��ه تأخیر در ازدواج دام��ن می زند و آن را تقویت 

می کند.
تغییر در س��بک زندگی: بسط مدرنیته در 150 سال 
اخیر تنها به مدرنیزاسیون و متجدد شدن در کشور 
ما ختم نش��د و به تدریج محتوای فرهنگی و شیوه 
زیست غربی نیز در تار و پود نظام اجتماعی ایرانیان 
رخنه کرد و با گسترش شهرنشینی، فرهنگ جامعه 

نیز پوست انداخت و متحول شد. 
تاریخ تحوالت اجتماعی در ایران نش��ان می دهد 
که مهمترین و ش��اید نخستین نهادی که کانون این 
دگردیس��ی قرار گرفت خانواده بود. در مس��یر این 
تح��ول خانواده های گس��ترده و س��نتی به تدریج 
به خانواده های هس��ته ای و مدرنی بدل شدند که 
التزامی به رعایت برخی از سنن گذشته نداشتند. از 
جمله مهمترین این سنت ها، که دستخوش تغییر شد 
ازدواج بود که با جلو رفتن زمان، همواره ش��کل و 
ش��مایل جدیدی، به خود گرفت و حتی فلسفه آن 

تغییر کرد. هرچقدر که به طبقه متوسط به باال نزدیک 
می شویم دامنه این تغییرات، بیشتر می شود و قالبی 
مدرن تر به خود می گیرد. تغییر س��بک زندگی در 
این فرایند البته تحت تأثیر مسائل مختلفی از جمله 
اش��تغال و تحصیل بود که به مرور، ابعاد تازه تری 
پیدا کرد و اساساً تلقی و نگرش راجع به آن، فارغ از 
مسائل مالی و تحصیلی، عوض شد. این تغییر ابتدا با 
تأخیر در زمان ازدواج شروع شد و امروزه به تغییر 
درباره ماهیت و کارکرد آن رس��ید، بدین معنی که 
ش��کل خطی و کلیشه ای ازدواج که مثاًل با رسیدن 
دختر به س��ن بلوغ و پایان س��ربازی، برای پسرها 
ترسیم می ش��د، تغییر کرد و نوعی ساختارشکنی 
ک��ه جزو ذات مدرنیته ب��ود در این حیطه نیز اتفاق 
افتاد و س��ر باز کرد. ادامه تحصیل و کار مناسب تا 
یک زمانی بهانه ای برای تاخیر ازدواج بود اما امروز 
شاهد سربرآوردن نگرش و دیدگاهی هستیم که به 
ازدواج در زندگی معتقد نیست و آن را مانع استقالل 
و آزادی انس��ان می داند. البته این رویکرد بیشتر در 
طبقه مرفه و باالی جامعه وجود داش��ت اما امروزه 
ب��ه دیگر طبق��ات اجتماعی نیز تس��ری یافته و در 
طبقات متوسط و حتی فرودست جامعه نیز مشاهده 
می شود. از این منظر دو دیدگاه عمده در میان نسل 
جدید به چشم می خورد عده ای که به کل با ازدواج 
مخالف بوده و به تجرد اصالت می دهند و ازدواج 
را یک سنت کلیشه ای و غیرعقالنی تفسیر می کنند 
ک��ه مانع بزرگی در راه رش��د و ترقی فردی آنها به 
حس��اب می آید و گروه دوم ب��ر این باورند که در 
دوران جوانی دست کم تا سی سال فرد باید آزادانه 
به تجربه و لذت بردن از زندگی بپردازد و بعد از رفع 
نیازها و به اصطالح جوانی کردن زیر بار مسئولیت 
تشکیل خانواده برود. در کنار این نگرش البته دیدگاه 
دیگری هم وجود داشت که ازدواج را اولویت اول 
ازدواج نمی دانست و انگیزه های دیگری مثل ادامه 
تحصیل یا پیدا کردن یک شغل پردرآمد را بر ازدواج 
مقدم دانس��تند و در واقع در ه��رم و برنامه زندگی 
ها، اولویت ها جابه جا ش��دند. بسیاری از این افراد 
تحصیالت و شغل خوب را نه مقدمه و ابزاری برای 
ی��ک ازدواج موفق که خ��ود آنها را به عنوان هدف 
و آرزوی خ��ود برگزیدند. ب��ه عبارت دیگر امروزه 
ش��اهد یک نوع مدل جدیدی از زندگی هستم که 
وزن و جایگاه ازدواج در آن تنزل پیدا کرده و منزلت 
گذش��ته را ندارد. در واقع تأخیر در ازدواج یا مجرد 
بودن نه از سر اجبار یا استیصال، بلکه به عنوان یک 
ارزش و ضرورت عقالنی مورد پذیرش قرار گرفت. 
در حاضر تعداد افرادی که در حین داش��تن شرایط 
ازدواج، تن به ای��ن کار نمی دهند، در حال حاضر 
افزایش اس��ت. پیچیدگی زندگی م��درن و افزایش 
مطالبات انسان امروزی از آن، آنقدر عمیق و پردامنه 

است که گاهی ازدواج در میان آنها گم می شود.
تاخیر در بلوغ عاطفی- روانی: همزمان با کوچک 
ش��دن نهاد خانواده و تغیی��ر کارکردهای آن، فرزند 
س��االری در خانواده های ایرانی، ش��کل گرفت و 
والدین آرزوهای دست نیافته خود را در فرزندانشان 
جستجو می کردند. این مسأله موجب شد تا بهترین 
شرایط را برای بچه هایشان فراهم کنند تا آنها فقط 
به درس و مشق خود بپردازند و از این طریق آینده 
خود را تضمین کنند. بنابراین اکثر جوانان امروز تا 
سنین 24-25 سالگی، به تحصیل مشغول هستند و 
اکثر آنها زندگی اجتماعی را فراتر از کالس و مدرسه 
و دانشگاه تجربه نمی کنند. در حالی که والدین آنها 
از س��نین نوجوانی وارد بازار کار ش��دند و فراز و 
نشیب های زندگی را تجربه کرده اند. به دلیل همین 
تأخیر در ورود بازار کار و تجربه عملی زندگی نسل 
جدید نس��بت به نسل گذشته اگرچه کم هوش تر 

نیست اما کم تجربه تر است. 
بدیهی اس��ت این فاصله اجب��اری و تاریخی بلوغ 
عاطفی و روانی نس��ل جدید را به تأخیر می اندازد 
به طوری که مثاًل یک دختر 20 ساله یا حتی پسر 25 
ساله همچنان به خانواده و والدین خود وابستگی دارد 
و آمادگی و استقالل روانی آن را پیدا نکرده است که 
مستقل شود. امروزه شاهد هستیم که فرزندان به ویژه 
دختران بعد از ازدواج نیز همچنان وابستگی خود را 
به خصوص به مادر رها نکرده اند و بیش از انکه به 
همسر خود تکیه کنند به والدینشان رجوع می کنند. 
در واقع یکی از دالیل مهم تأخیر ازدواج جوانان را 

باید در روانشناسی نسل جدید جستجو کرد.
رواج بی اعتمادی اجتماع��ی: همه اجزاء و عناصر 
اجتماعی به هم وابسته اند و بر روی یکدیگر تأثیر 
می گذارن��د. ماهیت جامعه همان مصداق س��خن 
سعدی است که بنی آدم اعضای یکدیگرند. برهمین 
اساس گس��ترش بی اعتمادی و دورویی در روابط 
اقتصادی و گس��ترش انواع بزهکاری های اخالقی 
در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی 
هم تسری یافته و اساس��اً کیفیت ارتباط با دیگران 
را دچار ش��ک و تزلزل کرده است. افزایش اعتیاد، 
فریبکاری و کالهب��رداری و تجربیات تلخ دیگران 
 در ای��ن م��وارد که ه��ر روزه در صفح��ه حوادث 
روزنامه ها منتش��ر می ش��ود، در کنار توسعه کمی 

شهرنش��یتی و افزایش جمعیت ک��ه آدمها را با هم 
بیگانه کرده اس��ت، موجب بی اعتمادی و حداقل 
دیراعتمادی افراد به یکدیگر می شود که نقطه عطف 
و حساس این مسأله در ازدواج و وصلت با دیگری 
خود را نش��ان می دهد. چه بس��یار شکست های 
عاطفی و زناش��ویی که به واس��طه اعتماد کاذب و 
خوشبینانه به دیگری رخ می دهد که تنها گوشه ای 
از آن از طریق رسانه ها منتشر می شود، بدیهی است 
هرچقدر اعتماد میان افراد جامعه بیشتر باشد ریسک 
ازدواج باالتر می رود و افراد محتاط تر از پیش اقدام 
به این کار می کنند. البته این مس��أله، در شهرهای 
بزرگ��ی مثل تهران به دالی��ل جمعیتی و فرهنگی، 
بیش��تر به چش��م می خورد و در شهرستانها شیوع 
کمت��ری دارد. لذا یکی از دالیل مهم تأخیر ازدواج، 
به ویژه در شهرهای بزرگ، همین عدم اعتماد متقابل 
و شناخت کم طرفین نسبت به یکدیگر است. این 
مسأله از سوی دیگر نتایج مثبتی هم دارد و ازدواج 
را با ض��رورت تحقیق و انتخ��اب آگاهانه، عجین 
و از آس��یب های احتمالی پیش��گیری می کند. به 
همین دلیل، امروز »سالم بودن« به لحاظ اخالقی و 
انس��انی، بار دیگر منزلت از دست رفته خود را در 
انتخاب همسر باز یافته و بر معیارهای مالی رجحان 

می یابد.
ــش  ــان: نق ــالت زن ــی و تحصی ــش آگاه افزای
تحصیالت و افزایش آگاهی زنان نس��بت به حق و 
حق��وق خویش بر تأخی��ر در ازدواج را از دو منظر 
می توان بررس��ی کرد. یکی اینکه تحصیالت زنان 
باعث ش��ده تا آنان نسبت به مطالبات قانونی خود، 
آگاهی بیشتری پیدا کنند و تن به هر ازدواجی ندهند 
که مجبور باشند یک عمر ظلم و زور را تجربه کنند 
و از طریق این شناخت، باعث شده تا گاهی سقف 
آرزوهای آنان فراتر از ازدواج و ش��وهر کردن قرار 
بگیرد و حت��ی ادامه تحصیل در اولویت باالتری از 
ازدواج جای بگیرد. اگرچه این مسأله از سوی زنان 
منجر ب��ه تأخیر در ازدواج می ش��ود اما از انجا که 
ازدواج یک معامله دو طرفه اس��ت، دامن مردان را 
 نیز می گیرد و دست کم، شانس انتخاب آنها را کمتر 
می کند. امروزه حتی شاهد رواج برخی تفکرات تند 
فمینیستی هس��تیم که ازدواج را برای زنان تن دادن 
به سلطه مردانه قلمداد می کند و تجرد را به عنوان 
مبارزه و مقاومت، در براب��ر این نابرابری، فضیلت 
می بخشد. در گذشته به دلیل پر رنگ بودن برخی 
باورها و هنجارهای سنتی، فرصت فعالیت اجتماعی 
زنان کم بود و آنان برای رهایی از محدودیت خانه 
پدری تمایل بیشتری به ازدواج داشتند اما امروزه با 
گسترش فعالیت های اجتماعی زنان، دیگر شوهر 
ک��ردن بهانه ای برای رهای��ی از این محدودیت ها 
و کس��ب استقالل نیست و چه بس��ا برخی تجرد 
را ش��رایط آزادانه تر و مس��تقل تری برای زندگی 

می دانند.
ــخن پایانی: به هرحال تأخی��ر در ازدواج را که   س
ک��م کم در حال تبدیل ش��دن، به ی��ک مد و امتیاز 
اجتماعی اس��ت نمی توان رد کرد و نادیده گرفت 
اما نباید آن را صرفاً به محدودیت های اقتصادی و 
مالی نس��بت دهیم. همانطوری که مسائل فرهنگی 
و روانش��ناختی نیز در شکل گیری این پدیده مؤثر 
اس��ت و روز به روز نیز ب��ر عمق و دامنه آن افزوده 
می ش��ود. اما ی��ک نکته ظریف و مه��م در ارتباط 
با این مس��أله را نمی ت��وان نایده گرفت و کوچک 
شمرد. اگر تأخیر و باال رفتن سن ازدواج می تواند 
عواقب و آسیب های روانی- اجتماعی متعددی را 
به همراه داشته باشد قطعاً شتاب زدگی در این مسأله 
و ازدواج زودرس نیز می تواند سالمت فرد و جامعه 
را تهدید کند. تازه ترین مطالعات در امریکا نش��ان 
داده اس��ت که درصد قابل توجه��ی از جوانان اهل 
خالف، همان هایی بوده اند که در سنین پایین، کمتر 
از 20 س��الگی، ازدواج کرده اند. این مطالعه روی 9 
هزار و 800 جوان، دختر و پس��ر، خالف کار انجام 
شده؛ افرادی که سابقه فرار، دستگیری، وارد شدن در 
درگیری های فیزیکی و ایجاد اختالل در مدرسه و 
دانشگاه داشته اند. نیمی از این دختران و 38 درصد 
از این پسران، در سن نوجوانی ازدواج کرده بودند. 
با بررس��ی اطالعات به دس��ت آمده در هر کدام از 
م��وارد خالف کاری، نش��ان داد که غیر از مصرف 
م��واد مخدر و الکل، در بقیه م��وارد، خالف کاری 
با ازدواج در س��ن کم، رابطه مستقیم دارد. به عنوان 
مثال، این مطالعه نشان داد که 56 درصد از دخترانی 
 که در جوانی درگیری های فیزیکی و پرخاشگری 
داش��ته ان��د، در نوجوانی ازدواج ک��رده اند؛ این در 
حالی اس��ت که این آمار در بین س��ایر دختران، 49 
درصد بوده اس��ت. به نظر می رس��د تنها تفسیر از 
این نتایج آن باش��د که نوجوانانی که زودتر از زمان 
 الزم و وقتی که ب��ه بلوغ کامل عاطفی و اجتماعی 
رس��یده اند، ازدواج می کنند، بیشتر دچار اختالف 
و مشکل با جامعه پیرامون شان می شوند. بنابراین 
افراط و تفریط در این مسأله، به اندازه هم، می تواند 
 مض��ر باش��د و تع��ادل اجتماع��ی و روان��ی را از 

بین ببرد.

بررسی علل تأخیر در ازدواج

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: کودکان چاق به دلیل 
محرومی��ت از فعالیت اجتماعی، عدم ارتباط مناس��ب با همس��االن و عدم ش��رکت 
 در فعالی��ت های بدن��ی، دچار افس��ردگی، اضطراب و اخت��الالت عصبی و روانی 

می شوند. 
دکتر ناصر کالنتری، در گفتگو با س��المت نیوز، اظهار داشت: یکی از عادات مادران 
جوان اجبار به خوراندن مواد غذایی به کودکان باالی 3 سال است که باعث پرخوری 

و چاقی ناخودآگاه و عوارض گوناگون، در کودکان می شود. 
وی اف��زود: ناآگاهی از وضع و روحیه ک��ودک و به دنبال آن خوراندن بیش از نیاز، 
در رابط��ه میان مادر و کودک، ایجاد اختالل و ش��کاف می کن��د که خطرات زیادی 
 را ب��ه هم��راه دارد، انرژی دریافت��ی اضافه به صورت چربی در ب��دن کودک ذخیره 
 می ش��ود و ب��ا بزرگ ش��دن ب��دن، می��زان و مق��دار چرب��ی دریافتی نی��ز افزایش 
 م��ی یاب��د و روزان��ه به ای��ن مقدار افزوده و به مش��کل س��المت همگان��ی تبدیل 

می شود. 
 ای��ن متخص��ص تغذی��ه، تصری��ح ک��رد: در س��ال ه��ای گذش��ته ب��ا مش��کل 
ک��م خونی کودکان مواجه بودیم ک��ه با درمان آن به طور همزم��ان با چاقی مواجه 

شده ایم. 
وی ادامه داد: چاقی در س��نین کودکی ماندگار اس��ت و ح��دود 30 درصد کودکان 
چاق در نوجوانی و بیش از 70 درصد نوجوانان چاق در بزرگسالی، با معضل چاقی 

مواجه خواهند بود.
ای��ن متخص��ص تغذیه اظهار داش��ت: افراد چ��اق در معرض دیابت، فش��ار خون 
ب��اال، بیم��اری های قلبی و عروقی، س��نگ کیس��ه صفرا، وقفه تنفس��ی در خواب، 
 اخت��الالت هورمون��ی و بیم��اری ه��ای مزم��ن، از جمله انواع س��رطان ه��ا قرار 

دارند. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه، دختران چ��اق دچار بل��وغ زودرس و پس��ران دیر ب��ه بلوغ 
می رس��ند و از رش��د جس��می و قدی باز می مانند، افزود: چاقی از معضالت دنیای 
 متم��دن امروزی اس��ت که به دلیل بازی های کامپیوت��ری و خوردن تنقالت افزایش 

یافته است. 
این متخصص تغذیه گفت: با گسترش فرهنگ استفاده از فست فودها و روغن جامد 
باید در انتظار معضل چاقی در کشور و آینده باشیم که قشر گسترده ای را با بیماری های 
قلبی و عروقی مواجه می کند. کالنتری اظهار داشت:»بر اساس تحقیقات انجام شده 
60 درص��د زنان خانه دار تهرانی، دچار اضافه وزن و چاقی هس��تند و این به معنای 
تغییر الگ��وی غذایی در خانواده 
اس��ت و از ای��ن پس ب��ه جای 
پیشگیری، باید نگران هزینه های 
باشیم.  مزمن  بیماری های  درمان 
اش��تهای  ک��رد:  تصری��ح   وی 
ک��ودکان در 2 س��الگی کاهش 
می یابد و تنها 2 کیلو وزن اضافه 
می کنن��د و مادران جوان نباید به 
خاطر غذا خوردن کودکان دچار 
 استرس ش��ده و به زور متوسل 

شوند.والدین باید از این عادت بد غذایی اجتناب کنند.

چاقی؛ باعث بلوغ زودرس دختران و بلوغ 
دیررس پسران می شود

گلخند

 نقطه

مواد الزم :
تن ماهی: یک قوطی

کرفس خرد شده: یک فنجان
مغز کاهوی خرد شده: یک فنجان

سس مایونز: 3 قاشق سوپخوری
سیب زمینی استانبولی آب پز و حلقه حلقه شده: یک فنجان

گوجه فرنگی ورقه ورقه شده: 2 عدد متوسط
آب لیمو: 3-2 قاشق سوپخوری

روغن زیتون: 3-2 قاشق سوپخوری
نمک و فلفل: به مقدار کافی

طرز تهیه:
در یک دیس گرد یا بیضی ش��کل کرفس، مغز کاهو و س��یب زمینی  خرد 
 ش��ده را البه الی هم قرار دهید. تن ماهی  را تکه تکه کرده و روی س��االد 

بریزید. 
دور س��االد را ب��ا گوجه فرنگی  ورقه ورقه ش��ده، تزئی��ن کنید. آب لیمو، 
 روغ��ن زیت��ون، کمی نم����ک و فل���فل را مخلوط کرده و روی س��االد 

بریزید. 
 س��پس س��س مایون��ز را در قیف ریخت��ه و روی س��االد را ب��ا آن تزیین 

کنید.

ساالد تن ماهی
پیشبند
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پیروزي پرگل تیم فوتسال ستارگان جهان برابر لیبي  

مجیدي از 2 روز دیگر در تمرین استقالل
فریبا: لیگ با جنگ نابرابر 

آغاز مي شود

پیشنهاد 300 میلیارد توماني صحت ندارد؛ 
ریخته گران: قصد داشتیم سپاهان نوین را قطب سوم 

فوتبال ایران کنیم

تیم فوتسال ستارگان جهان، مقابل تیم ملي فوتسال 
لیبي به یک پیروزي پرگل دس��ت یافت. به گزارش 
ایرنا، در این دیدار که در شهر طرابلس پایتخت لیبي 
برگزار شد، ستارگان فوتسال جهان با نتیجه 6 بر 3، تیم 
میزبان را شکست دادند. وحید شمسایي بهترین گلزن 
تاریخ فوتس��ال جهان از ایران، یکي از گل هاي تیم 

ستارگان جهان را در این بازي به ثمر رساند. 
دو تیم در نخس��تین دیدار خود که هفته گذشته در 
لیبي برگزار شد، به نتیجه تساوي 5 بر 5 دست یافته 

بودند. تیم فوتس��ال ستارگان جهان، س��ال 2001 با 
هدف ترویج این رش��ته ورزشي تشکیل شد و این 
تیم تاکنون هش��ت بار به میدان رفته است. این تیم 
در طول 9 سال گذشته مقابل تیم هاي ملي فوتسال 
روس��یه، کرواسي )3 بار( و برزیل و لیبي )هر کدام 2 
بار( قرار گرفته است. قرار است تیم فوتسال ستارگان 
جهان اوایل س��ال آینده میالدي در شهر اصفهان دو 
 دیدار دوس��تانه برابر تیم ملي فوتس��ال ایران برگزار 

کند.

مربي تیم فوتبال استقالل گفت: به دلیل دیر حاضر شدن 
شماري از تیم ها در دوران آماده سازي، لیگ دهم با جنگ 

نابرابر آغاز مي شود. 
بهتاش فریبا در گفتگو با فارس عنوان کرد: استقالل با 
حضور در جام والیت رفته رفته ش��کل بهتري به خود 
مي گیرد اما همچنان یکي از گرفتاري هاي تیم نداشتن 

بازیکنان ملي پوش است.
 این بازیکنان دوم مرداد به ایران مي رس��ند و اس��تفاده 
از آنها در چنین ش��رایطي سخت اس��ت. وي در مورد 
اینکه چرا مجتبي جباري در تمرین سایرین را همراهي 
نکرده، گفت: کادر فني تشخیص داد که به این بازیکن 

استراحت بدهد. 

مدیرعامل باش��گاه فوالد ماه��ان اصفهان گفت: 
پیش��نهاد 300 میلی��ارد توماني صح��ت ندارد و 
از س��پاهان خواستیم سپاهان نوین را به صورت 
رایگان به ما واگذار کنند تا این تیم به قطب سوم 

فوتبال ایران تبدیل شود. 
فیروز ریخته گ��ران در گفتگو با فارس در مورد 
پیشنهاد 300 میلیارد توماني باشگاه فوالد ماهان 
براي خرید باش��گاه س��پاهان، خاطرنشان کرد: 
این پیش��نهاد صحت ندارد و اصال این پیشنهاد 
نبوده، مگر مي خواهیم تیم رئال مادرید را بخریم 
ک��ه 300 میلیارد پول بدهیم، ما مي خواس��تیم با 
سپاهان توافق کنیم که حامي سپاهان شویم، ولي 
مبلغ��ي را ارائه کردند که به این نتیجه رس��یدیم 
س��پاهان اینقدرها نمي ارزد که ب��راي آن هزینه 

کرد. 
وي با اش��اره ب��ه تمرین��ات تیم فوتس��ال این 
باش��گاه افزود: ش��رایط تیم بس��یار خوب است 
و بازیکن��ان در تمرین��ات ش��رکت مي کنند؛ به 
ج��ز یکي دو بازیکن مص��دوم بقیه در وضعیت 
مناس��بي ب��ه س��ر مي برن��د، بازیکن��ان مصدوم 
 نی��ز در روزه��اي آین��ده ب��ه تمرین��ات اضافه 

مي شوند.  
مدیرعام��ل باش��گاه ف��والد ماهان اصفه��ان با 
بی��ان اینکه مربی��ان نمي توانند همیش��ه در یک 
تی��م بمانن��د، تصریح کرد: تغیی��ر و تحوالت به 
پیش��رفت تیم کمک هاي بسیاري کرد چرا که ما 
تاکتیک تیمي را مدنظر داشتیم و درصدد حضور 
یک مرب��ي حرفه اي در تیم بودی��م و امیدواریم 
امس��ال تیم ما بهتر از س��ال گذشته بازي کند؛ با 
نفرات کنوني امسال بازیکنان باید نسبت به سال 

گذش��ته نتایج بهتري کس��ب کنند. وي در مورد 
بازي اول تیم فوتسال فوالد ماهان با فیروز صفه 
اصفهان اظهار داش��ت: هر تیمي ک��ه بهتر بازي 
کند، نتیجه بهتري کسب مي کند. ریخته گران در 
 مورد مربي بزریلي تیم فوتسال فوالد ماهان بیان 
ب��ا  مرب��ي در فص��ل گذش��ته  ای��ن  داش��ت: 
دروازه بان ه��اي تیم کار مي کرد و امس��ال هم به 
آق��اي ابطحي کمک مي کند و هم به عنوان مربي 

دروازه بان هاي تیم با ما همکاري دارد. 
وي با اش��اره به نتیجه گیري مناس��ب س��رمربي 
جدید تیم فوالد ماهان در فصل گذش��ته تصریح 
کرد: ابطحي فصل گذشته در تیم شهید منصوري 
ب��ود و ای��ن تی��م بازیکن��ان س��تاره و مطرحي 
نداش��ت اما به دلیل تاکتیک و تکنیک س��رمربي 
تیم، ماه��ان را اذیت کرد و حت��ي در هفته هاي 
 پایاني مسابقات نیز با اختالف اندکي ما را دنبال 

مي کرد.
مدیرعامل باش��گاه فوالد ماه��ان اصفهان با بیان 
اینکه درصدد بودیم یک مربي خارجي به عنوان 
س��رمربي تیم استخدام کنیم، گفت: قرار بود این 
س��رمربي به تیم بیای��د، اما مبلغ بس��یاري براي 
قرارداد ماهانه خود درخواست کرد و نتوانستیم 
از ای��ن س��رمربي اس��تفاده کنی��م. وي در مورد 
درخواس��ت باش��گاه فوالد ماهان ب��راي گرفتن 
امتیاز تیم س��پاهان نوین اضافه کرد: از س��پاهان 
خواستیم سپاهان نوین را به صورت رایگان به ما 
واگذار کنند تا تیمي در حد سپاهان و ذوب آهن 
مهیا کنیم تا به قطب س��وم فوتب��ال ایران تبدیل 
ش��ود، اما به دلیل مبلغ پیشنهادي باشگاه سپاهان 

از درخواست خود منصرف شدیم.

ورزشی

هش��تمین گرندپری فصل مس��ابقات موتورسواری 
قهرمان��ی جهان در کالس موت��و جی پی با قهرمانی 
موتورس��وار اس��پانیایی تیم هوندا به پایان رس��ید. 
به گزارش ف��ارس در رقابت اصل��ی این مرحله از 
مسابقات، دنی پدروسا از هوندا موفق شد با سرعتی 
معادل 160 کیلوتر بر س��اعت و زم��ان 28 دقیقه و 
50 ثانیه و 476 هزارم ثانیه س��ریع تر از سایر رقیبان 

از خ��ط پای��ان بگذرد و عنوان قهرمان��ی را به خود 
اختص��اص دهد.  پس از این موتورس��وار، خورخه 
لورنزو دیگر اس��پانیایی حاض��ر در این رقابت ها از 
تی��م یاماها با اختالف 3 ثانی��ه و 355 هزارم ثانیه ای 
در جایگاه دوم قرار گرفت تا همچنان پیشتاز جدول 
رده بندی برترین موتورس��وارن کالس موتو جی پی 
قرار داش��ته باشد. کیسی استونر اس��ترالیایی از تیم 
دوکاتی نیز سومین موتورسواری بود که از خط پایان 
عبور کرد. این موتورس��ورار موفق ش��د با 5 ثانیه و 
257 هزارم ثانیه اختالف نسبت به نفر اول در مکان 
سوم جای گیرد. در ادامه این رقابت، والنتینو روسی 
ایتالیای��ی از یاماها و آندره دوویزیوس��و از هوندا به 

ترتیب در مکان چهارم و پنجم قرار گرفتند. 
ج��دول موتورس��واران برتر در پای��ان 8 گرندپری 

برگزار شده به شرح زیر است: 
1-خورخه لورنزو از یاماها، 185 امتیاز 

2-دنی پدروسا از هوندا، 138 امتیاز 
3-آندره دوویزیوسو از هوندا، 102 امتیاز 

4-کیسی استونر از دوکاتی، 83 امتیاز 
5- نیکی هایدن از دوکاتی، 78 امتیاز 

نهمین گرندپری فصل مس��ابقات موتورسواری در 
ایالت متحده امریکا برگزار خواهد شد. 

    مسابقات موتو جي پي - آلمان
پدروسا قهرمان شد

اولتیماتوم مادرید به اینتر 
مایکون فقط 48 ساعت وقت دارد

سرپرست تیم فوتبال جوانان سپاهان:
 استعدادهاي اصفهان توسط باشگاه سپاهان 

شناسایي مي شود 

مورینیو: طراحی سیستم رئال ،
براساس رونالدو

مداف��ع برزیلي تیم فوتب��ال اینترمیالن ایتالیا 
براي پاسخ دادن به نماینده اسپانیا تنها 48 ساعت 

وقت دارد. 
به گزارش فارس و به نقل از س��ایت خبري 
گازت��ا دلو اس��پورت ایتالی��ا، مایک��ون بازیکن 
تأثیرگذار برزی��ل در جام جهاني 2010 آفریقاي 
جنوبي از رئال مادرید پیشنهاد رسمي 25 میلیون 

یورویي دریافت کرده اس��ت. وکیل این بازیکن 
باید ظرف 48 ساعت آینده به رئال مادرید پاسخ 
بده��د و در غیر این ص��ورت مادرید به صورت 
رس��مي پیش��نهاد ثبت ش��ده خود در فیفا را لغو 
 خواه��د کرد. گزینه هاي دیگري به جاي مایکون 
مادری��د  رئ��ال  وکالي  ب��ا  مذاک��ره  ح��ال   در 

هستند. 

سرپرس��ت تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکه سپاهان 
گفت: مسئوالن این باش��گاه با فعالیت هاي خود در 
سال هاي گذشته زمینه شناسایي استعدادهاي استان 
را فراهم مي آورند. به گزارش فارس، حسن مختاري 
اظهار داش��ت: در س��ال جاري رویش هاي جدیدي 
از استعدادهاي نابي که در تیم هاي پایه باشگاه رشد 
کرده اند را ش��اهد بودیم که بخش عم��ده اي از این 
رویش در تیم جوانان فوالد مبارکه س��پاهان متجلي 

شد. 
وي با اشاره به لزوم بازیکن سازي توسط باشگاه هاي 
کش��ور تصریح کرد: اگ��ر روند اصول��ي و پلکاني 
بازیکن س��ازي ک��ه الزم اس��ت ب��ه  دور از هرگونه 
شتابزدگي انجام ش��ود، حرکت خود را با وضعیت 
کنوني ادامه دهد، در سال هاي آینده بازیکنان جدیدي 
در س��طح تیم بزرگساالن سپاهان و فوتبال حرفه اي 
کشور معرفي مي شوند که این تیم اصفهاني آغاز رشد 

و پیشرفت این بازیکنان به شمار مي رود. 
سرپرست تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکه سپاهان به 
افتخارات س��پاهان در سال هاي گذشته اشاره کرد و 
اظهار داشت: تیم جوانان سپاهان در چهار سال گذشته 
بی��ش از 10 بازیکن را به تیم ه��اي ملي نوجوانان و 
جوانان ایران معرفي کرده و این مسأله بهترین فضا را 
براي قضاوت در مورد اثرات مطلوب این سازندگي ها 
و توجه به تیم هاي پایه در آینده فوتبال ملي کش��ور 

فراهم مي کند. 
وي ب��ا انتقاد از ب��ي برنامگي هایي که در رقابت هاي 
لیگ سراس��ري جوانان ایران در فصل گذشته وجود 

داش��ت، خاطرنش��ان کرد: در لیگ جوانان ایران که 
مي تواند مع��دن و تجلیگاه اس��تعدادهاي آینده این 
سرزمین باشد، بي نظمي هاي این چنیني در برگزاري 
مس��ابقات اثرات مخرب��ي را بر جاي مي گ��ذارد و 
 تیم هاي حاضر در رقابت ها را دچار مشکالت زیادي 
مي کن��د. مخت��اري به ل��زوم برنامه ری��زي صحیح 
مسئوالن اش��اره کرد و گفت: اگر مسئوالن توجه به 
برنامه ریزي هاي صحی��ح را از لیگ هایي مانند لیگ 
جوانان آغاز کنند، مي توان به نظم پذیري و حرفه اي 
ش��دن بازیکنان آینده فوتبال کشور که جوانان امروز 

لیگ هاي پایین تر هستند، امیدوار بود. 
وي در مورد کسب مقام سوم مسابقات لیگ جوانان 
ایران توسط باشگاه س��پاهان تصریح کرد: با وجود 
برخي بي نظمي هاي موجود، اگر بازیکنانمان بیشتر 
دق��ت مي کردند و دچار غرور کاذب نمي ش��دند به 
فتح این مسابقات نائل مي شدیم، اما غرور بازیکنان 
و مصدومیت چن��د مهره کلیدي م��ا در دیدارهاي 
 نیمه نهایي س��بب ش��د ت��ا از راهیابي به فین��ال باز 

بمانیم. 
سرپرست تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکه سپاهان با 
بیان اینکه کادر فني تیم از ناکامي هاي امسال درس هاي 
بس��یاري گرفت، اضافه کرد: با تجربیات این فصل 
مطمئن باشید سال آینده جوانان فوالد مبارکه سپاهان 
همچون بس��یاري از تیم هاي این باشگاه بر بام ایران 
مي ایستند زیرا سازندگي هاي این باشگاه در تیم هاي 
پایه رشد و سرعت قابل توجهي به خود گرفته و این 

مسأله مایه مباهات است. 

س��رمربی تیم رئال مادرید، تاکید کرد: هواداران 
رئال مادرید می توانند در فصل پیش رو بهترین 

بازی های رونالدو را ببینند.
خ��وزه مورینیو از چالش ه��ای پیش رویش در 
 ای��ن فصل گف��ت و اینک��ه چگونه قص��د دارد 
سیس��تمی را ب��رای تی��م طراح��ی کن��د ک��ه با 
 قابلی��ت های س��تاره تیم��ش هماهنگی داش��ته 
باش��د. وقتی از مورینیو سوال شد که قصد دارد 
از رونالدو در چه پستی استفاده کند، گفت: برای 
من چالش اصلی به کار گرفتن سیستمی است که 
رونالدو در آن احساس راحتی کند.وی افزود: هر 

تیم باید براساس بهترین بازیکنانش شکل بگیرد 
تا بتواند بهترین بازی اش را ارائه بدهد. 

ینی��و  ر مو
مطمئنم  گفت: 
رونال��دو  ک��ه 
از  یک��ی  ب��ه 
ی��ن  ب���هتر
ن  یکن�����ا ز با
فوتبال   تاری��خ 
خواهد  تبدیل 

شد.

دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر 
باش��گاه های کش��ور، در حالی از روز 
چهارم مردادماه آغاز می ش��ود، که در 
این دوره ش��اهد حضور تنها دو مربی 
خارجی هستیم و از نهمین دوره لیگ 
برت��ر نیز، 10 مرب��ی همچنان هدایت 
تیم های قبلی خود را برعهده خواهند 
داش��ت. به گزارش مهر، نیمکت های 
داغ مربیگ��ری در لی��گ ده��م؛ انتظار 
18 مربی را می کش��ند، که این روزها 
درگیر ساختن تیم خود هستند. گروه 
ورزش��ی خبرگزاری مهر در گزارشی 
به بررسی وضعیت این مربیان پرداخته 
 است، مربیانی که در فصل دهم؛ رنگ  
لباس های اکثر آنها عوض ش��ده و با 
ردای��ی دیگر حض��ور در لیگ برتر را 

تجربه می کنند.
ــان فصل  ــم به مربی ــاد 10 تی اعتم

گذشته
در دهمین دوره لیگ برتر؛ هدایت 10 
تیم همچنان برعهده مربیانی است، که 

فصل گذشته روی نیمکت این تیم ها 
می نشس��تند. س��پاهان اصفهان )امیر 
قلعه نویی(، پرس��پولیس تهران )علی 
دای��ی(، ذوب آهن اصفه��ان )منصور 
ابراهی��م زاده(، تراکتورس��ازی تبری��ز 
)ف��راز کمالوند(، س��ایپا کرج )محمد 
مایلی کهن(، مل��وان بندرانزلی )فرهاد 
پورغالمی(، پاس همدان )علی اصغر 
)مجید  مدیرروس��تا(، فوالدخوزستان 
جاللی(، شهرداری تبریز )اکبر میثاقیان(، 
صنعت نفت آبادان )آلفردو کاسمیرو( 
تیمهایی هستند که همچنان به مربیان 
خود اعتماد ک��رده و ترجیح داده اند با 
مربیان فصل گذشته، برای فصل دهم 

آماده شوند.
ــی و البته تازه  ــا دو مربی خارج تنه

وارد
در دهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر 

دو مرب��ی تازه وارد حض��ور خواهند 
داش��ت که اتفاقاً هر دوی آنها خارجی 

هس��تند. در فصل پیش رو تیم استیل 
آذین ب��ا هدایت لوبیس��ا تومباکوویچ 
و تی��م صنعت نفت آب��ادان با هدایت 
آلفردو کاسمیرو به میدان خواهند آمد. 
این دو مربی تنها مربیان خارجی لیگ 
برتر هستند. فصل گذشته لوکا بوناچیچ 
تنها مربی خارجی لیگ برتر بود که ابتدا 
روی نیمکت فوالد خوزستان نشست و 
در نهایت با سرمربیگری تیم مس کرمان 

با فوتبال ایران وداع کرد.
ورود فرکی به لیگ برتر

حس��ین فرکی دیگر مربی تازه وارد به 
لیگ برتر اس��ت که امس��ال با هدایت 
تیم نفت ته��ران به جرگه مربیان لیگ 
حرفه ای اضافه ش��ده اس��ت. حسین 
فرک��ی در دوره ای به عنوان س��رمربی 
هدایت تی��م فوتبال پ��اس را برعهده 
داشته است اما عمر مربیگری او در این 

تیم چندان به درازا نکشید و با گذشت 
چند هفته جای خود را به فرهاد کاظمی 
داد. فرکی دستیار برانکو ایوانکوویچ در 

جام جهانی 2006 بود.
لیگی بدون پدیده روی نیمکت

فصل گذشته در لیگ برتر باشگاه های 
پاس هم��دان )علیرض��ا منصوریان(، 
اس��تیل آذین تهران )حمید اس��تیلی(، 
 تراکتورس��ازی تبریز)ف��راز کمالوند(، 
راه آهن شهرری )مهدی تارتار(، شاهین 
بوش��هر )حمیدرضا کللی فر( و ملوان 
بندرانزلی )فرهاد پورغالمی( در مقاطع 
مختلفی از فصل هدایت تیم شان را به 
مربیانی سپردند که تجربه مربیگری در 
لیگ برتر را نداشتند اما این فصل تمامی 
مربیان به غیر از حسین فرکی برای یک 
فصل یا بیش��تر روی نیمکت تیم های 
لیگ برت��ری نشس��ته اند. جابه جایی 
مربیان روی نیمکت ها از نکات جالب 

 توجه لیگ دهم اس��ت. با این شرایط 
م��ی توان گف��ت: لیگ امس��ال پدیده 

مربیگری ندارد.
ــد؛  کمالون و  ــن ترین  مس ــاوری؛  ی

جوانترین مربیان لیگ دهم
در دهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر 
همچن��ان محمود یاوری با 71 س��ال 
مس��ن ترین مرب��ی حاض��ر در ای��ن 
رقابت هاست و فراز کمالوند نیز با 34 
س��ال س��ن، جوانترین مربی است که 
روی نیمک��ت داغ مربیگری لیگ برتر 
می نشیند. البته از آلفردو کاسمیرو می 
توان به عنوان یکی دیگر از مربیان مسن 
لیگ برتر نام برد. این مربی 61 س��اله 
امسال تیم صنعت نفت را در لیگ برتر 

همراهی می کند.

اعتماد به مربیان با تجربه
 میانگین سنی مربیان لیگ برتری امسال 
51 سال است که نشان می دهد، تیم های 
لیگ برتری بیشتر به مربیان مسن اعتماد 

می کنند تا مربیان جوان.
فقط سه مربی تجربه قهرمانی لیگ 

برتر را دارند
در لیگ امس��ال فقط سه مربی هستند 
که با تیمهای ش��ان به عن��وان قهرمانی 
لی��گ برتر رس��یده اند. امیر قلعه نویی 
)2 بار با اس��تقالل و یک بار با سپاهان 
اصفهان(، علی دایی )یک بار با س��ایپا 
کرج( و مجی��د جاللی )یک بار با تیم 
پ��اس تهران( مربیان هس��تند که طعم 
قهرمانی در لیگ برتر را چشیده اند و در 

لیگ دهم این شانس را دارند که بازهم 
قهرمان لیگ شوند.

ابراهیم زاده و کمالوند با ثبات ترین 
مربیان لیگ

در لیگ برتر ایران کمتر مربی است که 
بیش از سه فصل روی نیمکت یک تیم 
بنش��یند. اما در لیگ امسال دو مربی به 

نام های منصور ابراهیم زاده )ذوب آهن( 
و فراز کمالوند )تراکتورسازی( هستند 
که برای س��ومین س��ال پی در پی این 
تیم ه��ا را مهیای حض��ور در لیگ می 
کنن��د. این دو را می توان با ثبات ترین 

مربیان لیگ دهم خواند.
فقط چهار مربی سابقه بازی در تیم 

تحت هدایت خود را دارند
در بی��ن 18 مربی حاضر در لیگ برتر 
چهار مربی هستند که در تیم های تحت 
هدای��ت خود ب��ازی کرده ان��د. پرویز 
مظلومی )اس��تقالل تهران(، علی دایی 
)پرسپولیس تهران(، فرهاد پورغالمی 
)مل��وان بندرانزل��ی( و عل��ی اصغ��ر 
مدیرروستا )پاس همدان( در تیمهایی 
که امروزه مربی شان هستند، سابقه بازی 
دارند. البته علی اصغر مدیرروس��تا در 
ده��ه 60 و 70 بازیکن تیم پاس تهران 

بوده است.
ــی روی  ــابقه مل ــت مربی با س هش

نیمکت های لیگ برتری 
امیر قلعه نویی )سپاهان اصفهان(، منصور 
 ابراهی��م زاده )ذوب آه��ن اصفهان(، 
 عل��ی دای��ی )پرس��پولیس ته��ران(، 
 محم��د مایلی که��ن )س��ایپا کرج(، 
 پروی��ز مظلومی )اس��تقالل ته��ران(، 
محمود ی��اوری )صبای ق��م(، محمد 
احم��دزاده )پیکان قزوین( و حس��ین 
فرکی )نفت تهران( مربیانی هستند که 
سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را 
دارند. از جمع این مربیان لیگ برتری 
احمدزاده و فرکی به ترتیب دستیار اول 
علی دایی و برانکو ایوانکوویچ بوده اند 
و پرویز مظلومی نیز در مقطعی هدایت 

تیم ملی »ب« را برعهده داشته است. 
در زی��ر مربیانی ای��ن فصل لیگ برتر 

آورده شده است.
سپاهان اصفهان: امیر قلعه نویی

منص��ور  ــان:  اصفه ــن  آه ذوب 
ابراهیم زاده

استقالل تهران: پرویز مظلومی
پرسپولیس تهران: علی دایی

لوبیس��یا  ــران:  ته ــن  آذی ــتیل  اس
تومباکوویچ

صبای قم: محمود یاوری
تراکتورسازی تبریز: فراز کمالوند

سایپا کرج: محمد مایلی کهن
شاهین بوشهر: حمید استیلی

راه آهن شهرری: رسول کربکندی
ملوان بندرانزلی: فرهاد پورغالمی

پاس همدان: علی اصغر مدیرروستا
مس کرمان: صمد مرفاوی

پیکان قزوین: محمد احمدزاده
فوالدخوزستان: مجید جاللی
شهرداری تبریز: اکبر میثاقیان

صنعت نفت آبادان: آلفردو کاسمیرو
نفت تهران: حسین فرکی

س��رمربی تیم فوتبال س��ایپا ک��رج در گفتگویی 
اعالم ک��رد: تغییر مدیران فدراس��یون فوتبال به 
سود این رشته ورزشی اس��ت. به گزارش ایرنا، 
محم��د مایلی که��ن در چارچ��وب رقابت های 
6 جانب��ه ج��ام والیت افزود: ب��ر خالف بعضی 
مطالب که در روزنامه ها به چاپ رسیده مبنی بر 
محدود شدنم در انجام مصاحبه های حاشیه ای 
 ای��ن موض��وع را تکذی��ب می کن��م. وی ادامه 
داد: مانند گذشته معتقدم تغییر مسئوالن فدراسیون 
 می توان��د فوتبال م��ا را از وضعیت فعلی نجات 

دهد. 
سرمربی تیم فوتبال س��ایپا کرج گفت: مسئوالن 
فدراس��یون فوتب��ال درای��ن م��دت اش��تباهات 
 زیادی داش��ته اند که به فوتبال ما آسیب رسانده 

است. 
وی تصری��ح ک��رد: س��رمربی تیم مل��ی بعضی 
 از کش��ورها مانن��د کامرون، با وج��ود صعود به 
جام جهانی و ب��ه دلیل حذف زود هنگام حاضر 
به دریافت تمام مبلغ قرارداد خود نیس��تند اما در 

ایران بحث کاماًل بر عکس است. 
وی اظهار داش��ت: فدراس��یون در ق��رارداد یک 
مرب��ی اش��تباهات زی��ادی را انجام داده اس��ت 
و ح��اال ب��ا وجود ع��دم صعود به ج��ام جهانی 
حاض��ر اس��ت از بودج��ه دولت خس��ارت این 
اش��تباه بزرگ را پرداخت کند. مایلی کهن گفت: 

بهتر اس��ت این دوس��تان پول اشتباهاتشان را از 
جیب خود پرداخت کنن��د زیرا بیت المال محل 

 پرداخت اش��تباهات آنها نیست. وی خاطرنشان 
 کرد: صحبت های من برای ایجاد حاشیه نیست و 
م��ی خواه��م از منافع ملی کش��ورم دفاع کنم و 
همیش��ه ای��ن کار را خواهم کرد. س��رمربی تیم 
فوتبال س��ایپا کرج در خصوص تعطیالت بیش 
از ح��د لی��گ گفت: لیگ ما حتی برای ش��رکت 

تیم ملی در مس��ابقات س��طح پایینی چون غرب 
آس��یا نیز تعطیل می ش��ود و ای��ن موضوع برای 
باش��گاه های حاضر در لیگ برتر مش��کل س��از 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: باید در ایران به فوتبال به ش��کل 
دیگ��ری نگاه ش��ود ت��ا بتوانیم ش��اهد برطرف 
ش��دن مش��کالت این چنینی باشیم. وی تصریح 
ک��رد: متأس��فانه مس��ئوالن فوتبال کش��ور هیچ 
 اراده ای برای ایجاد تحول در این رشته ورزشی 
ندارند. مایل��ی کهن در خصوص دی��دار مقابل 
تیم امید پرس��پولیس گف��ت: در این زمان نیاز به 
برگزاری یک دیدار دوس��تانه س��بک داشتیم که 

خوشبختانه توانستیم آن را برگزار  کنیم.
 وی اظه��ار داش��ت: تیم امی��د پرس��پولیس نیز 
و داش��ت  خوب��ی  عملک��رد  دی��دار  ای��ن   در 
 آنه��ا می توانند آینده تیم بزرگس��االن را تأمین 

کنند. 
س��رمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص اعتراض 
ه��واداران پرس��پولیس ب��ه در لیس��ت ف��روش 
نب��ودن کریم انصاری فر گفت: س��ال ها بازیکن 
پرسپولیس بوده ام و هر چه دارم از این تیم است 
 اما در حال حاضر به عنوان س��رمربی تیم س��ایپا 
نمی تواس��تم با جدایی این بازیکن موافقت کنم 
زیرا منافع تیمم برایم از هر چیزی بیشتر اهمیت 

دارد. 

تیم والیبال نشسته ایران در دیدار نهایی مسابقات 
قهرمان��ی جه��ان مقابل بوس��نی و هرزگوین به 
برتری رس��ید و برای هفتمین بار قهرمان جهان 
شد. به گزارش فارس، یازدهمین دوره مسابقات 
والیب��ال نشس��ته قهرمان��ی جه��ان از 20 تیرماه 
با حضور 23 کش��ور و 576 ش��رکت کننده در 
سالن ورزشی دانشگاه مرکزی ایالت اوکالهامای 
امریکا آغاز شده بود که تیم ایران در دیدار نهایی 
مقابل بوس��نی و هرزگوین قرار گرفت و موفق 
ش��د با نتیج��ه 3 بر 2 مقابل حریف سرس��خت 
خود به برتری رسیده و برای هفتمین بار قهرمان 
جهان ش��ود. ایران ست های اول، دوم و پنجم را 

از بوس��نی برد و ست های س��وم و چهارم را به 
حریف واگذار کرد. 

تیم ملی والیبال نشس��ته ای��ران در دوره قبل این 
مس��ابقات )س��ال 2006( ب��ه میزبان��ی هلند، با 
شکس��ت مقابل بوس��نی عنوان نائب قهرمانی را 
کس��ب کرده بود. 3 تیم برتر این رقابت ها جواز 
حض��ور در بازی ه��ای پارالمپی��ک 2012 لندن 
را کس��ب کردن��د، البته ایران به عن��وان قهرمان 
پارالمپی��ک 2008 پک��ن به طور مس��تقیم جواز 
حضور در پارالمپیک 2012 لندن را کسب کرده 
بود. تیم ملی والیبال نشسته ایران پیش از این در 
8 دوره از مس��ابقات جهانی شرکت کرده که در 

6 دوره قهرمانی، یک دوره نایب قهرمانی و یک 
دوره عنوان سوم را کسب کرده است. 

مایلي کهن: 

تغییر مسئوالن فدراسیون فوتبال به سود اين رشته است 

والیبال نشسته قهرماني جهان – امریکا   

ايران با غلبه بر بوسنی بر بام جهان ايستاد

مربیان 18 تیم لیگ برتر 

10 به جای مانده از لیگ نهم

در پایان این رقابتها فرنگی کاران کشورمان با کسب 
2 مدال طال، یک نقره، یک برنز و 48 امتیاز به نائب 
قهرمانی دس��ت یافتند، آذربایجان ب��ا 67 امتیاز اول 
ش��د و گرجس��تان هم با 41 امتیاز بر سکوی سوم 
ایستاد. در این رقابتها برای تیم کشورمان در وزن 84 
کیلوگرم طالب نعمت  پور در فینال ش��الوا گادابادزه 
از آذربایجان را برد و صاحب گردن آویز طال ش��د 
 و داود عابدی��ن زاده هم در همین وزن در کش��تی 
رده بندی الکس��ی میشین روس را شکست داد و به 

مدال برنز دست یافت. 
در وزن 96 کیلوگرم بابک قربانی در مسابقه فینال از 
س��د محمد ابوالفتاح مصری گذشت و دومین مدال 
زرین تیم ملی کش��ورمان را کس��ب کرد و در120 
کیلوگرم هم محمد قربانی با جود کشتی های زیبا، 
در فینال نتیجه را ب��ه رضا کایالپ ترکیه ای واگذار 
ک��رد و تنها م��دال نقره فرنگی کاران کش��ورمان را 
در کش��تی جایزه بزرگ فیال به گ��ردن آویخت. در 
مسابقات کش��تی فرنگی جایزه بزرگ فیال در وزن 
60 کیلوگرم امید نوروزی پنجم ش��د، در 66 افشین 
بیابانگ��رد، در74 مهدی محم��دی و حمید ریحانی 
و در 84 کیلوگ��رم داوود اخب��اری از دور رقابته��ا 
کنار رفتند، ضم��ن اینکه ایران در وزن 55 کیلوگرم 

نماینده ای نداشت.

تیم کشتی فرنگی ایران 
نائب قهرمان رقابتهای 

جایزه بزرگ فیال 
شد 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 29 تیر 1389 / 8 شعبان 1431                 8Tuesday 20 July 2010  Tuesday 20 July 2010 فرهنگ و هنر

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30571هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10481050   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام صادق)ع(:

برترین عبادت، پاکدامنی است.

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاري تأکید کرد: 
نظارت اداره کل ارشاد بر محتواي 

بنرها و تابلوهاي تبلیغاتي 

معرفی کتاب
رگ سرخی  به تن بوم اصفهان

آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

30 °

21 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاري بر نظارت این اداره کل 
بر محتواي بنرها و تابلوهاي تبلیغاتي تأکید کرد. به گزارش فارس از شهرکرد، 
داریوش رضواني در دومین جلسه شوراي فرهنگ عمومي این استان در سال 
جاري به مهم ترین مصوبات این ش��ورا اش��اره کرد و اظهار داشت: تغییر نام 
فرودگاه ش��هرکرد به فرودگاه شهید استکي و نامگذاري میادین و خیابان هاي 
استان به نام مبارک امام رضا)ع(، سفیر امید و خلیج فارس از مهم ترین مصوبات 

این شورا است. 
وي ب��ا بیان اینکه تمام  کانون هاي تبلیغاتي در اس��تان ملزم به کس��ب مجوز 
فعالیت هس��تند، افزود: تم��ام  کانون هاي تبلیغاتي بای��د داراي مجوز معتبر از 
 س��وي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان باش��ند و ظرف یک ماه آینده 

مهلت دارند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: در صورت 
عدم انجام اقدام الزم از سوي کانون هاي تبلیغاتي بدون مجوز، با آنان برخورد 
قانوني خواهد شد. رضواني ادامه داد: همچنین بنرها و تابلوهاي تبلیغاتي که در 
سطح شهر نصب مي شود، باید بیش از 70 درصد از متن آنها به فارسي باشد و 

از نظر محتوایي به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان  برسد. 

این روزها س��ینمای ایران میزبان فیلم هایی است 
ک��ه در آنها ش��خصیت های زن  حضوری پررنگ 
دارن��د و پس از مدت ها با این آثار از حاش��یه به 

متن آمده اند. 
ب��ه گزارش مهر، این روزه��ا فیلمهایی روی پرده 
رفت��ه که می توان در آنها حضور پررنگ بازیگران 
زن را دی��د، ای��ن حضور البته تنها ب��رای ویترین 
و ج��ذب مخاطب نیس��ت زنها پ��س از مدتها با 
نقش��هایی  پررنگ روی پرده سینما با هم رقابت 

می کنند. 
نقش های��ی که کف��ه درام را به نفع آنها س��نگین 
می کن��د. هدیه تهرانی پس از دوری چهار س��اله 
از س��ینما با فیلم س��ینمایی هفت دقیقه تا پائیز به 
کارگردانی علیرضا امینی به سینما آمده است، فیلم 
فضای��ی واقع گرایان��ه دارد و در این فضا حضور 
تهران��ی در نقش زنی ک��ه در بحرانی ترین مقاطع 
زندگی اش ق��رار می گیرد جذاب اس��ت. تهرانی 
در ای��ن فیلم س��ینمایی از نقش هایی که به اتکای 
آنها ش��ناخته ش��ده فاصله می گیرد و پرس��ونای 

قبل��ی را می ش��کند، او در هف��ت دقیقه ت��ا پائیز 
زنی اس��ت از طبقه متوسط که درگیر بحران های 
خانوادگی است و تراژدی مرگ فرزند خردسالش 
 او را در ش��رایطی خ��اص قرار می ده��د، تهرانی 
در هف��ت دقیقه تا پائیز از پرس��ونای زن مقتدر و 
مدرن فاصله می گیرد، اش��ک می ریزد، برای حفظ 
زندگی خواهرش التماس می کند و تصویری تازه 
از زن در کانون بحران می س��ازد. در کنار تهرانی 
نقشی که هنگامه قاضیانی در فیلم سینمایی بیداری 
رویاها به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر بازی 

می کند، نقشی ویژه است.
 این چنین زنی را در س��ینمای ایران نداش��ته ایم، 
همس��ری که با بازگشت شوهرش که سالها گمان 
می کرده ش��هید ش��ده در موقعیت��ی بحرانی قرار 
می گیرد. رخشانه در بیداری رویاها تصویری تازه 
از زنان��ی اس��ت که در فضای مردان��ه جنگ معنا 

پیدا می کنند.
قاضیانی در یک ب��ازی درونی و بی اغراق تالش 
کرده این ش��خصیت را به ش��کلی قابل باور اجرا 
کن��د و رنج و اندوه این زن را به تصویر بکش��د. 
در فیلم س��ینمایی چهل س��الگی ب��ه کارگردانی 
علیرضا رئیس��یان ش��خصیت اصلی زنی است که 
 در آس��تانه میانس��الی با مردی مواجه می شود که 
 س��الهای جوان��ی ب��ه او تعل��ق خاط��ر داش��ته

 است. 
لیال حاتمی در چهل سالگی می بایست نقش زنی 
را ب��ازی می کرده که در ش��رایطی بحرانی گرفتار 
مالل و اندوه زندگی مش��ترک ش��ده و می کوشد 
از البالی خاطره های گذش��ته واقعیت زندگی را 
کشف کند، شخصیتی که حاتمی در چهل سالگی 

ارائ��ه می دهد اگرچه نقاط ضعف و قوت فراوانی 
دارد و چندان کامل نیست اما نمونه ای نادر و قابل 

توجه در سینمای ایران است. 
ه��ر چند ک��ه کارگ��ردان به خل��وت زن نزدیک 
نش��ده اس��ت و از ای��ن فرصت طالیی گذش��ته 
اس��ت. در س��ال های اخیر و تغیی��ر ذائقه مدیران 
س��ینمایی و تهیه کنن��دگان و ب��ا رون��ق ب��ازار 
کمدی ه��ای س��خیف ،زن��ان بیش��تر به حاش��یه 
 رانده ش��ده بودند  و موضوع ه��ای زنانه به دلیل 
محدودیت ه��ا و ممیزی ها،کمتر مورد توجه قرار 

گرفتند. 
بس��یاری از بازیگ��ران زن ب��ه مکمل هایی برای 
فروش بیشتر فیلمها تبدیل شده  بودند، چهره هایی 
ک��ه مخاطب به خاطر آنها فق��ط بلیت بخرد و به 
س��ینما برود. هفت دقیقه تا پائیز، چهل سالگی و 
بیداری رویاها قطعًا به اندازه کمدی های پرفروش 
مخاطب نخواهد داش��ت، اما ای��ن زن ها در آینه 
س��ینمای ایران می توانند تصویری از نسل خود را  

نمایندگی  کنند.

حامد حقی
نویسنده : ملیحه صباغیان موضوع : داستان ایراني

تاریخ چاپ: 1389
خودس��ري هاي دختري از یک خانواده اصیل ایراني، باعث به هم خوردن روال 
زندگي اش مي شود. او چندي تالش بسیار مي کند تا تغییري در روند زندگي اش 
حاصل ش��ود. پس از این اتفاقات مس��یر جدیدي پیش روي او قرار مي گیرد و 
ساختار تازه اي زندگي او را احاطه مي کند که موجب مي شود حوادث جدیدي 
برایش رخ  دهد. رد پاي تقدیر به وضوح در این داس��تان به چشم مي خورد: »از 
روزي که دوباره شروع به کار کرده بودم، بهترین اوقاتم در محیط کار مي گذشت 
با آن که تمام روز، کار بود و کار، آن قدر که گاهي، حال و ناي حرف زدن برایم 

نمي ماند، راضي بودم.
 احس��اس زنده بودن مي کردم. احساس مفید بودن، به جز آن، در خلوت اتاقم، 
خودِ خودم مي شدم؛ هماني که بودم. نه تظاهر مي کردم، نه صورت دلواپس مامان 
مدام جلوي چشمم رژه مي رفت، نه جواب سؤال هاي تکراري پدر را مي دادم و نه 
براي خوشایند نغمه، به لودگي و مسخره بازي هایش مي خندیدم.« نویسنده کتاب 
با تکیه بر تجارب قبلي خود، در نوشتن این رمان، افزون بر توجه ویژه به مخاطب 
عام، در به کارگیري عناصر ادبي و قدرت بخشي به ساختار اثر نیز تالش موفقي 

را به انجام رسانده است.

نمادي از منشور تاریخي حقوق بشر کوروش در 
سالن ایران در نمایشگاه اکسپوي 2010 شانگهاي 

به نمایش گذاش��ته ش��ده است. 
تاریخي  نس��خه اصلي منش��ور 
حقوق بش��ر ک��وروش در موزه 
نگه��داري مي ش��ود.  بریتانی��ا 
ب��ه گ��زارش ایرنا، این منش��ور 
در س��ال 538 قب��ل از میالد به 
فرم��ان کوروش پادش��اه بزرگ 
 سلس��له هخامنش��ي نوشته شده 

است. 
بخش هایي از منش��ور تاریخي 
حق��وق بش��ر ک��وروش نیز که 
ب��ه زب��ان چین��ي ترجمه ش��ده 
دی��د  مع��رض  در  در  اس��ت، 
 بازدید کنندگان قرار داده ش��ده 

است. 
در بخش��ي از این منش��ور آمده اس��ت: من برده 

 داري را بر انداخت��م، ب��ه بدبخت��ي آن��ان پای��ان 
بخش��یدم. فرمان دادم که همة مردم در پرس��تش 
خداي خود آزاد باش��ند. همه 
مردمان��ي که پراکن��ده و آواره 
ش��ده بودند را به جایگاه هاي 
خ��ود برگردان��دم و خانه هاي 
ویران آن��ان را آباد کردم. همه 
 م��ردم را ب��ه همبس��تگي فرا 

خواندم. 
سالن ایران در بخش کشورهاي 
پربینن��ده  از  یک��ي  آس��یایي 
ترین س��الن هاي درنمایشگاه 
اکسپوي 2010 شانگهاي است 
 و روزان��ه هزاران نف��ر از این 

مجموعه دیدن مي کنند. 
معاون فرهنگي هنري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
چهارمحال و بختیاري از کس��ب مقام برتر از سوي 
هنرمندان این استان در هفدهمین جشنواره بین اللملي 

هنرهاي تجسمي در گلستان خبر داد. 
افشین امیریان امروز در گفتگو با فارس در شهرکرد 
اظهار داشت: س��اناز طیبي در رشته حجم مقام اول، 
پریا ستاري در رشته سفال و جعفر صادقي در رشته 
خوشنویس��ي مقام دوم را در این جش��نواره کسب 

کردند. 
وي با بیان اینکه این جشنواره با شرکت 300 هنرمند 
داخلي و خارجي در 9 رش��ته هنرهاي تجسمي در 
شهر گرگان برگزارشد، گفت: این در حالي  است که 
تندیس جشنواره و لوح تقدیر به ساناز طیبي از استان 
براي هوشمندي در انتخاب موتیف هاي هنر ایران و 
فولکوری��ک و تبدیل به عناصر ن��و در حجم، فرم و 
فضا به اثري با عنوان نمادهاي فولکوریک ایران تعلق 
گرفت. امیریان عملکرد هنرمندان استان در هفدهمین 
جشنواره بین اللملي هنرهاي تجسمي را بسیار خوب 
ارزیابي کرد و افزود: امیدواریم هنرمندان استان همواره 
در عرصه هاي فرهنگ و هنر در سطح ملي و بین المللي 
 موفقیت هاي چش��مگیري کس��ب کنند و این روند 

روبه رشد همچنان ادامه داشته باشد. 
مع��اون فرهنگي هن��ري اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي چهارمحال و بختیاري از برگزاري جشنواره ها 
و برنامه هاي فرهنگي هنري متعددي در سال جاري 

خبر داد و گفت: این جشنواره ها و برنامه هاي فرهنگي 
هر سال نس��بت به سال گذشته در سطح وسیع تري 
برگ��زار و با اس��تقبال خوبي از س��وي هنرمندان و 
ش��رکت کنندگان روبه رو مي ش��ود. وي همچنین از 
برگزاري نمایش��گاه مطبوعات در ش��هریورماه سال 
ج��اري در ش��هرکرد خب��ر داد و اف��زود: همزمان با 
نمایشگاه سراسري ناش��ران کتاب در استان در هفته 
 پایاني ش��هریورماه نمایش��گاه مطبوعات نیز برگزار 

مي شود. 
امیری��ان ادام��ه داد: برگزاري دومین جش��نواره فیلم 
کوتاه ب��ام ایران، بیس��ت و دومین جش��نواره تئاتر 
استان، هشتمین نمایشگاه علوم قرآني در ماه مبارک 
رمضان، پنجمین جشنواره اس��تاني داستان نویسي، 
 برگزاري بزرگداش��ت اس��تاد تیمور ترنج از شعراي 
دف��اع مق��دس، س��ومین دوره تجلی��ل از خادمان 
و  ققن��وس  تئات��ر  جش��نواره  چهارمی��ن  نش��ر، 
نخستین جش��نواره موس��یقي اس��تان از مهم ترین 
 برنامه ه��اي فرهنگ��ي اس��تاني در س��ال ج��اري 

است. 
وي جش��نواره فاطم��ه کوثر هس��تي را از مهمترین 
جشنواره هاي ملي و سراسري استان برشمرد و تصریح 
کرد: برگزاري جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان از 
دیگر جشنواره هاي سراسري در سال جاري بوده که 
تاکنون بیش از 300 اثر به دبیرخانه مربوطه ارسال شده 

است. 

 زاینده رود 
مهدي آذر یزدي که بیش از 50 س��ال براي کودکان 
کتاب مي نوشت 87 سال را در تجرد زندگي کرد و 
هیچ فرزندي غیر از کتاب از خود به یادگار نگذاشت. 
مهدي آذر یزدي سال 1301 شمسي در خرمشاه از 
توابع یزد در یک خانواده جدید االسالم به دنیا آمد. 
او مختص��ر خواندن و نوش��تن را در خانه از پدر و 
ق��رآن را از مادربزرگ فرا گرفت و در 14 س��الگي 
همراه با کار رعیتي و یا شاگرد بنایي مدت یک سال 
و نیم  صبح هاي تاریک به مدرسه خان مي رفت. آذر 
یزدي در همان س��ن و س��ال بود که اولین حسرت 
زندگي خود را تجربه کرد. »اولین بار که حسرت را 
تجربه کردم، موقعي بود که دیدم پسرخاله پدرم که 
روي پشت بام با هم بازي مي کردیم و هر دو هشت 
ساله بودیم، چند تا کتاب دارد که من هم مي خواستم 
و نداشتم. به نظرم ظلمي از این بزرگتر نمي آمد که 
آن بچه که سواد نداشت، آن کتاب ها را داشته باشد 
و من که سواد داشتم، آن ها را نداشته باشم. کتاب ها، 
گلستان و بوستان سعدي و تاریخ معجم چاپ بمبئي 
بود. شب رفتم توي زیرزمین و ساعت ها گریه کردم 
و از هم��ان زمان عقده کتاب پیدا کردم که هنوز هم 
دارم.« مهدي آذریزدي را با این حال بیشتر به خاطر 
کتاب هایي مي شناسند که براي کودکان نوشته است. 
به وی��ژه »قصه هاي خوب ب��راي بچه هاي خوب«. 
کتاب 8 جل��دي »قصه هاي خوب ب��راي بچه هاي 
 خ��وب« ج��زو پرتیراژترین کتاب هاي ای��ران بوده 

است. 
سال گذشته مدیران انتشارات امیرکبیر به یزد رفتند 
تا براي انتشار جلدهاي نهم و دهم این مجموعه با 
مهدي آذر یزدي به توافق برسند. اما بیماري و مرگ 

برنامه ها را به هم زد.
»قصه هاي تازه از کتاب هاي کهن«، »گربه ناقال«، »گربه  
تنبل«، »مثنوي« )براي بچه ها( و »مجموعه  قصه هاي 

ساده« از جمله کارهاي او براي کودکان بود. 
مهدي آذر یزدي 87 س��ال در تجرد زندگي کرد. با 
این حال بچه ها را دوست داشت و بیش از 50 سال 
براي آن ها نوشت. او در زندگي هیچ چیز را به اندازه 
سکوت و آرامش و کتاب دوست نداشت. دوستان 
و آشنایانش هنگام رفتن به خانه او مي بایست رمز 

خانه اش را بدانند تا در براي آن ها باز شود. 
دوس��تانش مي گفتند مثاًل باید دو بار پي در پي به 
در مي کوبیدیم تا او بداند که از دوس��تانش هستیم 
و در را ب��راي ما باز کند. آذر یزدي س��ال 1343 از 
سازمان یونسکو جایزه اي دریافت کرد و سال 1345 
نیز دو کتابش به عنوان آثار برگزیده »کتاب کودک« 

انتخاب شدند. 
پس از انقالب هم چهره ماندگار ش��د و محفل ها و 
انجمن هاي مختلف براي او بزرگداشت هاي متعدد 

برپا کردند.

نام پدر: علی متولد: 1346/8/4 تاریخ شهادت: 1366/10/30 محل شهادت: سردشت کردستان
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

شهید داریوش امین آزاد در تاریخ 1346/8/4 در شهرکرد دیده به جهان گشود. 
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی خود را در همانجا به اتمام رس��انید. سپس در 18/ آبانماه 1365 به 
جبهه اعزام شد و در تاریخ 1366/10/30 در منطقه عملیاتی سردشت کردستان به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.

شهید داریوش امین آزاد

در هفدهمین جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي؛
هنرمندان چهارمحال و بختیاري خوش درخشیدند

نگاهي به زندگي و  آثار مهدي آذر یزدي ، پدر داستان 
نویسی کودک به بهانه چاپ تمبر یادبودش

روزی بود...

 منشور کوروش در غرفه ایران دراکسپوي شانگهاي 
به نمایش گذاشته شده است 

عکس روز

برن��دگان جایزه کت��اب ناتیل��وس 2010 در 
نمایش��گاه کتاب نیویورک مشخص شدند. به 
گزارش مهر به نقل از سایت پی آر یو اس آی، 
مرلی��ن  مک گیر بینانگذار ای��ن جایزه با اعالم 
ای��ن خبر، برندگان م��دال طالی جایزه کتاب 
ناتیل��وس را مش��ترکاً  ِگرگ ب��اردن و اریش 
گریوی��ل معرف��ی کرد.کتاب  ب��اردن درباره 
کیهان شناس��ی و علوم جدید اس��ت با نام راز 
س��ال 2012 و عص��ر دنیای جدی��د و کتاب 
گریویل نیز کتابی ش��امل عکس��های س��یاه و 
س��فید اوست با عنوان ماه تابستان. این جایزه 
ب��ه کتابها و آث��اری صوتی  اهدا می ش��ود که 
نقش��ی مثبت در ترویج زندگی مس��ئوالنه و 
تغییرات اجتماعی برای زندگی بهتر در جهانی 

بهتر ایفا کنند. 
هی��أت داوران جای��زه کت��اب ناتیل��وس از 
گروه ه��ای مج��رب کتابداران، نویس��ندگان، 
و  کت��اب  فروش��گاه  صاحب��ان  س��ردبیران، 
دس��ت اندرکاران صنعت چاپ و نشر تشکیل 
شده است و جوایز خود را به آثار منتشر شده 
در گروه های کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

اهدا می کند.

اسامی برندگان جایزه 
کتاب ناتیلوس 2010 

اعالم شد 

درام های زنانه روی پرده زنان به سینمای ايران بازگشتند


