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همزم��ان با هفته تع��اون، 69 
طرح تعاونی در استان اصفهان 
با سرم��ای��ه گ��ذاری 416 
میلی��ارد و 152 میلیون ریال 
به بهره برداری خواهد رسید. 
به گزارش م��وج از اصفهان، 

همزمان با هفته تعاون، 69 طرح تعاون��ی در است�ان اصفهان...
شهرستان / صفحه4

ارسال پیامك بین تلفن ثابت و همراه
 از مهرماه ممكن مي شود 

با تصویب دولت
خبرنگاران با 20 سال سابقه متوالی 
بازنشسته می شوند

فرمانده پلیس راه 
چهارمحال و بختیاري:

27 درصد تصادفات 
استان در محورهاي 

اصلي حاشيه روستاها 
رخ داده است

همزمان با هفته تعاون و در سطح استان اصفهان
بيش از60 طرح تعاوني 

به بهره برداري رسيد

فرمانده پلی��س راه چهارمحال و بختیاری از 
موفقیت طرح راهوران پلیس در اس��تان خبر 

داد.
»س��رهنگ اعراب��ی« در گفتگو با ایس��نا در 
منطق��ه چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: در 
 ای��ن طرح ک��ه از 6 م��اه پیش آغاز ش��ده،

دوره ه��ای  در  تدری��ج  ب��ه  دهی��ار   157  
ش��رکت  رانندگی  مق����ررات   آم����وزش 

کرده اند. 
وی، انتق��ال نظره��ا و انتظ��ارات پلی��س به 
روس��تائیان را از هدف ه��ای ای��ن ط��رح، 
اع��ام و تأکید کرد: نحوه عب��ور تراکتور از 
جاده، عبور احش��ام و عابران پیاده از عرض 
جاده های اصلی حاش��یه روستاها، از مباحث 
مطرح شده کارشناس��ان پلیس با دهیاران و 

روستائیان بوده است.
 اعرابی، 27 درصد تصادف ها را در محورهای 
اصلی حاشیه روستاها دانست و افزود: دهیاران 
ش��رکت کننده می توانن��د جمعیت 10 هزار 
نفری روس��تائیان را با توصیه  و هشدارهای 
 پلی��س راه درب��اره خطرهای احتمالی آش��نا 

کنند. 
وی، س��اخت حفاظ ه��ای آهن��ی زیرگذر و 
پل ه��ای عابر پی��اده را از درخواس��ت های 
روس��تائیان، اعام و تصریح کرد: متأس��فانه 
بیش��تر تصادف ها در حاش��یه 10 روس��تای 
 محور ش��ریانی بروجن - لردگان روی داده 

است.

 ه��وا رو ب��ه تاریکی اس��ت. 
پی��اده رو از خیابان ش��لوغ تر 
اس��ت. گوی��ی همه م��ردم به 
خیابان ریخته اند. کنار خیابان 
منتظر تاکسی ایس��تاده است. 
امروز مشغله کاری اش خیلی 

زیاد بوده، فقط دعا می کند هر چه زودتر به خانه برس��د. اما خیابان، 
خستگی اش را دو برابر می کند، بوق های متعدد ماشین ها...

جامعه/ صفحه3

دکتر شیخ االسامی وزیر کار 
و امور اجتماع��ی در همایش 
بزرگداشت شهیدان رجایی و 
باهنر، میهمان ویژه مراسم بود. 
وی ب��ه دعوت اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان اصفهان و 

هماهنگی استانداری اصفهان و کامران )نماینده مجلس( به اصفهان....
صفحه آخر/ صفحه8

تأملی در داليل 
مزاحمت های خيابانی

به بهانه پخش سریال توهین آمیز

در مسير زاينده رود را متوقف كنيد
صفحه 2

اصفهان در ايجاد اشتغال و 
فعاليت های آموزشی وزارت کار و 
امور اجتماعی؛ در کشور ممتاز است

صرفه جویي در مصرف برق، یعني استفاده 
صحیح و بهینه، نه چشم پوشي از نیازهاي ضروري

دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( در سراسر استان آماده دریافت زكات 
فطره مؤمنین روزه دار جهت توزیع بین محرومین واقعي جامعه مي باشد.

معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني )ره( استان چهارمحال و بختياري

اطالعيه شماره 11

بدینوسیله به اطالع كلیه مشتركین برق در سراسر استان مي رساند با توجه به اینكه 
بروشور،  پخش  )تلفن،  رساني  اطالع  مختلف  روشهاي  با  سودجو  افراد  تعدادي  اخیراً 
مراجعه حضوري، تبلیغات رسانه اي و...( اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه هایي تحت 
عنوان كاهنده مصرف برق با نصب در منازل و محل كار نموده و بعضًا اظهار مي دارند 
مورد تأیید وزارت نیرو نیز مي باشد، بدینوسیله به اطالع كلیه مشتركین محترم صنعت 
اصفهان هیچگونه دستگاه  استان  برق  توزیع  و شركت  توانیر  برق مي رساند شركت 
كاهنده مصرف برق را تأیید ننموده واستفاده از این وسایل مورد تأیید و مجاز نمي باشد 
و در صورت استفاده و ایجاد هرگونه ضرر و زیان به انشعابات برق مشتركین،  شركت 

توزیع برق استان اصفهان هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت.

فضل اله وطنخواه
روابط عمومي شرکت توزيع برق استان اصفهان

آگهي مزايده )نوبت دوم(

روابط عمومي
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

منطقه چهارمحال و بختياري

نفتي منطقه  چهارمحال و  شركت ملي پخش فرآورده هاي 
بختیاري در نظر دارد اجناس عمومي از رده خارج شامل )لوازم 
نو  قطعات  و  و...(   یدكي  قطعات  فرسوده،  آالت  آهن  اداري، 
شامل لوازم )برقي، اتصاالت و...( را از طریق مزایده به فروش  

رساند.
لذا متقاضیان مي توانند به منظور بازدید  و كسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ آگهي  به مدت 7 روز به خدمات بازرگاني این 
شركت واقع در كیلومتر 5 جاده شهركرد فرخشهر مراجعه و 
جهت رویت متن آگهي به سایت شركت ملي پخش فرآورده 
مراجعه   http://chaharmahal.niopdc.ir نفتي  هاي 

نمایند.
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مذاکره های مس��تقیم صلح، که با وجود 
مخالف��ت گروه های مقاومت اس��امی 
فلس��طین و افکار عمومی جهان اسام با 
فش��ار دموکرات ها در کاخ سفید برگزار 
ش��د حاصلی جز تعیین چند قرار و مدار 
دیگ��ر نداش��ت. به گ��زارش خبرگزاری 
فرانس��ه، اظهارات جورج میچل نماینده 
باراک اوباما در خاورمیانه پس از پایان این 
مذاکره که به مدت چهار ساعت به طول 
انجامید نشان دهنده این واقعیت است که 
دیدارهای بعدی در این باره نیز بی فایده 
خواه��د بود چرا که به گفته او اختافات 

میان دو طرف بسیار زیاد و جدی است.
براساس آنچه که پس از پایان دیدار اوباما، 
عباس، نتانیاهو و میچل منتش��ر شد، دو 
طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردند 
بار دیگر در روزهای چهاردهم و پانزدهم 
س��پتامبر در منطقه »شرم الشیخ« مصر، با 
یکدیگر ماقات کنن��د و این ماقات در 

آینده هر دو هفته یک بار ادامه یابد.
شجاعت یا حماقت

با این همه بر همگان مسجل شده است که 
از این نمایش تو خالی که به زور کاخ سفید 
طرفین دور یک میز جمع شدند و به یکدیگر 
لبخند می زدند نتیجه ای حاصل نخواهد شد 
به این موضوع حتی هیاری کلینتون، وزیر 
خارجه امریکا  که خاندان او عاقه زیادی به 
برگزاری مذاکره دارند پیش از گفتگوی دو 
طرف اشاره کرد و به آنها گفت: من می دانم 
تصمیم به نشس��تن پش��ت این میز آسان 
نیست. من از شجاعت و تعهد شما تشکر 
می کنم. با این همه چیزی که کلینتون از آن 
به عنوان ش��جاعت یاد کرده است از نگاه 
جهان اسام نوعی حماقت از سوی عباس 
قلمداد می شود، چرا که اسرائیلی ها هیچگاه 
حاضر به پذیرش کوچکترین خواسته ای 
از سوی فلسطینی ها نشده و نخواهند شد. 
نتانیاهو در دیدار با عباس اظهار داشت: ما از 
شما انتظار داریم آماده به رسمیت شناختن 
 اسرائیل به عنوان یک کشور با مردم یهودی 

باشید.
نتانیاهو با اشاره ضمنی به حمله های شبه 
نظامیان فلسطینی به شهرک نشینان یهودی 
در کرانه باختری اظهار داشت: یک صلح 
واقعی باید شامل: امنیت واقعی مورد نیاز 
اسرائیل باشد. در چنین شرایطی، جورج 
میچل، فرستاده ویژه امریکا به خاورمیانه به 
خبرنگاران گفت: من معتقدم این دو رهبر، 
)عباس و نتانیاهو(، ب��ه انجام هر اقدامی 
جهت دس��تیابی به نتایج درس��ت متعهد 
هستند. این در حالی است که گویا در این 
مذاکره فقط قرار است طرف فلسطینی به 
 فشار هایی که به آنها تحمیل می کنند متعهد 
باشد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا نیز 
پس از پایان مراسم ضیافت شام که در آن 
طرف فلسطینی و اسرائیلی حضور داشتند 
به طور رسمی آغاز گفتگوهای مستقیم را 
اع��ام و تأکید کرد: امریکا تاش خواهد 
کرد که روند گفتگوهای مستقیم را با دقت 

زیر نظر داشته باشد.
اوباما: از فرصت استفاده كنید

در حال��ی که عمده کارشناس��ان به انتقاد 
از سرس��ختی و زورگویی اس��رائیلی ها 
در برابر مردم فلس��طین اذعان داش��ته و 
دارن��د، اوباما پس از اعام رس��می آغاز 
گفتگوهای مس��تقیم در واشنگتن اظهار 
داشت: اسرائیلی ها و فلسطینی ها، باید از 

این فرصت جهت برقراری صلح استفاده 
کنن��د چرا که این فرصت بار دیگر تکرار 

نخواهد شد. 
وی افزود: با وجود تمام سختی های موجود 
ما می توانیم صلح کامل و همیشگی را در 
خاورمیانه برقرار کنی��م. دولت امریکا از 
تمام توانایی و امکانات خود برای به نتیجه 
رسیدن این گفتگوها استفاده خواهد کرد 
اما کاخ سفید هرگز نمی تواند راه حلی را به 
هر یک از دو طرف اسرائیلی و فلسطینی 
تحمی��ل کند. اوباما گفت: هدف ما از این 
گفتگوها پایان دادن به بحران در خاورمیانه 
و تش��کیل کشور فلسطین در کنار کشور 

»اسرائیل یهودی« است.
عباس به زبان آمد

در ای��ن مذاکره ها، تنها جمل��ه ای که از 
زبان عباس شنیده شد این بود که اسرائیل 
باید دست از شهرک سازی ها بردارد. او 
گفت: ما از اسرائیل می خواهیم که شهرک 
س��ازی در تمامی س��رزمین های اشغال 
 شده فلس��طین را متوقف کند. وی تأکید
کرد: زمان آن رس��یده اس��ت که صلح را 
برقرار کنیم و به اشغال گری های اسرائیل، 
که از سال 1967 آغاز شده است پایان دهیم 
و کشور مستقل فلسطینی را تشکیل دهیم.
عباس با تأکید بر وجود بسیاری از سختی ها 
و فراز و نش��یب ها بر سر راه گفتگوهای 
مستقیم اظهار داشت: تمامی خواسته های 
م��ا از جمله توقف شهرک س��ازی ، پایان 
محاصره نوار غزه و بازگشایی گذرگاه های 
فلسطینی ش��رط های جدید نیستند بلکه 
از گذش��ته نیز م��ا چنین خواس��ته هایی 
 را ب��رای موفقیت گفتگوه��ا اعام کرده 

بودیم. 
عب��اس همچنی��ن ب��ا محک��وم ک��ردن 
حمله های اخی��ر در الخلیل که منجر به 
کشته شدن چهار شهرک نشین شد اظهار 
داشت: ما تمام تاش خود را خواهیم کرد 
که از ریختن خون هر اسرائیلی یا فلسطینی 

جلوگیری به عمل آوریم.
ــت كه تا حاال به  مبارک: خیلی بد اس

صلح نرسیده ایم
حس��نی مبارک، رئیس جمه��ور مصر و 
دیکتاتوری که گفته می شود پایان عمر او 
هم نزدیک است در سخنانی در این مراسم 
اظهار داش��ت: گفتگوهای صلح میان دو 
طرف فلسطینی و اسرائیلی، باید بر اساس 
قطعنامه های بین المللی انج��ام گیرد. وی 
تأکید کرد: این به طور کامل غیر منطقی و 
غیر معقول است که ما تا به امروز نتوانستیم 

به صلح کامل و همیشگی برسیم.
عبداله دوم: برای همه خوب می شود

ملک عبداله دوم، پادشاه اردن نیز، در این 
مراسم اظهار داشت: برقراری صلح پایدار 
ب��رای همه طرف ها خوب اس��ت و اگر 
بتوانیم به صلح پایدار برسیم این امر منجر 
به ازس��رگیری روابط کشورها با اسرائیل 
خواهد شد. وی تأکید کرد: راهکار تشکیل 
دو کش��ور فقط راهکار موجود برای حل 

بحران در خاورمیانه است.
 عمرو موسی: نمی خواهم بدبین باشم

 عمرو موس��ی دبیر کل اتحادیه عرب نیز 
درپی ازس��رگیری مذاکره های س��ازش، 
خواس��تار دادن فرص��ت جدی��دی ب��ه 
گفتگوه��ای بی��ن رژیم صهیونیس��تی و 
تشکیات خودگردان فلسطینی شد اما در 
عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا 
اسرائیل آماده است توافقنامه صلح واقعی 
امضا کند؟ عمرو موسی در حاشیه مجمع 
آمبروس��تی که در آن شخصیت هایی از 
جهان سیاس��ت و اقتصاد در سرنوبیو در 
ساحل دریاچه کوم )شمال ایتالیا( گردهم 
آمده ان��د گفت: ما ش��اهد از س��رگیری 
گفتگوها هستیم، به این گفتگوها فرصت 
بدهیم. من نمی خواهم در نخس��تین روز 

این گفتگوها بدبین باشم.

آنچه در مذاکره هاي سازش گذشت

جهان نما نصف النهار

تشكيل دولت ائتالفی در هلند 
با شكست مواجه شد

مذاکره ه��ای دو حزب ب��زرگ هلندی در زمینه تش��کیل دولت ائتافی 
به شکس��ت منجر ش��د. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری اتریش، 
س��رویس اطاعاتی دولت هلن��د در الهه اعام کرد ک��ه گفتگوها میان 
احزاب هلندی در زمینه تشکیل دولت ائتافی در این کشور بدون نتیجه  
پایان یافت. بر اس��اس این گزارش، در پ��ی برگزاری انتخابات پارلمانی، 
حزب راست گرای افراطی آزادی به ریاست »گرت ویلدرز« سیاستمدار 
اسام س��تیز هلندی و حزب دموکرات مس��یحی، احزابی بودند که باید 
دولتی ائتافی تشکیل می دادند اما با وجود تاش های صورت گرفته در 

زمینه رفع موانع مورد اختاف، این 2 حزب نتوانستند به توافق برسند.
پس از اینکه ویلدرز اعام کرد: قصد دارد 11 س��پتامبر )20 شهریور( در 
نیویورک در مخالفت با س��اخت مس��جدی نزدیک محل سابق برج های 
دوقلو سخنرانی کند، نگرانی حزب دموکرات مسیحی نسبت به گسترش 
اقدامات اسام ستیزانه ویلدرز افزایش یافت که چنین اقدامی از عوامل به 
نتیجه نرسیدن مذاکره ها در تشکیل دولت ائتافی اعام شده است. پیش 
از ای��ن نیز وی درگفتگوی تلویزیونی با تلویزیون اس��ترالیا در اظهاراتی 
توهین آمیز نس��بت به اس��ام، مدعی ش��ده بود که فرهنگ اسام عقب 
افتاده است و دین اسام نیز دینی مبتنی بر خشونت، همانند کمونیسم و 
فاشیس��م اس��ت. در انتخابات پارلمانی هلند که در ماه ژوئن برگزار شد، 
حزب آزادی 24 کرس��ی و حزب دموکرات مس��یحی 21 کرسی پارلمان 

را به دست آوردند.

برای انتخاب نخست وزیر آتی
ائتالف حكيم »عادل عبدالمهدی«
را برای رقابت با مالكی برگزيد 

ائت��اف مل��ی ع��راق به 
رهبری »عمار حکیم« روز 
گذش��ته به طور رس��می، 
اعام ک��رد: ای��ن ائتاف 
را  عبدالمه��دی«  »ع��ادل 
به عن��وان گزینه موردنظر 
خود، جه��ت رقابت برای 
وزیری  نخس��ت  پس��ت 
برگزیده است. به گزارش 
مهر ب��ه نق��ل از روزنامه 
در  آگاه  مناب��ع  ال��رأی، 
ائتاف ملی ع��راق اعام 
ک��رده اند: در رأی گیری درون ائتاف��ی، عادل عبدالمهدی )معاون فعلی 
ریاس��ت جمهوری عراق( با تأیید کامل از س��وی جریان صدر به عنوان 
نامزد ائتاف برای رقابت نخس��ت وزیری انتخاب شده است. البته گفته 
می ش��ود، »ابراهیم الجعفری« رئیس جریان اصاح ملی و »احمد چلبی« 
رئی��س حزب کنفرانس ملی که ه��ر دو از زیر مجموعه های ائتاف ملی 
هس��تند در نشس��ت انتخاب گزینه نخس��ت وزیری حضور نداشته اند. 
 برخ��ی منابع اعام کردند: ابراهیم الجعف��ری به چگونگی انتخاب گزینه 
نخس��ت وزیری درون ائتاف ملی انتقادهایی داشته است. بر این اساس، 
هم اکنون عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد رسمی ائتاف ملی عراق برای 
رقابت با »نوری المالکی« معرفی شده توسط دولت قانون در ائتاف اتحاد 
ملی رقابت خواهد کرد. خاطر نش��ان می ش��ود: راهکار تعیین شده برای 
 انتخاب نخس��ت وزی��ر در اتحاد ملی )ائتاف مالک��ی و حکیم( انتخاب 
بر اساس رأی گیری از میان دو گزینه اصلی است، اما در صورتی که آرای 
این کمیته چهارده نفره در انتخاب نخس��ت وزیر مساوی شود در روش 
قبلی 60 درصد از آرا و در روش جدید 80 درصد از آرای گرفته ش��ده، 

ماک انتخاب گزینه اصلی نخست وزیری است.

افشاگری یك سناتور سابق:
وزير امور خارجه ايتاليا 
گذرنامه اسرائيلی دارد 

سناتور  »فرناندو روسی« 
س��ابق ایتالیای��ی، دلی��ل 
مواض��ع ضد فلس��طینی 
کش��ورش در خاورمیانه 
»فرانک��و  وابس��تگی  را 
وزیرام��ور  فراتین��ی« 
خارج��ه ایتالی��ا به رژیم 
دانس��ت  صهیونیس��تی 
و گف��ت: وزی��ر خارجه 
گذرنامه  ایتالی��ا  دول��ت 

اسرائیلی دارد.  
جنبش  عض��و  روس��ی 

»ع��ام المنفعه« ایتالیا، به خبرنگار ایرن��ا در رم،گفت: البته امروزه در تمام 
نقاط جهان رعایت منافع البی مالی و نظامی صهیونیس��ت ها در اولویت 
اس��ت حضور آنان نیز بسیار گس��ترده بوده و در اتحادیه اروپا هم نقش 
بازیگر اصلی را بازی می کنند. حضور و قدرت البی رژیم صهیونیستی در 
ایتالیا نیز همانند دیگر کشورهای غربی بسیار گسترده است به گونه ای که 
مقام های این رژیم رم را پس از واشنگتن بهترین دوست خود می دانسته 
و س��ران دولت ایتالیا نیز دوستی و سفر به فلسطین اشغالی را برای خود 
افتخار می دانند. روسی با اشاره به نفوذ البی صهیونیسم در دولت ایتالیا، 
افزود: در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ما، دولت برای توافق های نظامی 
با اس��رائیل بودجه های کان��ی را هدر می دهد که حتی برای بخش��ی 
از نمایندگان پارلمان نیز مخفی مانده اس��ت، قدرت صهیونیس��تی نیز از 
آن برای نس��ل کشی یک ملت دیگر اس��تفاده می کند و اگر ملت از این 
وضعیت آگاه ش��وند واکنش نش��ان خواهند داد. روسی گفت: ما با دقت 
به قتل عام و رنجی که به ملت فلس��طین تحمیل ش��ده است، می نگریم؛ 
جایی که به اصطاح صادرکنندگان دموکراسی در حال قوم کشی آن ملت 
هستند ولی کشورهای صلح طلب وظیفه مبارزه برای رسیدن به استقال 
از چنگال قدرت امریکا و اسرائیل را دارند. سناتور سابق ایتالیا دموکراسی 
در اروپا را زیر س��ئوال برد و اظهار داشت: فقط زمانی که اروپای مردمی 
با یک دموکراس��ی واقعی به وجود آید ش��اید شرایط مناسب شود و قاره 

اروپا بتواند به استقال ملت فلسطین کمک کند. 
وی گفت: ما وظیفه اطاع رس��انی به اف��کار عمومی و اتحاد در دفاع از 
حق زندگی و وجود ملت فلسطین را داریم. اسرائیل به ایجاد تفرقه ادامه 
می دهد و ما نباید فریب بخوریم. باید نشان دهیم که پیرو اسرائیل نبوده 
بلکه ش��هروندانی آگاه و متحد برای برقراری عدالت در فلسطین هستیم. 
روسی در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن همدست خواندن غرب 
و ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در جنایات رژیم صهیونیستی افزود: من 
پیش��تر باره��ا در کنفرانس های مختلف، دیدارها و مجامع از همدس��تی 
مطل��ق جامعه بین المللی در قتل عام فلس��طینیان، صحب��ت کرده ام، اما 
مورد بدتر اینکه پشت سکوت کشورهای اروپایی اغلب کشورهای پیرو 

ایدئولوژی صهیونیسم نیز پنهان هستند. 

همزم��ان با آغ��از هفته تعاون مراس��م 
قدردان��ی از تعاونی ه��ای برت��ر ملی 
با حض��ور رئیس جمهور و مس��ئوالن 
ریاس��ت  نه��اد  در  تع��اون  وزارت 
جمه��وری برگزار ش��د. ب��ه گزارش 
واح��د مرکزی خبر، در این مراس��م از 
25 تعاونی برتر ملی و س��ه اس��تاندار 
خراس��ان رض��وی، آذربایجان ش��رقی 
و ی��زد به عن��وان اس��تانداران فعال در 

تقویت بخش تعاون قدردانی شد.
در ای��ن مراس��م رئیس جمه��ور طی 
س��خنانی گفت: روح اص��ل 44 قانون 
اساس��ی این اس��ت که اقتصاد ملی بر 
اساس س��ازوکار تعریف شده به ملت 
منتقل ش��ود. احمدی نژاد در مراس��م 

تقدی��ر از تعاونی های برتر ملی در آس��تانه آغاز 
هفته تعاون، افزود: اصل 44 قانون اساسی به معنای 
 تبدیل ش��دن اقتصاد ملی به اقتصاد سرمایه داری

نیست. 
وی تصریح ک��رد: یکی از بخش های مهم اصل 
44 واگ��ذاری س��هام عدالت به مردم اس��ت که 
تاکن��ون 39 میلیون نفر از ایرانیان س��هام عدالت 
گرفت��ه اند. رئیس جمهور گفت: طبق قانون باید 
به 60 درص��د جمعیت ایران، یعن��ی 45 میلیون 

نفر س��هام عدالت واگذار شود که این یک اقدام 
بس��یار بزرگ است. وی دستیابی بخش تعاون به 
س��هم 25 درصد را هدفی دور از انتظار ندانست 
و افزود: منحنی توزیع ثروت باید حالت متعادل 
داش��ته و هنگامی که عدالت نباشد شکوفایی نیز 

به وجود نمی آید.
رئی��س جمه��ور اضاف��ه ک��رد: عدال��ت ضامن 
همبستگی ملی است و در این مسیر بخش تعاون 

می تواند بسیار اثرگذار باشد.
احمدی ن��ژاد وظیف��ه دولت را ایج��اد فرصت 

شکوفایی برای جوانان مستعد و توانمند 
در همه بخش ها دانست و افزود: دولت 
می تواند از طری��ق تعاونی ها بهترین 
حمایت را از فعاالن اقتصادی مس��تعد 
به عم��ل آورد. رئیس جمهور همچنین 
گفت: هم اکنون بخ��ش تعاون زنده و 
پویاس��ت و این بخش به س��رعت در 
حال افزایش سهم خود در اقتصاد ملی 
 بوده و فرهنگ تعاون نیز عمومیت یافته 

است.
احم��دی ن��ژاد در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود از حضور گسترده ملت 
ای��ران در راهپیمایی روز جهانی قدس 
قدردانی ک��رد و افزود: مل��ت ایران با 
وجود ش��رکت در مراس��م شب قدر و 
ب��ا زبان روزه، خیابان ها را پر کرد و در حمایت 
از مظلوم، فریاد زد که این موضوع نش��ان دهنده 
عظمت ملت ایران است. رئیس جمهور تصریح 
کرد: مس��یر ملت ایران تغییرناپذیر اس��ت و این 
موض��وع ربطی به افراد ندارد چ��را که ملت راه 
خ��ود را پیدا کرده اس��ت و تک ت��ک این مردم 
 عزیز، یکپارچه، آرمانخواه، پرشور و عدالت طلب 

هستند.

 چند سالی است 
س��ریال های  پخش  که 
مناس��بتی در ای��ام م��اه 
مردم  رمض��ان  مب��ارک 
را ب��ه پ��ای تلوزیون ها 
چ��ه  اگ��ر  می کش��ند. 
در  ش��تابزدگی  گاه��ی 
ساخت این مجموعه ها 
تأثی��ر  تح��ت  را  آنه��ا 
قرار می ده��د اما کم و 
این س��ریال ها  از  بیش 
 اس��تقبال می ش��ود. در 
مس��یر زاین������ده رود 
همی��ن  از  یک��ی  ه��م 
مناس��بتی  س��ریال های 
اس��ت ک��ه ای��ن روزها 
بر خاف اس��مش همه 
اهالی زاینده رود را علیه 
خود بس��یج کرده است 
لهجه اصفهانی به عنوان 
ش��اخصه های  از  یکی 
اصلی فرهن��گ اصفهان 
عمق  نش��انگر  تنه��ا  نه 

اصالت مردم این ش��هر بلکه بیانگر گوشه ای از 
آداب، رس��وم و خلقیات مردم اصفهان به شمار 
م��ی رود. بنابراین هر صاح��ب اثری که قصد به 
کارگی��ری این فرهنگ را در ی��ک صحنه هنری 
دارد باید به چالش ها و مشکات استفاده از آن 

واقف باشد.
اما آنچه در مسیر زاینده رود نشان داده می شود 
تاش��ی اس��ت برای نش��ان دادن یک لهجه، که 
تأکی��د می ش��ود اصفهانی اس��ت و ای��ن تقلید 
بچ��ه گانه زمانی که با برداش��ت های س��طحی 
از فرهن��گ اصفهانی همراه می ش��ود افتضاحی 
اس��ت که ص��دای همه را در م��ی آورد. در این 
می��ان آن چیزی که بیش��تر از همه مردم اصفهان 
را ناراحت کرده این اس��ت که مسئوالن ساخت 
این سریال از جمله مش��اور لهجه این مجموعه 
 تأکی��د بس��یاری به صحت و درس��تی این لهجه 

دارند.
 از نظر آنها همین که در اصفهان یک کار جدی و 
بزرگ ساخته شده و اینکه لهجه اصفهانی سخت 
اس��ت و فرصت بازیگران برای یادگیری آن کم 
بوده، کفایت می کند و حتی از س��ر اصفهانی ها 
هم زیاد است. این ضعف ها تا آنجا ادامه داشت 
که استاندار اصفهان طی نامه ای مراتب اعتراض 
خود را به رئیس سازمان صدا و سیما اعام کرد 
در این نامه آمده اس��ت: سیاست چند سال اخیر 
س��ازمان صدا و س��یما در توجه به فرهنگ های 

بومی و منطقه ای در ساخت برنامه های نمایشی، 
تدبیری مناس��ب است که می تواند در همگرایی 
و انسجام عمومی جامعه نقش مهمی داشته باشد 
از ای��ن منظر نفس توجه به فرهنگ غنی اصفهان 
و جذابیت های باالی آن در قالب برنامه نمایشی 
»در مس��یر زاینده رود« اقدام در خور تحس��ینی 
اس��ت اما در عمل آشفتگی و نابس��امانی زبانی 
در س��اخت ای��ن مجموعه متأس��فانه کدورت و 
دلخوری ش��هروندان اصفهانی را به دنبال داشته 

است.
اف��رادی ک��ه از حداقل دانش در ح��وزه درام و 
نمای��ش برخوردارند خ��وب می دانند که لهجه 
در ب��اور پذیری و به خص��وص واقع نمایی یک 
اثر نمایش��ی رکن مهمی اس��ت چرا که دو عامل 
واقع نمایی و باور پذیری ش��خصیت س��ازی را 
به ارمغ��ان می آورد بنابراین ب��ه کار بردن لهجه 
بسیار مهم است و رکن اصلی را ایفا می کند. اما 
مش��روط بر آن که در حد زبان مادری هنر پیشه 

جلوه گر شود.
س��ریال در مس��یر زاین��ده رود ص��رف نظر از 
ضعف ه��ای محتوایی مانند کم رنگ جلوه دادن 
روابط خانوادگی و به نمایش گذاشتن بازیگران 
غی��ر بومی موج��ب دلگی��ری خاط��ر بینندگان 
اصفهانی ش��ده و نگران��ی از آن جهت بوده که 
متأسفانه تلویزیون در تخریب لهجه ها و فرهنگ 

بومی حرکت کرده است.
در پایان به عنوان خادم مردم اس��تان انتظار دارد 

دس��تور فرمایید به نحو 
شایسته ای جبران توهین 
مذکور به عمل آید و از 
تکرار چنی��ن خطاهایی 
در آینده به شدت پرهیز 
که  است  ش��ود. چندی 
مردم عزیزمان در استان 
اصفهان از پخش سریال 
رود  زاین��ده  مس��یر  در 
اظه��ار نگرانی می کنند 
و از اینجان��ب نی��ز ب��ه 
عنوان استاندار خواستار 
آنند که ای��ن نگرانی را 
بنابراین  ده��م  انعکاس 
با همفکری دوس��تان و 
تذکری ک��ه به مدیر کل 
و س��یمای  محترم صدا 
اصفهان داده شد به نامه 
اعتراض آمیز ایش��ان به 
ش��د  بس��نده  جنابعالی 
گر چ��ه در مقاطعی در 
و  با خبرنگاران  مواجهه 
اصحاب رس��انه و مردم 
بزرگ��وار اصفهان ضمن اینکه نظرات آن عزیزان 
را بازتاب داش��ته ام نظر انتق��ادی خویش را نیز 
مطرح ساخته ام در عین حال نمی خواستم برجو 
ملتهب پیش آم��ده بیفزایم و اوضاع را پیچده تر 
نمایم. حال که سازمان متبوع به درخواست مردم 
مبنی بر توق��ف نمایش س��ریال اقدامی نکرد با 
توجه به شناختی که از جنابعالی به عنوان فردی 
وارس��ته نظام من��د و برنامه مح��ور وجود دارد، 
امیدوارم طرح این مطالبه واکنش مثبت جنابعالی، 
 عوامل سریال و همکاران محترم را به دنبال داشته

باشد.
ناگفته پیداست که استفاده از اصفهان هیچ مناسبت و دلیل 
خاصی در داستان این مجموعه ندارد و تنها در بعضی 
 نماها فقط تصاویری از اصفهان به چشم می خورد. 
ب��ه طور حتم اصفه��ان و اصفهانی تنه��ا این لهجه 
 ش��ل و وارفت��ه و ای��ن م��ردم حری��ص و ضعیف 

نیست.
 اصفه��ان از دیرباز چ��ه از نظر اقلیم و چه فرهنگ 
در ای��ران ش��اخص بوده و آنچ��ه در این مجموعه 
به آن توجهی نش��ده همین فرهنگ اس��ت و برای 
 ای��ن توهی��ن بزرگی که ب��ه مردم اصفهان ش��ده، 
عذر خواهی کوچکترین کاری اس��ت که می توان 
انجام داد. مس��ئوالن صدا و سیما هم جهت احترام 
به مردم شریف اصفهان باید هر چه سریعتر دستور 
توقف این س��ریال را صادر کنند تا بیش از این جو 

موجود درشهر متشنج نشود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران 
از توافق همراه اول با ش��رکت مخابرات 
استان تهران در برقراری سرویس پیامک 
از طری��ق تلف��ن ثابت به هم��راه اول در 
مهرماه خب��ر داد. »محم��د روح الهی« در 
گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: ارسال پیامک 
از طری��ق خط تلفن ثابت متصل به رایانه 
امکان پذیر است و از این راه مشترک تلفن 
ثابت می تواند به تلف��ن همراه مورد نظر 
پیامک ارسال کند. وی افزود: با توجه به 
اینکه از طریق رایانه دسترسی آسان است 
و دیگر نیاز به گوش��ی های خاص ارسال 
پیامک وج��ود ندارد، می ت��وان خدمات 
دیگری ه��م از این طریق ارائه کرد. چند 
نرم افزار جدید هم در جهت توس��عه این 
س��رویس ارزش اف��زوده طراحی ش��ده 
است. مدیر عامل شرکت مخابرات تهران 
درباره تعرفه ه��ای پیامک از طریق تلفن 
ثابت گفت: تعرفه ها توسط سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب 
رسیده اس��ت. البته از این پس به رقابت 
می��ان اپراتورها درجهت درآم��د زایی از 

این طریق نیز وابس��ته اس��ت به طوری 
ک��ه می توانند آن را کاه��ش دهند. مدیر 
 عامل مخابرات استان تهران خاطر نشان 
کرد: محدودیتی برای ارائه این س��رویس 
وجود ندارد. با همراه اول توافق ش��ده تا 
حجم انبوه از طریق مشترک ارسال نشود. 
این به آن معنا نیست که مشترک نمی تواند 
پیامک گروهی ارس��ال کند. در این راستا 
جزئیات و حتی حجم انبوه ارسال پیامک 
به شکل های مختلف تعریف شده است. 

او در پایان با یادآوری اینکه سرویس ارسال 
پیامک از طریق تلفن ثابت به ثابت، سال 
گذش��ته فعال شده بود، ادامه داد: با توجه 
به اینکه بیش تر مشترکان عاقه مند هستند 
از طری��ق تلفن ثابت به همراه یا همراه به 
ثابت پیامک ارس��ال کنند، از سال گذشته 
با وجود فراهم بودن بس��تر فنی ارس��ال 
پیامک ثابت به همراه، بنا به دالیلی عرضه 
نش��د. اما طبق توافق ه��ای اخیر با همراه 
اول امیدواریم با هم��کاری انجام گرفته 
 این س��رویس از مهرماه برای عموم فعال 

شود. 

انتقال اقتصاد ملی به ملت؛ روح اصل 44  

به بهانه پخش سریال توهین آمیز 

در مسير زاينده را متوقف كنيد

ارسال پيامك بين تلفن ثابت و همراه
از مهرماه ممكن مي شود 

 با رشد 48 درصدی در نیمه نخست 2010
صادرات چين به ايران از مرز

5 ميليارد دالر گذشت
وزارت بازرگان��ی چی��ن اعام کرد که صادرات این کش��ور به ایران در 
نیمه نخس��ت2010 با رش��د 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 5/44 میلیارد دالر رسید. بر اساس این گزارش صادرات چین به ایران 
طی این مدت با رش��د 48/6 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
مواجه شده است. ایران سومین مقصد صادراتی چین در میان کشورهای 
جنوب و غرب آس��یا در نیمه نخس��ت سال 2010 ش��ناخته شده است. 
صادرات چین به این منطقه با رش��د 41 درصدی به 37 میلیارد دالر در 
این مدت رس��ید. هند بزرگتری��ن واردکننده کاالهای چینی در این مدت 
بوده اس��ت به طوری که 18/4 میلی��ارد دالر کاال از چین به هند در این 
مدت صادر ش��د. ترکیه ب��ا واردات 5/6 میلی��ارد دالر در رتبه دوم قرار 
گرفته اس��ت. صادرات چین به این دو کش��ور در نیمه نخست 2010 به 
ترتیب با رش��د 41 و 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده اس��ت. میزان صادرات چین به برخی دیگر از کشورهای جنوب و 
غرب آس��یا در نیمه نخست 2010 عبارت است از: پاکستان 3/2 میلیارد 
دالر، بنگادش 2/9 میلیارد دالر، سری النکا 800 میلیون دالر، نپال 200 

میلیون دالر و قبرس 500 میلیون دالر.

با تصویب دولت
خبرنگاران با 20 سال سابقه متوالی 

بازنشسته می شوند
با تصوی��ب دولت، خبرنگارانی که 
بیس��ت سال س��ابقه خبری متوالی 
و ی��ا بیس��ت و پنج س��ال س��ابقه 
متناوب دارند بازنشسته می شوند. 
به گزارش ف��ارس به نقل از پایگاه 
اطاع رسانی دولت، هیأت وزیران 
بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین 
بازنشس��تگی  اجتماع��ی س��نوات 
افرادی ک��ه مطابق قان��ون اصاح 
تبصره )2( الحاقی م��اده )76( قانون اصاح مواد )72( و )77( و تبصره 
م��اده )76( قانون تأمین اجتماعی ) مص��وب 1354( و الحاق دو تبصره 
ب��ه ماده )76( ) مصوب 1371� مص��وب 1380( و آیین نامه اجرایی بند 
)5( جزء )ب( قانون یاد ش��ده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات 
اش��تغال آنها در شغل خبرنگاری بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال 
متناوب باشد، برای محاسبه مستمری بازنشستگی با ضریب )یک و نیم( 

محاسبه می شود. 
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بسم ا... الرحمن الرحیم
اللهّم اْجَعلْنی فیِه محبّاً ألْولیائَِك وُمعادیاً ألْعدائَِك ُمْستَنّاً بُِسنّه خاتَِم 

انْبیائَِك یا عاِصَم ُقلوِب النّبییّن.
خدایا قرار بده در این روز مرا دوس��ت دوس��تانت و دشمن دشمنانت و 

پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت ای نگهدار دلهای پیامبران.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)14 شهریور 1389(

تاریخ: یک شنبه 14 شهریور       رمضان المبارک: 25  
اذان صبح: 17 : 05            طلوع خورشید: 06:41 

اذان ظهر: 13:02                    غروب خورشید: 19:23 
اذان مغرب: 19:41           نیمه شب شرعی: 00:21 

  سپیده نصر اصفهانی 
حضرت عل��ی)ع( از پیامبر خاتم)ص( نق��ل می فرماید: »هیچ مؤمنی 
نیست که ماه رمضان را، به حساب خدا، روزه بگیرد، مگر آن که خدای 

تبارک و تعالی، هفت خصلت را برای او الزم گرداند:
هرچه حرام در پیکرش باشد محو و ذوب گرداند.

با روزه خود به رحمت خدای عزوجل نزدیک شود. 
روزه داری خطای پدرش حضرت آدم را می پوشاند. 

خداوند لحظات جان دادن را، برای او، آسان کند.
از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان است. 

نصی��ب  را  او  بهش��تی  لذی��ذ  از خوراکی ه��ای   خ��دای عزوج��ل 
دهد. 

و باالخ��ره خدای عزوجل، برائت و بیزاری از آتش دوزخ را به او عطا 
فرماید….

گذر س��ریع ای��ن آخرین روزهای م��اه مبارک رمض��ان گاهی بدجور 
آدم رو ب��ه فکر میبره... وقتی س��خنی از بزرگان به گوش��م میرس��ه یا 
 حدیث��ی در مورد این ماه مبارک میش��نوم بی اختیار تنم میلرزه که من 

چه کردم؟
آیا روزه ای که گرفتم همون چیزی بود که خدا ازم میخواست یا واسه 
دل خ��ودم ی��ک ماه هر روز از اذان صبح تا غ��روب آفتاب لب به آب 
و غذا نزدم؟ اصًا آیا میش��ه اس��م کاری رو که من کردم روزه گرفتن 

گذاشت یا...
وقتی توی یه کتابی چشمم به همین سخن حضرت علی که اول مطلب 
ذکر کردم افتاد، به عظمت خدا، به عاقه اش به بنده هاش، به لطفی که 

به همه ماها داره و به خیلی چیزای پی بردم. 
چیزایی که ش��اید خیلی از ماها خوب ازش��ون خب��ر داریم و میدونیم 
وظیف��ه م��ا در قبال��ش چیه ول��ی خیلی کم بهش��ون عم��ل می کنیم! 
وقت��ی میدونیم با گرفتن یه روزه درس��ت و از س��ر صدق دل میتونیم 
 ب��ه چنان درجه ای ک��ه خدا گفته برس��یم چرا باید در ای��ن راه تعلل 

کنیم؟ 
چرا نمیخوایم قدر این فرصت رو بدونیم و ازش در راس��تای ساختن 
وجود خودمون، وجود نحیفی که شاید هیچ زمانی دیگه در سال برای 
بازس��ازی و محکم کردنش به اندازه این ماه فرصت نداش��ته باش��یم، 
 اس��تفاده کنیم؟ و باز هم سئواالت بیش��ماری که پشت سر هم به ذهن 

می رسه اما هیچ وقت جواب مشخصی نداره...
امروز بیس��ت و پنجمین روز از این م��اه مبارکه و نهایتًا پنج روز دیگه 
فرصت داریم... پنج روز واس��ه کامل ک��ردن تمام خصلت های خوبی 
ک��ه ش��اید در این ماه برای ش��کل دادنش در وجودم��ون تاش کرده 
باشیم. فرصت کمه... خیلی کمتر از اونی که در ذهن بگنجه، پس بهتره 

لحظات رو دریابیم....

 دعای روز بيست و پنجم 
ماه مبارك رمضان

لحظه هاي آخر را دريابيم...

جامعه

در فالورجان اصفهان
کشف 60 هزار نخ سيگار قاچاق

دستگيري زوج مواد فروش در اصفهان

اعالم حمايت قاطع راهپيمايان 
اصفهاني از نيروهاي مسلح

مأمورنماي طمعكار

در راس��تای ارتقای امنیت اخاقی 
و اجتماع��ی و بازدی��د از صن��ف 
در  غذای��ی  م��واد  فروش��ندگان 
شهرستان »فاورجان« اصفهان، 60 
هزار نخ س��یگار خارجی قاچاق در 
بازرسی از یک مغازه کشف و ضبط 

شد.
سرهنگ ناصر شیعه فرمانده انتظامی 
شهرس��تان فاورجان ب��ا اعام این 
مطلب اظهار داش��ت: در راس��تای 
ارتقای امنی��ت اخاقی و اجتماعی 
طرح بازدی��د از صنف مواد غذایی 
در این شهرس��تان به اجرا گذاشته 

شد.
وی اف��زود: در جری��ان اجرای این 
ط��رح و بازدید از ی��ک باب مغازه 
س��وپری تعداد 60 هزار نخ سیگار 
خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

ای��ن مقام مس��ئول گف��ت: در این 
رابطه متص��دی واحد صنفی به نام 
»مهدی- الف« دس��تگیر و اقدامات 
قانونی جه��ت پلمب مغازه وی در 

حال انجام است.
سرهنگ شیعه در پایان خاطرنشان 
کرد: مته��م به همراه پرونده، جهت 
س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.

زوج مواد فروش توسط مأموران کانتری 27 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان 
شناس��ایی ودستگیر شدند. سرهنگ »محسن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان با اعام این مطلب اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد 
مخدر توسط زوجی جوان در منزل موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
کانتری 27 این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات انجام گرفته منزل 
آنان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم 
به نام های: »مجید- ش« و »ثریا- ف« دستگیر شدند. این مقام مسئول گفت: در 
بازرسی از محل سکونت این زوج مقدار یک کیلو و 470 گرم ماده مخدر از نوع 

»هروئین«،  یک کیلو و 250 گرم مواد مخدر از نوع »کراک« و سه دستگاه ترازوی 
دیجیتالی مخصوص توزین مواد مخدر و حدود بیست و پنج میلیون ریال وجه نقد 
کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در تحقیقات 
اولیه متهم »مجید- ش« اقرار کرد که مواد کش��ف ش��ده متعلق به وی بوده و با 
همدس��تی همسرش و یکی از برادرانش )که چندی پیش در دام مأموران گرفتار 

شده( اقدام به فروش و توزیع این مواد می کرده است.
سرهنگ عقیلی در پایان خاطرنشان کرد:  در این رابطه متهمان به همراه پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

مردم والیتمدار و همیشه در صحنه 
اصفهان در بیانیه پایانی راهپیمایی روز 
جهانی قدس حمایت قاطع خود را 
از نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران اعام کردند. مردم شهیدپرور 
اصفه��ان در بیانیه پایانی راهپیمایی 
روز جهانی قدس ضمن محکومیت 
جنایات رژیم اشغالگر قدس اعام 
کردند: تا آخرین نفس در کنار مردم 
مظلوم فلسطین بوده و از آنان حمایت 
خواهند ک��رد. راهپیمایان همچنین 
حمله ددمنش��انه ارتش اسرائیل به 
کشتی های حامل کمک های مردمی 
برای غزه را محکوم کرده و این اقدام 
را جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. 
این راهپیمایان در ادامه ضمن تقدیر 
از نیروهای: ارتش،  س��پاه و نیروی 
انتظامی با اشاره به تهدیدهای نظامی 
دشمن علیه نظام جمهوری اسامی 

ای��ران اعام کردند: با قاطعیت تمام 
از نیروهای مس��لح حمایت کرده و 
در تمام��ی ح��وادث و توطئه های 
دش��منان همگام و هم��راه حافظان 
امنیت کشور بوده و دشمنان این مرز 
و ب��وم را از دس��ت زدن به هرگونه 
حماقت��ی پش��یمان خواهن��د کرد. 
راهپیمایان اصفهانی در پایان از تمامی 
سازمان های بین المللی خواستند تا 
برای نجات مردم مظلوم و بی دفاع 
فلسطین تمامی تاش خود را به کار 
بسته و جنایتکاران را به سزای اعمال 

خود برسانند.

م��ن خیال می کردم پلیس خودرو را به دلیل توقف در 
محل توقف ممنوع به یگان انتظامی منتقل کرده و با توجه 
به اینکه کلیه مدارک خودرو در اختیارم بود برای آزادی 

خودرو آمده بودم که دستگیر شدم.
اینها قسمتی از اعترافات سارق مأمورنمایی است که به 
خاطر طمع بیش از اندازه، وقت و سرعت عمل پلیس 
شناسایی و دستگیر شد. با وجود هشدارهای پی در پی 
پلیس در خصوص مأمورنماها باز هم شهروندان بدون 
توجه به این نکته های گرفتار چنین افراد شیاد و فرصت 
طلبی می شوند. امید اس��ت تا با خواندن این ماجرای 
عبرت انگیز نکته های��ی را که پلیس همواره آنها را به 
عنوان هشدار مطرح می کند مورد توجه خوانندگان قرار 

گیرد.
شرح ماجرا:

من با خودروی ش��خصی از آباده به س��مت اصفهان 
می آمدم که با خود گفتم بهتر است چند مسافر را هم 
سوار کنم و با همین فکر جلوی ترمینال مسافربری آباده 
رفتم و چهار نفر را که سه نفر آنان از اتباع بیگانه بودند به 

مقصد اصفهان سوار کردم.
سرقت

در ورودی شهر اصفهان با عامت دست سرنشینان یک 
دستگاه سواری پژو )که دو نفر بودند( توقف کردم. فکر 
می کردم  وس��یله یا ابزاری نیاز دارند ولی آنها خود را 
مأمور اطاعات معرفی کردند و به خاطر س��وار کردن 
اتباع بیگانه به من ایراد گرفته و گفتند: تو مرتکب خاف 
شدی و باید خودروات توقیف شود. بعد به بهانه انتقال 
به کانتری، خودرو را همراه مدارک آن، گوش��ی تلفن 
همراه و مبلغ یک میلی��ون تومان وجه نقدی که داخل 

خودرو بود به همراه سه نفر تبعه بیگانه بردند.
بعد از مدتی که آنها رفتند برای گرفتن آدرس کانتری با 
گوشی خودم که در اختیار آنان بود تماس گرفتم و تازه 

متوجه شدم که چه بایی به سرم آمده، بله آنها سارقانی 
بودند که تمام هس��ت و نیس��تم را به سرقت بردند و 
مسبب آن نیز خودم هستم که بدون توجه به هشدارهای 
پلیس در مورد مأمورنماها باز هم غفلت کردم و بدون 
اینکه از آنان کارت شناسایی بخواهم خودرو را در اختیار 

آنان گذاشتم.
بعد از این که متوجه ش��دم اموالم را به سرقت بردند با 

پلیس تماس گرفتم و از آنان تقاضای کمک کردم.
كشف خودروی مسروقه

خودروی مسروقه نیز که به صورت باصاحب در یکی 
از مناطق شهر اصفهان رها شده بود توسط مأموران پلیس 
اصفهان کشف و به یگان انتظامی منتقل و پس از انجام 

اقدامات قانونی به شخص مالباخته مسترد شد.
نكته جالب توجه دستگیری سارقان

جالب اینجاس��ت که پس از انتقال خودروی مسروقه 
 ب��ه کانتری یکی از س��ارقان به نام »صف��ر- ر« برای 
بازپس گیری خ��ودرو به کانتری مراجعه می کند که 

مورد شناسایی مأموران قرار گرفته و دستگیر می شود.
او در پاس��خ به این سئوال که چرا به کانتری مراجعه 
کردی؟ می گوید: من خیال می کردم پلیس خودرو را به 
دلیل توقف در محل توقف ممنوع به یگان انتظامی منتقل 
کرده و با توجه به اینکه کلیه مدارک خودرو در اختیارم 
بود برای آزادی خودرو آمده بودم که دستگیر شدم. فکر 

نمی کردم به این سرعت شناسایی شوم.
دستگیری همدست مأمورنما

در ادامه: این سارق طمع کار در جریان بازجویی هایش 
اقرار کرد که در جریان سرقت های تحت پوشش مأمور 
فردی به نام »کریم- ر« نیز با او همکاری داشته است که 
با همکاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان مخفیگاه 
همدست وی نیز شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

شرح ماجرا از زبان مأمور نماها
هر دو متهم دستگیر شده به بزه انتسابی خود اقرار کردند 
و از راز سرقت خودرو در پوشش مأمور پرده برداشتند. 
آنان اقرار کردند،  زمانی که متوجه شدیم مالک خودرو 
اتباع بیگانه را به عنوان مسافر سوار کرده است تصمیم 
گرفتیم مقداری پول از او اخاذی کنیم به همین دلیل او 
را متوقف و خودمان را مأمور اطاعات معرفی کردیم و 
وقتی دیدیم که مالک خودرو هیچگونه اوراق شناسایی 
از ما درخواست نکرد تصمیم به سرقت خودرو گرفتیم 
و به بهانه انتقال خودرو به کانتری مبادرت به سرقت 
کردیم و بعد از س��رقت در بین راه اتباع بیگانه را پیاده 

کردیم.
»کریم- ر« در خصوص چگونگی انتقال خودرو توسط 
گشت کانتری به یگان انتظامی و دستگیری خودشان 
می گوید: ما خ��ودرو را در محلی خلوت پارک کرده 
بودیم تا در وقت مناس��ب نسبت به جابجایی آن اقدام 
 کنی��م که واحد گش��ت کانتری خ��ودرو را به عنوان 
با صاحب به کانتری منتقل کرده بود و دوستم که برای 
آزادی خودرو به کانتری مراجعه کرده بود شناسایی و 
دستگیر ش��د. بعد از آن با اعترافات او من هم دستگیر 

شدم.
توصیه و هشدار:

س��رهنگ عقیلی در پایان با بیان اینکه متهمان به همراه 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شدند به شهروندان هش��دار داد: در زمان مراجعه افراد 
به ویژه افرادی که در پوش��ش لباس و با ماش��ین های 
شخصی، خود را مأمور معرفی می کنند به طور حتم از 
آنها درخواست کارت شناسایی و حکم مأموریت کرده 
و مطمئن باشید که مأموران این موضوع را به هیچوجه 
به منزله عدم همکاری با پلیس ندانسته و از این موضوع 

استقبال می کنند.

ث
واد

ح

هوا رو به تاریکی اس��ت. پی��اده رو از خیابان 
ش��لوغ تر اس��ت. گویی همه مردم به خیابان 
ریخته اند. کنار خیابان منتظر تاکس��ی ایستاده 
است. امروز مشغله کاری اش خیلی زیاد بوده، 
فقط دعا می کند هر چه زودتر به خانه برسد. 
 اما خیابان، خس��تگی اش را دو برابر می کند، 
بوق های متعدد ماش��ین ها آزارش می دهد. 
ماشینی می ایستد، دختر خوشحال است، فکر 
می کند راننده مسیر مورد نظر را شنیده است، 
اما این خوش��حالی دیری نمی پاید زیرا زمانی 
که به داخل ماش��ین نگاه می اندازد جوانی را 

می بیند که با لبخندی می گوید:...! 
ب��ا تنفر س��رش را برمی گردان��د و پیش خود 
می گوی��د: مردم چه می گویند؟ فکر می کنند 
اشکال از من است؟ به طرف ایستگاه اتوبوس 
م��ی رود، خس��تگی را فرام��وش می کن��د و 

می گوید: آبرو و امنیت مهمتر است. 
مزاحمت خیابانی بخش��ی از تجربه بسیاری از 
زنان است. این مزاحمت ها باهای اجتماعی 
عصر ما نیست، بلکه س��ابقه طوالنی دارد. در 
جوامع ش��هری و کانش��هرها بیشتر به چشم 
می خورد و از رفتارهای نابه هنجار اجتماعی 
است که در ایجاد نا امنی و سلب آرامش افراد 
 نق��ش بس��زایی دارد. متلک پران��ی، ولگردی، 
تنه زنی و اعمال غیراخاقی در مجامع عمومی 
و نظایر آن، به طور لفظی و غیرلفظی از مظاهر 

مزاحمت های خیابانی است. 
طبق ماده 619 قانون مجازات اسامی هر کس 
در اماک��ن یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا 
زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 
و حیثی��ت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 
تا 6 ماه و تا 74 ضربه ش��اق محکوم خواهد 

شد. 
دکت��ر »احس��ان قیص��ری«، اس��تاد دانش��گاه 
و روانش��ناس در خص��وص عل��ل و ریش��ه 
مزاحمت ه��ای خیابانی می گوی��د: از دیدگاه 
روانشناس��ی، هر گونه رابطه با جنس مخالف 
از راههای غیرطبیعی به عنوان امری غیرعادی 
محس��وب می ش��ود. بنابراین، مزاحمت های 
خیابان��ی ه��م ک��ه نوع��ی ارتب��اط )ارتب��اط 
غیرصحیح( با جنس مخالف اس��ت، به عنوان 
امری مرضی و غیرعادی محسوب می گردد. 

دکت��ر قیص��ری ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ام��ر که 

مزاحمت های خیابانی عمومًا  از طرف جنس 
مذک��ر صورت می گیرد، عن��وان می کند: این 
مسأله نوعی رفتار ناهنجار و شاید نوعی ارتباط 
غیرصحیح و غیرطبیعی با جنس مخالف است 
و می توان از انواع انحرافات جنسی دانست و 

از این جنبه به مطالعه آن پرداخت. 
وی با اشاره به نقش محیط در بروز انحرافات 
جنسی، آنها را طبقه بندی می کند و می گوید: 
محی��ط اعم از خانواده، آموزش��گاه و اجتماع، 
هر یک ب��ه نوعی در بروز انحرافات جنس��ی 
مؤثر است. اوضاع نامطلوب و نابسامانی های 
خانواده به خص��وص بی ثباتی و مختل بودن 
وضع خانواده که زندگی ماشینی و کارگری و 
اقتصاد صنعتی به دنبال آورده اس��ت، همچنین 
معتاد ب��ودن والدین به مش��روب هاي الکلی، 
ناراحتی ه��ای عصبی که هر ی��ک از والدین 
گرفتار آن می باش��ند و باآلخره مسأله طاق و 
تجدید فراش، بزرگترین ضربه هایی هستند که 
اطفال را پس از س��ن بلوغ، از تشکیل خانواده 
س��الم و اتخاذ خط مش��ی صحیح در ارضای 
غریزه جنس��ی و تولید مثل بیزار می کند و راه 
ناصحی��ح و انحراف جنس��ی، را در برابر آنان 

می گشاید. 
ای��ن اس��تاد می گوی��د: از خان��واده هایی که 

 خ��ود ب��ه انحراف��ات مخ��رب و زی��ان آور 
آل��وده اند، نمی توان انتظار داش��ت سرمش��ق 
خوبی برای فرزندانش��ان باشند زیرا آنان هیچ 
گاه خود متوجه غیرعادی بودن اعمال و رفتار 

خویش نیستند. 
یک دختر دانشجو که باید شب ها بعد از اتمام 
کاسش خیابان فرعی تاریکی را بگذراند و به 
خیابان اصلی برس��د، می گوید: برای رسیدن 
به خیابان اصلی باید مس��یر طوالنی را سپری 

کنم. 
هیچ گونه وس��یله ای نیز وجود ن��دارد تا مرا 
به س��ر خیابان برس��اند. گاهی اتفاق می افتد 
در این تاریکی ش��ب، ماش��ینی جل��وی پایم 
ترمز می زند. اول با خوش��حالی از اینکه فرد 
مس��نی است سوار می ش��وم اما بعد از مدتی 
متوجه می شوم که قصد او چیز دیگری است. 
در واق��ع مزاحمین خیابانی رده س��نی خاصی 

ندارند. 
دکت��ر قیص��ری ب��ه دومی��ن محی��ط مؤثر در 
یادگی��ری رفتاره��ای انحرافی )ناب��ه هنجار(، 
یعنی آموزشگاه ها اشاره می کند و می گوید: 
آموزش��گاه ها بای��د در انتخ��اب معلم��ان و 
مدرس��ان دق��ت الزم را معمول دارن��د تا آنها 
از صاحیت اخاقی الزم، برخوردار باش��ند. 

همچنی��ن مراقبت مس��تمر در رفت��ار و کردار 
نوآم��وزان و دانش آموزان نیز در جلوگیری از 

رفتار انحرافی مؤثر است. 
وی می گوی��د: محیط ه��ای ب��زرگ در بروز 
انحراف��ات جنس��ی مؤثرت��ر از محیط ه��ای 
کوچک اس��ت، زیرا محیط های بزرگ اغلب  
ب��ا وجود ویژگ��ی خاص خ��ود، ترویج امور 
جنسی منحرف را تسهیل می کنند، و همچنین 
هر محیطی اس��تعداد خاصی، برای پرورش و 

ترویج انحراف به خصوصی دارد. 
»علی- ف« ک��ه در یک��ی از داالن های بازار 
حجره  دارد، می گوید: اینجا، یکی از ش��لوغ 
تری��ن داالن های بازار اس��ت. به دلیل ازدحام 
جمعی��ت به خصوص خانم ها عاوه بر اینکه 
کی��ف قاپی و دزدی ص��ورت می گیرد، افراد 
به کارهای ناشایس��ت و غیراخاقی نیز دست 

می زنند. 
دکتر قیص��ری به نقش ناکامی ه��ای افراد در 
زندگی که تا حدودی مسبب انحرافات جنسی 
اس��ت، اش��اره می کند و می گوید: پاداش ها 
و ناکامی ه��ا و مس��ائلی ک��ه از جانب محیط 
فرهنگی و اجتماعی ش��خص، در س��ر راه او 
قرار می گیرند؛ باعث می شود راههای گمراه 
کننده و منحرفی، برای کاهش فش��ار جنسی و 

احساس ارضای حاصل، از آن به وجود آید. 
ای��ن روانش��ناس، بی��کاری و بی برنامگی در 
اوق��ات فراغ��ت را از جمله عوام��ل در بروز 
بس��یاری از رفتارهای ناهنجار در نوجوانان و 
جوان��ان می داند و می گوید: اگر ش��اهد این 
موضوع هستیم که در مراکز غیرتفریحی مانند: 
خیابان ها،  فروشگاه ها و مراکز خرید جوانان 
به صورت گروهی و ب��دون هیچ گونه برنامه 
و هدفی دائم در ح��ال تلف کردن وقت خود 
می باش��ند، طبیعی اس��ت که منتظر رفتارهای 
ناهنجاری چون مزاحمت های خیابانی باشیم. 
وی اضاف��ه می کند: آموزش ه��ای تربیتی و 
مذهب��ی نه به عن��وان عوامل س��رکوب کننده 
نیازه��ای جوانان، بلکه به عنوان هدایت کننده 
و آرام��ش بخش روانی، می توان��د در تعادل 

رفتاری ایشان مؤثر واقع گردد. 
دکتر حس��ین خدابخش، روانپزش��ک، هم در 
این خص��وص می گوی��د: افرادی ک��ه برای 
دیگ��ران مزاحمت ایج��اد می کنن��د، به طور 
معمول  افرادی هس��تند ک��ه در کودکی دچار 
س��رخوردگی ش��ده اند، در واق��ع اغلب آنان 

دچار بی هویتی هستند. 
 ای��ن افراد در مدرس��ه ه��اي از نظر اخاقی 
در جای��گاه خوب��ی قرار ندارن��د و به معلمان 
بی احترام��ی می کنن��د. پرخاش��گر و در بین 

دوستانشان جسورترین فرد هستند. 
 وی می گوید: ب��رای این افراد، قانون معنایی 
ندارد و خیلی راحت به حقوق دیگران تجاوز 
می کنند و تفریح خود را آزار و اذیت دیگران 

می دانند. 
اف��راد  ای��ن  می گوی��د:  روانپزش��ک  ای��ن 
خصوصیات ش��خصیتی نمایشی دارند زیرا در 
مجامع عمومی پذی��رش اجتماعی ندارند و با 
انجام این اعمال به نوعی ارضا می ش��وند. در 
واقع وجدان جمعی در آنها شکل نگرفته است 
و به نوعی دچار خأل وجدانی هس��تند و زمینه 

اضطراب و افسردگی در آنها دیده می شود. 
دکت��ر خدابخ��ش عن��وان می کن��د: بهتری��ن 
 راه��کار این اس��ت ک��ه در مواجه��ه با چنین 
مزاحمت هایی بی اعتنا از کنار افراد بگذریم و 
هیچ واکنشی از خود نشان ندهیم، چرا که این 
افراد خصوصیات ش��خصیتی خاصی دارند و 

معیار ارزشی برای آنها، جا نیفتاده است. 

تأملی در داليل مزاحمت های خيابانی

12نكتــه بـرای طرح گفتگــوی  کوتــاه و سودمنــد
بر اساس نوشته  »دبرا فاین« نویسنده »کتاب هنر مکالمات« کوتاه 
توانایی برق��راری ارتباط با دیگ��ران از طریق گفتگوهای کوتاه 
می تواند شما را به مقام های باالیی برساند. فاین در گذشته یک 
مهندس خجالتی بوده و در سمینارها و همایش ها، در محلی پنهان 
می ش��ده تا با دیگران برخوردی نداشته باشد و مجبور نشود که 
با آنه��ا صحبت کند. در حال حاضر او یک س��خنران حرفه ای 
اس��ت و معتقد است: قابلیت برقراری ارتباط با دیگران یک امر 
کاماً اکتسابی است. »فاین« و همراهانش راهکارهای زیر را برای 

برقراری یک مکالمه کوتاه، مختصر و مفید به ما پیشنهاد می کنند:
1( زمانی که آماده ماقات با ش��خصی می ش��وید، چند مطلب 
مش��ترک را در ذهن داشته باشید تا در مورد آنها صحبت کنید و 
همچنین چند سؤال نیز در ذهن خود داشته باشید تا آنها را مطرح 
کرده و طرف مقابل را نیز به صحبت کردن وا دارید. اگر شخص 
مقابل را قباً ماقات کرده اید، س��عی کنید چیزهایی که از او به 
یادتان مانده را به میان بکشید به طور مثال: عاقه مشترکتان به یک 

ورزش خاص، یا عضویت مشترک در یک مرکز خیریه.
2( اولین فردی باشید که می گوید: »سام« اگر مطمئن نیستید که 
طرف مقابل، شما را به درستی می شناسد یا نه، خودتان را معرفی 
کرده و اسم تان را بگویید، تا فشار و استرس کمتری را متحمل 
ش��ود. به عنوان مثال: اینطور عمل کنید: آقای علی کاظمی؟ من 
محسن بختیاری هستم، از دیدن شما خوشبختم لبخند یادتان نرود، 

و زمانی که فردی را ماقات می کنید، حتماً با او دست بدهید.

3( در زمان معارفه، دقت 
کافی داشته باشید و سعی 
کنید، نام ه��ا را به خاطر 
سپرده و در طول مکالمه 
مک��رر از آنها اس��تفاده 

نمایید.
4( با بی��ان یک عبارت 
ساده کاری کنید تا طرف 
مقابل به صحبت کردن 
ادامه ده��د و در نهایت 
هم یک سؤال کلی از او 

بپرسید.
5( نش��ان دادن واکنش  
ب��ه  توج��ه  و  مثب��ت 
حرف ه��ای او از طرف 
مقابل پش��تیبانی کرده و 
تمام ح��واس خود را به 

وی معطوف کنید. در تمام طول گفتگو ارتباط چشمی را برقرار 
نگه دارید و هنگامی که فرد در حال صحبت کردن با شماست سر 

خود را به این طرف و آن طرف نچرخانید.
6( بیشتر از آنچه حرف می زنید، گوش کنید.

7( چیز جالبی برای ارائه دادن در دست داشته باشید. سعی کنید 

دانش خ��ود را همواره 
به روز نگ��ه دارید و از 
وقای��ع و اخبار جدید با 
اطاع باش��ید. آگاهی از 
اخب��ار و وقایع فرهنگی 
می تواند به ش��ما کمک 
کند تا راحت تر با طرف 
مقابل ارتباط برقرار کنید. 
می توانید سر صحبت را 
با جمله هایی به این شرح 
باز کنید: »نظر ش��ما در 
مورد........ چیست؟«، و یا 
که.............؟«  »شنیده اید 
از موضوع��ات منفی و 
بحث برانگیز پرهیز کنید، 
و وارد جزییات مس��ائل 

شخصی نشوید.
8( اگر قصد دیدن شخص خاصی را دارید، بهترین راه این است 
که از یکی از آش��نایان آن فرد تقاضا کنید تا شما را به او معرفی 

کند. 
9( اگر کس��ی کارت ویزیت خود را به شما تعارف کرد، آنرا به 
عنوان یک هدیه قبول کنید. با هر دو دست آنرا بگیرید و مدتی 

به آن نگاه کنید و چیزهایی که روی آن نوش��ته شده است را به 
دق��ت بخوانید. وقتی خواندن تمام ش��د، آنرا در جیب کت و یا 
کیف دس��تی تان قرار دهید تا با این کار نشان دهید که برای تان 

ارزشمند است.
10( مراقب موقعیت و ش��خصیت خود باشید. افرادی که بیش 
از اندازه احس��اس راحتی می کنند، موجب��ات ناراحتی دیگران 
را فراه��م می آورند. از س��وی دیگر اگر راح��ت نبودید، باز هم 
 اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و خود را آرام و موقر نش��ان 

دهید.
11( پیش از آنکه در گفتگویی که تازه به آن پیوسته اید، شرکت 
کنید، ابتدا برای مدتی گ��وش دهید و جوانب مختلف آن را در 
نظر بگیرید، به طور حتم دوست ندارید که با صحبت های نابجا 

فرصت های استثنایی را از دست بدهید.
12( راه های فراری هم برای خود و هم برای طرف مقابل بگذارید. 
به عنوان مثال: »من باید همین حاال به کار یکی از مش��تری هایم 
رسیدگی کنم« و یا »من وقت نکردم نهار بخورم به همین خاطر 
باید یک س��ر به بوفه بزنم« و یا »اجازه دهید نوشیدنی هایتان را 
ع��وض کنند.« ام��ا در چه زمان��ی باید از ی��ک مکالمه بیرون 
آم��د؟ باید کاری کنید که ابتدا تأثیر مناس��بی بر روی فرد مقابل 
بگذارید و همچنین کاری کنید که به دنبال شما بیایند به همین 
 دلی��ل می باید: »باهوش و مختصر عمل ک��رده و آنها در انتظار 

بگذارید.«
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شهركرد

شهركرد

شهركرد

فرمان��دار اردس��تان گفت: تا 
پایان س��ال ج��اری، یک هزار 
ش��غل در این شهرستان ایجاد 

می شود. 
»محمدحسین قاس��م زاده« در 
گفتگو با فارس در اردس��تان 
ب��ا بی��ان اینک��ه در راس��تای 
برنامه های توس��عه شهرستان 
کارخانه های جدید،  ایجاد  و 
تا پایان س��ال ج��اری بیش از 

یک هزار اش��تغال در شهرس��تان ایجاد می شود، اظهار داش��ت: بیش از 30 واحد 
تولیدی و صنعتی، در مناطق مختلف شهرستان اردستان در حال شکل گیری است 
که طی دو سال گذشته به علت مشکل آب و عدم دریافت مجوز حفر چاه آب، 

باتکلیف مانده و راه اندازی نشده است. 
وی افزود: به علت مشکل آب و عدم راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی در این 
شهرستان، سرمایه گذاران مشکل های بسیاری را پیش روی خود می بینند که برای 
رفع این مش��کل همکاری و مساعدت آب منطقه ای و دیگر دستگاه های اجرایی 
شهرستان اردستان و استان اصفهان ضروری است. فرماندار اردستان نرخ بیکاری 
در شهرستان اردستان را 10 درصد اعام کرد و ادامه داد: با راه اندازی کارخانجات 
جدید، نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند و در آینده ای نزدیک به سمت تک رقمی 
ش��دن پیش می رود. قاس��م زاده به اکتش��اف دو معدن مهم در شهرستان اردستان 
اشاره کرد و گفت: یکی از این معادن، معدن طا در بخش زواره و دیگری معدن 
مس در بخش »کهنگ« شهرس��تان اردستان اس��ت که خوشبختانه این معادن در 
برداشت جواب منطقی و مطلوبي داده اند که در صورتی که به بهره برداری برسند، 
شهرس��تان از نظر اقتصادی متحول می ش��ود و برخی از نیروهای کار در این دو 
معدن به فعالیت مش��غول می شوند.وی در ادامه از آغاز کشت گیاه »آلوئه ورا« در 
شهرستان اردستان خبر داد و بیان داشت: این گیاه برای بیماران دیابتی مفید است 
و با گلخانه داران نیز جلسه هاي مختلفی برگزار شده و در آینده ای نزدیک کشت 

گیاه »آلوئه ورا« در اردستان آغاز می شود.

 با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال عملیات اجرایی طرح فاضاب شهر 
خوانسار از سر گرفته شد.

عملیات اجرایی ش��بکه جمع آوری فاضاب شهر خوانسار که به دلیل افزایش 
دیون در س��ال های 1387 و 1388 متوقف شده بود، با افزایش اعتبار در سال 
جاری دوباره از سر گرفته شد. در این مرحله قرار است نزدیک به 3 هزار متر 

از شبکه و کلکتور اصلی فاضاب شهر خوانسار اجرا شود.

 با ص��رف هزینه ای 
افزون ب��ر 60 میلیون ریال 
تعداد 300 عدد والو معیوب 
و فرس��وده در شهرک های 
غربی نجف آباد تعویض و 

هسمطح سازی شد.
این ط��رح با هدف افزایش 
فشار آب، زون بندی شبکه 
توزیع، س��رعت بخش��یدن 
ب��ه عملیات قط��ع و وصل 
ش��بکه های حادثه دیده و 
جلوگیری از هدر رفت آب 

در 5 ماهه نخست امسال به اجرا درآمد.
در این طرح والوهای واقع ش��ده در شهرک های یزدانشهر: امیرآباد، صالح آباد 

و آزادگان تعویض و همسطح سازی شد.

 عملیات احداث ایس��تگاه پمپاژ منبع 2000 مترمکعبی ش��هر گلدشت 
رو به پایان است.

ای��ن ایس��تگاه با هزین��ه ای بی��ش از 570 میلیون ری��ال و با هدف اس��تقرار 
دیوارکش��ی،  عملی��ات  تاکن��ون  و  می ش��ود  اح��داث  آب  پمپ ه��ای 
 گودب��رداری، کف س��ازی و حفر یک حلقه چاه پنج متری در آن انجام ش��ده 

است.

اصفه��ان،  تحقیقات��ی  و  علم��ی  ش��هرک  آفری��ن  ف��ن  واح��د   
)فراص��وت(  آلتراس��ونیک  ام��واج  ب��ا  فاصل��ه  ان��دازه گی��ری   ترانس��میتر 

طراحی کرد. 
به گزارش روابط عمومی ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت راه سبز 
چهلس��تون )از واحدهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری اطاعات و 
ارتباطات ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان( ترانسمیتر اندازه گیری فاصله و 

دما تولید کرده است.
به گفته مدیرعامل ش��رکت راه سبز چهلس��تون، این ترانسمیتر در مخزن های 
نگهداری مایعات برای مشخص کردن حجم و دمای مایع درون مخزن کاربرد 

دارد.
»حج��ت بنکدار« افزود: ترانس��میتر اندازه گیری فاصله ب��ه تولید نیمه صنعتی 
رسیده است و با توجه به ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد جرقه و احتراق بودن، 
در تمام مخزن های نگهداری مایعات بهداشتی، خوراکی، شیمیایی، دارویی و 

صنعتی قابل استفاده است.
وی به قابلیت های این سنس��ور اشاره کرد و اظهار داشت: عدم حساسیت در 
مقابل نویز ناشی از موتورهای الکتریکی و موبایل، قابلیت نصب آسان بر روی 
آن، س��ادگی قطعات اس��تفاده شده و عدم نیاز به واردات قطعه برای ساخت و 
محدوده وس��یع اندازه گیری خودکار بدون احتیاج به تنظیمات، از مزایای این 

سنسور است.
وی عنوان کرد: بدنه این ترانس��میتر از مواد ضد اس��ید س��اخته ش��ده  و این 
ترانس��میترها، فواص��ل 20 س��انتیمتر ت��ا 10 مت��ر را ان��دازه گی��ری کرده و 
 اطاع��ات مربوط ب��ه فاصله و دما را به صورت مداوم ب��ه واحد کنترل منتقل 

می کنند.

 بر اس��اس پیش بینی های انجام 
ش��ده در برنامه 5 س��اله توسعه، 
باید 190 هزار تن ش��یر در سال 
در استان تولید شود، اما هم اکنون 
شاهد آن هس��تیم که از برنامه 5 
ساله توس��عه نیز پیشی گرفته و 
تولید ش��یر در استان بالغ بر 230 
هزار تن در س��ال می ش��ود. به 
گ��زارش موج، »برزو هیبتیان« در 
خصوص تولید ش��یر در اس��تان 

اظهار داش��ت: به طور متوس��ط، روزانه 630 و در مجموع ساالنه 230 هزار تن شیر 
تولید می شود. وی افزود: از مجموع 230 هزار تن شیر تولید شده، 50 هزار تن آن 
شیر گوسفند و بز و مابقی آن شیر گاو می باشد. وی با بیان اینکه بیشترین تولید شیر 
در ماه های فروردین، آبان و آذر صورت می گیرد، خاطرنش��ان کرد: تولید شیر در 
ماه های مختلف تا 15 درصد نیز نوس��ان دارد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان: 
میانگین تولید ش��یر در کشور را 955 هزار تن در سال عنوان کرد و ادامه داد: سرانه 
تولید شیر در کشور 130/9 کیلوگرم و در استان 295/1 کیلوگرم بوده و استان چهار 
محال و بختیاری 2/4 درصد تولید شیر در کشور را به خود اختصاص داده است. وی 
در خصوص آمار دام و میزان تولید شیر در استان اظهار داشت: 140 هزار رأس گاو 
دو رگ با میانگین تولید شیر 2 هزار و 500 لیتر، 37 هزار رأس گاو اصیل با میانگین 
تولید 6 هزار لیتر و 50 هزار راس گاو بومی که یک هزار لیتر شیر در یک دوره 305 
روزه شیر تولید می کنند. وی گفت: در استان چهار محال و بختیاری 3 کارخانه تولید 
فرآورده های لبنی فعالیت دارند که روزانه 240 تن شیر را به فرآورده های لبنی تبدیل 
می کنند. هیبتیان در خصوص ایس��تگاه های جمع آوری شیر در استان خاطرنشان 
کرد: شهرستان شهرکرد با 12 ایستگاه جمع آوری شیر و 212 تن در روز، بیشترین 
میزان جمع آوری را به خود اختصاص داده است. وی مصرف سرانه شیر در استان 
را 110 کیلوگرم بیان کرد و افزود: مصرف س��رانه شیر در کشور120 کیلوگرم و در 

جهان 110 کیلوگرم است.

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: روش های مبتنی بر نگاه 
دینی در مدیریت، با مشخصات 
خدمتگ��ذاری، م��ردم داری، از 
جنس مردم بودن، خدامحوری 
 و ن��گاه وی��ژه ب��ه عرص���ه 
خدم��ت رس��انی در دول��ت 
ش��هید رجایی به وضوح دیده 

می شود.
به گزارش م��وج، »علی اصغر 
عنابستانی« آشنایی نزدیک رئیس 
جمهور و هیأت دولت با توانایی ها، موانع و مشکات توسعه مناطق مختلف کشور، 
تصمیم گیری درست تر، تعامل نزدیک مدیران محلی با مدیران ارشد کشور، تسهیل 
در حل مشکل و تقویت ارتباطات مردمی، قرار گرفتن بدون واسطه رئیس جمهور و 
هیأت دولت در جریان امور و تخصیص بهینه و عادالنه اعتبار را از مهم ترین مزایای 
سفرهای استانی دولت عدالت محور بیان و تأکید کرد: مسئوالن چهارمحال و بختیاری 
با تحلیل درست از پتانسیل های استان به خوبی توانسته اند از فرصت سفرهای استانی 

استفاده کنند. 
وی اف��زود: از مجموع 100 مصوبه هیأت دولت در دور اول س��فر رئیس جمهور به 
چهارمحال و بختیاری، تاکنون 70 مصوبه اجرا، 26 مصوبه در دست اقدام، دو مصوبه 
در حال پیگیری و دو مصوبه نیز به طور قطعی انجام نشدنی است. عنابستانی تصریح 
کرد: از مجموع 76 توافق نامه در س��فر اول نیز 58 توافق نامه اقدام ش��ده، 13 توافق 
 نامه در دست اقدام، چهار مورد در دست پیگیری و یک توافق نامه هم اقدام نشدنی
اس��ت. وی گفت: از مجموع 176 بند مصوبه و توافق نامه در دور اول س��فر رئیس 
جمهور و هیأت دولت به استان، 98 درصد اجرا و در دست اجرا و 2 درصد اجرا نشده 
است. استاندار چهارمحال و بختیاری به بسته و اعام شدن نتایج نهایی مصوبات سفر 
 اول رئیس جمهور و هیأت دولت به این استان تا پایان ماه جاری اشاره و خاطرنشان 
کرد: تاکنون هزار و 418 میلیارد ریال اعتبار به طرح های اجرا شده اختصاص یافته و 
در صورت اجرایی شدن تمامی طرح ها، اعتبار و تسهیات اختصاص یافته به 35 هزار 
میلیارد ریال می رسد. وی در ادامه با اشاره به مصوبه های دور دوم سفرهای استانی 
رئیس جمهور و هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری گفت: این سفر 199 مصوبه و 
34 توافق نامه داشته که از این تعداد،50 مصوبه اقدام شده، 131 مصوبه در دست اقدام، 

17 مصوبه در دست پیگیری و دو مصوبه اقدام نشدنی است. 
عنابستانی 90 درصد مصوبه های سفر دوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان را 
اقدام شده یا در دست اقدام برشمرد و افزود: برآورد سفر دوم از مجموع اعتبارات، 45 
هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون 8 هزار میلیارد ریال آن تخصیص یافته و بقیه مربوط 

به مصوبات در دست اقدام و پیگیری است. 
 وی ب��ه 191 مصوب��ه در س��فر س��وم رئی��س جمه��ور و هی��أت دول��ت ب��ه 
چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: 170 مصوبه برای سفر سوم پیش بینی شده بود 
 که 21 مصوبه نیز با دستور رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران تصویب شد. استاندار 
چهارمح��ال و بختیاری افزود: اجرای طرح راه آهن در س��ال 89، اتصال به ش��بکه 
آزاد راه های کش��ور و تخصیص نیاز آبی اس��تان از مهم ترین مصوبه های این سفر 
محسوب می شود. وی در ادامه بازنگری جدی در سند توسعه چهارمحال و بختیاری 
را ضروری بیان و تأکید کرد: گردش��گری، کش��اورزی، دامداری و صنعت به ترتیب 
مهم ترین اولویت های اس��تان در س��ند توسعه کنونی است. عنابستانی همچنین با 
اشاره به رفع بخشی از مشکات مالی پتروشیمی لردگان گفت: 70 درصد تجهیزات 
 این طرح خریداری ش��ده که با هزینه 2 هزار میلیارد ریال، موجب اش��تغال 150 نفر 

خواهد شد. 

سرپرست فرمانداری شهرستان کوهرنگ با اشاره به وجود 82 روستای باالی 20 خانوار 
و 25 روستای باالی 50 خانوار در این شهرستان گفت: تاکنون 40 روستای شهرستان 
کوهرنگ دارای طرح هادی و تعیین محدوده روس��تایی بوده و فقط در 19 روستای 
این شهرستان طرح هادی اجرا شده است. به گزارش موج، »داریوش رضایی« اجرای 
طرح هادی در دیگر روستاهای این شهرستان را شامل: برنامه های اجرایی آتی بنیاد 
مسکن بیان و تأکید کرد: امسال دو طرح روستایی در دو روستا و اجرای محدوده و 
طرح تعیین محدوده در پنج روستای دیگر شهرستان کوهرنگ،  با افزون بر دو میلیارد 
و 680 میلیون ریال اعتبار انجام می شود. وی هدف ها و تأثیر اجرایی طرح هادی در 
روستاها را ساماندهی بافت کالبدی روستا دانست و افزود: برخی مشکل ها در اجرای 
طرح هادی روستایی وجود دارد که بایستی با تعامل روستائیان رفع شوند. رضایی به 
مسئولیت مستقیم تمامی دستگاه های ذیربط، شوراها و دهیاری ها در تدوین و اجرای 
طرح هادی اش��اره و تصریح کرد: برای کاهش هزینه های دراز  مدت ناشی از دوباره 
کاری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و زیر ساخت های شهری، بایستی از فناوری های 

جدید مانند شبکه های انتقال آب و برق زیر زمینی استقبال شود.

تا پایان سال جاري؛
 ايجاد  1000 فرصت شغلي 

 در اردستان 

در خوانسار:
از سرگيري اجراي طرح فاضالب شهر

در مناطق غربي نجف آباد
 تعويض و همسطح سازي والوهاي آب 

ادامه احداث ايستگاه پمپاژ گلدشت

در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان:
طراحي ترانسميتر اندازه گيري  فاصله

معاون بهبود تولیدات دامي سازمان جهاد كشاورزي 
چهار محال و بختیاري:

در توليد شير؛ از برنامه 5 ساله توسعه 
پيشي گرفته ايم

 ضرورت بازنگري سند توسعه 
چهارمحال و بختياري

هفت طرح هادي و تعيين محدوده روستايي 
در شهرستان کوهرنگ انجام مي شود

 رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان اعام 
ک��رد: زیرگذر میدان امام علی به مناس��بت عید 
سعید فطربا حضور مس��ئوالن کشوری، به بهره 

برداری می رسد. 
به گزارش ایمنا، »عباس حاج رس��ولیها« با تأکید 
ب��ر این ک��ه احیای می��دان امام علی ب��ه منظور 
بازگرداندان هوی��ت تاریخی و فرهنگی، احیای 
بافت فرسوده و س��اماندهی ترافیک عبوری در 
این منطقه در حال انجام است، گفت: این پروژه 
به عنوان یکی از بهتری�ن و زیباترین طرح های 
شهری به مناسبت عید سعید فطر با حضور یکی 
از مسئوالن کشوری در اختیار مردم اصفهان قرار 

می گیرد. 

وی با اش��اره به این که کمت��ر از یک درصد از 
اتمام زیرگذر میدان امام علی مانده است، افزود: 
عوامل اجرایی ش��هرداری با 3 شیفت کاری فاز 
اول یعن��ی زیرگذر پروژه احیای میدان امام علی 
را در کمتر از یک سال و حتی چهارماه زودتر از 
موعد مقرر آماده کرده اند و این درحالی اس��ت 
که مقرر بوده ای��ن مرحله از طرح احیای میدان 
امام علی طی 2 سال اجرایی شود. رئیس شورای 
اسامی شهر اصفهان با اشاره به اجرای فاز دوم 
احیای  میدان تصریح کرد: عملیات آزاد س��ازی 
و سازه ای شامل دو طبقه پارکینگ در زیر میدان 
جهت به هم پیوستن بازار شهر و راه اندازی مسیر 
پیاده انجام می شود. حاج رسولیها اظهار داشت: 

در نظر داریم با فروش اوراق مشارکت آزادسازی 
 ف��از دوم ای��ن طرح را تا س��ال آینده ب��ه اتمام 

برسانیم. 
رئیس ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان ادامه داد: 
اتصال ب��ازار بزرگ، مرمت و بهس��ازی عناصر 
ارزشمند از جمله: مدرس��ه کاسه گران، مسجد 
امام علی، بهسازی و نوسازی واحدهای موجود، 
رفع مشکل تردد و ترافیک، ایجاد رونق اقتصادی 
در مرکز تاریخی، جذب س��رمایه گذاری بخش 
عمومی وخصوصی و برنامه ریزی و ساماندهی 
صنف ه��ای موج��ود از دیگ��ر ش��اخصه های 
 اصل��ی اج��رای ای��ن ط��رح عظی��م به ش��مار 

می آید.

طی یک سال گذشته، 365 شرکت تعاونی در استان 
اصفهان به ثبت رسیده است. 

به گزارش موج از اصفهان، اداره تعاون شهرس��تان 
کاشان با تأسیس 48 شرکت تعاونی، بیشترین آمار 
تش��کیل تعاونی را به خود اختصاص داده و پس از 
آن، اصفهان با تأسیس 43 شرکت تعاونی، سمیرم با 
40 شرکت تعاونی و چادگان با 34 شرکت تعاونی 
در رده ه��ای بعدی قرار دارند. ش��ایان ذکر اس��ت 
ش��رکت های تعاونی مذکور با سرمایه ای بالغ بر 14 
میلیارد و 654 میلیون ریال ایجاد شده و تاکنون بالغ 
ب��ر 5 هزار و 460 نفر به عضوی��ت آنها درآمده اند؛ 
ضمن این که با تأسیس این تعاونی ها، زمینه اشتغال 
2967 نفر ایجاد ش��ده است. از این تعداد تعاونی به 

ثبت رسیده، 168 شرکت تعاونی در گرایش خدماتی، 
69 ش��رکت تعاونی در گرایش صنعتی، 61 شرکت 
تعاونی، در گرایش کش��اورزی، 12 تعاونی مسکن، 
12 تعاونی عمرانی، 9 تعاونی تولیدکنندگان، 8 تعاونی 
 در گرایش چند منظوره، 6 تعاونی فرش دس��تباف، 
6 تعاونی حمل و نقل و 14 شرکت تعاونی در سایر 

گرایش ها تأسیس شده اند. 
این گزارش می افزاید: س��رمایه تعاونی های به ثبت 
رس��یده طی یک سال گذش��ته بالغ بر 14 میلیارد و 
654 میلیون ریال است که بیشترین سرمایه گذاری 
در بخش مس��کن با هزینه ای بالغ بر س��ه میلیارد و 
90 میلیون ری��ال صورت گرفته اس��ت. همچنین 
بخ��ش خدمات با دو میلی��ارد و 776 میلیون ریال، 

بخ��ش صنعت با دو میلی��ارد و 347 میلیون ریال و 
بخش کش��اورزی با ی��ک میلی��ارد و 182 میلیون 
 ری��ال در رتبه ه��ای بعدی س��رمایه گ��ذاری قرار

 دارند.
گزارش موج می افزاید: تعاونی های مذکور توانسته اند 
برای 2967 نفر شغل ایجاد کنند که بخش خدمات 
با اشتغالزایی 1081 نفر، کشاورزی با اشتغالزایی 802 
نف��ر و صنعت با اش��تغالزایی 591 نفر به ترتیب در 
رده های اول تا س��وم جای دارند. در 365 تعاونی به 
ثبت رسیده، 5465 عضو حضور دارند که در بخش 
خدمات 2140 نفر، بخش کشاورزی 906 نفر، مسکن 
 605 نفر و صنعت 516 نفر به عضویت این تعاونی ها 

درآمده اند.

اردستان اصفهان

 خوانسار

 نجف آباد

گلدشت

اصفهان

طي یك سال گذشته محقق شد اصفهان

ثبت بيش از 360 شرکت تعاوني در استان اصفهان

افتتاح چهار زیرگذر »ميدان امام علی« با حضور مسئوالن کشوری

انتصاب شایسته حضرتعالي به سمت سردبیر روزنامه زاینده رود را تبریك عرض نموده 

و توفیق روزافزون حضرتعالي را از خداوند منان خواستارم. 

جناب استاد علي مانيان  
سردبير محترم روزنامه وزين زاينده رود

مقداد صرامي مديرمسئول پويش گرافيك

سخنگوی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه 
مصای اصفهان مکانی مذهبی - فرهنگی 
است، گفت: احداث واحدهای تجاری که 
ریش��ه در غ��رب دارد در کنار مصلی هیچ 
گونه توجی��ه اقتصادی ن��دارد. به گزارش 
ایسنا، »ابوالفضل قربانی« در جلسه شورای 
ش��هر اصفهان اظهار داشت: با گذشت 31 
سال از انقاب اسامی وجود مکانی جهت 
برگزاری مراسم پس از راهپیمایی روز قدس، 
22 بهمن و... در اصفهان الزم اس��ت.وی با 
بیان اینکه روز قدس یادگار امام خمینی)ره( 
است، افزود: حضور گسترده مردم اصفهان 
در راهپیمایی روز قدس، توطئه مستکبران 

در فراموشی این روز بزرگ را خنثی کرد. 
وی بر تکمیل هرچه سریعتر مصلی اصفهان 
و در اختیار مردم قرار گرفن آن تأکید کرد و 
افزود: مردم اصفهان با حضور در راهپیمایی 

روز قدس وظیفه دینی خود را انجام 
داده و این مس��ئوالن هس��تند که باید 
ب��ا کامل نمودن مصلی وظیفه خود را 
در قبال مردم انجام دهند. س��خنگوی 
شورای اسامی شهر اصفهان با طرح 
این سئوال که هیات امنای مصلی چه 
برنامه ه��ای فرهنگی در کنار مصای 
اصفه��ان پیش بین��ی کرده ان��د، بیان 
داشت: مصای اصفهان مکانی مذهبی 
- فرهنگی است و احداث واحدهایی 
که ریشه در غرب دارد در کنار آن هیچ 

گونه توجیهی ندارد. 
قربانی تصریح کرد: ایجاد واحدهای 
تجاری در جوار مصلی اگرچه از نظر 
اقتصادی برای مصل��ی مفید خواهد 
بود، اما مشکات احداث این واحدها 

بیشتر است. 

همزمان با هفته تعاون، 
تعاون��ی  ط��رح   69
 در اس��تان اصفه��ان با 
س��رم��ای��ه گ��ذاری 
 152 و  میلی��ارد   416
میلی��ون ریال ب��ه بهره 
برداری خواهد رس��ید. 
ب��ه گ��زارش م��وج از 
با  همزم��ان  اصفه��ان، 
هفته تع��اون، 69 طرح 
تعاون����ی در اس��ت�ان 
اصفه��ان ب��ا س��رمایه 
گ��ذاری 416 میلیارد و 
152 میلی��ون ریال و با 
میلیارد   74 تس��هیات 
و 335 میلیون ریال در 
خدماتی،  گرایش های: 

مس��کن، صنعتی، کش��اورزی، فرش دس��تباف، 
معدنی، چند منظوره، مصرف، حمل و نقل و... به 

صورت متمرکز به بهره برداری خواهد رسید.
بیشترین سرمایه گذاری در بخش مسکن صورت 
گرفته و قرار اس��ت با افتتاح 9 طرح مسکن، 633 
واح��د آپارتمانی آم��اده بهره برداری ش��ود. این 
تعداد واحد مس��کونی با س��رمایه گ��ذاری 209 
میلی��ارد و 385 میلیون ریال، اش��تغالزایی 1287 
نفر و تس��هیاتی بالغ بر 51 میلیارد و880 میلیون 
ریال در س��ه شهرستان اصفهان، لنجان و شهرضا 
افتت��اح خواهد ش��د. از دیگر طرح ه��ای تعاونی 
آم��اده بهره ب��رداری در هفته تعاون س��ال جاری 
می توان به 12 طرح صنعتی با س��رمایه ای افزون 

ب��ر 45 میلیارد و 287 میلیون ریال و اش��تغالزایی 
 112 نف��ر، 12 ط��رح کش��اورزی با س��رمایه ای 
بالغ بر 35 میلیارد و 170 میلیون ریال و اشتغالزایی 
72 نفر، 20 طرح خدماتی با س��رمایه ای بیش از 
23 میلیارد و 934 میلی��ون ریال با عضویت 159 
نفر و اشتغالزایی 129 نفر، 6 طرح فرش دستباف 
با اشتغالزایی 165 نفر و سرمایه گذاری 3 میلیارد و 
25 میلیون ریال و 10 طرح تعاونی در گرایش های 
حمل و نقل، چند منظ��وره، تأمین نیاز و معدن با 
سرمایه ای نزدیک به 55 میلیارد ریال و اشتغالزایی 

102 نفر و عضویت 8500 نفر اشاره کرد.
شهرس��تان اصفهان با 20 طرح آماده بهره برداری 
و سرمایه گذاری 248 میلیارد و 652 میلیون ریال 

فرص��ت   1218 ایج��اد  و 
ش��غلی، بیش��ترین فراوانی 
را در بی��ن شهرس��تان های 
اس��تان به خ��ود اختصاص 
گزارش  ای��ن  اس��ت.   داده 
می افزاید: در میان طرح های 
ب��رداری،  به��ره  قاب��ل 
کش��اورزی  تعاونی ه��ای 
مسکن  اس��پادانا،  س��وگل 
مسکن  شهرداری،  کارکنان 
مرکز آموزش توپخانه گروه 
44 و 55، مس��کن مه��ر 4 
معراج، مس��کن مهر 85 و 
58، چن��د منظوره مس��کن 
ب��اغ ف��ردوس فرهنگی��ان 
در اصفه��ان، حم��ل ونقل 
و  س��نگبری ها  ضایع��ات 
کش��اورزی، گلخانه آرمان سبز در تیران و کرون، 
چن��د منظوره ملک چش��مه چوالن مش��هد کاوه 
و زراع��ی عب��اس آب��اد در چادگان، کش��اورزی 
گلخانه ای آفاق و معدنی پوالد سنگ نقش جهان 
در دهاقان، مس��کن کارکنان فرمانداری ش��هرضا، 
کش��اورزی پرورش مرغ گوشتی داالنکوه فریدن، 
تاالر پذیرایی پیوند دل ها و تولیدات بتن ش��فیعی 
فاور فاورجان، سبز گس��تر نیاسر و کارپردازان 
گردشگری کویران کاشان، مسکن ایثارگران لنجان 
و مسکن صنایع دفاع اصفهان لنجان و کشاورزی 
گلدش��ت نایین از جمله طرح های شاخص قابل 
افتتاح در هفته تعاون سال جاری در استان اصفهان 

است.

 اصفهان

 اصفهان

همزمان با هفته تعاون و در سطح استان اصفهان

بيش از60 طرح تعاوني به بهره برداري رسيد

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:

احداث واحدهاي تجاري در کنار مصلي توجيه اقتصادي ندارد
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باغ زرشک بخش 5  واقع در  باقیمانده  اصلي  از 2341  فرعي  دانگ پاک شماره 2  شش 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ باال، خیابان باغ زرشک )خیابان شماره 12( 
کوچه باغ زرشک، بن بست توانگر، پاک 46 کدپستي 85871-81736 که سند مالکیت آن 
در صفحه 293 دفتر 314 اماک ذیل شماره ثبت 39333 و شماره چاپي 2/424617 ثبت 
و صادر شده است با حدود:  شماالً به مرز اشتراکي با زمین پاک 2340 به طول 12/88 متر 
شرقًا پي است به زمین پاک 2844/4 به طول 43/10 متر جنوبًا اول پي است به کوچه به 
طول 4 متر دوم که غربي است به دیوار پاک 2341/9 به طول 65 سانتي متر سوم به دیوار 
نامبرده به طول 8/10 متر غربًا یک دیوار به دیوار خانه پاک 2341 به طول  زمین پاک 
32/75 متر دوم که جنوبي است به دیوار خانه مزبور به طول 1/16 متر سوم به دیوار خانه 
2341/1 به طول 10 متر که طبق نظر کارشناس رسمي پاک فوق یک باب منزل مسکوني 
مربع  متر  اعیاني حدود 267  و مساحت  مربع  متر  موجود حدود 545  به مساحت عرصه 
در دو طبقه با اسکلت فلزي و دیوار باربر، پوشش سقف تیرآهن و آجر با نماي خارجي 
سنگ سفید 15 و 7 سانتیمتر و پنجره هاي خارجي پروفیل فلزي و ورق که طبقه همکف 
پاسیو  آشپزخانه،  نشیمن،  هال  پذیرائي،  اتاق خواب،  کاربري مسکوني شامل چهار  داراي 
و سرویس بهداشتي مي باشد. پوشش کف پذیرائي سنگ فرش و هال نشیمن موزائیک، 
با روکش و رنگ روغني،  اندود گچ و رنگ روغني، دربهاي داخلي چوبي  بدنه ها  رویه 
آشپزخانه داراي کابینت فلزي با درب چوبي و پوشش بدنه آن کاشي است. طبقه زیرزمین 
که داراي کاربري انباري بوده، موتورخانه مرکزي در آن احداث شده است. گرمایش و آب 
گرم مصرفي ساختمان به وسیله شوفاژ و موتورخانه مرکزي و سرمایش آن توسط کولر آبي 
تأمین مي شود. عایق رطوبتي بام به وسیله ایزوگام و قدمت ساختمان احداث شده حدوداً 
بایستي  عرصه  دقیق  مساحت  میزان  تعیین  جهت  است  تذکر  به  الزم  باشد.  مي  ساله   37
مراحل قانون اصاح از طریق واحد ثبتي مربوطه و پس از استعام از شهرداري انجام گیرد. 
همچنین مطابق استعام مورخ 87/2/23 از شهرداري منطقه 5 اصفهان، در موقع بازسازي 
بر  از  متر  میزان 1/30  به  بازنگري مصوب شهرسازي شهرداري اصفهان جنوبًا  طبق طرح 
زاده که طبق سند رهني  آقاي محمدعلي هلل  اجرا مي شود. ملکي  تر  مجاور شرقي عقب 
واقع  اصفهان  استان  بانک  پست  رهن  در  اصفهان   219 دفترخانه   87/5/28-2914 شماره 
مي باشد و طبق اعام بانک مدت بیمه نامه مورد وثیقه منقضي گردیده است از ساعت 9 
الي 12 روز یکشنبه مورخ 89/7/18 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ 
پایه هفت میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده 
داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مي گردد ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
 مورخ 89/6/14 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول 

مي گردد.
م الف/ 7635                              اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی 

6/119 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پاک شماره 3/324 واقع در موغان بخش 
یک شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ناصر خرمي فرزند بمانعلي و غیره در جریان 
ثبت است و درآگهي تحدیدي قبلي نام مستدعي ثبت به جاي محمدعلي اشتباهًا محمد درج 
شده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1389/7/13 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. 
لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض خودرا به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصاح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 

نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 360                                    میر محمدي- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرضا 
  

احضار
6/133 چون خانم طاهره عباسي فرزند رضا شکایتي علیه آقاي فتاح تارات نیا فرزند رضا 
مبني بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 890378 ک 102 این دادگاه 
متهم  اینکه  به  نظر  تعیین شده  براي روز 89/7/21 ساعت 11 صبح  ثبت، وقت رسیدگي 
مجهول المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7769                              مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 ابالغ رأي
 ،8509980350600328 پرونده:  شماره   ،8909970350600340 دادنامه:  شماره   6/143
سعادتمند  بهمن  آقاي  خواهان:    ،850328 شعبه:  بایگاني  شماره    ،6 ح/   207-85 شماره: 
با وکالت آقاي محمود آذربایجاني به نشاني اصفهان خ شریف واقفي جنب بانک تجارت 
جواني  علي  آقاي   -2 مبارکه  طراحي  ایران  خانم   -1 خواندگان:  اول،  ط  بهمن  ساختمان 
جوني 3- آقاي نعمت اله آزاده فرد 4- خانم صدیقه خطیب 5- خانم زهرا صادقي جوني 
6- آقاي محمد جواني جوني همگي به نشاني اصفهان بلوار آیینه خانه خ هفتدست منزل 
شخصي 7- آقاي اصغر خطیب با وکالت آقاي فرهاد رستم شیرازي به نشاني اصفهان خ 
سعادت آباد روبروي ماصدرا جنب بانک رفاه دفتر وکالت 8- آقاي اکبر حاجیان به نشاني 
فعًا مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمي ملک،  گردشکار: دادگاه با بررسي 
محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي محمود آذربایجاني بوکالت از آقاي بهمن سعادتمند فرزند علي 
رستم  فرهاد  آقاي  وکالت  با  مصطفي  فرزند  خطیب  اصغر   -1 خواندگان  بطرفیت  محمد 
شیرازي 2- اکبر حاجیان فرزند غامرضا و 3- محمد جواني جوني فرزند رحیم و 4- نعمت 
اله آزاده فر فرزند حسن و 5- علي جواني جوني فرزند محمد و 6- خانم ایران طراحي 
مبارکه فرزند میرزا آقا و 7- خانم صدیقه خطیب فرزند مصطفي و 8- خانم زهرا صادقي 
فرزند رضا و به خواسته الزام به ایفاي تعهد مبني بر انتقال رسمي شش دانگ مغازه واقع در 
طبقه همکف پاک ثبتي 179/74 از بخش 5 اصفهان مقوم به یازده میلیون ریال با توجه به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه عادي مورخه 71/12/15 و با توجه 
به اظهارات وکیل خواهان مبني بر اینکه موکل وي مورد معامله را از آقاي اکبر حاجیان به 
موجب ظهر مبایعه نامه مذکور خریداري ولي فروشنده بدوي که در ضمن قرارداد متعهد 
به انتقال شده اقدامي بعمل نمي آورد و با توجه به دفاع وکیل خوانده 1 طي الیحه بشماره 
1974-86/8/23 مبني بر اینکه نسبت به مستند عادي خواهان ادعاي تردید و انکار داردو 
از طرفي معامله میان موکل وي و خوانده 2 فسخ شده و موضوع معامله سند عادي مورخه 
92-71/12/15 بشرح شش دانگ مغازه طبقه پایین روبه روي راه پله مي باشد دادگاه با توجه 
به اینکه اولین جلسه رسیدگي در مورخه 85/4/20 برگزار شده و ایراد تردید و انکار بعد 
از جلسه مذکور بعمل آمده و از طرفي خوانده 1 در پرونده استنادي خواهان پس از رؤیت 
را گرفتار  نزول وجوه خودش  و  اثر گرفتاري  بر  آقاي حاجیان  داشته  اظهار  قرارداد  اصل 
کرده است اگر بیاید و این معامله را تأیید کند من قبول مي کنم و خوانده 2 نیز طي نیابت 
ارسالي به دادگستري تهران اعام داشته در اسفندماه سال 1371 براي رفع مشکل مالي خود 
به خواهان مراجعه و قرار شد منزل و مغازه ام را بفروشد و نتیجتًا پشت قولنامه خرید مغازه 
را به خواهان واگذار نمودم تا آن را به دیگري بفروشد، چکهاي مرا از خوانده 1 مسترد کند 
و با توجه به تاریخ معامله میان خوانده 2 و خواهان و تاریخ چکها بفرض صحت ادعاي 
فسخ معامله خوانده 1 با انجام معامله میان خوانده 2 و خواهان دیگر نامبرده سمتي در فسخ 
معامله با خوانده 1 نداشته و با توجه به ارجاع امر به کارشناسي به شماره ثبت نظریه 3226-
85/12/26 و استعام ثبتي بشماره 2/11892-85/6/27 دادگاه دعوي خواهان را محمول بر 
صحت دانسته و مستنداً به ماده 220 و 219 قانون مدني خواندگان را به تنظیم سند رسمي 
شش دانگ یک باب مغازه پاک ثبتي فوق االشاره در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي 
صادره نسبت به خواندگان 2 الي 8 غیابي بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ دادنامه 
قابل واخواهي در دادگاه صادرکننده رأي بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهي 
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد و نسبت به خوانده 1 حضوري و ظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر مرکز استان 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 7792                   معقولي- دادرس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 ابالغ اجرائیه
6/144 کاسه پرونده اجرایي: 870951 ح/ 11 بموجب دادنامه غیابي شماره 1407 مورخ 
88/12/10 دادگاه حقوقي اصفهان محکوم علیه آقاي کورش کربائي نشاني محل اقامت:  
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/446/000 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 50/000 ریال بابت هزینه نشر آگهي و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )88/10/1( که به نرخ تورم توسط 
سید  آقاي  له  محکوم  در حق  ایصال خواهد شد  و  محاسبه وصول  احکام  محترم  اجراي 
حسین میرلوحي نشاني محل اقامت: خ آتشگاه ک سعدي ک حافظ پ 2 و پرداخت معادل 
پنج درصد محکوم به بعنوان حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 
به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- یا مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای 
از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به 
جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند. عاوه بر موارد باال به موادی 
از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه 

نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 7789                                           شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

6/145 کاسه پرونده اجرایي: 881020 ح/ 11 بموجب دادنامه غیابي 8909970351100146 
مورخ 89/2/15 دادگاه عمومي حقوقي شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است 
محکوم علیهم آقایان 1- رضا زکي افکند نام پدر: روح اله شغل: آزاد نشاني محل اقامت: 
اصفهان ملک شهر خ بهارستان غربي- ک دانش ک فرهنگ بن بست محمدي پاک 11 و 
2- محمد علي کاهي نام پدر: صفر شغل:  آزاد،  نشاني محل اقامت: مجهول المکان متضامنًا 
محکوم اند به پرداخت 73/870/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/428/400 ریال بابت 
هزینه دادرسي و مبلغ 2/660/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 50/000 هزار ریال 
بابت هزینه نشر آ گهي و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1388/2/7 سررسید لغایت 
زمان وصول براساس نرخ تورم و پرداخت حق االجراي دولتي با رعایت تبصره 2 ماده 306 
قانون آئین مدني . مشخصات محکوم له: آقاي محمود پهلواني نژاد با وکالت پرویز داوري 
اول  نیکبخت نبش بن بست وحدت ساختمان وکا طبقه  اقامت: اصفهان خ  نشاني محل 
واحد 4. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا 
استیفاء  اجراء حکم و  مالی معرفی کند که  یا  بدهد. 3-  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی 
محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را 
معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم 
خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم 
به، مالی معرفی کند. عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 

که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 7788                                          شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ دادنامه

6/146 شماره:  880847 ک 120 به موجب دادنامه غیرقطعي شماره 88/12/16-8801537 
صادره از این دادگاه خانم نادیا حسیني فرزند علي حسب شکایت  خانم مژگان مرادي و 
غیره به اتهام سرقت به استناد ماده 657 قانون مجازات اسامي به تحمل یک سال حبس و 
پنجاه ضربه شاق تعزیري محکوم گردیده رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از اباغ 
قابل واخواهي در این شعبه و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاههاي 
لذا  میباشد  المکان  مجهول  محکوم  اینکه  به  نظر  میباشد  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم 
حسب تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسي مدني یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 

کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود تا ظرف مهلت قانوني اقدام نماید. 
م الف/ 7787                              مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ قرار

 ،8809980353400015 پرونده:  شماره   ،8909970353400738 دادنامه:  شماره   6/147
آقاي احمد  با وکالت  پورنقشبند  آقاي رسول  بایگاني شعبه: 880134، شکات: 1-  شماره 
همایون فال به نشاني اصفهان میدان انقاب ساختمان قریشي، 2- آقاي جلیل ابن یمین به 
نشاني اصفهان شاپور جدید خ مشیرالدوله بعد از هزار دستان مقابل تعمیرگاه حکیم نظامي 
شرکت شهرباران اسپادانا، متهم:  آقاي تورج صالحي به نشاني مجهول المکان، اتهام: جعل 
و استفاده از سند مجعول،  گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید. 
قرار دادگاه

در خصوص اتهام متهم آقاي تورج صالحي معروف به مسعود مجهول المکان دائر بر تغییر 
در شماره پاک تریلرهاي حامل روغن موتور و جعل اوراق هویت رانندگان بنامهاي آقایان 
به  به شماره 13912 شیراز 92  تریلي  راننده  یزداني  ایرج  نام جعلي  به  نوروزي  مرادعلي 
شماره جعلي 44335 تهران ج و معاونت در تخلف حمل و نقل جمعًا به تعداد 345 شبکه 
روغن الوند و ارژن حسب شکایت آقایان احمد همایونفال به وکالت از آقاي رسول پور 
نقشبند و وکالت توکیلي از آقاي مسعود پورنقشبند و همچنین شکایت آقاي جلیل ابن یمین 
با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه به شکات اعام شده است آدرس متهم را 
اعام نمایند هیچگونه توجهي نکرده اند و اقدامي به عمل نیاورده اند با عنایت به اینکه از 
تاریخ اولین اقدام تعقیبي مورخ 1375/8/24 تاکنون که تاریخ 1389/6/4 مي باشد موضوع 
اتهام متهم فوق الذکر منتهي به صدور حکم قطعي نگردیده و موضوع اتهام فوق الذکر از 
ً به بند  نوع اتهاماتي که قانونگذار براي آنها مجازات بازدارنده در نظر گرفته است لذا مستندا
الف ماده 173 قانون آیین دادرسي کیفري دادگاههاي عمومي و انقاب قرار موقوفي تعقیب 
متهم مذکور به لحاظ اینکه بیش از ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبي وي مي گذرد صادر 
و اعام مي گردد رأي صادره ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7786                        مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8809980365700590 پرونده:  شماره   ،8909970354400533 دادنامه:  شماره   6/149
رباط  پل  رباط  خ  نشاني  به  محمدي  بیگم  خانم  شاکي:   ،890183 شعبه:  بایگاني  شماره 
فردوان خ ساحل جنب مسجد ابوالفضل، متهم:  آقاي علي احمد قرباني به نشاني مجهول 
المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي علي محمد قرباني فرزند عزیز خو دائر بر ترک انفاق زوجه دائمي 
فعا مجهول المکان به این نحو که چهار سال است همسر شرعي و قانوني خود را ترک 
کرده و وي بدون خرجي مانده است و جاو مکان وي معین نیست دادگاه نظر به محتویات 
از تعرض ماندن  بیکم محمدي فرزند محمدعلي و مصون  پرونده و شکایت شاکیه خانم 
کیفرخواست دادسراي عمومي و انقاب اصفهان با وصف دعوت به رسیدگي وي از طریق 
جراید کثیراالنتشار و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاري وي محرز دانسته 
مستنداً به ماده 642 از قانون مجازات اسامي حکم بر محکومیت وي به تحمل 5 ماه حبس 
تعزیري صادر و اعام مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ده روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهي در این شعبه است.
م الف/ 7784        محمدي کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8809980365601216 پرونده:  شماره   ،8909970354200483 دادنامه:  شماره   6/151
شماره بایگاني شعبه: 881135، 1- آقاي محمد خسروي خوانده و متهم، مجهول المکان، 
2- آقاي سیدعلي نریماني زمان آبادي شاکي، به نشاني خ بزرگمهر ابتداي خ 22 بهمن مقابل 
ایستگاه تاکسي دفتر وکالت محسني 3- آقاي مصطفي نریماني خواهان و شاکي، با وکالت 
آقاي سید علي نریماني زمان آبادي به نشاني خ بزرگمهر ابتداي خ 22 بهمن مقابل ایستگاه 
با توجه به  اتهام ها: 1. دشنامي 2. تهدید، گردشکار: دادگاه  تاکسي دفتر وکالت محسني، 

محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمد خسروي دایر بر تهدید و فحاشي موضوع شکایت آقاي سید 
از سوي دادسراي  به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره  از توجه  نریمان،  دادگاه  علي 
عمومي وانقاب استان اصفهان و عدم حضور متهم علي رغم نشر آگهي و احضار ایشان،  
و شهادت شهود تعرفه شده که همگي بیان نموده )آقاي محمد خسروي با مراجعه به دفتر 
آتش مي کشاند(  به  را  مغازه  که  داشته  اظهار  و  نموده  تهدید  و  فحاشي  به  آژانس شروع 
بند  رعایت  با  و   669-608 مواد  به  مستنداً  و  دانسته  مسلم  و  محرز  را  انتسابي  مجرمیت 
ماه  را تحمیل 4  متهم موصوف  از درآمدهاي دولت،  قانون نحوه وصول برخي  ماده 3   2
حبس تعزیري بابت بزه تهدید و پرداخت یک میلیون ریال جزاي نقدي بابت بزه فحاشي 
در حق صندوق دولت محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و از تاریخ اباغ ظرف 10 روز 
قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7781           وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8809980365600692 پرونده:  شماره   ،8909970354100668 دادنامه:  شماره   6/152
دستغیب  زینبیه خ  نشاني خ  به  میاد ستوده  آقاي  بایگاني شعبه: 880589، شاکي:  شماره 
پایین تر از حمام جنب نان بربري منزل ستوده- نرسیده به کوچه حافظ، متهم : آقاي اکبر 
اصفهاني به نشاني مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشکار: دادگاه با بررسي 
محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي اکبر اسماعیلي فرزند اصغر دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدي با 
چاقو موضوع شکایت آقاي میاد ستوده فرزند نعمت اله دادگاه با بررسي اوراق و محتویات 
اصفهان،  انقاب  و  عمومي  دادسراي  ناحیه  از  صادره  کیفرخواست  به  توجه  با  و  پرونده 
عدم  گرفته،  صورت  محلي  تحقیقات  قانوني،   پزشکي  گواهي  خصوصي،   شاکي  شکایت 
حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از خویش و با توجه به سایر 
قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهکاري متهم را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به تبصره 
ماده 614 قانون مجازات اسامي از لحاظ جنبه عمومي با توجه به اینکه آلت جرح چاقو 
بوده رأي بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیري از لحاظ جنبه خصوصي به 
پرداخت 1 نفر شتر بابت یک فقره دامیه خلف بازوي چپ و یک و نیم دینار بابت یک فقره 
کبودي قفسه سینه در حق شاکي صادر و اعام مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف مدت 

ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در همین شعبه میباشد.
م الف/ 7780                     نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8809980352401416 پرونده:  شماره   ،8909970352400498 دادنامه:   شماره   6/154
شماره بایگاني شعبه: 881416. خواهان:  بانک سینا با وکالت خانم فائزه عبدالهي به نشاني 
خ شیخ بهایي روبروي بیمارستان مهرگان ک نشاط انگیز ساختمان پاستور ط دوم دفتر بابک 
کیاني، خواندگان: 1. خانم فهیمه ریاحي 2. آقاي عباسعلي ریاحي همگي به نشاني مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي بانو فائزه عبدالهي به وکالت از بانک سینا بطرفیت بانو فهیمه و آقاي 
عباسعلي هر دو ریاحي بخواسته مطالبه مبلغ 50 میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
تقدیمي  دادخواست  مفاد  به  نظر  تأدیه  تأخیر  و  دادرسي  خسارات  و   88/10/7-603549
خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند دعوي خواهان و گواهي عدم پرداخت آن و 
اینکه خواندگان صادر کننده و ظهرنویسي چک نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراض 
بعمل نیاورده و دلیلي بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 
313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسي مدني و تبصره الحاقي 
به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 100250 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 180/000 ریال بابت حق 
الوکاله سه مرحله بدوي و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ 
اجراي رأي وفق مقررات در حق خواهان محکوم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي باشد.
م الف/ 7778                           قرباني- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
آقایان 1- عبداله  به  بدینوسیله  پرونده کاسه 4046/110740.  اجرائیه  اباغ  6/191 آگهي 
اکرامي فرزند محمدعلي و 2- علي اصغر یزداني فرزند حسن و 3- خانم رویا سربي فرزند 
ابراهیم به ترتیب ساکن 1- پاساژ ملت طبقه زیرزمین و 2- خیابان رازي فرعي 5 شرقي و 
3- شاهین شهر خیابان رازي 5 غربي پاک 22 بدهکاران پرونده اجرایي کاسه فوق که 
برابر گزارش مأمور مربوطه اباغ صحیح میسر نشده است و برابر قرارداد شماره 82/241 
روز 82/7/28 تنظیمي در دفتر الزم االجرا بانک ملت استان اصفهان، بستانکار به دلیل عدم 
مبلغ 84/000/000  آن  برابر  که  نموده  را  فوق  اجرائیه کاسه  به صدور  مبادرت  پرداخت 
ریال بابت اصل بدهي و مبلغ 79/508/986 ریال بابت خسارت تأخیر تا تاریخ 87/9/10 
و خسارت تأخیر روزانه مبلغ 50/630 ریال بدهکار مي باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اباغ  تاریخ  این آگهي که  انتشار  تاریخ  از  اباغ مي گردد  اسناد رسمي بشما  اجرائي مفاد 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.                     
م الف/ 7797                                   اسدي- سرپرست اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

به ورثه مرحوم حبیب  بدینوسیله  پرونده کاسه 190-2/835.  اجرائیه  اباغ  6/193 آگهي 
اله سطوت که عبارتند از داریوش و مهناز و مهراندخت و مهرزاد و مهرناز و مهرخ همگي 
سطوت بدهکاران پرونده که برابر گزارش مأمور مربوطه نشاني فوق مورد شناسایي واقع 
نگردیده اباغ مي گردد که برابر سند رهني شماره 132277-83/8/7 تنظیمي در دفترخانه 
شماره 15 اصفهان، بستانکار بانک ملي ایران شعبه اصلي دبي به آدرس دبي با نمایندگي 
بانک ملي شعبه اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه کاسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 
دو میلیون و نود و پنج هزار و پانصد و دو درهم و نیم درهم امارات عربي الزم االجرا و 
مبلغ نهصد و ده هزار درهم امارات عربي اصل طلب و مبلغ یک میلیون و یکصد و هشتاد 
و پنج هزار و پانصد و دو و نیم درهم امارات بابت سود و دیرکرد تا 88/2/31 و از آن 
پس روزانه مبلغ یک درهم به ازاء سه هزار درهم تا زمان تادیه و حق بیمه و حق الوکاله 
و مبلغ ده درهم عربي قرض الحسنه بدهکار مي باشید که خسارت تأخیر تا روز پرداخت 
نیز طبق مفاد سند رهني به آن اضافه مي گردد لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطاع شما درج 
و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائیه اباغ شده محسوب مي گردد چنانچه ظرف 
مدت مقرر در ماده 34 اصاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت 
تمامي مورد  ارزیابي  از  بستانکار پس  تقاضاي  به  بنا  ننمائید  اقدام  به پرداخت بدهي خود 
وثیقه و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابي و با برگزاري مزایده 
نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد شد و جز آگهي مزایده آگهي 

دیگري منتشر نخواهد شد. 
م الف/ 7608                              اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
که  محلي  استشهاد  برگ  دو  باارائه  مهدي حسیني خسروآبادي  آقاي  اینکه  به  نظر   6/194
پاک  مالکیت ششدانگ  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  وامضاءشهود  هویت 
اماک  دفتر372  اصلي شده که ششدانگ پاک مذکوردرصفحه 133  از118  فرعي   1112
وسندصادرشده  ثبت  اله  نعمت  فرزند  ظهوریان  اله  رحمت  بنام   60478 شماره  ثبت  ذیل 
به  را  ششدانگ  شهرضا  دفتر4   81/11/19  –  98229 سندشماره  موجب  به  نامبرده  سپس 
المثني  مالکیت  صدورسند  تقاضاي  نامبرده  اینک  داده  انتقال  خسروآبادي  حسیني  مهدي 
نموده است لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي سندالمثني ونسخه دوم به ارائه 

دهنده مسترد مي شود.
م الف/ 375                                   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا

 فقدان سند مالكیت
6/199 شماره: 6923 ورثه آقاي محمد نبي بیدهندي فرزند تقي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء  شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین خرابه پاک شماره 15/1607 واقع در بیدهند بخش 9 که در صفحه 31 دفتر 
16 اماک ذیل ثبت 2963 بنام محمد نبي بیدهندي فرزند تقي ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشي شماره سریال سند 216259 است چون 
درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحي ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند 

مالکیت مرقوم صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 400                                            شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

 
تحدید حدود اختصاصي 

6/200 شماره: 4355 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب دکان بمساحت 41/20 مترمربع 
بشماره پاک 7878 فرعي مفروز و مجزي شده از پاک 886 فرعي از 159- اصلي واقع 
در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي محمود صفاري در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحدید حدود بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1389/07/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي 

روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف/ 54                                            طویلي- رئیس ثبت اسناد و اماک بادرود

 
مزایده حضوري نوبت اول

6/201 اجراي احکام مدني دادگاه عمومي بخش بادرود در نظر دارد اماک و اراضي ذیل 
الذکر که در رابطه با پرونده اجرایي 890120 محکومیت مهرداد عباسیان به پرداخت مهریه 
معادل 390 میلیون ریال بابت مهریه در حق خانم فاطمه قنایي را از طریق مزایده به فروش 
برساند که هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به آن فروخته خواهد شد. برنده مزایده مي 
بایست 10 درصد قیمت پایه را نقداً و في المجلس پرداخت و مابقي را حداکثر ظرف یک ماه 
که اجراي احکام تعیین خواهد کرد واریز و اال مبلغ سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 

شد. جلسه مزایده مورخ 89/7/5 ساعت 11 روز دوشنبه خواهد بود.
مشخصات اماک:

بخشي از پاک ثبتي 4517/159 واقع در بادرود خ امام کوچه روبروي بانک صادرات منزل 
مرحوم عباسیان که طبق توافق نامه کتبي مورخ بهمن 86 بین وراث مرحوم عباسیان سهم 
مهرداد عباسیان 100 مترمربع از 455 مترمربع مي باشد که از شمال به کوچه 6 متري شرق 
عباسیان  منزل مصیب  به  توکلي، جنوب  منزل حسین  و  رفیعیان  ابراهیم  منزل مسکوني  به 
با مشترکات شامل آب و برق و کلیه درب و پنجره هاي باقیمانده مطابق این تقسیم نامه 
متعلق به مهرداد عباسیان است که با احتساب ارزش عرصه و مشترکات و متعلقات جمعًا 
126 میلیون ریال توسط کارشناس رسمي ارزیابي شده است و محل دوم عبارت است از 
قطعه زمین محصور به دیوار آجري به ابعاد 88×30 متر و مساحت کل 2640 مترمربع بدون 
احتساب عقب نشیني سمت بلوار مطهري و با احتساب کوچه خصوصي 4 متري که طبق 
تقسیم نامه بین وراث عباسیان از غرب به بلوار شهید مطهري شمال به چاه رحمت خان 
شرق به زمین رضا گودرزي و از جنوب به زمین رحمت معماري و از سمت جنوب کوچه 
خصوصي به عرض 4 متر و طول 47/5 متر براي دسترسي در نظر گرفته شده است. مطابق 
تقسیم نامه زمیني به ابعاد 5/20×28 به مساحت 145/6 مترمربع در سمت غرب و بر بلوار 
متعلق به مهرداد عباسیان مي باشد و قطعه زمین آخر از سمت شرق به ابعاد 30×12/5 و 
مساحت 375 مترمربع متعلق به ایشان است مطابق اندازه گیري محل حدود 11/5 متر عقب 
نشیني دارد که با ابعاد اصاح شده مغازه برابر است با 5/20×16/5 به مساحت 85/8 متر مي 
باشد که طبق نظر کارشناس رسمي ارزش اماک با احتساب عقب نشیني از قرار هر مترمربع 
450/000 ریال جمعا 38/610/000 ریال و ارزش قطعه زمین آخر به مساحت 375 متر از 
قرار هر مترمربع 330/000 ریال جمعاً 123/750/000 ریال تعیین مي گردد و الزم به ذکر 
است متقاضیان مي توانند هر یک از اموال را جداگانه هم خریداري نمایند و قبل از مزایده 

از اماک بازدید نمایند.
 م الف/ 55                          شریفي مقدم- اجراي احکام دادگاه عمومي بخش بادرود

 
مزایده حضوري

اجرایي کاسه  پرونده  در  دارد  نظر  در  بادرود  دادگاه عمومي بخش  احکام  اجراي   6/202
880218 موضوع محکومیت شرکت بهسازان انرژي گستر به پرداخت 11/619/749 ریال 
در  لوله گذار  فروش یک دستگاه جرثقیل  و  مزایده  به  نسبت  امیري  داود خواجه  در حق 
 کانال )ساید بوم( مدل D6B از شرکت کاتر بیار مدل قدیمي 1977 و کارکرده به سریال
A 143 -9780 62 که طبق نظریه هیات 5 نفره کارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 440 
تاریخ 89/7/5 ساعت 11 روز  به  مزایده  لذا جلسه  نماید.  اقدام  ارزیابي شده  ریال  میلیون 
دوشنبه در محل اجراي احکام برگزار مي گردد. هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده محسوب مي گردد. برنده مي بایست 10 درصد بهاي مزایده را نقداً پرداخت و مابقي را 
ظرف حداکثر یک ماه که اجرا تعیین مي نماید پرداخت واال مبلغ سپرده به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد. متقاضیان مي توانند قبل از مزایده از دستگاه بازدید بعمل آورند. 
م الف/ 56                          شریفي مقدم- اجراي احکام دادگاه عمومي بخش بادرود

 
فقدان سند مالكیت

6/203 شماره: 4422 آقاي ناصر ترابیان بادي فرزند پرویز باستناد دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي گردیده که سند مالکیت تمامي ششدانگ 
یکبابخانه پاک شماره 159/5075 واقع در بادرود بخش 9 که در صفحه 186 دفتر 113- 
اماک ذیل ثبت 13899 بنام نامبرده ثبت و صادر گردیده و معامله دیگري انجام نشده، بر اثر 
اثاث کشي مفقود شده است. چون درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 
120 اصاحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سندمالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید. در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله در صدور المثني سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 57                                               طویلي- رئیس ثبت اسناد و اماک بادرود

 
تأسیس

6/204 شماره: 2124/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت بازرگاني آرین کاال سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/06/02 تحت شماره 41492 و شناسه ملي 10260592140 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/02 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و 
واردات، خرید و فروش،  تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني اعم از انواع مواد غذائي، 
بانکهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت  از  لوازم خانگي و اخذ تسهیات  بهداشتي، دارو، 
تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور،  شرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي، مشارکت و سرمایه گذاري در شرکتهاي دولتي و 
خصوصي. اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکتهاي دولتي و خصوصي و هرگونه اموري که به 
نحوي با موضوع شرکت مرتبط مي باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوز از مراجع ذیصاح امکان پذیر مي باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
بلوار  سپاهانشهر-  اصفهان  اصفهان- شهر  استان  اصلي شرکت: 3-1-  مرکز  نامحدود. 3- 
غدیر- خیابان فارابي 3- پاک 54- طبقه سوم. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 
ملي  بانک  نزد  بانکي شماره 1700 مورخ 1389/05/13  ریال توسط مؤسسین طي گواهي 
شعبه فلکه فیض اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي سید محمد اخاقي به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقاي امید میرمقتدائي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم بتول مشایخ به 
سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي امید میرمقتدائي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
با  انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت 
اختیارات  است. 7-  معتبر  مهر شرکت  با  و  متفقاً  مدیره  رئیس هیأت  مدیرعامل و  امضاي 
مدیرعامل:  مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
عنوان  به  آقاي غامرضا عامه  اصلي. 8-2-   بازرس  عنوان  به  آقاي رسول عامه   -8-1

بازرس علي البدل.
م الف/ 7949                  آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آبیس ها، از تیره سوزنی برگ هاي دارای خط  هستند. 
گسترشگاه طبیعی آبیس ها، بیشتر در امریکا، کانادا و 
ش��مال مکزیک و بعضی از گونه های آن، در ترکیه و 
س��وریه نیز وجود دارد.گونه های��ی که در ایالت های 
مختلف امریکا نظیر: کالیفرنیا و واشنگتن، به طور طبیعی، 
دیده می شود به نام Abies bornmuelleriana و 
Abies nordmaniana و وجود دارند. در سوریه، 
گونه Abies cilicica به طور طبیعی رشد می نماید. 

در س��ال های اخیر بعضی از گونه های فوق، به ایران 
آورده ش��ده و رشد خوبی نیز داشته اند و حتی به بذر 
دهی نیز رس��یده اند. آبیس که در فارسی به آن )نراد( 
نیز گفته می شود در صنایع چوب و کاغذ سازی قابل 
اس��تفاده می باشد. بسیاری از باغداران، آن را به عنوان 
یک گونه زینتی نیز به صورت تک درخت، در باغ های 
خود می کارند. مخروط های آبیس، در ابتدای رش��د، 
بسیار زیبا هستند. تکثیر آبیس، بیشتراز طریق بذر بوده 
و حتی با قلمه نیز می توان آن را زیاد نمود. برای کشت 
بذر به طور معمول در پاییز و حتی در اس��فند ماه نیز، 
می توان اقدام نمود. قلمه ها در اواخر زمستان و حتی 

در اوایل بهار، در جای سایه قابل تکثیر هستند.

مواد الزم:
مرغ: 500 گرم

پیاز متوسط:یک عدد
سیر: 4 حبه

پودر زیره سیاه:یک قاشق چایخوری
زردچوبه:یک دوم قاشق مرباخوری

روغن زیتون بی بو:50 گرم
استاک مرغ یا گوشت: یک لیوان

فلفل دلمه ای رنگی و سبز: از هر کدام یک عدد
زیتون سبز بدون هسته:10 عدد

آبلیمو:3 قاشق غذاخوری
لیمو ترش حلقه شده: 2 عدد

پودر فلفل سیاه:یک دوم قاشق چایخوری
زعفران حل شده: 3 قاشق غذاخوری

جعفری ساطوری:2 تا 3 قاشق غذاخوری
اس��تاک به آب مرغ یا گوش��ت که غلیظ شده باشد 
 گفته می ش��ود.برای تهیه اس��تاک مرغ، یا گوشت: 
10 – 5 کیلو اس��کلت مرغ یا اس��تخوان گوس��فند 
را شس��ته داخل قابلمه بزرگ می ریزیم آب اضافه 
می کنیم می گذاریم بجوش��د. کف روی ظرف را 
 می گیری��م، بعد هویج، فلفل دلمه ای، پیاز، س��یر، 
ب��رگ ه��ای کرفس و ت��ره فرنگی هر ک��دام را که 
در دس��ترس بود، اضافه می کنی��م بدون زردچوبه. 
می گذاریم 6 – 5 س��اعت بپزد، بعد صاف کرده و 
خنک می کنیم وقتی بس��ته و ژله مانند شد، روغن 
زردی که روی آن جمع می ش��ود را جمع و ژله ها 
را بس��ته بندی کرده، داخل فریزر قرار می دهیم. از 
مواد این خورش��ت چیزی را کم یا زیاد نکنید فقط 
اندازه فلفل دلمه ای را، در صورت تمایل می توان 
کمتر کرد. به جای فلفل سیاه که در مواد گفته شد، از 
پودر فلفل قرمز استفاده می کنیم تا رنگ خورشت 
تیره نش��ود. ظ��رف را روی ح��رارت می گذاریم 
روغن زیتون را که باید بدون بو باش��د، می ریزیم. 
روغن زیتون نباید زیاد تفت داده ش��ود. سیر و پیاز 
را که س��اطوری کرده ای��م، داخل روغن می ریزیم 
و تفت می دهیم تا کمی س��بک شود نیازی نیست 
س��رخ کنیم، فقط در حد سبک ش��دن کافی است. 
اگر پیاز زیاد تفت داده شود، رنگ خورشت عوض 
می شود و خواص پیاز نیز کمتر می شود. مرغ را به 
مواد اضافه می کنیم. می توان از فیله مرغ یا ماهیچه 

استفاده کرد.
ــتها: اگ��ر به  ــی خورش ــورد تمام ــه ای در م نكت
خورشت ها آب کمی اضافه کرده و روی شعله کم 
آنها را دم کنیم خیلی خوش��مزه تر خواهند ش��د و 
باعث می ش��ود عرق ظرف داخل خورشت نریزد 
و تیره و بدمزه نش��ود. فلفل دلمه را اضافه می کنیم 
س��پس زیتون ها را اضافه کرده و هسته های لیمو 
را درم��ی آوری��م. حلقه حلقه کرده ب��ه مواد اضافه 
می کنی��م. آب لیم��و و زردچوبه ه��م اضافه کرده 
می گذاری��م بپزد. مواد را ک��ه کمی تفت دادیم آب 
م��رغ را هم اضافه کرده پارچه س��فید نخی تمیز را 
خیس و برای دم کردن خورشت استفاده می کنیم. 
برای دم کردن از پارچه ابری استفاده نکنید. در آخر 
10 دقیقه مانده به سرو غذا، پودر زیره سیاه و زعفران 
و جعفری اضافه می کنیم. اگر زیره زیاد بجوش��د، 
خیلی تیره ش��ده و طعم تلخی به غذا می دهد. این 

غذا بیشتر با ترشی انگور سرو می شود.

آبيس )نراد(
 سپیده نصر اصفهانی

گاهي زندگي ما آدمها سراس��ر اشتباهاتي مي شه 
که وقتي بهش��ون فکر مي کنیم مي فهمیم خیلي 
راح��ت مي تونس��تیم جلوي رخ دادنش��ون رو 

بگیریم اما چه راحت این کارو نکردیم!
ش��راره 27 ساله تعریف مي کنه: مدت زیادي از 
ازدواجم نمي گذش��ت که متوجه ش��دم همسرم 
خیلي بیش��تر از چیزي که تصورش رو مي کردم 
حساس��ه و اگ��ر نخوام بگم به هر چیزي ش��ک 
داشت، بهتره بگم: تقریبًا همه مسائل زندگیمون 

واسش یه ابهام عجیبي داشت. 
 حرف��اي م��ن رو خیلي ک��م بدون تعل��ل قبول 
مي کرد و اغلب سر هر مسأله اي با هم درگیري 
 داش��تیم تا اون ماجرا واسه همس��رم جا بیفته ... 
کم کم داش��تم خسته مي ش��دم از رفتارهایي که 

حالت مچ گیري داشت. 
حس مي ک��ردم هرکاري رو مي خواد بکنه و به 
هر ترفندي متوس��ل مي ش��ه تا از من یه موردي 
پیدا کنه و بهونه دس��تش بیاد براي حساسیت و 
بداخاق��ي و این احس��اس خیلي واس��م گرون 

تموم شد. 
وقت��ي کامًا در م��ورد این حس��م اطمینان پیدا 
ک��ردم، مصمم ش��دم تا مقابله به مث��ل کنم و از 
همس��رم نقطه ضعفي پیدا کنم که ش��اید به قول 
معروف روش کم بشه... با این فکر زندگیم دیگه 

جذابیت گذشته رو نداشت. 
وقت��ي تمام فکر و حواس زن و ش��وهر به جاي 

کمک به هم و ارتباط بهتر و س��اختن یه زندگي 
سالم، گرفتن نقطه ضعف از همدیگه باشه دیگه 
چیزي نمي مونه به اسم زندگي مشترک... و من 
بزرگترین اشتباهم این بود که به دنبال این ماجرا 
تا اونجایي پیش رفتم که حاضر ش��دم با دوستان 
دوران مجردي همس��رم پنه��ان از دید خودش 
ماقاتي داش��ته باشم تا طبق منطق خودم ازشون 
درباره شوهرم اطاعات به دست بیارم! کودکانه 
ترین رفتاري که مي شد در اون گیر و دار داشته 

باشم!
به جاي اینکه بچسبم به زندگیم و با تاش بیشتر 
بخ��وام خودم رو به همس��رم ثابت کنم، به جاي 
اینکه کاري کنم هر روز دیدش نس��بت به من و 
زندگیمون بهتر بشه وکمکش کنم تا حساسیتش 
رو کنار ب��ذاره، بدترین و وحش��تناک ترین راه 
ممکن رو انتخاب کردم و زندگیم رو با دس��ت 
خودم به آتش کشیدم... یه بار که به طور اتفاقي 
به دیدن یکي از دوس��تاي همسرم توي شرکتش 
رفته بودم، همس��رم رو اونجا دیدم و دیگه فکر 
مي کنم میش��ه تصورش رو کرد ک��ه با اخاقي 
که اون داش��ت چي مي تونس��ت به سر زندگي 

ما بیاد؟!...
هر چي بود تقصیر از خ��ودم بود. با اینکه براي 
ام��ر خافي اونج��ا نرفته ب��ودم و قص��د بدي 
نداشتم، با این احوال گناه این کار نسجیده رو به 
 گردن خودم مي دون��م و تا عمر دارم خودم رو 

نمي بخشم ...

پاسخ کودکانه

یادش بخیر، مادر بزرگم را می گویم. قصه 
گوی خوبی بود و خاطرات دوران جوانی 
اش را با چنان مهارتی تعریف می کرد که 
شنیدنش را به هر فیلم و سریالی ترجیح 
می دادم. لحن آش��نایش وقت��ی با نگاه 
مهربانش آمیخته می شد، جذابیت حرف 
های��ی که هرک��دام درس زندگی بود را 
برایم چند برابر می کرد. هیچ وقت شروع 
صحبت هایش طوری نبود که احساس 
کنم نصیحت می شوم. اما خاطرات او از 
گذشته، اتفاقات خوشایند و ناخوشایندی 
که ش��خصیت های آن همه از نزدیکانم 
بودند، احساس خوشایندی برایم داشت. 
نتیج��ه تمام ت��اش ها، گذش��ت ها و 
داشتن ها و نداشتن هایش را می دیدم. 
زندگ��ی با رضایت در کنار مردی که در 
17 سالگی به زندگی اش وارد شده بود 

و اکنون بعد از 55 سال، در کنار هم، بزرگ ترین دارایی 
دنیا را داش��تند. خانواده ای که اعضای آن یکدیگر را 
دوست دارند و در غم و شادی شریک هم هستند. این 
روزها دیگر او نیست که وقتی دور هم جمع می شویم 
 خاطرات��ش ح��ال و هوایم��ان را تغییر ده��د. دیگر 
بزرگ ترهایم��ان هم حوصله ندارن��د قصه زندگی 
تعریف کنن��د، اما بیگانه ای در خانه م��ا و در جمع 
ما وارد ش��ده اس��ت که مدام ح��رف می زند. قصه 
زندگی می گوید. با حرف هایش به خلوتمان سرک 
می کش��د و نقشش روز به روز پر رنگ تر می شود. 
این گوینده آنقدر مهم و تأثیرگذار شده است که حتی 
بیش��تر از مادرمان با ما حرف می زند. وقتی کنار هم 
 هس��تیم باز هم او حرف می زند. این تازه وارد با هم 
بودن هایمان را هم، بی هم کرده اس��ت. البته در این 
جعبه جادویی همه چیز پیدا می ش��ود. فیلم، اخبار، 
ورزش، آهنگ، آموزش و... مثل هر وس��یله دیگری 
می توان از آن اس��تفاده خوب و بد داش��ت. اما چون 
عضو جدید خانواده مان شده، باید روی آن حساس تر 
و دقیق تر باشیم. او تنها یک وسیله سرگرمی نیست. 
سازنده س��بک زندگی ما و تربیت کننده فرزندان ما 
ش��ده است. بیش��ترین بخش تأثیرگذار آن هم، فیلم 
هایش است. چون ما آدم ها به طور طبیعی در مقابل 
آموزش مس��تقیم جبهه می گیریم، پ��س میزگرد و 
س��خنرانی می تواند تأثیر بگذارد. اما فیلم اگر داستان 
و ساختار جالبی داشته باشد آنقدر به ما و زندگی مان 
نزدیک می ش��ود که گاهی بدون آنکه بخواهیم شبیه 
به شخصیت های آن می شویم. این صفحه جادویی 
تا وقتی پشت بام خانه هایمان مجهز به بشقاب های 
ماهواره نشده بود، مشکات کمتری درست می کرد. 
اما مدت هاس��ت که با روشن ش��دن خود، تمام این 
دهکده جهانی را به خانه مان می آورد. از علم و دانش 
و فرهنگ تا انحراف و مش��کات اخاقی. مدیریت 
بر نحوه اس��تفاده از آن هم س��خت اس��ت. خیلی از 

خانواده های ایرانی که پذیرای این مهمان تازه وارد در 
خانه هایشان شدند، در حد اعتقادهای خود، از برخی 
برنامه ها استفاده و برخی دیگر را حذف کردند. اما از 
سال گذشته ش��بکه ای راه اندازی شد که این روزها 
موافق و مخالفان بسیار دارد. »فارسی وان« غریبه ای که 
به  زبان مادری ما دوبله ش��ده و با انتخاب فیلم هایی 
با سوژه های جذاب و اصطاحاً بدون »صحنه« خیلی 
زود قصه گوی عصرهای بلند تابس��تان و شب های 
طوالنی زمستان بعضی ها شد. نوروز امسال ساعت 
دید و بازدید خیلی ها را زمان پخش سریال ویکتوریا 
تعیین می کرد و این روزها هم که از مکالمات مردم 
در اتوبوس و مترو گرفته تا مهمانی های خانوادگی، 
صحبت سریال سفری دیگر است و... چیزی که هر 
بیننده بی طرفی با بررس��ی فیلم ها و موضوعات آن 
متوجه اش می ش��ود، این است که می گوییم، یکی 
از ب��زرگ ترین افتخ��ارات و دارایی های ما در خطر 
است. نمی خواهم به نقد یک طرفه موضوعات کاری 
این ش��بکه بپردازم یا اینکه بیوگرافی پش��ت صحنه 
صهیونیس��تی آن را بیان کنم. اما چیزی که هر بیننده 
بی طرفی با بررسی فیلم ها و موضوعات آن متوجه اش 
می شود، این است که یکی از بزرگ ترین افتخارات 
و دارایی های ما در خطر است. مفهوم ارزشمندی که 
غرب با تمام داشته هایش این روزها به فکر افتاده تا 
برای پررنگ تر ش��دن آن تاش کند! نهاد »خانواده«. 
اکسیر داشتن زندگی موفق، تربیت فرزندانی توانا و به 
آرامش رس��یدن تمام اعضای آن. خانواده ایرانی برای 
خود دارای مؤلفه هایی است که با مفهوم خانواده در 
برخی نقاط دیگر به طور کامل متفاوت است. در کشور 
 ما به هیچ وجه به زندگی دو همجنس با هم، خانواده 
نم��ی گویند. یا مصادیق دیگر ک��ه این روزها در دنیا 
مرسوم است. در ایران، خانواده جایی است که دختر و 
پسر دیروز با بستن عهد و پیمان الهی به زیر یک سقف 
می روند. قرار است رفتارهای جنسی شان محدود به 
این محیط  شود. در کنار هم به آرامش برسند. تا بتوانند 

یکی از مهم ترین کارکردهایشان که همان 
تولید نسل صالح اس��ت را انجام دهند. 
فرزندان در این محیط باید تربیت شوند 
و رش��د کنند. افراد در خانواده موقعیت 
اجتماعی شان تثبیت می شود و امنیت 
اقتصادی و روانی از نتایج مهم تش��کیل 
این نهاد اس��ت. این دورنمایی از  دارایی 
ارزشمند ماست و با نگاهی به مضامین 
فیلم های پخش ش��ده از فارسی وان به 
خوبی می توان فهمید با همه گیر شدن 
داستان ها و وقایع فیلم های پخش شده 
از این شبکه، به زودی خانواده در کشور 
ما، همان چیزی می ش��ود که در غرب 
مرس��وم اس��ت. راهی که آن ها رفتند و 
می خواهند برگردند. حاال ما با بی دقتی 

می خواهیم  برویم...
- اولی��ن لطمه ای که خانواده از حضور 
پررنگ فارس��ی وان و فیلم هایش می بیند، کم رنگ 
شدن حیا و به قول معروف حیا زدایی از کانون خانواده 
و اعضای آن اس��ت. چون همانطور که گفته شد قرار 
است فیلم ها سانسور شده باشد اما نوع پوشش افراد، 
مضامین حرف های آن ها، طرز نگاه ها و نشان دادن 
ارتباط تا مرحله ای خاص نه تنها به معنی سانس��ور 
نیس��ت بلکه از نظر روان شناسی باعث بیشتر شدن 
خیال پردازی جنسی و تشنگی بیشتر برای دنبال کردن 
آن می شود. اما اولین فیلم ها که بیشتر کره ای بوده، 
از لباس بازیگران تا موضوع فیلم جنبه های جنس��ی 
کمتری نسبت به فیلم های اخیر داشت. پس گرداننده 
این شبکه به خوبی می داند برای داشتن مخاطب عظیم 
و تأثیرگذاری بیشتر باید قدم قدم وارد حریم خانواده 

ایرانی شود. 
- موضوع دیگری که بسیار تأثیرگذار است، موضوع 
خیانت در فیلم های فارسی وان است که به وفور دیده 
می شود. هرچند در بسیاری از سریال ها و فیلم های 
ایرانی نیز چنین موضوعی وجود دارد. اما این بار وجه 
تمایز پررنگی وجود دارد و آن اینکه خیانت های این 

فیلم ها دو طرفه است. 
یعنی اگر مردی به همسرش خیانت کرده، زن قهرمان 
س��ریال حق دارد که او هم مقابله به مثل کند و بیننده 
آنچن��ان با او همدردی می کند که امر او را درس��ت 
دانس��ته و از چنین پیشامدی خرسند می شود. چنین 
چیزی با قوانین دینی و عرفی ما خیلی در تضاد است.
-  سبک زندگی که ترویج می شود باعث بی هویتی و 
سردرگمی نوجوانان و جوانانی می شوند که خواستار 
آزادی در حد شخصیت های نشان داده شده در فیلم 

هستند اما از طرف خانواده شان پذیرفته شده نیست.
- بحث دیگر نارضایتی جنس��ی اعضای خانواده از 
دیدن نوع ارتباطی اس��ت که نش��ان  داده می شود و 
البته در کنار همه اینها می توان بلوغ زودرس، کم رنگ 
شدن شعارهای دینی و هزاران آسیب دیگر را نام برد.

با پشت صحنه اي صهیونیستي 

غريبه ای در جمع خانواده ما
گلخندجاده خاكي

پیشبند

جوان و خانواده

خورشت مرغ و زيتون 
)غذای لبنانی(

کودکان در مس��یر رش��د و نمو جس��می، روانی، 
حرکتی و عاطفی خود با فشارهای روانی بسیاری 
از قبیل: بیماری ، تولد نوزاد جدید، بی مهری والدین 
یا انتظارهای بیش از اندازه آنان، روبه رو می شوند. 
اغلب کودکان در واکنش به این فش��ارهای روانی، 
گرفتار اختال ه��ای رفتاری موقت یا همیش��گي 
نظیر امتناع از خوردن غذا، مکیدن انگش��ت، ناخن 
 جوی��دن، فش��ردن دندان ه��ا به هم، کن��دن موها، 
شب  ادراری، جیغ کشیدن یا بیان حرف های زشت 
و دیدن خواب های ترسناک شبانه می شوند. این بار 
6 مشکل شایع از میان این مشکات کودکانه را با 

هم مرور می کنیم...
مكیدن انگشت

در سه ماهگی، کودک تمام انگشتان و دستان خود 
را کش��ف و با بردن آن به ط��رف دهان صدا تولید 
می کند و لذت می برد ولی به تدریج مکیدن انگشت 
کاهش یافته و قطع می شود. گاهی به دالیل مختلف 

این عادت باقی می ماند و بعد از 4 سالگی می تواند 
آسیب های زیادی برای کودک ایجاد کند. در مورد 
درم��ان مکیدن انگش��ت همکاری روان پزش��ک، 
دندانپزش��ک، گفتار درمانی و والدین مؤثر خواهد 
بود. مکیدن انگش��ت نیز یکی از راه هایی است که 
کودک در ش��رایط اضطراب و مش��کات روحی 
خانوادگی، برای رس��یدن به آرامش برمی گزیند که 
باید زمینه های خانوادگی بررسی شود. برای درمان 
این عادت منفی می توانید با مش��غول نگهداشتن 
 دس��تان او ب��ه فعالیت ه��ای مختلف ب��ه صورت 
غیر مس��تقیم از به دهان بردن آن جلوگیری کنید و 
ی��ا اینکه می توانید با قرار قبلی او را در قبال مدت 
کوتاهی کنترل دس��ت، تشویق نموده و سپس این 

زمان را در دفعات بعد طوالنی تر کنید.
جیغ زدن

به نظر می رسد جیغ کشیدن یا نق نق کردن پدیده ای 
طبیعی برای اعتراض کودکان زیر 2 س��ال باشد و 
در س��نین باالتر گریستن و شکایت کردن است که 
والدی��ن ناله های فرزند خود را همیش��ه در گوش 
یا زیر پوس��ت خود احساس می کنند. برخی جیغ 

کشیدن  کودکان را دلیل احساس عجز و درماندگی 
در مواق��ع بیان کلمات می دانند. در این گونه مواقع 
کودک دو - س��ه ساله شما بیش��ترین جلب توجه 
را می خواهد، یعنی بیش��ترین توجه��ی که در دنیا 

وجود دارد. وقتی جیغ می کش��د، چش��م در چشم 
او بیندازی��د. منظور او را درک کنید یا حدس بزنید 
که او چه می خواهد. اما به لحاظ روانشناختی بهتر 
است اجازه ندهید تا کودک خواسته خود را با جیغ 
به شما بفهماند. با اولین درخواست، شنونده خوبی 
برای او باشید تا به جیغ زدن نینجامد. به عاوه در 
این گونه مواقع بهتر است به او بفهمانید که؛ تا وقتی 
که حرفت را اینطوری بزنی گوش هایم نمی شنود. 
بهتر نیس��ت قش��نگ تر صحبت کنی تا من بفهمم 

چی میخوای؟
دندان قروچه

فشار دادن و ساییدن دندان ها به همدیگر به صورت 
غی��ر ارادی، دندان قروچه نام دارد و ممکن اس��ت 
نیمی از مردم که گاهی دچار مش��کل می شوند این 
عمل را انجام دهند ولی در پنج درصد آنان ، دندان 
قروچ��ه در خ��واب رخ می دهد. به ط��ور معمول 
این افراد متوجه مش��کل خود نمی ش��وند و اغلب 
افرادی که هم اتاق آنها هس��تند مش��کل آنان را در 
می یابند. نش��انه هاي دندان قروچه عبارتند از: درد 
دندان، س��ردرد، سفت کردن فک هنگام عصبانیت، 
ش��کاف خوردن مینای دندان، اث��رات دندان روی 
زبان، شکسته شدن دندان ها و آسیب دیدگی مفصل 
و باف��ت نرم فک. دندان قروچه نیز ممکن اس��ت 
به علت فش��ارهای روانی ک��ودک، تمرکز فکری، 
کوشش بدنی، بیماری های دندان و جوانه زدن دندان 
زیر لثه ها باشد و همکاری پزشکان از نظر بررسی 
مشکات خانوادگی و دندانپزشکان جهت درمان و 

هر چه بهتر نگه داشتن دندان ها الزم است. 
بدكالمی و بد زبانی

بعض��ی والدی��ن در خان��واده حرف های زش��ت 
می زنند و فرزندان خ��ود را نیز آزاد می گذارند تا 
این گون��ه عبارات را به کار برند. از دیگر علت های 
یادگیری کام زشت، ارتباط کودک با دوستان خود 

اس��ت. کودکان عامل بد زبانی یکدیگرند. کودکان 
با بیان کلمات ناپس��ند تخلیه می شوند و می توانند 
نارضایتی خود را نش��ان دهند. گاهی کودک برای 
اولین بار حرف زش��ت می گوید و موجب خنده و 
مزاح اطرافیان می ش��ود که حکم تش��ویق داشته و 
ب��ه تدریج به آن عادت می کند. با شناس��ایی علت 
نادرس��ت این گونه رفتاره��ا می ت��وان در رفع آن 
موفق تر عمل کرد. اگر کودک یا کودکان دیگر عامل 
بد زبانی باشند؛ باید او را از این افراد دور کرده و به 
جای آن، دوستان خوب و مؤدب جایگزین کنیم. از 
جمله دیگر روش ها برای پیشگیری از بد زبان شدن 
کودک، گوش دادن به اعتراض هاي اوس��ت. عاوه 
بر نکات فوق بهتر اس��ت به کودکان در مواقعی که 
حرف زشت نمی زنند پاداشی برای مؤدب بودنشان 

بدهیم و به حرف زشت آنها بی اعتنا باشیم.
مرگ یا جدایی والدین

کودک در 9 سالگی به طور معمول به واقعیت مرگ 

پ��ی می ب��رد و در 7 تا 10 س��الگی، فهم کودک به 
درجه ای رس��یده اس��ت که موضوع جدایی پدر و 
مادر را به خوب��ی درک می کند. هنگامی که فرزند 
احساس می کند مورد بی اعتنایی والدین قرار گرفته، 

احساس تنهایی و انزوا می کند.
ناخن جویدن

30 درصد کودکان 7 تا 10 ساله، ناخن های خود را 
می جوند. اگرچه ناخن جویدن یک عادت تقلیدی 
از رفتار کودکان دیگر است اما به طور معمول یک 
واکنش ش��ایع در مقابل استرس بوده. جهت درمان 
روش ه��ای مختلف توصیه ش��ده: گاهی اوقات با 
اس��تفاده از محافظ های دندان های ب��اال و پایین به 
مدت 4 هفته، ناخن جویدن ترک می ش��ود. هنگام 
غذا خوردن باید محافظ ها بیرون گذاش��ته شود و 
اگر این عادت در نوجوانان ادامه یابد، ش��اید برای 
نجات انگش��تان دس��تکش های مخصوص کارگر 
بیفتد. مهم ترین کار این است که اگر کودک تحت 
فشارهای روحی زیاد است سعی شود فشار روحی 
را ش��ناخته و آن را کم کنیم. فراموش نش��ود دعوا 

کردن و تذکر، کمکی به درمان نمی کند.

حرف زدن با زبان بی زبانی

مخاطب شناسی در گفتگو با جوان نکته ای است 
که نمی توان آن را نادیده گرفت و متأسفانه بسیاری 
از مش��کاتی که در نحوه ارتباط گیری با جوان 
وج��ود دارد از آن سرچش��مه می گیرد. بنابراین 
الزم اس��ت برای پرداختن ب��ه موضوع مخاطب 
شناس��ی در ابتدا تعریف��ی از »ارتباط« و »جوان« 
 داشته باشیم. در هر ارتباط 4 جزء وجود دارد که 
عبارتند از: پیام، پیام رس��ان، پیام گیر و واکنش. 
به نظر می رس��د در بین این اجزاء، »پیام رسان« 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت و یکی از 
وظایف و مس��ئولیت های س��نگین آن، شناخت 
روحیات و ویژگی های پیام گیر یا جوان است. 
در نح��وه و نوع ارتب��اط با جوان به طور معمول 
دو مشکل عمده وجود دارد: عدم شناخت کافی 
و الزم از ج��وان و فاصله گرفت��ن از او به بهانه 
تفاوت بس��یار زیادی که این نس��ل با نسل قبلی 
خ��ود دارد. در ذیل به برخ��ی از ویژگیهای این 

دوران اشاره می شود؛
1- مهمتری��ن تعبیری که برای این مرحله به کار 
می رود تعبیر »ش��باب« است. شباب در لغت به 
معنای برافروختگی و زبانه کشیدن است و همه 
ح��االت و رفتار جوانان حکایت از برافروختگی 
و هیجان دارد. جسم، روان، عواطف، احساسات 
و اف��کار ج��وان در کمال رش��د و برافروختگی 
اس��ت؛ که البته ای��ن ویژگیه��ا در صورت عدم 

کنترل، می تواند خطرآفرین باشد. 
2- کنجکاوی طبیعی در این دوران به چراجویی 
مبدل گشته و جوان را به سوی منطقی روشن و 
اس��تداللی قانع کننده می کشاند.3- جوان رقیق 
القلب و فردی پیشتاز است. شور، شوق، عشق و 
شیدایی او در مرحله ای از توان و رشد است که 
برای اقدام در دشوارترین امور حاضر به سرمایه 

گذاری است.
4- در جوان��ی فط��رت انس��ان بیدار اس��ت و 
می تواند بسنجد و راه و رسم انسانیت و اخاق 

را در پیش گیرد.
ب��ا توجه به این خصوصیات، نحوه برقراری یک 
ارتب��اط موفق با جوان به چه صورت اس��ت؟ به 

نظ��ر اندیش��مندان، بی تفاوتی و س��هل انگاری 
والدی��ن به اندازه دخالت ه��ا و امر و نهی های 
بی��ش از اندازه آرامش ج��وان را بر هم می زند. 
اگر کس��ی بخواهد جوان را از راه تربیت صحیح 
و آگاهان��ه ب��ه آزادی، تفک��ر، اس��تقال رأی و 
احس��اس مس��ئولیت فردی و اجتماعی هدایت 
کند، الزم اس��ت در نهایت متانت، بدون دخالت 
مس��تقیم، او را در راه ناهمواری که در پیش رو 
دارد همراه��ی کند. نگرانی از آینده س��بب یأس 
در جوانان می شود، احساس نا امنی اجتماعی و 
روانی به وجود می آورد و به این ترتیب ممکن 
اس��ت جوان دچار افسردگی ش��ود. بسیاری از 
جوان ها در زندگی خود هدف مشخصی ندارند، 
باید به آنان کمک ش��ود ک��ه هدف های خود را 

انتخاب و برای آن کوشش نمایند. 
در ای��ن راه آموزش مهارت های زندگی س��بب 
می شود تا بهتر بتوانند با مشکات زندگی عصر 
ماش��ینی مقابله کنند. به نظر می رس��د آش��نایی 
جوان با ارزش ها به نحوی که خدا، رس��ول خدا 
و انبی��اء و علم��ای جامعه راه را نش��ان داده اند 
به خوبی فکرش را به س��وی درست اندیشیدن 

هدایت خواهد کرد. 

 آیا دوست دارید کودکتان در مدرسه عملکرد بهتری 
داشته باش��د؟ کمی به رژیم غذایی او متمرکز شوید 
و ببینی��د در طول روز چه غذاهایی مصرف می کند؟ 
غذای مغذی رش��د مغزی کودکان را تقویت می کند 
و به عاوه عملکرد ذهنی، حافظه و تمرکز آن را هم 

افزایش می دهد.
ماهی سالمون: اسیدهای چرب نظیر آنچه در سالمون 
 EPA و DHA 3یافت می ش��ود بهترین منبع امگا
اس��ت که هر دو برای رشد و عملکرد مغز ضروری 
است. در واقع مطالعات تازه نشان می دهد افرادی که 
بیشتر از اسیدهای چرب در رژیم غذایی شان استفاده 

می کنند، ذهن تیزتری داشته 
و آزمون  مهارت های ذهنی 
را بهتر انج��ام می دهند. اگر 
چ��ه ماهی های تن نیز منبع 
غن��ی از امگا3 هس��تند اما 
مانند س��المون اسیدچرب 
ندارند. ماهی تن منبع خوبی 
از پروتئین های لخم است و 
این ماده در مقایسه با سالمون 
اس��یدچرب کمت��ری دارد، 

بنابراین به جای دادن س��اندویچ به کودکان، از ماهی 
سالمون ساالدی تهیه کرده و به صورت ساندویچ به 
آنها بدهید. مخلوط ماهی سالمون با کشمش، کرفس 

خرد شده و هویج بسیار مفید است.
تخم مرغ: منبع شناخته شده و غنی پروتئین است اما 
زرده تخم مرغ که دارای کولین فراوانی است به تکامل 
ذهنی و تقویت حافظه کودکان کمک می کند. هرگز 
کودکان خ��ود را بدون خوردن صبحانه به مدرس��ه 
نفرستید و سعی کنید در این صبحانه تخم مرغ وجود 
داشته باشد. حداقل یک شب در هفته، شام یا صبحانه 
تخم مرغ بخورید. به کودکان خود کمتر نیمرو بدهید. 

سعی کنید بیشتر تخم مرغ آب پز برایشان آماده کنید.

ــی: بادام زمینی و ک��ره بادام  زمینی  ــره بادام  زمین ك
منبع بسیار خوبی از ویتامین E است، یعنی ویتامینی 
که دارای آنتی اکسیدان هایی است که غشای اعصاب 
را محافظ��ت می کند. عاوه ب��ر این تیامین به مغز و 
سلول های مغزی کمک می کند تا از گلوکز برای تولید 
انرژی استفاده کنند. سعی کنید از موز و کره بادام  زمینی 
یک ساندویچ تهیه کنید. یک سیب را حلقه حلقه کنید 

و میان آن کره بادام  زمینی بریزید. 
غالت كامل: مغز همیشه به قند نیاز دارد و غات کامل 
این ماده را برای مغز مهیا می کنند. غات که دارای فیبر 
فراوانی هستند کمک می کنند تا به طور مداوم و آهسته 
قند به بدن آزاد ش��ده و 
همچین به دلیل داش��تن 
ویتامین B برای سامت 
س��لول های عصبی الزم 
است. غات را در ابتدای 
لیست خرید قرار دهید. 
ن��ان و غات ه��م برای 
کودکان بسیار مفید است. 
به جای چیپس، به عنوان 
میان  وعده به کودکتان نان 

حاوی غات بدهید. 
جو و جوی پوست كنده: جو یکی از آشناترین غات 
برای کودکان است که برای مغز بسیار مفید است. جو 
انرژی مفید و سوخت کافی را برای مغز فراهم می کند. 
جو که دارای فیبر فراوانی است، مغز کودکان را تغذیه 
می کند تا در مدرسه عملکرد بهتری داشته باشد. جو 
همچنی��ن منبع خوبی از ویتامین E و B، پتاس��یم و 
روی است که بدن کودکان برای انجام عملکرد مغز با 
ظرفیت کامل به آن نیاز دارد. افزودن میوه های خشک، 
شیر سویا و دارچین به جو به عاوه تکه های لیمو و 
کمی عسل و موز تازه، عصرانه یا میان  وعده مفیدی 

برای کودکان است.  

رمز ارتباط درست

به مغز کودکتان غذاهای مقوی بدهيد
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ورزش

بررسي عملكرد هیأت ورزش هاي باستاني و زورخانه اي توسط زاینده رود:

پهلـوانان در هيأت پهلـواني غريبند
 نجمه كرمي

مقوله فرهنگ ورزشی از مهمترین موضوعاتی است که 
همواره در کنار ورزش ها مطرح بوده و باید اعتراف 
ک��رد که در کنار تمامی فرهنگ ها و همه ورزش ها، 
فرهنگ ورزشی در ایران باستان یکی از جدی ترین و 
مهم ترین موضوعات مورد توجه ایرانیان بوده است. 
جوانمردی و پهلوان��ی از دیرباز در فرهنگ ایرانی و 
در کنار رقابت ورزشی، آن قدر اهمیت داشته و مورد 
توجه بوده ان��د که حتی می توان موارد بس��یاری را 
مثال زد که در آنها بحث جوانمردی و پهلوانی بسیار 
بیش��تر از خود ورزش و رقابت ورزشی مورد توجه 

بوده و ارزش و اعتبار داشته است.
»پوریای ولی« ه��ا و »جهان پهلوان« تختی ها و... نه به 
خاطر زور بازو و پیروزی در رقابت ها، بلکه به واسطه 
اخاق و رفتار پهلوانی شان در تاریخ ورزش این مرز و 
بوم برترین جایگاه را پیدا کرده اند. درست در نقطه مقابل 
موفق ترین قهرمان های ورزش کش��ور حتی در همین 

سال های اخیر به واسطه بسیاری از دالیل و از جمله 
رفتارهایشان به سرعت جایگاه و اعتبارشان را در 

میان مردم از دست داده اند.
 روزی، روزگاری زورخانه
ش��اید مهمترین منابع مربوط 

ورزش  ب��ه 

را  ایران��ی 
از  بس��یاری  همانن��د 
بتوان در  تاریخ��ی،  حوزه های 
ش��اهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی مورد 
جس��تجو قرار داد. پهلوانی، جوانمردی و دادگری از 
مهم ترین رویکردهای موضوعی هستند که پهلوانان 
و زورمندان شاهنامه با توجه به آنها تعریف می شوند. 
در واقع تاری��خ ورزش و زورمندی در ایران همواره 
ب��ا اخاق، فرهن��گ و پهلوانی گره خورده و جس��م 
قدرتمند هم��واره زمانی مورد توجه ق��رار گرفته که 
در خدمت اخاق و ارزش های معنوی بوده اس��ت. 
چنانکه تا س��ال های س��ال گود کشتی و زورخانه از 
اصلی ترین و با ارزش ترین مکان های ورزش��ی در 
ای��ران بوده اند و اهمیتش��ان را ت��ا دوران معاصر نیز 
حفظ کرده اند. واقعیت این اس��ت که امروزه فوتبال، 
بس��کتبال، والیبال و حت��ی ورزش هایی مثل بوکس، 
اتومبیلرانی، موتورس��واری و... مثل همه جای دنیا در 
کش��ور ما هم عاقه مندان زیادی دارند. البته طبیعی 
هم هس��ت جذابیت هایی در این ورزش های جدید 
وج��ود دارد که در برخی رش��ته های دیگر نیس��ت. 
 ام��ا باید کس��انی هم باش��ند که از اعتب��ار و اهمیت 
ورزش هایی که متعلق به این کش��ور هستند و نقش 

بسیار زیادی هم در فرهنگ سازی اخاقیات ورزشی 
داشته اند، حمایت و پشتیبانی کنند. متأسفانه ورزش 
امروز ما بر پایه و س��اختار اصل��ی ورزش ایرانی بنا 
نش��ده و پول بازی و تقلب، بی انضباطی و تبانی و... 
پیامدهای همین کم توجهی اس��ت. تازه از این بدتر 
آنکه طی یکی، دو دهه اخیر، رس��انه ها آن قدر روی 
این ورزش ها تمرکز کرده اند که خیلی از ستاره های 
ورزشی جوان کم تجربه و ریز و درشت همه در دام 
تبلیغات و هیاهوی رسانه ای از گود اخاق و فرهنگ 
خارج شده و فرهنگ و ورزش را فدای جو ورزشی 
حضور ستاره وارشان کرده اند. حاال در این میان باید 
دید تکلیف ورزش های س��نتی ایران چه می شود؟ 
آیا می توان ب��ه رواج دوباره این ورزش ها در ایران 
امی��دوار بود؟ یا اینکه باید ب��ه ناچار منتظر ماند و به 
حاشیه رانده شدن این سنت های فرهنگ ورزشی را 
دی��د و دم برنیاورد! ورزش های باس��تانی و پهلوانی 
در کش��ور ما عمر طوالن��ی و دیرپایی دارند و ارزش 
و اعتبار آنها به عایق، خواس��ته و س��لیقه ما ایرانیان 
وابس��ته است. این رش��ته های ورزشی از سال های 
س��ال بخشی از فرهنگ و ارزش های اخاقی جامعه 
ایرانی را با خود به همراه داش��ته اند و تا امروز نیز با 

خود به همراه آورده اند.
اما مهمترین مس��أله ای که ام��روزه این ورزش های 
کهن را با چال��ش روبه رو کرده، هجوم ورزش های 
وارداتی به ایران اس��ت. البته ب��ه هیچوجه نمی توان 
جل��وی ورود ورزش ه��ا و عاقه مندان ب��ه آنها را 
گرف��ت و چنین رویکردی منطقی به نظر نمی رس��د 
و نتیجه نخواهد داد اما مسأله مهم این است که نباید 

اجازه بدهیم ورزش ه��ای وارداتی، 
رش��ته های س��نتی اصیل و باستانی 
ورزش ایران را به حاش��یه ببرند و به 
فراموش��ی نزدیک کنند. ضمن آنکه 
ورود رش��ته های وارداتی به تنهایی 
باعث رکود ورزش های باس��تانی و 

زورخانه ای نش��ده است، بلکه 
عدم فرهنگ س��ازی مناس��ب 

این  تماش��اگر  برای جذب 
 رشته و عدم برنامه ریزی 

ب��رای  دار  ه��دف 
ارتقای  و  رشد 

رش��ته  این 
همه  از  و 
مهم ت��ر 

کار  روی 
آم��دن برخ��ی 
اف����راد در س��مت های 
کان این رشته که فرق بین سنگ ده 
و بیست کیلویی را تشخیص نمی دهند؛ تیشه 

به ریشه این ورزش اصیل ایرانی زده است.
 پهلوان حرمت دارد...

ش��اید به جرأت بتوان گف��ت: دوران طایی ورزش 
باس��تانی و پهلوان��ی اصفهان به زم��ان حاج محمود 
تمی��زی ب��از می گ��ردد... در آن زمان ک��ه یکدلی و 
همبس��تگی میان ورزش��کاران و پهلوانان این رش��ته 
حرف اول را می زد و از تفرقه و اختاف خبری نبود 

و پهلوان حرمت داشت، اما حاال...!
بر اس��اس دالیل به ظاهر معلوم و نامعلوم و با وجود 
باقی ماندن یک س��ال از حکم چهارساله تمیزی، وی 
برکنار ش��ده و بافاصله حکم سرپرستی برای رقیب 
دیرینه صادر می شود... می گویند حاج محمود تمیزی 
هنگام اعزام ورزش��کاران به تورنمنت های خارج از 
کش��ور همراه با ادوات زورخان��ه ای چیز جا به جا 
می ک��رد که حضرات به یکباره و بعد از هفت س��ال 
متوجه این موضوع ش��ده اند و همین عامل برکناری 
او از میدان بوده است. اما واقعیت چیز دیگری است 
که اگر این نبود می بایست واحد کنترل فرودگاه های 
دو کشور را زیر سؤال برد که طی این سال ها یک بار 

هم متوجه این موضوع نشده اند...
به ظاهر برخی آقایان که در انتخابات ریاست هیأت، 
خود را شکست خورده و از میدان بیرون دیده بودند 

برای تافی و بازگشت هیأت، سعی در تخریب چهره 
و زیر س��ؤال بردن عملکرد محم��ود تمیزی در طول 
دوران خدمتش در هیأت را داشته اند و از آنجایی که 
توطئه در مرام باستانی کاران و پهلوانان نیست و فقط 
از غیرخودی ها این کار بی می آید خیلی زود چهره 
واقعی او مشخص شد... اما آبروی ریخته شده حاجی 
چیزی نبود ک��ه با یک مع��ذرت خواهی و حالیت 

طلبیدن دوباره بازگردانده شود...
 اخروی، پیروز انتخابات تك نفره!

بع��د از برکناری تمیزی، بافاصله حکم سرپرس��تی 
برای س��ید رضا اخروی که پیش از این سرپرس��تی 
هیأت را در کارنامه داش��ت، زده شد و ظرف کمتر از 
چهارماه و در س��وم دی ماه 1386 سرنوشت دیگری 
برای هی��أت ورزش ه��ای باس��تانی و پهلوانی رقم 
خ��ورد. اخروی که در می��دان رقابت حریف تمیزی 
نش��ده بود با رفتن وی عرصه را ب��رای خود باز دید 
و از فرص��ت مهی��ا ش��ده نهایت اس��تفاده را برد. در 
ابتدا و در راس��تای اطاع رسانی زمان تشکیل مجمع 
انتخاب��ات هیأت، اقدام به درج آگهی در یکی از هفته 
نامه های دسته چندمی اصفهان نمود و انصافاً برخی 
دوستان در سازمان و اداره کل تربیت بدنی نیز با وی 
کمال همکاری را داش��تند و اج��ازه ندادند خبری از 
این باب در برد اداره و یا س��ایت س��ازمان درج پیدا 
کند... در مجمع انتخابات و فعل و انفعاالت صورت 
گرفته ش��ده وی از 17 رأی مأخوذه 16 رأی را به نام 
خود ثبت کرد. با توجه به رزومه کاری اخروی پیش 
از فعالی��ت در هیأت، ای��ن احتمال می رفت که نفوذ 
اخروی در بعضی از مس��ائل بتواند برخی مشکات 

باس��تانی کاران را حل و فصل کند. بیمه مرش��دهای 
زورخانه ای از جمله این مش��کات بود که اخروی 
بارها در ش��عارهای خود بر آن اش��اره داشت. ضمن 
آنک��ه با توجه به مراوداتی که او با برخی مس��ئوالن 
س��ازمانی داشت می تواند منابع مالی سرشاری را به 
هی��أت تزریق نماید و دو فاکت��ور فوق، دلیل عمده 

انتخاب وی در مجمع انتخابات شد. 
اخروی دس��ت روی نقطه ضعف ها گذاشته بود و 
مرشدهای زورخانه ای این قشر هنرمند و ضعیف 
جامعه به واس��طه قول بیمه ای که وی به آنها داده 
بود، خیلی خوب از او و برنامه هایش استقبال کردند 
اما چن��دی نپایید که روال ماجرا ب��ه گونه ای دیگر 

تغییر کرد.
با گذشت سه سال از روی کار آمدن پر حرف 
و حدیث اخروی نه تنها هیچ یک از انتظارها 
برآورده نشد بلکه طی این مدت چهار نفر 
از اف��رادی که با رأی آنه��ا روی کار آمده 
بود به طرز فجیعی کنار گذاشت. حاج باقر 
متشکر، محسن پروهان، امیرحسین عامری 
و مه��دی زارع��ی چهار نف��ری بودند که در 
طول این سه سال و طی پروسه های مختلف 
یک��ی پس از دیگ��ری از مداخل��ه در امور و از 

هیأت کنار گذاشته شدند.
همچنین کابینه هیأت طی س��ه س��ال گذشته همواره 
دست خوش تغییر و تحوالت بود و از ثبات چندانی 
برخ��وردار نبوده اس��ت. در همان ابت��دا حاج مهدی 
هدایت که خود مس��ئول انجمن خیران ورزشی ساز 
اصفه��ان اس��ت، به عن��وان نایب رئی��س این هیأت 
انتخاب ش��د که با گذش��ت کمتر از یک ماه اقدام به 
کن��اره گیری کرد. در ادامه نوبت به محس��ن پروهان 
رس��ید. وی در طول هش��ت ماه حضورش در سمت 
نایب رئیس خدمات ارزنده ای برای شخص اخروی 
ص��ورت داد و به نوعی کار راه انداز خوبی بود اما او 
هم رد صاحیت شد. امیرحسین عامری، قهرمان سه 
دوره چرخ زورخانه ای و مهدی زارعی قهرمان میل 
بازی و پیشکسوتان ورزش پهلوانی به دالیل نامعلوم 
و به واس��طه انتقادهایی که ب��ه عملکرد رئیس هیأت 
داش��تند از هیأت بی��رون و در بدترین اق��دام آنها را 

ممنوع الورزش کردند!
ع��دم صدور حکم ب��رای هر یک از اعض��ای کابینه 
حکم شگردی برای رئیس کنونی هیأت داشت که هر 
یک از اعضا را که با تفکرات خود همس��ان نمی دید 
از هی��أت و حتی از زورخانه ه��ا بیرون راند و بدین 
ترتی��ب افراد مخالف هم در هیأت جایی نداش��تند و 
هم به واس��طه عدم صدور حکم، تس��هیات و مزایا 
به آنان تعلق نمی گرف��ت. البته نباید از حضور ثابت 
افرادی چون علی میرواحدی و مسعود ملکی از ابتدا 
تاکنون غافل ش��د. چرا که هر یک در طول این مدت 
همواره یار و مدد یار رئیس بوده اند که این موضوع 
هم دالی��ل خاص خود را دارد. میرواحدی هیچگونه 

س��ابقه حضور در ورزش های زورخانه ای ندارد و 
تاکنون دستش هم به ادوات زورخانه ای نخورده که 
از این حیث ش��باهت زیادی به رئیس هیأت دارد، اما 
مسعود ملکی قهرمان چرخ زورخانه بیشترین حضور 
فیزیکی را در هیأت همیش��ه تعطیل! دارد که به دلیل 
عدم آش��نایی اخروی به عرصه پهلوانی تمام کارها به 

دست او انجام می شود.
ورزش ه��ای  هی��أت  کاس��تی های  و  ضعف ه��ا 
زورخان��ه ای تنه��ا به این موارد خاصه نمی ش��ود. 
ع��دم احترام نه��ادن به مقام پیشکس��وت و پهلوانان 
در هیأت، رک��ود زورخانه ها و عدم بسترس��ازی و 
فرهنگ سازی غنی برای جذب تماشاگر به این رشته 
و ع��دم برنامه ریزی هدف دار برای رش��د و ارتقای 
این رش��ته در طول این س��ه س��ال به عاوه مواردی 
که در باال به آنها پرداخته ش��د، زنگ خطری را برای 
این رش��ته به صدا درآورده است که با ندانم کاری و 
 غفلت برخی، هر روز به س��مت ویران شدن حرکت 

می کند.
دیگ��ر اینکه ورزش های پهلوانی جای افراد با تجربه 
و دلسوز نیست! این درسی است که در طول سه سال 
گذشته به ورزشکاران و دوستداران این رشته دیکته و 

نمایان شده است... 
گفتنی است: در این مقال سعی شد نظرات و صحبت های 
سیدرضا اخروی،  رئیس هیأت ورزش های باستانی نیز 
ذکر شود که متأسفانه با وجود قرار مصاحبه ای که وی 
با نگارنده گذاشت با خاموش کردن تلفن همراه خود، 
این امکان را از بین برد و تا زمانی که این مطلب به رشته 

تحریر درآمد همراه وی روشن نشده است...
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برای توقف پخش »نود« توصیه ای نشده است
انتقاد به فردوسی پور وارد است

مدی��ر کل پخ��ش ش��بکه س��ه 
اع��ام ک��رد درب��اره متوق��ف 
ش��دن برنامه »نود« دستوری به 
ما داده نش��ده اس��ت و مشکل 
هش��تم  دوش��نبه  روز  برنام��ه 
مدیریت  نب��ود  به  ش��هریورماه 
در  فردوس��ی پور  عادل  صحیح 
زمانبن��دی برمی گردد. احس��ان 
شیعه، مدیر کل پخش شبکه سه 
درباره برنامه نود دوشنبه هشتم 
متوقف  ش��هریورماه و ش��ایعه 
ش��دن پخش آن به مهر گفت: تاکنون درباره توقف پخش برنامه 90 از س��وی 

مدیران شبکه سه دستوری به ما داده نشده است.
وی درباره گایه عادل فردوس��ی پور در ارتباط با ندادن زمان بیش��تر در برنامه 
 دوش��نبه ش��ب گفت: ما قبل از هر برنامه زمان را به تهیه کننده اعام می کنیم تا 
ب��ر آن اس��اس برنامه ریزی کند. این روند همیش��ه در پخش زن��ده برنامه های 

مختلف سازمان صدا و سیما وجود دارد. 
در برنامه دوش��نبه هش��تم ش��هریورماه هم از قبل به عادل فردوس��ی پور زمان 
را اع��ام کرده بودیم. مدیرکل پخش ش��بکه س��ه ادامه داد: فردوس��ی پور در 
برنامه دوش��نبه ش��ب درخواس��ت زمان بیش��تر کرده بود که ما به دلیل ویژه 
برنامه ش��بکه س��حر نتوانس��تیم زمان بیش��تری در اختیار او ق��رار دهیم. وی 
ادامه داد: فردوس��ی پور از حمایت مدیران ش��بکه سه س��وء استفاده می کند و 
ب��ه برنامه ن��ود انتقادهایی وارد اس��ت. به عنوان مثال او ی��ک قرارداد حقوقی 
را در برنام��ه مط��رح می کند در حال��ی که طرف مقابل حض��ور ندارد. مطرح 
کردن مس��ائل حقوقی در یک برنامه تلویزیونی صحیح نیس��ت، بلکه باید در 
 دادگاه مس��ائل حقوق��ی را مط��رح کرد. در مجموع نباید حق و حقوق کس��ی 

پایمال شود.

در آخرین رده بندی بهترین  تیم های باشگاهی جهان
سپاهان، ذوب آهن ، استقالل و مس 

صعود کردند
در آخرین رده بندی بهترین  تیم های جهان در ماه گذش��ته میادی  )اگوس��ت(، 
چهار نماینده ایران به رده های باال صعود کردند. به گزارش فارس و به نقل از 
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان، سپاهان اصفهان، قهرمان فصل 
گذش��ته لیگ برتر با کسب 94 امتیاز از رتبه 177 به 173 صعود کرد. شاگردان 
امیر قلعه نوعی در این رتبه با مایورکا اسپانیا در یک پله قرار گرفتند. ذوب آهن 
دیگر تیم قدرتمند خطه نصف جهان با کسب 93/5 امتیاز از رتبه 184 به 177 
صعود کرد. تیم تحت رهبری ابراهیم زاده در این مکان با طرابوزان ترکیه، مونته 

ویدو اروگوئه و االتحاد عربستان شریک شد. 
اس��تقال تهران در این رده بندی به 84 امتیاز رس��ید. این اندوخته س��بب شد 
شاگردان پرویز مظلومی از رتبه 234 به 211 صعود کنند. البته یاران این مربی 
با س��انتاندر اسپانیا، القادسیه کویت، س��اوت چینا هنگ کنگ، اقدم آذربایجان، 
ماهیلو بیاروس، ش��مروک ایرلند، دینامو باروس و والنس��ین فرانسه در یک 
جای��گاه قرار گرفتن��د. مس کرمان نیز به 68 امتیاز رس��ید و از رتبه قبلی 349 
به 325 ارتقا یافت تا در کنار نانس��ی فرانس��ه،  کلن آلم��ان، کارکاس ونزوئا، 
روزاریو آرژانتین، کوریتیبا برزیل و ویسا کراکو لهستان حضور یابد. همچنین 
در این فهرس��ت اینترمیان ایتالیا، قهرمان فصل گذشته قاره اروپا با 293 امتیاز 
در صدر بهترین های جهان باقی ماند. پس از آن بارسلونا اسپانیا و بایرن مونیخ 

آلمان، دوم و سوم شدند. 

هفته چهارم فوتسال، هفته تزلزل

 هفته چهارم لیگ برتر فوتس��ال با احتم��ال هایی که برای آنان بر روی 
کاغذ می رفت به طور کلی جور در نیامد. س��ید مهدی ابطحی س��رمربی تیم 
فوالد ماهان که در تعطیات دو هفته ای لیگ خبر از آمادگی صد درصد تیمش 
برای بازی با تیم پرسپولیس را می داد توان مقابله با این تیم  در خارج از خانه  

را در خود ندید و متحمل شکست سنگینی شد. 
البته ماهانی ها اعتقاد دارند: داوری در این دیدار و در کس��ب نتیجه این بازی، 
کم بی تقصیر نبوده است. تخلف یکی از داوران پیشکسوت دراین دیدار شک 
ماهان را برانگیخته که هر چی هس��ت زیر س��ر صحبت های پنهانی این داور 
قدیمی با داوران این بازی قبل از بازی و بین دو نیمه بوده اس��ت و به تصور 
آنان در این دیدار داور اشتباه های آشکاری داشته و همین امر شکست تیمشان 

را رقم زده است. 
احمد ش��مس، سرپرست تیم فوالدماهان، تنها کسی بود که بعد از بازی تیمش 
ب��ه تلفن خود جواب داد و در این ب��اره توضیح داد: طبق قانون قبل و بین دو 
نیم��ه هیچک��س اجازه ورود به اطاق داوران را ندارد و این قانون در دیدار تیم 

ما با پرسپولیس زیرپا گذاشته شد. 
وی می گوید: جواد فهیمی راد، از داوران پیشکسوت فوتسال  قبل از بازی و 
بین دو نیمه به رختکن داوران رفت و با آنها صحبت هایی داشت که به گمان 
ما همان صحبت ها کار تیم را خراب کرد و به نوعی داوری سر تیم ما را برد 
و در شرایطی که تیم ما را از هر لحاظ تحت فشار قرار داده بود خطاهای مسلم 
تیم حریف را نمی گرفت تیم را پنج خطا اعام کرد و پنالتی مسلم را برای تیم 
ما نگرفت و هند تک به تک بازیکن تیم ما به چش��م آقایان نیامد و در س��وی 

مقابل همه سوت ها به سود تیم پرسپولیس بود. 
به هر روی حتی اگر داوری هم در شکست این تیم نقش داشته است که التبه این 
موضوع باید بررسی شود تیم فوالد ماهان در نیمه اول با شکست 4 بر دو به رختکن 
 رفت و در نیمه دوم نیز توانست انتظاراتی را که از یک تیم قهرمان می رود را برآورده 
 نماید. تیم گیتی پس��ند در این هفته در رقابتی داغ و نفسگیر و در دیدار با تیم 
نه چندان مطرح بازی س��ختی را پش��ت سر گذاش��ت و همان طور که افضلی 
پی��ش بینی این دیدار را کرده بود این تیم، بازی همیش��گی خود را به نمایش 
نگذاش��ت این بازی در نهایت با نتیجه 6 بر 5 به س��ود تیم صنایع گیتی پسند 
اصفهان به پایان رسید تا با یک حاشیه امنیت نسبی در صدر جدول جا خوش 
کنند. تیم های فوالد ماهان و گیتی پسند  درهفته پنجم  به مصاف هم خواهند 

رفت. هر دو تیم از انگیزه های زیادی برای این دیدار برخوردارند. 
تی��م ف��والد ماهان ب��ه دنب��ال اثب��ات شایس��تگی های خویش اس��ت و تیم 
صنای��ع گیتی پس��ند در اندیش��ه خط و نش��ان کش��یدن برای تیم ریش��ه دار 
 اصفهانی اس��ت. هر چند که ه��ر دو تیم در هفته چهارم خیلی متزلزل نش��ان 

دادند.

حضور پر رنگ بانوان 
هندباليست اصفهانی در تيم ملی 
 چندی پیش در خبرها شنیدیم که سیزده نفر از اعضای تیم 
ملی هندبال بانوان را اصفهانی ها تشکیل می دهند، این اتفاق اولین 
بار نیس��ت که به این شکل نمود می یابد و اصفهان طی سال های 
گذشته تاکنون  چه در حوزه مردان و چه در حوزه بانوان همواره به 

عنوان یک قطب مطرح بوده و هست.
همان طور که در خبر ها شاهد آن هستیم تیم ملی، هندبال اصفهان 
را برای برپایی اردوی تدارکاتی انتخاب می کند و در هر دو دیدار 
تدارکاتی با این تیم، مغلوب تیم س��پاهان می ش��ود. در واقع طی 
س��الیان گذشته همه تیم های شرکت کننده در سوپرلیگ، قهرمانی 
را برای اصفهانی ها کن��ار می گذارند و می دانند توانایی مقابله با 
قدرت هندبالی این شهر را ندارند و تنها حریف اصفهانی ها خود 
اصفهانی ها هس��تند. فصل گذشته تیم س��پاهان در رقابتی نزدیک  
گوی س��بقت را از همتای اصفهانی خود یعنی ذوب آهن گرفت و 
دو هفته مانده به پایان لیگ، قهرمانی خود را در لیگ جشن گرفت. 

اگر چه دو تیم ذوب آهن و س��پاهان هم��واره در هندبال به عنوان 
قطب مطرح بوده اند اما اگر با نگاه تیزبینانه تری بنگریم تیم سپاهان 
از خیلی لحاظ از برتری بیشتری نسبت به همشهری خود برخوردار 
است و بارها این موضوع را در میدان های مختلف به اثبات رسانده 
است. ضمن آنکه در حوزه بانوان هم تا پیش از این، تیم سپاهان در 
لیگ دس��ته یک عملکرد چشمگیری داشت. سپاهان توانست برای 
این فصل از رقابت ها جواز حضور در س��وپرلیگ را کسب کند و 
هدایت این تیم جویای نام  را به یک مربی کاردان و با انگیزه چون 
پروانه کوهیان بسپارد. از سوی مقابل تیم هندبال بانوان ذوب آهن تا 
دو سال پیش همواره با مربی کنونی سپاهان در سکوی نخست قرار 
گرفته بود که البته این تیم فصل گذشته با مربی جدید و جوان خود 
»زه��را علوی« باز هم از عنوان قهرمان��ی اش دفاع کرد و می توان 
گفت در حوزه بانوان ذوب آهن یک سر و گردن از طایی پوشان 

باالتر قرار گرفته است.

  برای حضور در مسابقه های جایزه بزرگ
فدراسيون ترکيه از کاراته کاران 

محجبه ايران دعوت کرد

فدراس��یون ترکیه از بانوان ایرانی دعوت کرده اس��ت تا با حجاب 
اسامی در مسابقه های کاراته جایزه بزرگ این کشور شرکت کنند. 
به گزارش فارس، آنها از ایران خواسته اند تا 7 کاراته کار زن را به 

همراه یک مربی و یک سرپرست راهی این رقابت ها کنند. 
البته هنوز دعوت نامه کتبی به دس��ت ایران نرس��یده و قرار است 
تا آخر این هفته ارس��ال ش��ود. از طرفی شرکت در این مسابقه ها 
از برنامه ه��ای تدارکات��ی تیم ملی اعزامی به گوانگجو محس��وب 
 می ش��ود. ای��ن رقابت ه��ا از 26 ش��هریورماه آغاز خواهد ش��د. 
بر اس��اس رایزنی های صورت گرفته از س��وی پناهی در حاش��یه 
المپیک هنرهای رزمی فدراس��یون اسپانیا نیز این هفته دعوت نامه 
رسمی برپایی اردوی مشترک با تیم ملی ایران را ارسال خواهد کرد. 

اردوی مشترک با تیم ملی اسپانیا 6 تا 12 مهرماه برپا می شود.

مسابقه های شطرنج آزاد بین المللی-فیلیپین
پورکاشيان در رده سوم ايستاد

اس��تاد بزرگ ش��طرنج بانوان ایران با کس��ب ش��ش و نی��م امتیاز 
 عن��وان س��وم رقابت های آزاد بی��ن المللی فیلیپی��ن را از آن خود 

کرد. 
به گزارش فارس، اولین دوره مس��ابقه های شطرنج آزاد بین المللی 
فیلیپی��ن که ب��ا حضور 92 ش��رکت کننده از فیلیپی��ن، چین، هند، 
ایران، ویتنام، ازبکستان، قراقس��تان، گرجستان، استرالیا، ارمنستان، 
اندونزی، مغولس��تان، سنگاپور و ترکیه در شهر مانیل فیلیپین آغاز 
ش��ده بود به پایان رسید. آتوسا پورکاشیان استاد بزرگ بانوان ایران 
در دور پایان��ی روی میز 2 برابر قهرمان بانوان ویتنام اس��تاد بزرگ 
هوآنگ تی بائو ترام به نتیجه تس��اوی رضایت داد و با کسب 6/5 
امتیاز پس از یانگ ش��ن و زو ژائو اس��تادان بزرگ چینی در مکان 
س��وم ایستاد. پورکاشیان در این مس��ابقه 24/1 واحد ارتقای درجه 
بین المللی داش��ته اس��ت. روی میز 3، احسان قائم مقامی امتیاز دور 
پایانی را با مراب گاگوناش��ویلی استاد بزرگ گرجستان تقسیم کرد 
و در نهایت با کس��ب 6 امتیاز رتب��ه پایانی 9 را به خود اختصاص 
داد. قائ��م مقامی ک��ه در این دوره از مس��ابقه ها عملکردی معادل 
 درجه بین المللی 2624 داشت، 5/7 واحد به درجه بین المللی خود 

افزود. 

  فوتبال ایراني ورزش بانوان
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حضرت زهرا )س(:
پاداش خوشرویي در 
برابر مؤمن بهشت است و 
خوشرویي با دشمن ستیزه 
جو، انسان را از عذاب آتش 
باز مي دارد.

 دکتر شیخ االس��امی وزیر کار و 
ام��ور اجتماعی در همایش بزرگداش��ت 
ش��هیدان رجایی و باهن��ر، میهمان ویژه 
مراسم بود. وی به دعوت اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان اصفهان و هماهنگی 
اس��تانداری اصفهان و کام��ران )نماینده 

مجلس( به اصفهان سفر کرده بود.
وزی��ر کار ب��رای بازگو نمودن س��ادگی 
ش��هید رجایی آمده ب��ود )و پیش از آن 
نیز بارها داستان ساده زیستی مسئوالن را 
ش��نیده بودیم اما این بار به چشم دیدیم( 
شیخ االسامی بدون تجمات معمول از 
قبیل محافظان ش��خصی و... با سادگی و 
بی پیرایگی آمد و کف مس��جد مصای 
اصفه��ان در جمع مردمی نشس��ت و از 
نذری روز ش��هادت امام علی )ع( افطار 
کرد،  از فرودگاه با یک ون ساده آمده بود، 
هنگام افطار همه به او مراجعه می کردند 
و او بدون جلوگیری، با خوشرویی تمام 
نامه ه��ا را می گرفت و با روی گش��اده 

قول مساعدت می داد.
قادریان )مدی��رکل کار و امور اجتماعی 
استان اصفهان(: مسئوالن برگزاری مراسم 
قول چند دقیقه مصاحبه داده بودند که به 
دلیل رسیدگی وزیر به نامه های کارگران 
و کارفرمایان در حین مراسم میسر نشد،  
زمان رفتن فرا رسیده بود و وقتی قادریان 
ب��ه وزیر گفت: برای مصاحبه با خبرنگار 
وقت دارید، وزیر کار برگشت و با روی 
گش��اده گفت: همیشه و در همه حال، او 
با تواضع و آغوش��ی باز پذیرای مصاحبه 
ما ش��د، البته با یک چ��رخ زدن کامل در 
اصفه��ان با خ��ودروی )ون( حامل وزیر 
کار، بازدی��د ش��بانه از س��ی و س��ه پل، 
توقف و قدم زنی در حاش��یه زاینده رود! 
قض��اوت اینک��ه آیا حتی مس��ئوالن رده 
پایین ت��ر هم با خبرن��گار، کنار رودخانه 
در می��ان م��ردم قدم می زنن��د و یا برای 
مصاحب��ه ای با )کمی وق��ت( آنها را به 
 خ��ودروی خ��ود راه می دهند باش��د با 

خوانندگان!
« جناب وزیر جایگاه اصفهان در حوزه 

كاری وزارتخانه شما كجاست؟
به طور قطع استان اصفهان، پس از تهران 
از محوری ترین استان ها در برنامه های 
دول��ت اس��ت و با ایج��اد نزدیک به 20 
 هزار مورد اش��تغال در سه ماهه اول سال 
)ک��ه زم��ان اش��تغالزایی هم نیس��ت( و 

فعالیت های مفید و مس��تمر آموزشی در اداره کل کار و امور 
اجتماعی و اداره کل فنی و حرفه ای،  استان اصفهان توانسته 
اس��ت رتبه ممت��از را در حوزه انتقال و آم��وزش نیروی کار 

کسب کند.
ــتغال  ــورای عالی اش ــوص مصوبه های اخیر ش « در خص

كشور توضیح دهید؟
گزارش مفصل مصوبه ها بر روی سایت وزارت کار موجود 
ب��وده و تعداد آن زیاد اس��ت ولی در مهمتری��ن تصمیمات 
مقرر ش��د ت��ا در تداوم طرح بنگاه ه��ای زود بازده مبلغ 11 
هزار میلیارد تومان تا پایان آذرماه توسط بانک های عامل به 
 عنوان سرمایه در گردش بنگاه های زودبازدهی که به مرحله 
بهره برداری رس��یده اند پرداخت شود و تکمیل پروژه هایی 
که پیش از این احداث ش��ده اند ولی س��هم کامل تسهیات 
خ��ود را نگرفته ان��د ص��ورت پذیرد و پ��روژه هایی هم که 
قرارداد منعق��د کرده اند ولی تس��هیات دریافت نکرده اند 
نیز از این مورد بهره مند ش��وند، همچنی��ن 13 هزار میلیارد 
توم��ان نیز افزون بر آن برای بنگاه های جدید التأس��یس که 
مجوز آن از س��وی کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاری تأیید 
ش��ده، اختصاص یابد که سر جمع آن 24 هزار میلیارد تومان 
به تازگی ب��ه بنگاه های زود بازده اختصاص یافته اس��ت و 
تا پایان س��ال برای تقویت بنگاه های قبلی و تأس��یس تعداد 

زیادی بنگاه جدید اقدام خواهد شد.
از دیگ��ر طرح های مصوب ش��ورای عالی اش��تغال آن بود 
ک��ه برای تحق��ق 1/1 میلیون فرصت ش��غلی در س��ال این 
 مقدار مش��اغل در بین اس��تان ها توزیع ش��ود و با تش��کیل 
 کارگ��روه هایی با حمایت اس��تانداری و دبیری اداره کل کار

و امور اجتماعی اس��تان ها، به این مهم دس��ت یابیم که این 
امر مورد بازبینی، نظارت و پیگیری قرار گرفته و این تعهدها 
پیگیری می ش��ود. وزیران ش��ورای عالی اش��تغال مرتب به 

استان ها سر می زنند تا پیشروی طرح را ماحظه کنند.
ــازماندهی به مشاغل خانگی و آئین نامه  « در خصوص س

مربوط به آن بگویید؟
در مجلس شورای اس��امی این آئین نامه به تصویب رسیده 
و مراحل قانونی خود را طی کرده است. به وزارت کار اباغ 
شده که ستاد س��ازماندهی به مشاغل خانگی در وزارت کار 
تش��کیل ش��ده و جلس��ه ها و کارگروه های آن با هماهنگی 
تش��کیل می ش��ود. هماهنگی الزم بین دستگاهها برای انجام 
ف��وری ط��رح نیز صورت گرفت��ه و برنامه ه��ای ا جرایی و 
عملیاتی نیز در خصوص رس��یدن به اه��داف طرح در حال 
ش��کل گیری است. این پروژه در حال رسیدن به هدف بوده 
و 70 درصد مس��یر خود را طی کرده است تا در آن با نهایت 
 ظرفی��ت ممکن بت��وان به اس��تفاده بهینه از مش��اغل خانگی

به خصوص، در مورد زنان سرپرست خانوار بهره ببریم
ــا روند بنگاه های زود بازده در دولت نهم و دهم در  « آی

اعطای تسهیالت نوسان داشته است؟
اینک��ه برخی ها این روند را در حال کاهش می دانند صحیح 
نیس��ت. در دولت نهم تنها 19 هزار میلیارد به بنگاه های زود 
بازده تس��هیات داده شده اس��ت ولی در دولت دهم تاکنون 
پ��س از یک س��ال و اندی ح��دود 25 هزار میلی��ارد تومان 
تخصیص برای تس��هیات بنگاه های زود بازده داشته ایم و 
این نوس��ان یک روند رو به رش��د داشته است ولی اینکه آیا 
بنگاهها توانسته اند به هدف های خود برسند سئوال دیگری 
است که البته برخی بنگاه های زود بازده با ضعف مدیریتی و 
آموزشی روبه رو بوده اند و در کار خود شکست خورده و یا 
به اهداف الزم دس��ت نیافته اند که با تأسف جواب بی دقتی 
خود را به پای نرسیدن به موقع تسهیات گذاشته اند.

ــه اقدام هایی  ــور چ ــورد طرح آمایش صنعت كش « در م
صورت گرفته است؟

در ای��ن خصوص 2500 میلیارد تومان تخصیص داده ش��ده 
اس��ت و جدای از اعتبارهای مربوط به بنگاه های زود بازده 
می باش��د که در این طرح برای اشتغالزایی و عدم مهاجرت،  
طرح بخش شدن صنایع بزرگ و کوچک بین مناطق با توجه 
ب��ه جمعیت آنها و ی��ا ایجاد مناطق صنعت��ی و کارگاه ها در 
نقاط��ی که با فقر کارگاه های صنعتی رو به رو هس��تند عمل 
ش��ده است. در این طرح عاوه بر اشتغالزایی و نیز گسترش 
صنایع، ظرفیت بومی استان ها و عدم مهاجرت نیز از اهداف 
آن اس��ت به طوری که جمعیت روستایی و شهرهای کوچک 

به سمت کانشهرها سرازیر نشود.
« آیا قانون كار نمی خواهد عوض شود؟!

خ��ود قانون کار که نمی خواهد عوض ش��ود! اما ما باید آن 
 را تغیی��ر داده و اص��اح کنیم که در این زمینه پیش��نهادها و 
طرح هایی به مجلس ش��ورای اس��امی داده ش��ده است و 
کارگروه مربوطه با زمینه پیشنهادها، مشغول بررسی آن است 
تا در آینده نزدیک مورد بازنگری قرارگیرد و پس از تصویب 
در مجلس و شورای نگهبان و البته نظارت کارگروه دولت بر 
آن، تحوالت الزم را ش��امل شده و بتواند کمبودهای موجود 
در آن که بر اثر مرور زمان و رشد جامعه به سوی فضای کار 

جدید ایجاد شده،  برطرف شود.
« در خصوص »سازمان ملی مهارت« و تأسیس آن و نیز 

مهمترین نیازهای آموزش مهارتی كشور توضیح دهید؟
 ب��ه ج��ای س��ازمان مل��ی مه��ارت بهت��ر اس��ت بگویی��م 
»نظ��ام ملی مهارت«، ک��ه این امر با جدیت دنبال می ش��ود 
چ��را که دو امر ایج��اد مهارت و آموزش ب��ر پایه تحقیق از 
مسائل مورد غفلت در جامعه کار و صنعت ما بوده است و با 
جدیت این امر دنبال می شود و ما به این باور رسیده ایم که 
یکی از مش��کات عمده کشور به خصوص در رفع بیکاری، 
نداشتن مهارت است چرا که متأسفانه برخی فارغ التحصیان 
دانش��گاهی ه��م از مهارت عملی کافی برخوردار نیس��تند و 

توسعه آموزش های مهارتی درکشور 
مدنظر نبوده است. ولی در همه جای 
دنیا دو نظام آموزش��ی وجود دارد که 
یک نظام آموزش��ی آکادمیک است و 
یک نظام آموزش��ی مهارتی، که کنار 
هم حرکت می کنن��د. ما در آموزش 
تئوری پیشرفت داشتیم به طوری که 
در حال حاضر 3/5 میلیون دانش��جو 
داریم اما در رش��ته های مهارتی فاقد 
این مس��یر رشد هستیم که باید به آن 
توجه شود. ما در کشور کسانی را که 
دکتر یا فوق لیسانس حرفه ای داشته 
باش��ند کم داریم، این دو باید در کنار 
هم و به موازات هم رش��د کنند و در 
کش��ور ما باید انس��جام و اثربخشی 
آموزش ه��ای مهارتی زیادتر ش��ود 
که ای��ن امر از فعالیت های نظام ملی 
مهارت اس��ت و در آن باید مدیریت 
یکپارچه فراهم ش��ود و از تک روی 
و کاره��ای پراکن��ده به ی��ک اجماع 
در انج��ام اصول علم��ی و عملی در 
س��ازمان ملی مهارت برسیم. در واقع 
این بخش یک نظ��ام هماهنگ برای 
ایجاد مهارت اس��ت که م��ا امکانات 
خوبی هم در این بخش داریم و رتبه 
اول خاورمیانه و رتبه س��وم آس��یا را 
داریم. ولی چون بر مهارت های خود 
مدیریت واح��د نداریم نمی توانیم به 

نتیجه های خوبی برسیم.
م��ورد  مهارت ه��ای  در خص��وص 
نیاز کش��ور باید گفت: در کش��وری 
مثل اس��ترالیا بی��ش از 300 هزار نوع 
مهارت و تیپ آموزشی وجود دارد و 
در کانادا 80 ه��زار نوع مهارت،  حاال 
سئوال این است که ایران با کمی بیش 
از 1000 نوع مهارت آموزشی چقدر 
می توان��د در ای��ن خص��وص عقب 
باش��د و نیازمند تش��کیل رشته ها و 

آموزش های فراوان مهارتی است.
فاصل��ه ما و اقتضای زمان��ه ما خیلی 
با دنیای پیش��رفته روز در تکنولوژی 
آموزش��ی جه��ان فاصل��ه دارد. باید 
الت��زام و الزام برای آم��وزش مهارت 
 در همه مش��اغل در کش��ور به وجود

آید.
« آیا متولی اشتغال زایی فقط اداره 
ــتان ها و یا وزارت كار  كل كار اس

كشور است؟
ما متولی کار هستیم یعنی افرادی که وارد بازار کار می شوند 
ما موظفیم ش��غل آنها را حفظ ک��رده و از نیروی کار صیانت 
کنیم ولی ایجاد اش��تغال به تنهایی وظیفه وزارت کار یا اداره 
کار اس��تان ها نیست. ما در طرح آموزش نیروی کار، مهارت 
فن��ی، مهارت ایمنی و حفظ اش��تغال افراد وظیفه داریم و در 
ایجاد اش��تغال همپای دیگر س��ازمان ها پی��ش می رویم. ما 
متولی کارگران کش��ور هستیم و سعی می کنیم برای بیکاران 
ه��م کار ایجاد کنیم، ولی رس��الت اصلی م��ا عمل به »قانون 
کار« کشور است. مشکات و نظام هایی که در جامعه حدود 
10 میلیون��ی کارگ��ران پیش می آید وظیف��ه ارگان حکومتی 
وزارت کار اس��ت. اش��تغال فرآیندی اس��ت ک��ه زنجیروار 
 اداره کار مختل��ف آن را ایج��اد ک��رده و اش��تغال را فراهم 

می کند.
ــوع آمار و از چه  ــكاری و نرخ آن چه ن ــوص بی « در خص

نهادی مورد قبول شماست؟
آمار علمی و تحقیقاتی مراجع رس��می نظیر مرکز آمار ایران 
و بان��ک مرکزی ماک اس��ت و نظر آنها باید لحاظ ش��ود و 
م��ردم از پذیرفتن آمار دروغ و دس��تکاری ش��ده غیرعلمی 
پرهیز کنند. در هر کش��وری مراجع رس��می پاسخگوی آمار 
صحی��ح در م��ورد بیکاری و ن��رخ آن هس��تند و دولت هم 
 همواره س��عی در شفاف سازی آمار و دادن اطاعات صحیح 

دارد.
ــت  ــوص نیروی كار افاغنه و اتباع بیگانه، سیاس « در خص

اداره كار چیست؟
این بخ��ش فقط به ما مربوط نمی ش��ود و یک بحث امنیتی 
- اقتصادی اس��ت که تنها در ح��وزه نیروی کار به ما مربوط 
می ش��ود،  کار گروهی جهت س��اماندهی به اتباع بیگانه در 
کشور ایجاد شده که باید با برنامه ریزی و هدایت از فرصت 
حض��ور آنه��ا به صورت قانون��ی بهره برداری ش��ود و خط 
متعادل و نقطه مطل��وب از نظر نیازمندی های نیروی کاری، 
 مهارت آنها و نیز مس��ائل امنیتی و اقتصادی در تصمیم لحاظ 

شود.

وزیر كار و امور اجتماعي در گفتگوي اختصاصي با زاینده رود:

اصفهان در ايجاد اشتغال و فعاليت هاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي؛ در كشور ممتاز است


