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مدی��رکل دفتر حم��ل  و نقل 
مس��افر س��ازمان راهداری با 
اش��اره به انعقاد تفاهم نامه  با 
س��ازمان، برای جلوگیری از 
افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت 
ناوگان عمومی جاده ای پس از 

هدفمندی یارانه ها، گفت: پس از اجرای این قانون...
اقتصاد امروز/ صفحه5

مع��اون دادس��تان عمومی و 
انقالب ته��ران گف��ت: فرار 
از خانه و حم��ل مواد مخدر 
بیش��ترین جرم های صورت 
گرفته توس��ط دختران مجرم 

بوده است. 
»مصطف��ی جمال امی��دی« در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: تعداد 

جرم های صورت گرفته توسط دختران نسبت به ...
جامعه/ صفحه3

انجام مراسم تحلیف 84 نفر كارآموز وكالت 
اصفهان و چهارمحال و بختياري 

استقبال بشار اسد
 از رئيس جمهوري اسالمي ايران 

افزايش 22 درصدي قيمت بليت 
اتوبوس، پس از هدفمندسازي 

يارانه ها

فرار از خانه و حمل مواد مخدر 
بيشترين جرم دختران مجرم است

نماينده ولي فقیه 
در چهارمحال و بختیاري:
ترويج فرهنگ 

كتابخواني مقابله با 
شبيخون فرهنگي است

 نماین��ده ول��ي فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: ترویج فرهن��گ کتاب و کتابخواني بهترین 
راهكار مقابله با ش��بیخون فرهنگي دشمن است. 
»آیت اله محمدرضا ناص��ري« در گفتگو با فارس، 
برگزاري نمایش��گاه ب��زرگ کتاب اس��تان را گام 
مهم��ي در راس��تاي گس��ترش فرهن��گ کتاب و 
کتابخواني در جامعه دانست و اظهار داشت: توسعه 
 فرهنگ کتابخواني و تروی��ج آن در جامعه، آثار و 
نتیج��ه هاي مطلوب��ي دارد و به وی��ژه در هدایت 
جوانان و نوجوانان به سمت پیشرفت و رستگاري 
مي تواند عامل تأثیرگذاري باش��د. وي با اشاره به 
اهمیت کت��اب و کتابخواني در دین مبین اس��الم 
گفت: دین اس��الم، اهمی��ت واالیي به امر کتاب و 
کتابخواني قائل بوده و انسان ها را به تعلیم و تعلم 

بسیار سفارش کرده است. 
ناصري با بی��ان اینكه باید راهكارهاي گس��ترش 
فرهنگ کت��اب و کتابخوان��ي را در جامعه جدي 
گرفت، گفت: نخستین قدم در راستاي نهادینه کردن 
این فرهنگ، اهتمام جدي خانواده ها در تشویق و 

ترغیب فرزندان به خرید و مطالعه کتاب است. 
نماینده ولي فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاري بر 
ضرورت ارائه راهكارهاي جدي و عملي در راستاي 
نهادینه ک��ردن فرهنگ کتابخواني در جامعه تأکید 
کرد و افزود: برگزاري نمایش��گاه هاي کتاب، تبلیغ 
و اطالع رساني درست و دقیق در این خصوص و 
ارائه کتاب با قیمت مناسب، از جمله راهكارهایي 
به منظور نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخواني 
در جامعه است. وي ادامه داد: نمایشگاه هاي کتاب، 
بس��تر مناس��بي را براي ارائه کتاب هاي جدید و 
متناسب با هر سلیقه و گروه سني فراهم کرده و در 
تهیه آسان، راحت و هدفمند کتاب هاي مورد نظر 

افراد، مي توانند نقش مهمي ایفا کنند.

صحرایي  بیمارستان  نخستین 
اس��تان چهارمحال و بختیاري 
 در منطقه عشایري »بازفت« به 
ب��ه  رس��ید.  ب��رداري  به��ره 
رئیس  م����وج،  گ�����زارش 
 دانش��گاه علوم پزشكي استان 

چهارمحال و بختیاري، خدمات رساني به مردم محروم منطقه...
شهرستان/ صفحه 4

 بهره برداري ازنخستين
 بيمارستان صحرايي؛ در منطقه 

عشايري بازفت 

صفحه 2

با حضور علي الريجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي: 

اصفهانی ها امروز  از زیرگذر 
میدان امام علی می گذرند

منا
س: اي

عك

آگهي مزایده

شهرداري اصفهان

به  رستوران  واحد  داده سه  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرداري 
دهم  و  نهم  هشتم،  طبقات  در  واقع  مترمربع   287 و   277  ،273 مساحت 
ارگ جهان نما براي مدت 3 سال و به صورت يكجا و از طريق مزايده اقدام 

نمايد.
متقاضیان مي توانند از تاريخ نشر آگهي همه روزه به جز ايام تعطیل در ساعات 
اداري به اداره قراردادها واقع در میدان امام حسین)ع( خیابان باب الرحمه، 
كوچه كلینیك قائدي، ساختمان شماره دو شهرداري مارجعه و نسبت به كسب 
اطالعات و تهیه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 

تا پايان وقت اداري 89/7/17 مي باشد.
شرايط مزايده:

1 – در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداري 
نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
2 – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

3 – شركت در مزايده مستلزم واريز مبلغ سپرده شركت در مزايده به حساب 
با حداقل اعتبار سه ماه معادل مبلغ مندرج در  ارائه ضمانتنامه  شهرداري يا 

اسناد مزايده مي باشد.
4 – ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد. 

شهرداري اصفهان



یكشنبه 28 شهریور1389/ 10شوال1431/ شماره348             2Sunday 19 September  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
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فرمان��ده س��ابق نی��روی دریایی س��پاه و 
کارشناس فعلی مسا ئل استراتژیک، طرح 
س��ئوال درباره چگونگی پایان جنگ و یا 
امكان توقف جنگ در مقطع های مختلف 
را مهم دانس��ت که امكان بررس��ی آن در 
شرایط فعلی وجود دارد. وی معتقد است 
که پرداختن به این مس��ائل نیازمند افشای 
بیشتر اطالعات از سوی کسانی است که 
در مدیریت جنگ نقش داشته اند. همچنین 
این فرمان��ده دوران دف��اع مقدس معتقد 
است: تاکنون فیلمی که به اتفاق های جنگ 

بپردازد، ساخته نشده است.
س��ردار حس��ین عالیی در گفتگو با ایلنا، 
پیرامون لزوم بیان خاطره های دفاع مقدس 
در مقط��ع فعلی انقالب اس��المی، اظهار 
داشت: تاریخ هشت ساله جنگ تحمیلی، 
مقطع مهمی از تاریخ کشور است که در آن 
یک جنگ بزرگ اتفاق افتاد و طی آن ایران 
توانست موفق بیرون بیاید و سرزمین های 
اشغالی خود را آزاد کند. در عین حال یک 
تجربه بسیار بزرگی هم برای نظام مدیریتی 
کش��ور و مردم ب��ه ارمغ��ان آورد. درباره 
دوران جنگ هرچه بحث های بیش��تری 
صورت بگی��رد، برای آینده بس��یار مفید 

خواهد بود.
 این فرمانده دفاع مقدس با بیان اینكه این 
تجربه گرانقیمت با تقدیم شهدای بسیاری 
اتفاق افتاده اس��ت، تأکید ک��رد: به همین 
 دلیل س��الگرد آغاز این جنگ به نام هفته 
دفاع مقدس نامیده می شود. وی ادامه داد: 
اگر ابعاد مختلف جنگ مورد بررسی قرار 
بگیرد، می تواند هم به تبیین مسائل مربوطه 
کمک کن��د و هم به  عنوان یک س��رمایه 
عظی��م که تجربه منحصر به ف��ردی را در 
اختیار مردم ایران قرار می دهد مورد استفاده 

قرار بگیرد.
ــی در رابطه با جنگ  ــئوال های مهم س
وجود دارد كه پرداختن به آنها، نیازمند 

افشای اطالعات بیشتر است 
فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران 
درباره آن دس��ته از خاطره هایی که محل 
اختالف میان دست اندرکاران وقت جنگ 
شده است، تصریح کرد: فكر می کنم هرچه 
اطالعات بیشتری درباره اتفاق های جنگ 
منتشر شود و تجزیه و تحلیل های بیشتری 
راجع به دوران مختلف آن صورت بگیرد، 
به نفع کش��ور اس��ت. وی ادامه داد: به هر 
حال دوران هایی از جنگ بس��یار اهمیت 
داش��ته و این ها از نظر علمی قابل بررسی 
اس��ت، برای مثال در مقطع اول جنگ آیا 
امكان جلوگی��ری از بروز ای��ن جنگ با 
ش��یوه های مختلف وجود داشته است یا 

خیر؟
سردار عالیی افزود: سئوال های زیادی از 
جمله دستاوردهای ما در جریان جنگ و 
خساراتی که دادیم، چگونه بوده و چگونه 
قابل ارزیابی و تحلیل است؟ عراق به  عنوان 
آغازگر جنگ، از این جنگ چه دستاوردی 
 داش��ت؟ با چه ان��دازه خس��ارت به چه 
نتیج��ه های��ی رس��ید؟ آی��ا توانس��ت 
 هدف ه��ای خ��ود را از جنگ تأمین کند 

یا خیر؟ و...
اینها سئوال های مهمی است که پرداختن 
به آنها نیاز به افشای اطالعات بیشتر دارد 
و کسانی که در جریان جنگ بودند هر چه 
بتوانند مطالب بیش��تری را در مورد جنگ 

منتشر بكنند، ارزشمندتر است. 

تاكنون فیلمی در باره خود جنگ ساخته 
نشده است 

س��ردارعالیی درب��اره وضعیت فیلم های 
دفاع مقدس نیز اظهار داش��ت: فیلم های 
دفاع مقدس، بیشتر موضوعی در ارتباط با 
دفاع مقدس است، نه به طور کامل راجع به 
جنگ. به فرض خانواده ای در جنگ تصویر 
می شود یا حادثه ای در جنگ مورد بررسی 
قرار می گیرد که در قالب فیلمی نمایش داده 
می شود. این فرمانده سابق نظامی با تأکید 
بر اینكه این فیلم ها ربطی به خود مس��أله 
جنگ ندارد، گفت: ما تا االن فیلمی راجع 
به جنگ ندیده ایم، فیلمی که درباره خود 
جنگ ساخته شده باشد که چه اتفاق هایی 

در این جنگ افتاده است. 
س��ردار عالیی از مجموعه روایت فتح یاد 
کرد و گفت: به جز روایت فتح که بیش��تر 
به بعد عاطفی و احساسی جنگ و مسائل 
مربوط به فداکاری ها و حماسه سازی های 
رزمندگان می پرداخت، راجع به خود جنگ، 
فیلمی که بتواند جنبه های مختلف جنگ را 

نشان بدهد، ساخته نشده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در فیلم ها، فضای 
تصمیم گیری دو طرف نمایش داده ش��ود، 
)یعن��ی باید بتوان نش��ان داد که دو طرف 
ایران��ی و عراقی در ش��رایط مختلف چه 

تصمیم هایی می گرفتند(.
ــهدا،  رضايت خانواده های جانبازان و ش

نسبی است 
سردار عالیی درباره لزوم توجه به وضعیت 
معیشتی خانواده های ش��هدا و جانبازان و 
اعتراض ه��ای صورت گرفته در این باره، 
اظهار داشت: ایران یكی از کشورهای بسیار 
مطرح در این زمینه اس��ت که وقتی جنگ 
آغاز ش��د، بنیاد ش��هید و بنیاد جانبازان را 
تشكیل داد و این دو بنیاد، متولی رسیدگی 

به شهدا و جانبازان بودند. 
فرمانده سابق دفاع مقدس ادامه داد: عالوه بر 
این، ارتش و سپاه هم به صورت جداگانه و به  
عنوان دو سازمانی که جنگ را اداره می کردند 
برای خودشان تشكیالت جداگانه ای داشتند. 
به هرح��ال در مجموع می ت��وان گفت که 

رسیدگی ها خوب بوده است. 
ــود را فراتر  ــی از اين خانواده ها خ بعض
ــت  از آن می بینند كه بخواهند درخواس

كمك كنند 
س��ردار عالیی متذکر ش��د: بعضی از این 
خانواده ها خ��ود را فراتر از آن می بینند که 
بخواهند از بنیاد شهید یا سازمان های مربوطه 
کمک بگیرند. برخی هم آنقدر نیاز دارند که 
اگر این سازمان ها کمک نكنند با مشكالت 
بزرگی مواجه خواهند ش��د. کارش��ناس 
مسائل اس��تراتژیک نظامی در باره وصیت 
حضرت امام )ره( درباره پرهیز نظامیان از 
ورود به عرصه های سیاسی و فعالیت های 
سیاس��ی نظامیان تصریح ک��رد: نظامی ها 
در ایران، دارای سلس��له مراتب فرماندهی 
هستند و همه تحت امر فرماندهی کل قوا 
قرار دارند، بنابراین سیاست های فرماندهی 
کل قوا در این باره بسیار مهم است.  سردار 
عالیی با بیان اینكه خود نظامی ها تصمیم 
نمی گیرند که در سیاس��ت دخالت بكنند 
یا نكنند، تأکید کرد: به نظر می رس��د این 
مسائل در ساختار فرماندهی قابل ارزیابی 
و بررسی است و به هر حال وصیت نامه 
 حضرت امام )ره( برای همه عصر ها و همه 

نسل هاست.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجل��س در رابطه ب��ا پناهندگی 
برخی س��فیران ایران به کشورهای دیگر 
گفت: وزارت خارجه باید دقت بیش��تری 
در اع��زام دیپلمات ه��ای خ��ود داش��ته 
باش��د و از تجربه ه��ای تلخی که چندی 
 پی��ش به وج��ود آم��ده در گزینش هایش 

استفاده کند. 
محمد کرمی راد در گفتگو با ایلنا، در رابطه 
با تغییر عنوان مش��اوران نمایندگان ویژه 
رئیس جمهور به مش��اور گفت: کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
طی نامه ای که توسط عالءالدین بروجردی 
)رئیس کمیسیون( به دولت ارسال شد، از 
احمدی نژاد خواس��ت که، موازی کاری در 
بحث های فرهنگی و سیاس��ت خارجی 
کش��ور، پایان داده ش��ود. وی افزود: پس 
از طرح دیدگاه های رهبر انقالب پیرامون 
موضوع عدم موازی کاری در فعالیت های 
دستگاه سیاس��ت خارجی کشور، حضور 
این اف��راد ب��ه عن��وان نماین��دگان ویژه 
رئیس جمهور موضوعیتی نداشت بنابراین 
نمایندگان مجلس در نامه خود با طرح لزوم 
انسجام در فعالیت های حوزه دیپلماسی، از 
 رئیس جمهور خواستند این احكام را تغییر 

دهد. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجل��س گفت: با تغیی��ر عنوان 

نمایندگان ویژه به مشاور، دغدغه نمایندگان 
برطرف ش��د. وی افزود: س��فیران ایران، 
می توانند فرستاده های اصلحی برای تبیین 
سیاست های کشور باشند، چرا که به لحاظ 
جایگاه قانونی و عرف بین المللی شناخته 

شده هستند.
 این نماینده مجل��س در پایان در رابطه با 
اخباری که حاک��ی از پناهندگی برخی از 
دیپلمات های ایران به کشورهای دیگر است 
گفت: برخی از این افراد دارای مشكالت 
روحی هستند و با پایان مأموریتشان برای 
آنكه بهانه ای برای باقی ماندن در کش��ور 
مورد نظر داش��ته باشند، به دنبال شرایطی 
برای پناهندگی می گردند و بر همین اساس 
مطالب��ی را مانند آنچه در رابطه با این افراد 

شنیده شد، بیان می کنند. 
وی اف��زود: از دی��دگاه بن��ده مش��كالت 
ای��ن  نفس��انی  و  ف��ردی  ش��خصی، 
 دیپلمات ها، دلیل اصلی پناهندگی ش��ان 

است. 

فرمانده سابق نیروي دريايي سپاه: 
 افشاي اطالعات بيشتر درباره جنگ، به نفع 

كشور است 

كرمي  راد:
 ديپلمات هاي پناهنده شده

مشكالت روحي دارند 

جهان نما نصف النهار
در سايه تهديد طالبان و نگرانی از اعمال تقلب؛ 
آغاز دومين انتخابات پارلمانی 

افغانستان 

دیروز از س��اعت هفت صبح به وقت محلی، مرکزهای رأی دهی در سراس��ر 
افغانستان باز شد. و افغان ها با شرکت در دومین انتخابات پارلمانی، نمایندگان 
مجلس این کشور را برای پنج سال دیگر انتخاب کردند. به گزارش ایلنا به نقل 
از آسوشیتدپرس: حدود 12 میلیون تن واجد رأی دهی هستند، اما سازمان ملل 
متحد اعالم کرده: اگر پنج تا هفت میلیون تن در انتخابات شرکت کنند، موفقیت 
بزرگی برای این کشور ثبت خواهد شد. در دو ماه گذشته حدود دو هزار و 500 
تن برای ورود به مجلس با هم رقابت کردند و نامزدها از مردم خواس��تند، در 
انتخابات شرکت کنند. مجلس نمایندگان افغانستان 249 کرسی دارد که حداقل 
25 درصد آن به زنان اختصاص دارد. البته زنان می توانند در رقابت آزاد تعداد 
کرسی های خود را افزایش دهند اما 25 درصد کرسی ها اختصاصی به آنها بوده 
و تعداد کرسی های اختصاصی در هر والیت نیز مشخص است.  نگرانی های 
امنیتی در آس��تانه برگزاری این انتخابات گسترش یافته و مقام های کمیسیون 
انتخاب��ات اعالم کردن��د: که تقلب در این انتخابات را به حداقل می رس��انند.  
مقام های افغان اعالم کردند: برای تأمین امنیت این انتخابات، حدود 280 هزار 
سرباز ارتش و پلیس در سراسر افغانستان فعال هستند و هم  زمان، 150 هزار 
سرباز بین المللی از آنان حمایت خواهند کرد. در حالی که تهدیدهای گسترده  
امنیتی، سر راه برگزاری و شرکت مردم در انتخابات وجود دارد، »حامد کرزای«، 
رئیس جمهوری افغانستان قبل از انتخابات شهروندان کشورش را به شرکت در 
انتخابات تشویق کرد. کرزای در کنفرانس خبری خود گفت: امیدوار هستم که 
همه مردم ما در هر گوشه کشور و در هر روستا به مرکزهای انتخاباتی رفته و به 
نامزد مورد عالقه خود رأی بدهند. به گزارش ایسنا، حامد کرزای پس از گذشت 
یک ساعت از آغاز انتخابات رأی خود را در صندوق رأی گیری انداخت. با این 
وجود تهدید طالبان و بیم از بروز تقلب، از نگرانی های اصلی در انتخابات است.  
طالبان به مردم هشدار داده که از شرکت در انتخابات خودداری کنند. این گروه 
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، دو تن از نامزدهای انتخابات و 
حداقل 18 تن از کارمندان کمیسیون انتخابات و یا کارمندان ستادهای انتخاباتی 
را ربودند. نگرانی دیگری که س��ر راه انتخابات افغانستان وجود دارد، احتمال 
عدم شفافیت آن است. کرزای گفت: تحت شرایط موجود، باید انتظار مشكل 
و ادعاهای تقلب را داش��ته باشیم. هفته گذشته، مقام های کمیسیون انتخابات 
افغانستان اعالم کردند: حدود سه هزار برگه رأی دهی جعلی را در والیت غزنی، 
به دست آورده اند. اما مقام ها تأکید کردند: استفاده از این برگه ها، در انتخابات 
غیرممكن است، چون به گفته آنها، برگه  های رأی دهی، دارای شماره و کدهای 
مشخصی هستند، که آن را از برگه های جعلی مجزا می کند. انتظار می رود: نتیجه 
ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان در22 سپتامبر و نتیجه نهایی آن در 31 اکتبر 

اعالم شود. 

كارتر اذعان كرد:
 شکست در برابر ايران پايان 

رياست جمهوری من
رئیس جمهور س��ابق امریكا در کتاب جدیدش که عصر جمعه رونمایی شد 
ناکامی در آزادی آمریكایی های بازداشت شده، توسط دانشجویان ایرانی در آبان 
1358 را عامل شكست خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دانست.

ب��ه گزارش مهر به نقل از آسوش��یتدپرس، »جیمی کارت��ر« در این کتاب که 
»خاطره های کاخ س��فید« نام دارد عنوان می کند: دلیل اصلی شكس��ت او در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 1980 شكس��ت اقدام های وی در آزادی 
»افرادی بود که در حمله دانشجویان ایرانی به سفارت امریكا در تهران، بازداشت 
ش��ده بودند«. کارتر در این باره می نویسد: یک روز قبل از برگزاری انتخابات 
متوجه شدیم که مردم امریكا به این نتیجه رسیده اند که گروگان های موجود 
در ای��ران به امریكا باز نمی گردند و تالش های ما برای آزادی آنها بی نتیجه 
مانده اس��ت و همین امر دلیلی ش��د برای ریزش آرای من در فاصله یک روز 
مانده به انتخابات. وی در این کتاب همچنین از »بیل کلینتون« و »باراک اوباما« 
ب��ه دلیل کم کاری آنها در مورد خاورمیانه و وارد نكردن فش��ار الزم بر رژیم 
اس��رائیل برای متوقف کردن شهرک سازی انتقاد می کند. کارتر در این کتاب 
همچنین به دشواری های موجود در کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری خود 

و اختالف های کنگره با وی اشاره می نماید.

سخنگوی دولت عراق:
آمريکا 400 ميليون دالر از عراق 

خسارت گرفت
درحالی که  مردم عراق، امریكا را مسئول غارت کشور خود می دانند، سخنگوی 
دولت عراق از توافقنامه ای با امریكا خبر داد که  به  موجب آن 400 میلیون دالر 
به  اشغالگران امریكایی پرداخت می شود. »علی الدباغ« سخنگوی دولت عراق 
در گفتگو با فارس در بغداد اظهارداش��ت: دول��ت عراق و امریكا توافقنامه ای 
را امض��ا کردند که  به  موج��ب آن، بغداد 400 میلیون دالر از بدهی های خود به  
واش��نگتن را پرداخت خواهد کرد. وی افزود: رژیم سابق عراق در زمان جنگ 
کوی��ت تعدادی از ش��هروندان امریكایی را به  اس��ارت گرفته  و آنه��ا را مورد 
شكنجه  قرار داده  و اکنون آنها از دولت عراق شكایت کرده  و درخواست تاوان 
کرده اند. سخنگوی دولت عراق عنوان کرد: میزان این خسارت ها 400 میلیون 
دالر برآورد ش��ده  که  در آینده  آن را پرداخت خواهیم کرد. این در حالی اس��ت 
که  روز گذشته  »ثائر الفیلی« در گفتگو با شبكه خبری العالم، امریكا را مسئول 
س��رقت دارایی های مردم عراق و افزایش فساد اداری در طول مدت اشغال این 
 کشور دانست. وی گفت: پول های هنگفتی به شرکت های امریكایی و انگلیسی 
»به بهانه بازس��ازی عراق« پرداخت شده درحالی که آنها هیچ کاری برای مردم 
ع��راق نك��رده اند.  وی افزود: هیأتی عراقی در این باره در حال تحقیق اس��ت 
اما امریكا در این خص��وص همكاری نمی کند. عضو ائتالف دولت قانون که 
»نوری المالكی« نخس��ت وزیر عراق رهبری آن را برعهده دارد، گفت: افسران 
امریكایی ناظر بر اجرای قراردادهای پیمانكاران، به فساد اداری و حیف و میل 
اموال و دارایی های مردم عراق دامن زده اند.  الفیلی تصریح کرد: شكی نیست که 
امریكا مسئول سرقت و حیف و میل اموال عراقی ها در زمان اشغال این کشور 
از سال 2003 میالدی تاکنون است. وی افزود: بخشی از این سرقت ها به وسیله 
پیمانكاران و در قالب هزینه های بازس��ازی عراق صورت گرفته است.  عضو 
ائتالف دولت قانون اظهار داشت: بسیاری از هزینه های پیمانكاری مطابق امضای 
قراردادها از سوی طرف امریكایی پرداخت نشده، بلكه از اموال مردم عراق »که 
در صندوق بازسازی ذخیره شده بود«، پرداخت شد. الفیلی گفت: سخن از صرف 
میلیاردها دالر برای بازسازی عراق است اما در عمل هیچ اثری از بازسازی نیست. 
وی افزود: برخی از گزارش های امریكایی نیز از س��رقت میلیاردها دالر اموال 

عراقی ها نشان دارد. 

رئی��س جمه��وری اس��المی ای��ران در 
نخستین ایس��تگاه از سفر سه مرحله ای 
خود به: سوریه، الجزایر و آمریكا، صبح 
شنبه در صدر هیأتی بلندپایه وارد »دمشق« 
 پایتخت س��وریه ش��د و مورد استقبال 
بش��ار اس��د همتای س��وری خود قرار 

گرفت.
ن��ژاد«  احم��دی  »محم��ود  دکت��ر 
ق��رار اس��ت در توق��ف کوتاه��ی در 
اس��د«  »بش��ار  ب��ا  دمش��ق   ف��رودگاه 
رئیس جمهوری این کش��ور دیدار و در 
باره روابط و مناس��بات دو جانبه، مسائل 
منطقه ای و بین المللی با همتای سوری 

خود تبادل نظر کند. احمدی نژاد »آخرین بار« ششم 
اسفند ماه سال 1388 از سوریه دیدار کرده بود. رئیس 
جمهوری اسالمی ایران در ادامه این سفر دوره ای، به 
الجزایر عزیمت خواهد کرد و سپس برای شرکت در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ عازم نیویورک 
خواهد شد. شصت و پنجمین اجالس سالیانه مجمع 
 عمومی س��ازمان ملل، عصر س��ه شنبه 14 سپتامبر 
)23 ش��هریور( در مقر سازمان ملل در نیویورک به 
طور رس��می افتتاح شد. نشست مقام های عالیرتبه 

برای بررسی پیشرفت هدف های هزاره سازمان ملل 
20 تا 22 س��پتامبر، مبحث عمومی مجمع سازمان 
ملل، از 23 تا 30 س��پتامبر و نشست سران شورای 
 امنیت س��ازمان ملل در تاریخ 23 س��پتامبر برگزار 

خواهد شد. 
رئیس جمهوری اسالمی ایران قرار است در سفر به 
نیویورک افزون بر مجمع عمومی س��ازمان ملل، در 
اجالس هزاره و تقریب بین مذاهب و گفتگوی صلح 
نیز سخنرانی کند. رئیس جمهور همچنین قرار است 
با ایرانیان مقیم آمریكا، مقام های کشورهای مختلف 

شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل 
دیدار و از طریق ویدئو کنفرانس با استادان 
و دانشجویان یكی از دانشگاه های امریكا 
گفتگو کند. رهبران و رئیس��ان جمهوری 
130 کشور جهان، این هفته برای شرکت 
در اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان 

ملل، راهی نیویورک می شوند. 
 »منوچه��ر متك��ی« وزیر ام��ور خارجه، 
»س��ید محمد حس��ینی« وزی��ر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، »علی نیك��زاد« وزیر 
 مس��كن و شهرس��ازی، » فاطمه بداغی« 
مع��اون رئیس جمه��ور در امور حقوقی، 
»حمید بقایی« معاون رئیس جمهور و رئیس  
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
ارش��د  دس��تیار  هاش��می«  ثم��ره   »مجتب��ی 
رئیس جمهور، »اس��فندیار رحیم مش��ائی« مشاور 
و رئی��س دفتر رئیس جمهور، »علی اکبر جوانفكر« 
مش��اور مطبوعاتی رئی��س جمه��ور و مدیرعامل 
خبرگزاری جمهوری اسالمی و »عزت اهلل ضرغامی 
رئیس س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی 
 ای��ران، رئی��س جمه��ور را در این س��فر همراهی 

می کنند. 

با انجام مراسم تحلیف 84 نفر كارآموز  وكالت اصفهان و چهارمحال و بختیاري 
افزايش تعداد وكيالن دادگستري منطقه اصفهان به 1499 نفر

با حضور علي الريجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي: 

اصفهانی ها امروز  از زیرگذر میدان امام علی می گذرند

 مهدی رفائی
در مراس��م تحلی��ف جمع��ی از 
کارآم��وزان وکال��ت کانون وکیالن 
دادگس��تری منطقه اصفهان، پروانه 
وکالت 50 کارآموز زن و 34 کارآموز 
مرد توسط مسئوالن کانون وکیالن 
دادگس��تری و با شرکت رئیس کل 
دادگس��تری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، رئیس دادگاه های شهرکرد، 
دادس��تان چهارمحال و بختیاری و 
رئیس کانون وکیالن منطقه اصفهان، 

به ایشان اعطاء شد.
کان��ون وکیالن دادگس��تری منطقه 
اصفهان ک��ه دو اس��تان اصفهان و 
چهارمح��ال وبختیاری را ش��امل 

می شود، با برگزار کردن بیست و دومین دوره مراسم 
تحلی��ف خود، تعداد وکیالن این کانون را به نزدیک 
1500 نفر افزایش داد. در این مراسم، صادق محمدی 
کارآموز ممتاز این دوره متن تحلیف و قسم نامه وکالت 
را قرائت و وکیالن جدید ضمن تكرار، اقدام به امضا آن 
نمودند، این کارآموزان که لباس رسمی فارغ التحصیلی 
وکالت، به تن داشتند سوگند یاد کردند: با رعایت کلیه 
ضوابط شغلی و قانونی وکالت، تحت لوای عدالت 
اس��المی به کار بپردازند. وکیالن جدید دادگستری 
که به همراه خانواده خود در مراسم تحلیف حضور 
یافته بودند، طی چندین مرحله امتحان و مصاحبه و 
تالش چند ساله تحصیلی در رشته حقوق به این مقام 
نایل ش��دند که در این میان مرضیه اسماعیلی فالح، 
طاهره علیرضایی، صادق محمدی، مونا اس��تادی و 
 علی راد جزو کار آموزان نمونه و دارای باالترین امتیاز 

بودند.
موسوی رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری

ــه وكیالن حقیقت يابی و جلب رضای خدا  وظیف
بدون توجه به مسائل مادی است

رئیس کل دادگس��تری استان چهارمحال و بختیاری 
که در مراس��م تحلیف وکیالن جدید کانون وکیالن 
 منطقه اصفهان ش��رکت کرده از اینكه جمعی از این 
فارغ التحصیالن را کار آموزان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری تش��كیل می دهند، اظهار خوشنودی کرد. 
موسوی، وظیفه اصلی وکیالن را حقیقت یابی و جلب 
رضای خداوند بدون توجه به مسائل مادی دانست و 
افزود: در پی تحقق حق و فضیلت و ش��ناخت الهی 
که مشكل تر است، وظیفه وکیالن و جایگاه برجسته 
ایشان در جامعه تجلی می یابد، همچنین نقش وکیل 

در کشف حقیقت و کمک به قاضیان در اجرای عدالت 
بر اهمیت این حرفه می افزاید. رئیس کل دادگستری 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم آموزش به روز 
وکیالن و مطالعه، تحقیق و مش��ورت ایشان در امور 
قضایی، اذعان داش��ت: وکیالن نباید به آموزش های 
آکادمیک بسنده کرده بلكه باید همواره خود را به دانش 
روز و فن��اوری مدرن حرف��ه خود تجهیز کنند، وی 
متذکر شد: در راستای اجرای حق و عدالت، جایگاه 
قاضی و وکیل هرگ��ز در تقابل با هم نبوده، بلكه به 
صورت تعاملی و همكاری، کشف حق و احقاق آن، 

هدف مشترک قاضی و وکیل است.
موسوی در حفظ حرمت قاضیان و وکیالن یاد آورد 
شد: قاضیان و وکیالن، خود باید در حفظ حرمت و 
شأن مقام خویش و حرفه مقدسشان کوشا بوده و اگر 
قان��ون و حریم حق را رعایت ک��رده و از آن تجاوز 
ننمایند، خود به خود، جایگاهشان حفظ خواهد شد، 
وی از وکیالن خواست در موردهایی که می دانند حق 
با موکل آنها نیست و با دفاع بی جا حقی از دیگری 
ضایع می ش��ود، از دفاع بی مورد و اصرار خودداری 
کنن��د و در موردهای��ی که راه اصالح و س��ازش باز 
است با انجام مصالحه که از اصول وکالت و قضاوت 
 اس��ت از افزایش پرونده های دادگستری جلوگیری 

نمایند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان 
خاطرنشان کرد: حق الوکاله نباید هدف وکیالن برای 
حفظ حرمت شهروندان و دفاع از آنان باشد. وکیالن 
باید مس��ائل مادی را با اخالص و ایمان فقط در حد 
متعارف در نظر گرفته و در راه حق شهروندان و حفظ 
اسرار آن ها که مهم تر از دفاع است با رعایت اصول 

و قانون بكوشند.

ــاع قانونمند،  وكیالن در حق دف
نیازمند استقالل عمل هستند

»اسداله اس��المی فارسانی« رئیس 
کانون وکیالن منطقه اصفهان، ضمن 
دف��اع از اس��تقالل کان��ون وکیالن 
دادگس��تری و دارا ب��ودن قوانین و 
اساس��نامه مدون تأکید ک��رد: برای 
دفاع قانونمن��د و اجرای عدالت در 
جامعه باید اس��تقالل عمل وکیالن 
و کانون حفظ ش��ود ت��ا این کانون 
به صورت موازی و طبق قانون، به 
دفاع از موکالن پرداخته و در ضمن 
نهایت هم��كاری و تعامل را با قوه 
قضائیه داش��ته باش��د، وی تصریح 
ک��رد: حق دادخواه��ی و حق دفاع 
از پایه های اساس��ی وکالت و وجود دستگاه اجرایی 
قضایی ضابطه مند، برای انج��ام این اصل و پایه ها 
از نیازمندي های جامعه امروز است، دستگاه قضایی 
کارآمد و مؤثر که بتواند تضمین کند. پایه های دفاع از 
حق و عدالت باشد نیاز حتمی تحقق این امر و بحث 
دادخواهی است، همچنین وجود افراد مسلط به قانون 
و راهكارهای تضمینی نیز در دفاع محكم ها، همراه با 
مهارت اجرایی، از شرط های رسیدن به جامعه عدالت 

محور است.
ــزون طلبی در اولويت قرار دادن  آفت وكالت؛ ف

گرفتن پول است
لیال رئیسی نایب رئیس کانون وکیالن منطقه اصفهان 
 در این مراس��م گف��ت: یكی از آفت ه��ای وکالت، 
ف��زون طلبی و در اولویت ق��رار دادن گرفتن پول از 
موکالن است و عدم نگاه دلسوزانه به موکالن، وکیل 
را به گمراهی می کشاند. همچنین فراموشی کسب 
علم و غ��رور علمی مبنی بر ع��دم ادامه تحصیل و 
فراگیری علوم روز از دیگر آفت های کاری وکیالن 
محسوب می شود. وی عنوان نمود: کار وکیل فقط 
انجام یک ش��غل برای امرار معاش نیست بلكه حق 
حمایت، حق آزادی و اشتغال و حق حرمت و عدالت 
جامعه مسائلی است که به دست وکیالن سپرده شده 
و ایشان ناظری دقیق برگرفتن حق و نظارت بر اجرای 
قانون هستند، نایب رئیس کانون وکیالن افزود: وکیالن 
 سربازان عدالت در جامعه هستند و سنگینی جایگاه 
آن ها، مسئولیت بزرگی برای ایشان دارد. وی، خاطر 
نشان کرد: حكومت های استبدادی، به عمد افراد را در 
نادانی حقوقی قرار می دادند و افراد بدون داشتن وکیل 

نمی توانستند حق خود را بگیرند.

سرانجام زیرگذرهای میدان امام علی پس 
از گذش��ت 14 م��اه »از روز کلنگ زني 
آن«که با حضور شهردار اصفهان صورت 
گرفت، با حضور رئیس مجلس شورای 
اس��المی افتتاح می ش��ود. این درحالی 
اس��ت که ناظران این پروژه و کساني که 
از نزدیک شاهد احداث زیرگذرهای این 
می��دان بوده اند، به اتفاق بر این عقیده اند: 
اح��داث ای��ن طرح ب��ه دس��ت تواناي 
مهندسان ایراني،بهترین الگو براي انتقال 
تجربه ه��اي مدیریت ش��هري به دیگر 
کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

است. 
 به گزارش ایمنا، ش��هروندان اصفهانی، 
مي توانند با افتتاح ای��ن پروژه، به درون 
پیكره اي عظیم و مدرن بروند که نمادي 
از کارآمدي مدیران، توانایي مهندسان و 
تالش کارگران ایراني اس��ت و به گفته 

متخصصان و مهندسان: زیرگذرهای میدان امام علی، 
فني ترین و بزرگترین طرح شهری است که »تاریخ 

زندگي شهروندي ایرانیان« به خود دیده است. 
 در اح��داث زیرگذرهای این میدان از تكنولوژي و 
دانش فني و مهندس��ي روز بهره گرفته ش��ده که از 
جمله شامل: سیس��تم تهویه وخروج هواي آلوده و 
ورود هواي تازه به زیرگذرهای آن، تأمین روشنایي 
استاندارد و تعبیه ش��بكه هاي فاضالب و همچنین 

نص��ب بیش از  یک هزار و402 ش��مع و سیس��تم 
هوشمند و محاسبه دقیق و مقاوم سازي  زیرگذرها در 

مواجهه با زلزله است.
با به��ره  ب��رداري از زیرگذرهای می��دان امام علی، 
مشكل ترافیک در حدفاصل خیابان های: عبدالرزاق، 
مجلس، ولی عصر و هاتف، رفع مي شود که باعث 
صرفه جوی��ي روزانه در بنزین و کاهش زمان تأخیر 
وقت شهروندان تا 30 درصد  در کنار کاهش آلودگي 

هاي هوا، صوتي و بصري خواهد بود.

سیس��تم اطالع  رس��اني و هشدار 
زیرگذرهای میدان امام علی، شامل: 
سیستم کنترل خط عبوري، چراغ 
هاي راهنمایي و هشدار، تابلوهاي 
متغیر اعالم سرعت مجاز و اطالع 

 رساني است. 
همچنین نقش زیرگذرهاي میدان 
ام��ام عل��ي در بهب��ود وضعیت 
ترددهاي درون شهري و روان  شدن 

ترافیک شهري است. 
شایان توجه است: این پروژه باید 
بر اس��اس برآورد در مدت 18 ماه 
از زمان عقد قرارداد، اجرا، تكمیل و 
بهره برداري مي شد که همین مدت 
زمان تعیین ش��ده براي انجام این 
پروژه بزرگ با این موقعیت مكاني 
و ویژگي هاي استثنایي، یک رکورد 
 کم نظیر در جهان اس��ت، اما حتی
4 ماه زودتر از این، در اختیار شهروندان قرار می گیرد 
 ک��ه ازویژگي هاي خاص، مهم و منحصر به فرد این 

پروژه است. 
از نكات ب��ارز و قابل اهمیت دیگر، توانمندي فني 
و تجربي 400 نفر پرس��نل اجرایي، در زیرگذرهای 
میدان امام علی و اس��تفاده از دستگاه ها، تجهیزات 
 س��بک و س��نگین م��درن در رون��د اج��راي این 

پروژه است. 

استقبال بشار اسد از رئيس جمهوري اسالمي ايران 
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و  مطبوع��ات  بین الملل��ی  جش��نواره  هفدهمی��ن  دبی��ر 
خبرگزاری ها با بی��ان اینكه تمام خبرنگاران می توانند در 3 
بخش از جش��نواره شرکت داشته باش��ند، آخرین جزئیات 

این جشنواره را اعالم کرد.
هفدهمین جش��نواره و نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
از س��وم ت��ا نه��م آب��ان  م��اه در مص��الی ته��ران برگ��زار 
می ش��ود؛ عم��وم روزنامه ن��گاران، نویس��ندگان، خبرنگاران 
و عكاس��ان، می توانن��د از طری��ق دریاف��ت ف��رم فراخوان 
جش��نواره مطبوع��ات و خبرگزاری ها و همچنی��ن از طریق 
 پایگاه های اطالع رس��انی اینترنتی که در سایت این جشنواره
قاب��ل    www.pressfestival.ir اینترنت��ی  آدرس  ب��ه 
دسترسی است، آثار خود را به این جشنواره  ارسال کنند. 
»محمد پروی��زی«، دبی��ر هفدهمین جش��نواره بین المللی 
مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا در گفتگو با ف��ارس به برخی 
س��ئول ها و ابهام ه��ا در خصوص چگونگ��ی ارائه آثار و 

شرکت در این جشنواره پاسخ گفت. 
تکمیل بانک اطالعات خبرنگاران بر اساس لیست افرادی 
که در هفدهمین جش��نواره مطبوع��ات و خبرگزاری ها 

شرکت می کنند، به چه صورت است؟ 
بانک اطالعات خبرنگاران در معاونت مطبوعاتی تش��كیل 
ش��ده و افرادی که در گذش��ته جهت ثبت اطالعات خود 
مراجعه کرده اند، اطالعات آنها اخذ و هم اکنون عضو بانک 
اطالعات خبرنگاران شده اند، افرادی که در جشنواره هفدهم 
مطبوعات و خبرگزاری ها ش��رکت می کنند نیز اگر آثار آنها 
به عنوان آثار برگزیده انتخاب نش��ود، به عنوان خبرنگاران 
فعال در بانک اطالعات خبرنگاران ثبت می شوند و یكی از 
فاکتورهای احراز خبرنگار بودن افراد، شرکت و حضور در 

جشنواره مطبوعات است. 
آیا اس��امی افرادی که در بخش جنبی جشنواره شرکت 

می کنند نیز در بانک اطالعات به ثبت می رسد؟ 
افرادی که در بخش نویسندگان غیرشاغل در تحریریه ها و 
در بخش جنبی این جش��نواره شرکت می کنند، اسامی آنها 
در یک لیس��ت جداگانه به ثبت می رس��د و درصدد هستیم 
که برای این افراد گواهی حضور در جش��نواره ارائه کنیم و 

افراد می توانند از این گواهی جهت رزومه کاری خود 
استفاده کنند. 

اما همچنان ش��رط الزم ب��رای حضور در بخش اصلی 
جش��نواره، خبرنگار بودن شرکت کنندگان یعنی: شاغل 
ب��ودن در تحریری��ه روزنامه ه��ا، خبرگزاری ه��ا و یا 

پایگاه های اطالع رسانی است. 
خبرنگاران��ی که تاکن��ون اقدامی جه��ت عضویت 
نداش��ته اند  خبرن��گاران  اطالع��ات  بان��ک  در 
 بای��د ب��ه ک��دام مرج��ع در معاون��ت مطبوعات��ی 

مراجعه کنند؟ 
خبرنگارانی که در جش��نواره هفدهم ش��رکت کرده اند 
اما هنوز برای ثبت مشخصات خود در بانک اطالعات 
اقدام نكرده اند، الزم است که به بخش دریافت مدارک 
جه��ت ورود به بانک اطالعات واقع در تهران،  خیابان 
اس��تاد مطهری، خیابان فجر )جم(، روبروی بیمارستان 
ج��م، کوچه مدائ��ن، پالک11 مراجعه کنن��د و با ارائه 
مدارک و تكمیل فرم های مربوطه به عضویت این بانک 

درآیند. 
الزم ب��ه توضیح اس��ت که ارائه هرگونه تس��هیالت به 
خبرنگاران براس��اس این بانک اطالعات بوده و مرجع 
معاون��ت مطبوعاتی برای احراز خبرن��گار بودن افراد، 

نام های ثبت شده در این بانک است. 
خبرنگارانی که قصد شرکت در جشنواره مطبوعات 
را دارن��د، در چن��د بخش از زمینه های اعالم ش��ده 

می توانند شرکت داشته باشند؟ 
تم��ام خبرن��گاران می توانن��د در 3 بخ��ش از ای��ن 
جش��نواره ش��رکت داش��ته باش��ند و در ه��ر بخ��ش 
می توانن��د فق��ط ی��ک اث��ر ارائ��ه کنن��د؛ در صورتی 
ک��ه بی��ش از یک اث��ر در هر بخ��ش ارائه ش��ود، آثار 
 اضاف��ی ح��ذف و فقط ی��ک اثر به بخ��ش داوری راه 

خواهد یافت. 
همچنین آثاری در جش��نواره پذیرفته می ش��وند که در 
فاصله زمانی اول فروردین 1388 تا پایان اسفند 1388 

منتشر شده باشند.

جامعهجامعه

كاهش 9 درصدي تصادف هاي فوتي آخرین جزئیات هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها
در جاده هاي اصفهان

رئیس سازمان نظام روانشناسي كشور:
كودكان؛ پرخاشگري و عصبي بودن 

را از والدين ياد مي گيرند

سرخط

تاوان فرار از قانون

در كمتر از يك ماه گذشته رخ داد:

 قرار شد او 90 میلیون ریال دریافت کند و در مقابل با نفوذی که در ادارات 
دولتی دارد برای فرزندم کارت معافیت بگیرد اما...

شرح ماجرا
مرد ی به نام »علی- ا« برای اینكه فرزندش به سربازی نرود، طعمه مرد شیادی 
قرار گرفته بود. وي به پلیس مراجعه کرد و در خصوص جزئیات این ماجرا گفت: 
پس��رم درس��ش را ادامه نداد و نیمه کاره رها کرد و چون به سنی رسیده بود که 
می بایست به خدمت سربازی اعزام می شد و این موضوع فكرم را خیلی مشغول 
کرده بود، می خواستم هر طور شده او را از خدمت معاف کنم اما هیچكدام از 

شرایط معافیت شامل حال پسرم نمی شد.
مرد مالباخته ادامه داد: توسط یكی از آشنایان که از مشكلم مطلع بود و می دانست 
 من برای نرفت�ن فرزندم به س��ربازی حاض�رم هر ک�اری کن�م با فردی به ن�ام
 »شهاب- ص« آشنا شدم. فرد مذکور به من قول داد که در مقابل دریافت مبلغ 
90 میلیون ریال وجه نقد با نفوذی که در اداره هاي دولتی دارد شرایط معافیت 
را برای پسرم فراهم می کند. با هر دردسری بود پولی را که درخواست کرده بود 
تهیه کرده و به حسابش واریز کردم و او طبق گفته خودش اقداماتش را جهت 
معافیت فرزندم شروع کرد. طی چند نوبت که برای مطلع شدن از اوضاع با او 
تماس گرفتم متوجه شدم که او هیچ کاری انجام نداده و فقط سعی دارد با وعده 
و وعید بی جا مرا قانع کند. که این کار انجام می شود اما من دیگر خام وعده های 
توخالی او نشدم و به پلیس مراجعه کردم تا با کمک قانون مشكلم را حل کنم. 
مرد میانسال در پایان اظهاراتش گفت: من که می خواستم با پرداخت پول از قانون 
 )خدمت سربازی فرزندم( فرار کنم حاال برای برگرداندن پولم به همین قانون پناه 

آورده ام.
اقدام هاي پلیس

پس از ش��نیدن اظهارات مرد میانس��ال تحقیق های پلیس برای شناسایی مرد 
کالهبردار آغاز شد. 

به گفته »مصطفی صادقیان« سرپرس��ت مرکز اطالع رسانی معاونت اجتماعی 
فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفهان: در تحقیق های انجام ش��ده مش��خص 
 ش��د که »ش��هاب- ص« به ج��رم کالهب��رداری مش��ابهی در زندان به س��ر 

می برد.
وی اف��زود: پ��س از احض��ار مته��م از زن��دان، وی در تحقیق ه��ای اولیه به 
 صراح��ت به دریاف��ت وجه از مالباخت��گان و بزه انتس��ابی خود اق��رار کرد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول گف��ت: پ��س از اعت��راف مته��م، نامب��رده ب��ه هم��راه 
قضای��ی  مراج��ع  تحوی��ل  قانون��ی  مراح��ل  س��یر  جه��ت   پرون��ده 

شد.
توصیه و هشدار

»صادقیان« در پایان ضمن اشاره به اینكه: متهم مذکور هیچ ارتباط و نفوذی در 
دستگاه های دولتی نداشته و این ادعا را فقط جهت سوءاستفاده از این افراد مطرح 
کرده بود به شهروندان توصیه کرد: زمانی که قانون اجازه کاری را صادر نكرده سعی 
نكنند با انحراف و کجروی به خواسته خود برسند چرا که افزون بر اینكه قانون 
برای چنین جرایمی مجازات های سنگینی در نظر گرفته است،  ممكن است در 
 این راه طعمه افراد فرصت طلبی شوند که با سوءاستفاده از آنان نیات شوم خود را 

عملی کنند.

 با وجود هشدارهای مكرر پلیس به مردم در کمتر از یک ماه گذشته 
پنج نفر دیگر از ش��هروندان با ش��نا در منطقه تفریحی زاینده رود اصفهان 

جان باختند.
»مصطف��ی صادقیان« سرپرس��ت مرکز اطالع رس��انی معاون��ت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: با تأسف 
ب��ر خالف هش��دارهای مكرر پلیس، پنج نفر دیگر از ش��هروندان به علت 
بی احتیاطی و بی توجهی به سفارش های ایمنی، با شنا در منطقه تفریحی 

زاینده رود جان خود را از دست دادند.
وی افزود: این پنج نفر در کمتر از یک ماه گذش��ته در حوزه کالنتری: 16، 
18، 19 و 28 با ش��نا در منقطه های ممنوعه زاینده رود بر اثر خفگی جان 

باختند.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: نام افراد غرق ش��ده که س��نی بین 16 تا 25 
س��ال داشته اند، »محسن و سهیل – الف«، »محمد – ه« و دو نفر با هویت 

نامعلوم بوده اند.
»صادقیان« ی��ک بار دیگر به خانواده ها هش��دار داد: مراقب فرزندان خود 
باشید و از شنا کردن آن ها در رودخانه زاینده رود که منطقه ای ممنوعه بوده 
و می تواند خطرهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد جلوگیری کنند.

سرپرس��ت مرکز اطالع رس��انی پلیس در پایان به ش��هروندان و میهمانان 
تابستانی استان توصیه کرد: برای شنا از استخرهای سطح شهر که از ایمنی 

برخوردارند استفاده کنند.

ث
واد

ح

به گزارش موج، صندوق کودکان س��ازمان ملل متحد )یونیس��ف( طی 
گزارشی از کاهش نرخ مرگ و میر کودکان جهان خبرداد.

واکسیناس��یون، اس��تفاده از آب آش��امیدنی س��الم و باالرفتن س��طح 
تحصیالت مادران از جمله دالیلی است که یونیسف برای کاهش نرخ 

مرگ و میر کودکان در سراسر جهان بر شمرده است. 
بر اس��اس این گزارش، نرخ مرگ و میر کودکانی که قبل از رسیدن به 
س��ن 5 سالگی جان خود را از دس��ت می دهند از سال 1990 تاکنون 
یک سوم کاهش یافته ولی این نرخ از حدی که کشورهای جهان توافق 

نموده اند )که تا سال 2015 کاهش دهند(، بسیار بیشتر است. 
گزارش یونیسف حاکی از آن است که نرخ مرگ و میر در کودکان زیر 
5 سال، در سال 2009 به 8/1 میلیون کودک در سال رسید که این نرخ 

در سال 1990 معادل 12/4 میلیون نفر بوده است.
گفتنی است: هدف های توسعه هزاره سوم سازمان ملل، شامل: کاهش 
دو سوم از نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از سال 1990 تا 2015 

است. 
گزارش اخیر یونیس��ف حاکی از آن است که نرخ مرگ و میر کودکان 
زیر 5 سال از هر 89 مورد به ازای یک هزار تولد در سال 1990 به 60 
مورد در ازای یک هزار تولد در س��ال 2009 رس��یده، که حاکی از دو 
س��وم کاهش است. یا به عبارتی نسبت به سال 1990، نرخ مرگ و میر 

کودکان 12 هزار نفر در روز کاهش یافته است. 
این گزارش می افزاید: با وجود این کاهش، فاجعه مرگ و میر کودکان 

ادام��ه دارد و ه��ر روز 22 هزار کودک زیر 5 س��ال در جه��ان جان می بازند و 
بیش از 70 درصد از این مرگ و میرها در نخس��تین س��ال تولد این نوزادان رخ 

می دهد.

ش��ایان ذکر است: رهبران جهان طی هفته آتی جهت بررسی هدف های توسعه 
هزاره س��وم )که ده سال پیش برای کاهش فقر و گرسنگی مورد توافق قرار داده 

بودند(، در دفتر مرکزی سازمان ملل واقع در نیویورک گردهم می آیند. 

بر اس��اس گ��زارش اخیر بان��ک جهان��ی: احتمال م��ی رود که یكی 
از هدف ه��ای اصل��ی ای��ن گردهمایی )که ب��ه نصف رس��اندن فقر 
جهانی تا س��ال 2015 اس��ت(، تحقق یابد ولی اقدام های الزم جهت 
دس��تیابی ب��ه هدف ه��ای کاهش گرس��نگی، س��وء تغذی��ه، افزایش 
برابری جنس��ی، دسترس��ی به امكان��ات بهداش��تی و درمانی، آموزش 
 و پ��رورش و کم��ک ب��ه م��ادران و نوزادان پیش��رفت قاب��ل توجهی 

نداشته است. 
گ��زارش یونیس��ف حاکی از آن اس��ت: م��رگ و میر کودکان بیش��تر 
در تع��داد خاص��ی از کش��ورها رخ می ده��د. بیش از نیم��ی از نرخ 
م��رگ و می��ر ک��ودکان زیر 5 س��ال جهان در هن��د، نیجری��ه، کنگو، 
پاکس��تان و چی��ن رخ داده اس��ت. باالترین نرخ م��رگ و میر کودکان 
نی��ز در آفریق��ای س��یاه رخ داده ک��ه در ای��ن منطق��ه از ه��ر 8 نوزاد 
متولد ش��ده، یک نوزاد قبل از رس��یدن به 5 س��الگی ج��ان خود را از 
 دس��ت می دهد. این ن��رخ 20 براب��ر منطقه های توس��عه یافته جهان 
است.جنوب آسیا در رتبه دوم بیشترین مرگ و میر کودکان قرار داشته 
و از هر 14 نوزاد متولد شده یک نوزاد در این منطقه قبل از رسیدن به 

سن 5 سالگی می میرد. 
گزارش یونیس��ف حاکی از آن اس��ت که کشورهایی در مبارزه با مرگ 
و میر ک��ودکان موفق بوده اند که نیازهای ابتدایی: بهداش��ت عمومی، 
خدمات تغذیه، واکسیناس��یون، تغذیه با ش��یر مادر، تكمیل نیاز کودک 
به ویتامین آ و فراهم نمودن آب آش��امیدنی س��الم را به س��رعت رفع 
نم��وده اند. از س��وی دیگ��ر، اقدام های مبارزه با اس��هال و ماالری��ا )که عامل 
 نیم��ی از مرگ و میر کودکان در صحرای آفریقاس��ت(، بس��یار ضعیف و اندک 

بوده است.

يونیسف خبر داد:

كاهش نرخ مرگ و مير كودكان در جهان

 رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان از کاهش 9 درصدی 
تصادف های فوتی در جاده های اس��تان در نیمه اول سال جاری خبر 

داد.
س��رهنگ »علی نیكبخت« با بیان این خبر گفت: با خوشبختی از ابتدای 
سال جاری تا کنون به لطف خدا و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 
از سوی رانندگان با کاهش بسیار خوب تصادف ها در جاده های استان 
رو به رو بودیم و در این خصوص فوت ش��دگان ناشی از تصادف ها 

نیز 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.
وی با بیان این که در مدت باقی مانده از تعطیالت تابس��تانی سفرهای 
زیادی از طریق جاده های مواصالتی اس��تان ص��ورت می گیرد اظهار 
داش��ت: در این زمینه مأموران پلیس راه استان در آماده باش کامل بوده 
و با تمام توان در ارائه تس��هیالت و خدمت رس��انی به مسافران اقدام 

خواهند نمود.
این مقام مس��ئول، گفت: پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
استفاده از گشت هوایی نیروی انتظامی تمام راه های استان را زیر نظر 
دارد و در صورت بروز هر گونه مشكل ترافیكی نیز به کمک رانندگان 

می شتابد.
س��رهنگ »نیكبخت« در پایان با آرزوی سالمتی و سفری خوش برای 
تمامی هموطنان خاطر نشان کرد: مسافران گرامی چنانچه با مشكلی در 
جاده ه��ا برخورد کردند طی تماس با ش��ماره تلفن 110 موضوع را به 
اطالع پلیس برسانند تا مأموران این پلیس به موقع به سر صحنه رسیده 

و با سرعت به موضوع رسیدگی کنند.

کش����ور مش����اوره  و  روانشناس����ی  نظ���ام  س���ازمان   رئی��س 
  گفت: کودکان؛ پرخاش��گری و عصبی بودن را در خانواده و از والدین 

می آموزند.
»غالمعلی افروز« در گفتگو با فارس افزود: توجه غیرعادی به رفتارهای 
ش��خصی و اجتماعی کودکان،  داش��تن انتظار فوق الع��اده از کودکان و 
نوجوان��ان و تحمیل فش��ارهای اجتماعی به آنها از دالیل حساس��یت 

کودکان است. 
وی اف��زود: حساس��یت بی اندازه ای که در بعض��ی افراد به خصوص 
جوانان و نوجوانان مشاهده می شود مانند: رنگ چشم و پوست، هرگز 

علمی و ژنتیكی نیست و مبنای محیطی و تربیتی دارد. 
وی گفت: در بیش��تر موردها، ریش��ه اصلی حساس��یت بچه ها نسبت 
به برخی مس��ائل را می توان در چگونگی نگ��رش و رفتار والدین آنها 

جستجو کرد. 
رئیس س��ازمان نظام روانشناس��ی و مش��اوره کش��ور اضاف��ه کرد: در 
خانواده هایی که یكی از والدین یا هر دو نفر؛ افرادی حساس و عصبی 
هس��تند، بچه های خانواده نیز به ش��دت از حال و رفتار آنها، سرمشق 
می گیرن��د. یا خانواده هایی که پ��در و مادر هر دو اف��رادی تنبیه گر و 

پرخاشگر هستند بچه های خانواده از آنها تأثیر می پذیرند. 
افروز گفت: در خانواده هایی که پدر و مادر هر دو پرخاش��گر هستند، 
بچه ه��ای خانواده از آنها متأثر  ش��ده و دچار مش��كالتی رفتاری مانند: 
کمرویی، اضطراب، عصبانیت، گوشه گیری و اختالل کالمی می شوند. 

معاون دادستان عمومي و انقالب تهران:
فرار از خانه و حمل مواد مخدر، بيشترين جرم دختران مجرم است

 مع���اون دادس���تان عمومی و انق��الب ته�ران 
گفت: فرار از خانه و حمل مواد مخدر بیش��ترین 
 جرم های صورت گرفته توس��ط دختران مجرم 

بوده است.
»مصطفی جمال امیدی« در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: تعداد جرم های صورت گرفته توس��ط 
دختران نسبت به پسران در سطح پایین تری قرار 
دارد و به طور تقریبی، دو تا س��ه درصد جرم ها 
توس��ط دخت��ران ص��ورت می گیرد و ای��ن آمار 
نشان دهنده این است که دختران به لحاظ فرهنگی 
یا خانوادگی به طوری تربیت شده اند که کمتر به 

طرف جرم می روند. 
وی در ادامه افزود: آمار جرم های ارتكابی دختران 

در سالیان اخیر نسبت به گذشته، رشد چندانی نكرده است و با کمترین زندانی و مجرم 
دختر رو به  رو هستیم. 

سرپرست دادسرای ویژه جرم های نوجوانان با بیان اینكه نسبت به سال های گذشته آمار 
ارتكاب جرم توسط دختران کمی بیشتر شده است، بیان کرد: البته ورودی پرونده ها به 
تنهایی نمی تواند میزان دقیق ارتكاب جرم های دختران را مشخص کند و تمام دستگاه ها 
باید به طور یكسان در زمینه آمارگیری در خصوص جرم های دختران مشارکت کنند 

تا بتوان به لحاظ فرهنگی میزان ارتكاب جرم های 
دختران را بیان کرد.

جمال امیدی، اظهار داشت: با توجه به ویژگی های 
خاص دختران بسیاری از جرم های خشن توسط 
آنها به ن��درت صورت می گیرد ول��ی به تازگی 
ارتكاب جرم هایی مانند: حمل مواد مخدر، اعمال 
نامشروع و فرار از خانه توسط دختران بیشتر شده 

است.
مع��اون دادس��تان عموم��ی و انقالب ته��ران با 
اش��اره به اینكه به طور معم��ول متهمان دختر از 
قش��ر ضعیف و کم بهره جامعه هس��تند، خاطر 
نش��ان کرد: ای��ن دختران ب��ه لح��اظ اقتصادی 
دارای مش��كل معیش��تی و ب��ه لح��اظ فرهنگ 
و تحصیالت در س��طح پایین ت��ری قرار دارن��د و اغلب از ش��هرهای دور مهاجرت 
کرده و به تهران آمده اند و برای تأمین یک س��رپناه مناس��ب با مشكل مواجه هستند و 
 اگر بتوان مش��كل های این دختران را حل کرد ش��اهد جرم های کمتری از سوی آنها 
خواهیم بود. جمال امیدی افزود: چگونگی ارتكاب جرم توس��ط دختران در شهرهای 
بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت است و به طور عمده در شهرهای بزرگ، جرم هایی 

پیچیده و تخصصی تر صورت می گیرد. 

انتصاب حضرتعالی را صمیمانه تبريك عرض می نمايیم. از خداوند متعال توفیق روزافزون 
شما را خواهانیم.

جناب آقاي حمیدرضا قرباني 
مدیر محترم روابط عمومي اداره كل كار و امور اجتماعي 

روابط عمومي روزنامه زاينده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
شهركرد

رواب��ط  اداره  گ��زارش  ب��ه   
عمومي کمیت��ه امداد امام خمیني )ره( 
اس��تان اصفهان، مردم خی��ر اندیش و 
نوعدوست اس��تان در روز همبستگي 
با مسلمانان س��یل زده پاکستان، مبلغ 
360 میلیون توم��ان کمک هاي نقدي 
و غیر نقدي خود را به پایگاه این نهاد 

در سطح استان تقدیم نمودند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت: کمک هاي جمع 
آوري شده ش��امل 324 میلیون تومان 
توم��ان  میلی��ون  نق��د و 35   وج��وه 

کمک هاي غیر نقدي است.

از ابتداي مهرماه در كاشان:
مرقد مفسران، پذيراي محافل قرآني 

خواهد بود
از اوایل مهرماه محفل هاي قرآني در 
جوار مرقد مفس��ران ق��رآن کریم در 
کاش��ان برگزار مي ش��ود. بنا به اعالم 
رواب��ط عموم��ي اداره  کل تبلیغ��ات 
اس��المي اس��تان اصفه��ان، مس��ئول 
تبلیغ��ات  اداره   الكری��م  دارالق��رآن 
اس��المي کاش��ان ط��ي گفتگوی��ي با 
برنام��ه  قرآن نب��ض زندگ��ي )رادیو 
ق��رآن(، اظه��ار داش��ت: از ابت��داي 
مهرم��اه محفل هاي قرآن��ي در جوار 
 مرقد مفس��ران قرآن کریم در کاش��ان 

برگزار مي شود. 
»س��یدعبدالرضا تولی��ت« همچنین اضافه کرد: این محفل ها در بقعه مفس��ران 
قرآن کریم همچون: مالمحسن فیض کاشاني و مالفتح اله کاشاني و نیز محتشم 

کاشاني برگزار خواهد شد.
به گزارش ایمنا، مس��ئول دارالقرآن الكریم اداره  تبلیغات اسالمي کاشان، هدف 
از برگزاري این محفل ها را آش��نایي بیش��تر نسل جوان با مفسران و تجلیل از 

مقام واالي آنان عنوان کرد.

رئیس كمیته امداد دهاقان خبر داد:
اشتغال به كار 170 مددجو

رئی��س کمیته امداد امام خمیني )ره( شهرس��تان دهاقان گفت: طي یک س��ال 
گذش��ته 170 نف��ر از مددجویان کمیته ام��داد امام خمیني )ره( شهرس��تان، با 

استفاده از تسهیالت اشتغالزایي مشغول به کار شدند. 
به گزارش فارس از دهاقان، »س��ید ابراهیم زارعي« در جمع مددجویان کمیته 
امداد امام خمیني )ره( شهرستان دهاقان، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمیني 
)ره( شهرس��تان دهاقان بیش از 3 هزار و 500 نفر مددجو را زیر پوشش خود 

قرار داده است. 
وي در ادامه با اش��اره به آمارهاي کس��ب ش��ده افزود: از این تعداد مددجوي 
 زیر پوش��ش، 10 درصد جمعیت زیر پوشش، نسبت به سرانه استاني دو برابر 

است. 
رئیس کمیته امداد امام خمیني )ره( شهرستان دهاقان تصریح کرد: بنابراین این 
اداره نیازمند کمک و یاري بیش��تر به منظور کمک به نیازمندان است. زارعي با 
اش��اره به فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایي مدرسه ها خاطرنشان کرد: شهرستان 
دهاق��ان بی��ش از 170 یتیم دارد، م��ردم باید کمک هاي خ��ود را از آنان دریغ 
 نكنند و در تهیه لوازم مدرس��ه به مانند فرزندانشان به یاري یتیمان و نیازمندان 

بشتابند. 
وي ب��ا بیان اینكه بیكاري و عدم اش��تغال از مهم ترین مش��كالت جوانان این 
منطق��ه اس��ت، اضافه کرد: تاکن��ون بالغ بر یک میلیارد تومان تس��هیالت، طي 
س��ال هاي 1388 ت��ا 1389 جهت اش��تغال 170 نفر از مددجویان شهرس��تان 

اختصاص داده شده است. 

مرمتگران از خانه عامري هاي كاشان 
رخت مي بندند

 نزدیک به بیس��ت درصد از عملیات 
مرم��ت خان��ه عامري ه��ا )یك��ي از 
بزرگترین خانه هاي تاریخي کاش��ان(، 
باقي مانده اس��ت. به گ��زارش موج، 
مجري پ��روژه عملی��ات مرمت خانه 
عامري ه��ا با اش��اره به هفت��اد درصد 
تخریب این خانه و بازسازي آن اظهار 
داش��ت: بیس��ت درصد باقي مانده از 
عملیات مرمت این خانه شامل بخش 
عظیم��ي از تأسیس��ات و مبلم��ان آن 

است.
»س��ید عل��ي اکبرحلي« با بی��ان اینكه 
س��فت کاري سه حیاط انجام ش��ده و ظریف کاري آن هنوز باقي مانده است، 

بیان داشت: خانه عامري ها داراي هفت باغ و حیاط تو در تو است.
وي با اش��اره به تثبیت آج��ر فرش بام خانه عامري ها با زایكوس��یل به منظور 
ضدآب و نفوذ ناپذیر شدن، گفت: هم اکنون تأسیسات و موتورخانه، در حال 

تكمیل براي بهره برداري است.
ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس، کاربري در نظر گرفته ش��ده براي خان��ه عامري ها 
 ب��ا 9 ه��زار مترمرب��ع عرص��ه و دوازده مترمرب��ع اعیان��ي، مرک��ز اقامت��ي و 

توریستي است.

شبکه جديد در محله قلعه سميرم
 

 ش��بكه فشار ضعیف محله قدیمي قلعه )کوي کهریز و شهیدان( سمیرم 
اصالح گردید. 

ب��اره ای��ن  در  س��میرم  شهرس��تان  ب��رق  مدی��ر  یوس��فان«   »مه��دي 
 مي گوید: براي اجراي این پروژه 400 میلیون ریال هزینه ش��ده و ش��بكه این 
محله به طور کامل با اجراي ش��بكه جدید به طول 2000 متر اصالح و ضعف 

ولتاژهاي موجود نیز بر طرف گردید. 
گفتني است: این محله یكي از محله هاي ورودي شهر سمیرم است.

 بهره برداري ازنخستين
 بيمارستان صحرايي؛ در منطقه 

عشايري بازفت 
استان  بیمارس��تان صحرایي  نخستین 
چهارمح��ال و بختی��اري در منطق��ه 
عش��ایري »بازفت« به به��ره برداري 

رسید.
به گزارش موج، رئیس دانشگاه علوم 
پزشكي استان چهارمحال و بختیاري، 
خدمات رساني به مردم محروم منطقه 
و س��نجش آمادگي نیروهاي امدادي 
و درمان��ي اس��تان در موقعی��ت هاي 
اضط��راري را از هدف ه��اي برپایي 
استان  بیمارس��تان صحرایي  نخستین 

در این منطقه اعالم کرد.
دکتر ایماني افزود: بیمارستان صحرایي 

استان، داراي 36 تخت بیمارستاني و قابل افزایش تا 50 تخت مي باشد.
ریكاوري، پرس��تاري، ICU، این بیمارس��تان با 600 متر مربع مساحت داراي 
بخش هایي نظیر: اتاق عمل، داروخانه و سه بخش بستري و CSR، رادیولوژي 

است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشكي استان گفت: براي خرید و تجهیز این بیمارستان، 
نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه شده است؛ این بیمارستان قابلیت جابه جایي 

دارد و مي توان آن را در هر نقطه اي برپا کرد.
منطق��ه »بازفت« ج��زو منطقه هاي عش��ایري و محروم اس��تان چهارمحال و 

بختیاري، و در 120 کیلومتري شهرکرد قرار دارد. 

 152 هزار نفر ساعت، آموزش 
فني و حرفه اي در كوهرنگ برگزار شد

سرپرست فرمانداري کوهرنگ گفت: 
بیش از 152 هزار نفر ساعت، آموزش 
فني و حرفه اي از ابتداي تابستان سال 
جاري در این شهرس��تان برگزار شده 
اس��ت. به گزارش فارس از شهرکرد، 
»داریوش رضایي« در حاش��یه بازدید 
تعدادي از کارگاه هاي آموزش��ي فني 
و حرفه اي در س��طح این شهرس��تان 
اظه��ار داش��ت: در ابتداي تابس��تان 
امس��ال بیش از 152 هزار نفرساعت، 
 آم��وزش در ای��ن شهرس��تان برگزار 

شده است. 
وي تع��داد دوره ه��اي آموزش��ي برگ��زار ش��ده را 52 دوره عن��وان ک��رد و 
 گف��ت: 770 نف��ر زن و م��رد در ای��ن دوره ه��اي آم��وزش تح��ت آموزش، 

قرار گرفتند. 
رضایي خاطرنش��ان کرد: براي برگزاري این دوره هاي آموزش��ي، بیش از 600 
میلیون ریال هزینه ش��ده اس��ت. سرپرس��ت فرمانداري کوهرنگ اضافه کرد: 
روس��تاها و منطقه هاي عش��ایري کوهرن��گ، مهم ترین پایگاه ه��اي برگزاري 

دوره هاي آموزشي این شهرستان است. 
وي عدم دسترس��ي کارآموزان به مرکز شهرس��تان را مهم ترین علت برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي در منطقه هاي عش��ایري و روستایي اعالم کرد و گفت: با 
توج��ه به نقش و اهمیت آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي در فراهم س��ازي 
زمینه ه��اي اش��تغال و بهره مندي از فرصت هاي آموزش��ي مناس��ب، فراگیري 
مهارت ه��اي فني و حرفه اي در منطقه هاي محروم و عش��ایري بیش از پیش 

الزم و ضروري است. 
 رضای��ي توس��عه آموزش ه��اي فن��ي و حرفه اي ب��ا رویكرد ایجاد ش��غل در 
منطقه هاي عش��ایري را از جمله هدف هاي برگزاري این دوره هاي آموزشي 
برش��مرد و افزود: کمک به ایجاد فرصت هاي ش��غلي جدید، انسجام بخشي به 
آموزش ها، گسترش فعالیت  فني و حرفه اي و احیاي مشاغل خانگي عشایري، 

از دیگر هدف هاي برگزاري این دوره هاي آموزشي است. 
سرپرس��ت فرمانداري کوهرنگ تصریح کرد: این برنامه در راس��تاي عملیاتي 
کردن سیاس��ت هاي راهبردي، مبتني بر گس��ترش عدالت آموزشي و توجه به 
اس��تعدادهاي متنوع جوانان عشایري و روس��تایي در منطقه هاي محروم اجرا 

شده است. 

فرماندار بروجن خبر داد:
 اجراي طرح آبياري تحت فشار 

در 1300 هکتار از زمين هاي كشاورزي
فرمان��دار بروج��ن از اج��راي طرح 
آبیاري تحت فشار در سطح یک هزار 
و 300 هكتار از زمین هاي کشاورزي 

این شهرستان خبر داد. 
ش��هرکرد،  از  ف��ارس  گ��زارش   ب��ه 
»فتاح کرمي« در جلس��ه کمیته آب و 
کشاورزي این شهرستان اظهار داشت: 
در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاري، 
بی��ش از یک ه��زار و 300 هكت��ار از 
زمین هاي کش��اورزي این شهرستان، 
 زی��ر پوش��ش آبی��اري تحت فش��ار 
قرار گرفتند. وي اف��زود: این طرح ها 

 در بخش ه��اي: گندم��ان، بلداجي و بخش مرکزي این شهرس��تان اجرا ش��ده 
است. 

کرم��ي ب��ا بی��ان اینك��ه تاکن��ون ب��راي اج��راي ای��ن طرح ه��ا بی��ش از 36 
میلی��ارد ری��ال هزین��ه ش��ده اس��ت، گف��ت: ای��ن در حال��ي اس��ت که 50 
 درص��د ای��ن می��زان اعتباره��ا، از مح��ل تس��هیالت بانك��ي تهی��ه و تأمین 

شده است. 
فرماندار بروجن تأکید کرد: مس��ئوالن باید ب��ه منظور توجیه و قانونمند کردن 
کش��اورزان و تس��هیل در قانون براي پرداخت تس��هیالت آبیاري تحت فشار، 

همت و تالش مضاعف داشته باشند. 
وي اج��راي طرح هاي آبیاري م��درن را موجب ذخیره س��ازي منابع آب هاي 
زیرزمیني و افزایش س��طح زیرکشت کش��اورزان دانست و خاطرنشان کرد: با 
اجراي این طرح ها، زمینه اش��تغال بیش از 150 نفر در این شهرستان در بخش 

کشاورزي فراهم شده است. 
کرمي افزود: باید از ش��یوه هاي نوین کش��اورزي به خوبي بهره ببریم و براي 
ارتقاي سطح کشاورزي شهرستان مي بایست کشاورزان را تقویت کنیم و نیاز 
است که کشاورزان با مطالعه علوم نوین، دانش خود را افزایش دهند تا سطح 

بهره وري زیاد شود. 
وي با اش��اره به کمبود منابع آب هاي زیرزمیني به دنبال بروز خشكس��الي هاي 
چند سال اخیر گفت: در چنین شرایطي اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار 

حیاتي است. 

 سهم اصفهاني ها در كمك به مردم 
پاكستان اعالم شد

اصفهان اصفهان

اعضای ش��ورای اس��المی شهر 
اصفه��ان همزمان با آغاز س��ال 
تحصیل��ی جدی��د، با بررس��ی 
مشكل ها و معضل های سیستم 
آم��وزش و پرورش ب��ر متوازن 
مدرسه های  کردن سطح علمی 

سطح شهر تأکید کردند. 
به گزارش ایمنا، رئیس ش��ورای 
در  اصفه��ان  ش��هر  اس��المی 
جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی 
ش��هراصفهان با اش��اره ب��ه این 
 ک��ه در س��ال تحصیل��ی جدید 
آموزش و پ��رورش به بحث ها 
و آموزه ه��ای قرآن��ی عنای��ت 
داش��ت،گفت:امید  خواهد  ویژه 
است توجه به آموزه های قرآنی 
در م��دارس عملی گ��ردد چرا 

که آموزش رش��د فضیلت ه��ای اخالقی و تزکیه 
دانش آموزان ب��ر پایه تعالیم اس��الم نقش مؤثری 
در کاهش آس��یب های جبران ناپذیر در اجتماع و 

خانواده خواهد داشت.
»عباس حاج رسولیها« با بیان اینكه نیمی ازجمعیت 
کش��ور درگیر آموزش هس��تند، اف��زود: برطرف 
کردن مشكالت آموزش و پرورش در گرو تحقق 
مدیریت واحد ش��هری است و عدم تحقق آن در 

واقع ظلم بزرگی برای این مجموعه خواهد بود.
وی تصری��ح کرد: توس��عه یكنواخ��ت فضاهای 
آموزش��ی و نیروهای فرهنگی ش��هر، در راستای 
ایج��اد عدالت در تمامی منطقه ها از مواردی بوده 

که تحقق آن بسیار ضروری است.
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هراصفهان با بیان این 
ک��ه اصفهان نیروه��ای فرهنگی توانمن��دی دارد، 
خاطرنش��ان کرد: با برنامه ریزی دقیق در س��طح 
منطق��ه، می توان اقدامات خوبی ب��رای رفاه حال 

دانش آموزان و معلمان انجام داد.
در  ــی  همگان ورزش  ــه  ب ــه  توج ــرورت   ض

مدرسه ها
 نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
داش��ت: الزم اس��ت فض��ا و امكانات ورزش��ی 
مدرس��ه ها تقویت شود چرا که کمبود آنها باعث 
عدم رشد ورزش همگانی از جمله ورزش بانوان 

در مدرسه ها شده است.
»س��ید کری��م داودی« توجه به مس��ائل فرهنگی 
و تفریح��ی دانش آموزان را ضروری دانس��ت و 
اف��زود: در جامعه کنونی ما فق��ر حرکتی به علت 
ماشینی بودن زندگی مردم بسیار زیاد است و فقط 
با ورزش همگانی می توان ورزش را در کش��ور و 

سطح جامعه رونق داد.
وی تصری��ح ک��رد: با مناس��ب س��ازی فضاهای 
آموزشی می توان برنامه ریزی دقیقی جهت کاهش 
سفرهای مهرماه و جلوگیری از ترافیک انجام داد.

نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه 
داد:با تحقق مدیریت واحد ش��هری و برنامه میان 
مدت مدیریت تعامل شهری می توان از همكاری 
ارگان های مربوط استفاده و بسیاری از مشكالت 

موجود در این زمینه را برطرف کرد.
فرهنگ سازی، بايد از مدرسه ها شروع شود 

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هراصفهان با بیان این که بیش از 100 مجموعه 
فرهنگس��را و کتابخانه در ش��هر اصفه��ان وجود 
دارد،گفت: با پتانسیل باالیی که شهر اصفهان دارد، 
می توان زمینه تفریح و ش��ادابی دانش آموزان را 

فراهم کرد.
»س��ردار کریم نصر اصفهانی« با اش��اره به این که 
فرهنگ سازی را از مدرسه ها شروع کنیم، افزود: 
به طور مثال آموزش شهروندی را می توان ازمهد 
کودک ه��ا آغاز و به ترتی��ب در کلیه مقطع های 

تحصیلی، آموزش داد.
وی ادام��ه داد: آموزش ه��ای ش��هروندی منجر 
به ش��ناخت زندگی  ف��ردی، اجتماعی، فرهنگی، 
مل��ی، دینی و مدنی در کش��ور می ش��ود و جزو 
اولین اصول مهارت هایی اس��ت که باید آموزش 

و پ��رورش و آم��وزش عالی به دان��ش آموزان و 
دانشجویان بیاموزد.

رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی اجتماعی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان نهادینه کردن اس��تفاده از 
دوچرخه ب��رای دانش آم��وزان را راهكاری برای 
کاهش ترافیک برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده 
از دوچرخ��ه، افزون بر کاه��ش ترافیک، موجب 
 ایجاد تحرک و نش��اط و در نتیجه س��المت برای 

دانش آموزان می شود.
ــی در محله ها  ــه های غیر انتفاع ايجاد مدرس

مشكل ساز است
عضو ش��ورای اس��المی ش��هراصفهان با بیان این 
که ایجاد مدرس��ه های غیرانتفاعی در کنار منازل 
مسكونی، مش��كالت بسیاری را برای اهالی محله 
ایج��اد می کن��د، گفت: این مدرس��ه ها عالوه بر 
ایجاد مزاحمت های صوتی، ترافیک غیر متعارفی 

به کوچه ها تحمیل می کند.
»غالمرضا ش��یران« اف��زود: آم��وزش و پرورش 
می تواند با همكاری و تعامل سازنده راهنمایی و 
رانندگی مشكل مدرسه های غیرانتفاعی را درکوتاه 

مدت برطرف کند.
وی ب��ا اش��اره به اینك��ه تعلیم و تربی��ت یكی از 
سخت ترین شغل هاست،گفت: اگر بخواهیم در 
میان اقشار اجتماع، سخت ترین شغل را نام ببریم، 
بدون شک، معلمی یكی از آنها خواهد بود چرا که 
این حرفه نقش مهمی در جامعه پذیری کودکان و 
نوجوانان ایفا می کند.ش��یران با اشاره به مشكالت 
این قشر زحمت کش افزود: گفته می شود معلمی 
ش��غل انبیا است، پس ضروری اس��ت که از ابعاد 

معنوی و مادی هم به آنها پرداخته شود. 
 وی ب��ه ارتب��اط تنگاتن��گ مدیری��ت ش��هری و 
آم��وزش و پ��رورش اش��اره کرد و گف��ت: ما در 
ش��رایطی قرار داریم که همه م��ردم با آموزش در 

ارتباط هستند. 
نهادينه كردن فرهنگ احترام، به نماد های ملی 

در مدرسه ها
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان بر لزوم آموزش 
صحی��ح و مهارت آموزی و نهادینه کردن فرهنگ 
احترام به نماد های ملی در مدرسه ها تأکید کرد و 
گفت: باید با اتخاذ راهكارهای الزم و برنامه ریزی 
صحیح این احس��اس در دانش آموزان القاء شود 
تا به پرچم و س��رود ملی نظام جمهوری اسالمی 
ایران احترام گزارده و با صالبت خاص آن را اجرا 

نمایند. 
نصر اصفهانی احترام و توجه به پرچم و سرود ملی 
را خواس��تار شده و گفت: پرچم کشور تنها تزئین 
و پارچه ای برای برگزاری مراس��م و نمایشگاهها 
نیست، بلكه نماد دینی و ملی ایران اسالمی است.  
وی ادامه داد: درهرکش��وری پرچم و س��رود ملی 
به عنوان نماد و س��مبل آن کش��ور ب��وده و توجه 
و احت��رام به آن از افتخارهای هر قومی به ش��مار 

می رود. 
ارتقای آموزش قرآن در مدرسه ها

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: 
استفاده از شیوه های نوین آموزشی با بهره  گیری از 

ابزارهای  و  مكانیزم های جدید 
ن��و، زمینه س��از ارتقای س��طح 
تدریس ق��رآن در مدرس��ه ها 

است
»س��ید ناصر رض��وی« با تأکید 
براینكه توجه ب��ه آموزش های 
قرآنی در مدرس��ه ها زمینه ساز 
تربیت نس��لی متعه��د به مبانی 
دین��ی و قرآن��ی خواهد ش��د، 
اف��زود: جامع��ه م��ا جامعه ای 
اس��المی اس��ت و دنیا می داند، 
ای��ران ب��ا تكیه بر مبان��ی قرآن 

انقالب کرد و متحول شد.
وی در بخ��ش دیگر س��خنان 
راه  از  یك��ی  گف��ت:  خ��ود 
 حل های پیشگیری از اعتیاد در 
مدرسه ها، یادگیری مهارت های 

زندگی در کنار آموزش های اعتیاد است.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ادامه داد: 
قرار دادن موضوع اعتیاد در س��ر فصل کتاب های 
درسی و ایجاد برنامه های مدرسه محور، در حوزه 

پیشگیری از اعتیاد می تواند موفق باشد.
ــگ  ــا فرهن ــوزان ب ــش آم ــردن دان ــنا ك  آش

شهر اصفهان 
رئیس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیس��ت 
شورای اس��المی شهر اصفهان با اش��اره به اینكه 
بایستی در کتاب های آموزشی درس های مربوط 
به هر شهر نیز گنجانده شود، گفت: الزم است که 
هر دانش آموزی با آثار تاریخی، فرهنگ شهر خود 

آشنایی داشته باشند.
»ابوالفضل قربانی« با بیان اینكه آموزش و پرورش 
مجموعه ای بزرگ است که همه مردم با آن درگیر 
هستند، افزود: بسیاری از مشكل ها و معضل های 
کنونی افراد، ریش��ه در دوران کودک��ی آنان دارد. 
بنابراین الزم است آموزش های فرهنگی تقویت 

شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینك��ه آم��وزش فرهنگی در 
کش��ور ضعیف اس��ت، تصریح کرد: متأسفانه در 
آموزش ه��ای ما ب��ه امور تربیتی توجهی نش��ده، 
در حال��ی ک��ه این امر بس��یار مهم ب��وده چرا که 
تأثیرپذیری نوجوانان از مدرسه ها بسیار بیشتر از 

خانواده است.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیس��ت 
ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به لزوم 
بازس��ازی فضاهای آموزش��ی و توجه به سیمای 
 ش��هری خاطرنش��ان کرد: می��زان جا ب��ه جایی 
دانش آموزان و فرهنگیان در سطح شهر باال است. 
بنابراین باید تدبیرهایی اندیش��یده ش��ود که منابع 

کشور، کمتر به هدر رود.
توجه ويژه به بحث های تفريحی دختران

عضو شورای اسالمی شهراصفهان با اشاره به لزوم 
توجه به نیازهای روانی دختران گفت: با توجه به 
محدودیت بانوان در استفاده از امكانات تفریحی، 
الزم است با تعامل آموزش و پرورش و شهرداری، 
فضاهای تفریحی برای دختران دانش آموز فراهم 
شود.»وحید فوالدگر« همچنین با اشاره به این که 
متوازن کردن سطح علمی مدرسه های سطح شهر 
ضروری است، افزود: استفاده از کتاب های کمک 
درسی در بین دانش آموزان بسیار زیاد شده است 
که باید در این خصوص چاره ای اندیشیده شود.

ــتم  ــی در سیس ــای هم انديش ــاد كانون ه ايج
آموزش 

»محمد محمدی« دیگر عضو ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان با اش��اره به این که برگزاری چنین 
جلسه هایی یک بار در سال کافی نیست، تصریح 
کرد: بایستی این جلسه ها هر ماه با موضوع های 
مختلف برگزار شود تا بتوان مشكل های آموزش 

را برطرف کرد.
وی ب��ا بیان این که اص��الح جامعه در گرو توجه 
به آموزش و پرورش اس��ت، اظهار داشت: ایجاد 
کانون های هم اندیش��ی جهت حل مشكل های 

آموزش و پرورش ضروری است.

ــالب ــبكه فاض ــي از ش ــالح بخش   اص
 خیابان صفه 

با تالش کارکنان آبفاي منطقه 2 ش��هر اصفهان، 
عملیات اصالح بخشي از شبكه فاضالب خیابان 

صفه، مقابل دادسراي نظامي پایان یافت.
 در ای��ن علمی��ات ک��ه با ه��دف پیش��گیري از 
پ��س زدگي فاضالب دو مرک��ز، نظامي و اداري 
منطق��ه به اجرا درآم��د، 40 متر لوله پلي اتیلن با 
قط��ر 250 میلیمتر به روش تونلي در مدت یک 

هفته اجرا شد.
ادامه اصالح شبكه فاضالب باند شرقي خیابان 

چهارباغ باال )مقابل ايستگاه مترو(
عملی��ات اصالح ش��بكه فاضالب باند ش��رقي 
خیابان چهارباغ باال، 40 درصد پیشرفت فیزیكي 

داشته است.
در این طرح 250 متر لوله پلي اتیلن با قطر 250 

میلیمت��ر در محل برخورد لول��ه فاضالب بتوني 
قدیمي با ایس��تگاه مترو اجرا مي شود. این طرح 

200 میلیون ریال هزینه در بر خواهد داشت.
آغاز اصالح شبكه فاضالب خیابان شريعتي

با اعتباري بال��غ بر یک میلیارد ری��ال، عملیات 
اصالح ش��بكه فاض��الب خیابان ش��ریعتي آغاز 

شد.
در ای��ن طرح 1300 متر لوله پل��ي اتیلن با قطر 
300 میلیمت��ر در حد فاصل چه��ار راه پلیس تا 
خیاب��ان چهار باغ باال به روش تونلي و در عمق 
چهار مت��ري زمین اج��را مي ش��ود. پیش بیني 
 ش��ده که بهره برداري از ش��بكه جدید فاضالب

 بهمن ماه امسال آغاز شود.
اصالح شبكه بن بست شجر در خیابان توحید

با تالش 24 س��اعته کارکنان واحد رس��یدگي به 
حوادث آبفاي منطقه 2، عملیات اصالح ش��بكه 
آبرساني بن بست ش��جر واقع درخیابان توحید 

پایان یافت.
در ای��ن عملیات 80 متر لوله پل��ي اتیلن با قطر 
110 میلیمت��ر اج��را و آبرس��اني ب��ه 30 واحد 
 مسكوني واقع شده در این بن بست از سر گرفته 

شد .

مس��ئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب 
الزمان از تجلیل 70 سرباز نمونه در آستانه هفته 

دفاع مقدس خبر داد. 
به گزارش ایمنا، مسئول روابط عمومی و تبلیغات 
سپاه صاحب الزمان با بیان این مطلب افزود: این 
برنامه که به همت س��ربازان وظیفه تدارک دیده 

شده بود، برترین های سربازان در امور خدمتی، 
مس��ابقه هاي فرهنگی، قرآنی و ورزشی را مورد 
تقدیر و تجلیل قرار داد. س��رهنگ عباسی اعالم 
کرد: در حاش��یه این برنام��ه، همچنین از 10 نفر 
از هم��كاران مرتبط با نیروه��ای وظیفه تقدیر و 

تجلیل به عمل آمد.

در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان تأكید شد:

متوازن كردن سطح علمي مدرسه هاي سطح شهر

چند خبر كوتاه از آبفاي اصفهان

سرهنگ عباسی:
از 70 سرباز نمونه؛ در اصفهان تجليل شد 

دهاقان

كاشان

كاشان

سمیرم
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مدیرکل دفتر حمل  و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه  
با سازمان، برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت ناوگان عمومی 
ج��اده ای پس از هدفمندی یارانه ها، گفت: پس از اجرای این قانون، قیمت 
بلیت بخش حمل  و نقل عمومی جاده ای به طور متوسط 20 الی 22 درصد 

افزایش خواهد یافت.
 به گ��زارش فارس موضوع افزایش اس��تفاده مس��افران از ناوگان عمومی 
حمل و نقل جاده ای پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها امری بدیهی 
اس��ت. به طور حتم با افزایش قیمت سوخت و به دنبال آن بر هزینه  بودن 
استفاده از حمل و نقل شخصی، ترافیک جاده ها به دلیل کاهش استفاده از 
این نوع وسایل نقلیه، کاهش می یابد و حمل و نقل شخصی جای خود را به 

حمل و نقل عمومی می دهد. 
در این میان، حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای که هم اکنون نیز بیشترین 
تعداد مس��افران کشور را در مقایسه با انواع حمل و نقل جا  به  جا می کند، 
پس از هدفمند سازی یارانه ها با استقبال کنندگان زیادی مواجه خواهد بود 
و باید میزان خدمات این نوع حمل و نقل مسافر، متناسب با میزان افزایش 
قیمت های بلیت، افزایش یابد. اما میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس و دیگر 
وسایل حمل و نقل عمومی جاده ای نظیر: مینی بوس و سواری کرایه، پس از 

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوعی بود که ما را بر آن داشت تا به سراغ مدیرکل 
دفتر حمل و نقل مس��افر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان یكی از 
اصلی ترین مراجع پاسخگو درباره حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای برویم و از 
وی هر چند کوتاه درباره میزان و نحوه افزایش قیمت بلیت انواع وسایل حمل و نقل 

عمومی جاده ای، پس از هدفمندی یارانه ها جویا شویم. 
»داریوش باقرجوان« همانند نام خانوادگی خود، یكی از مدیران جوان و البته خوش 

فكر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. 
ــا در آينده نزديك اجرا  ــازی يارانه ه همان طور كه می دانید قانون هدفمند س
خواهد شد و آزاد شدن قیمت سوخت، مردم را به سمت استفاده بیشتر از حمل 
و نقل عمومی سوق می دهد؛ با توجه به عملكرد ناوگان فعال موجود در كشور، 
میزان افزايش استفاده و استقبال از حمل و نقل عمومی جاده ای را پس از اجرای 

اين قانون، چگونه ارزيابی می كنید؟ 
در حال حاضر ناوگان اتوبوسی و سواری کرایه کشور ناوگانی مناسب، مطلوب و قابل 
توجهی است و آرامش و راحتی مسافر در سفر با این ناوگان به طور کامل نمود دارد. 
اما به طور حتم پس از هدفمند سازی یارانه ها، مردم بیشتر به سمت ناوگان حمل و نقل 
عمومی جاده ای روی خواهند آورد. قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز بر این امر تأکید 
دارد یعنی باید حمل و نقل عمومی ارزان، ترویج پیدا کند و حمل و نقل شخصی هم 
پرهزینه باشد، تا هر فردی قصد استفاده از حمل و نقل شخصی را داشت هزینه های 
آن را نیز متحمل شود. به طور حتم با توجه به شرایط مذکور، توسعه زیرساخت ها، 
نحوه ارائه خدمات و مدیریت بر خدمات در حمل و نقل عمومی جاده ای، پس از 
هدفمندسازی یارانه ها به گونه ای خواهد بود که این حمل و نقل وضعیت مناسب تری 

نسبت به قبل را تجربه خواهد کرد. 
ــافر، ادعای  ــركت های حمل و نقل جاده ای مس ــیاری از ش در حال حاضر بس
ــب  ــرون به صرفه نبودن فعالیت ها و عدم تناس ــن بودن قیمت بلیت، مق پايی
 هزينه ها و درآمد ها را دارند، میزان كنونی قیمت بلیت مینی بوس را در سیستم 

حمل و نقل عمومی جاده ای كشور، چگونه ارزيابی می كنید؟ 
در بخش ناوگان مینی بوسی قیمت  بلیت بسیار ناچیز است؛ حمل و نقل مینی بوسی 
بیشتر در مسافت های درون استانی استفاده می شود و به دلیل پایین بودن قیمت ها، 
رانندگان مینی بوس ها قادر به نوسازی ناوگان نیستند؛ البته تا پایان سال جاری دو هزار 
و 500 دستگاه مینی بوس نوسازی خواهد شد و میانگین سنی ناوگان مینی بوسی به 

20 سال کاهش می یابد. 
میزان كنونی قیمت بلیت سواری كرايه را در سیستم حمل و نقل عمومی جاده ای 

كشور چگونه ارزيابی می كنید؟ 
نرخ بلیت سواری کرایه کنترل شده است؛ البته نرخ سواری های کرایه توافقی است 
و توسط شرکت های حمل و نقل و مسافران ارزیابی و توافق بین دو طرف حاصل 
می ش��ود.  همه ساله مش��اهده می شود تعداد مس��افران بخش حمل و نقل سواری 
 کرایه افزایش پیدا می کند که این نش��ان از رغبت و تمایل برای اس��تفاده از این نوع 

حمل و نقل دارد. 
ارزيابی شما از میزان كنونی قیمت بلیت اتوبوس در سیستم حمل و نقل عمومی 

جاده ای چیست؟ 
در ناوگان اتوبوس عادی، از سال 1382 قیمت تكلیفی 44 ریال برای هر نفر _ کیلومتر، 
در حال اجرا است که این مورد موجب شده است سطح خدمات در این نوع ناوگان 
نس��بت به دیگر وسایل نقلیه عمومی جاده ای پایین تر باشد؛ هرچه قیمت بلیت در 
ناوگان پایین تر و تكلیفی باشد، سطح خدمات نیز کاهش می یابد؛ البته منظور از ناوگان 
عادی،  ناوگان دارای عمر باالی 10 سال است،  هر اتوبوسی که سن آن از 10 سال عبور 

کند، نرخ بلیت آن همانند ناوگان عادی محاسبه می شود.
 در کل ب��ه ازای می��زان تقاضا، عرضه انجام می ش��ود؛ اتوبوس های ویژه مش��مول 
نرخ گذاری بلیت نیستند، بلكه میزان قیمت بلیت آنها توافقی و تابع شرایط رقابتی 

است. 
در حال حاضر میزان قیمت بلیت اتوبوس های عادی و مینی بوس ها بنا به گفته 
خودتان پايین است، قبل از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها برنامه ای برای 

افزايش قیمت بلیت داريد؟ 
 هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم؛ طبق هدف گذاری س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای تا زمانی که ناگزیر نباشیم قیمت ها را افزایش نمی دهیم و فقط 
در حالتی که ناگزیر از ایجاد تغییر باش��یم، با بررس��ی دقیق جوانب کار، بر اساس 
نشست های مشترک تغییرهایی به عمل خواهد آمد. برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفته تا مشخص شود که نحوه افزایش قیمت بلیت پس از هدفمندی یارانه ها به چه 
طریق اجرایی شود؛ در این باره مدل های گوناگون افزایش قیمت بلیت ناوگان بررسی 
ش��ده است تا تغییری منطقی و اصولی پس از اجرای هدفمند ی یارانه ها در بخش 

قیمت جا  به  جایی در حمل و نقل عمومی جاده ای صورت گیرد. 
ــازمان راهداری و حمل و نقل  ــده س در برنامه ريزی ها و مطالعه های انجام ش

ــا رقم و درصدی برای میزان افزايش قیمت بلیت ناوگان  جاده ای، آي
ــازی  ــدن قانون آزادس ــل عمومی جاده ای، پس از پیاده ش حمل و نق

قیمت ها مشخص شده است؟ 
هنوز میزان افزایش قیمت ها بیان نش��ده اما طبق نظریه های مختلفی که از 
س��وی مسئوالن مطرح شده اس��ت می توان گفت که پس از اجرای قانون 
هدفمند سازی یارانه ها به طور متوسط حدود 20 الی 22 درصد افزایش قیمت 

بلیت را در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای تجربه خواهیم کرد. 
به نظر شما میزان افزايش قیمت بلیت اتوبوس به حدی نخواهد بود كه 
موجب شود مردم عادی و دهك های پايین جامعه توانايی استفاده از اين 

نوع حمل و نقل را نداشته باشند؟ 
مردم هیچ نگرانی افزایش قیمت بلیت ناوگان عمومی جاده ای به خود راه 
ندهند؛ حمل و نقل عمومی ج��اده ای در حال حاضر حمل و نقل ارزان و 
 مناسبی است و به طور حتم پس از هدفمند سازی یارانه ها، افزایش قیمت 
به گونه ای نخواهد بود که مانع از استفاده مردم شود؛ با توجه به این که بخش 
خصوصی در این سیس��تم حمل و نقل، سرمایه گذاری عظیمی انجام داده 
است، این افزایش قیمت ها و تغییر نرخ بلیت به گونه ای نخواهد بود که تعداد 
مسافران نسبت به میزان کنونی کاهش یابد و یا مسافران به راحتی نتوانند از آن 
استفاده کنند.ارائه خدمات مناسب، با کیفیت و ارزان، از مزایای بی بدیل سیستم حمل 
و نقل عمومی جاده ای است؛ مردم مطمئن باشند حمل و نقل عمومی جاده ای پس از 

اجرای هدفمند سازی نسبت به حمل و نقل شخصی ارزان تر و بهتر است. 
درباره چگونگی بررسی میزان افزايش قیمت بلیت و زمان اجرای آن پس از 

هدفمند سازی يارانه ها نیز توضیح هايی ارائه دهید. 
در این باره تفاهم نامه ای با »سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان« در 
حال انعقاد است مبنی بر اینكه این سازمان همكاری کند تا قیمت های مربوط با حمل 
یا مؤلفه های تأثیر گذار بر حمل و نقل عمومی، تغییرهای چندانی نداشته باشد به ازای 
این مورد هم بدان دلیل که سرمایه گذار حمل و نقل عمومی جاده ای، بخش غیردولتی 
است و دولت تأثیری بر این بخش ندارد، بخش غیردولتی یا حمل و نقل عمومی تعهد 
داده است که افزایش و نوسان های چشمگیری در قیمت بلیت پس از هدفمندسازی 
ایجاد نشود البته به شرط اینكه مؤلفه های تأثیر گذار بر حمل و نقل نظیر قطعه های 
فنی وس��یله نقلیه، روغن، الس��تیک و از این قبیل افزایش قیمت نداشته باشند زیرا 
اگر موردهای مذکور به صورت تصاعدی دچار افزایش قیمت ش��وند، به دنبال آن 
افزایش قیمت بلیت ناوگان نیز قابل پیش بینی نیس��ت. در راستای همین تغییرهای 
نامحسوسی که ممكن است در قیمت کاالهای مرتبط با وسایل حمل و نقل عمومی 
جاده ای پس از پیاده شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها اتفاق بیفتد، سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در حال انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان اس��ت تا این سازمان از هر دو طرف حمایت کند بدین ترتیب که 
مؤلفه های تأثیر گذار بر قیمت خدمات حمل پس از هدفمندسازی دچار افزایش قیمت 
نامتناسب نشوند و از آن طرف هم ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای موظف شده 

است در بخش قیمت های حمل، تعدیل های الزم را انجام دهد. 
به نظر شما تحريم ورود برخی قطعه های فنی وسايل نقلیه سنگین جاده ای به 
ايران، تأثیری در افزايش قیمت مؤلفه های تأثیرگذار بر حمل و نقل و به دنبال 

آن افزايش قیمت بلیت خواهد داشت؟ 
در سیستم حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر، تمامی ناوگان فعال، تولید داخل هستند 
بنابراین تحریم تأثیر چندانی در افزایش قیمت قطعه های فنی ناوگان حمل و نقل 
عمومی جاده ای ندارد ؛ همچنین هم اکنون برخی از کارخانه های سازنده داخلی در 
حال بومی سازی کامل تولید قطعه های فنی وسایل نقلیه عمومی جاده ای نظیر اتوبوس 

و مینی بوس هستند تا قطعه های مناسب در داخل کشور تولید شود. 

اقتصاد امروز

فروش زمين هاي ملي و دولتي ممنوعافزایش 22 درصدي قیمت بلیت اتوبوس، پس از هدفمندسازي یارانه ها
 ب��ه گ��زارش مدیریت امور اراضي س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان 
اصفهان، با تصویب قانون افزایش بهره وري بخش کش��اورزي و منابع طبیعي، 
 توس��ط مجلس محترم ش��وراي اس��المي، ف��روش زمین هاي مل��ي و دولتي 

ممنوع شد. 
با توصیب این قانون، انتقال قطعي مالكیت دولت در واگذاري زمین هاي ملي، 
دولت��ي و موات به متقاضیاني ک��ه از تاریخ ابالغ این قانون )89/5/26( به بعد، 
شروع به تشكیل پرونده درخواست زمین مي نمایند ممنوع بوده و قانون هاي 

مغایر با این قانون، لغو مي گردد.
الزم به توضیح اس��ت: صدور س��ند مالیكت اعیاني احداثي پیش بیني شده در 
طرح مصوب و پس از اجرا کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون 
اص��الح ماده 33 اصالحي قانون حفاظ��ت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 
 کشور، مصوب 86/4/9 مجمع تشخیص مصلحت بالمانع بوده و بهره برداري از 
 زمین هاي مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداري و یا حق انتفاع و در قالب طرح 

مصوب، مجاز است.

سید مجید عاملیان:
گروه هاي آموزشي، باالترين مرجعيت 

علمي معلمان به شمار مي روند
به گزارش اداره روابط عمومي آموزش 
و پرورش: جلسه مشترک گروه هاي 
 آموزشي متوسطه و راهنمایي، نظري، 
فن��ي و حرفه اي و کاردانش اس��تان 
اصفهان به منظ��ور تبیین برنامه ها و 
فعالیت ه��اي گروه هاي آموزش��ي 
متوسطه استان با حضور سید »مجید 
عاملیان« مدیرکل، پورحسیني معاون 
آم��وزش متوس��طه در س��الن مرکز 

تحقیقات معلمان برگزار شد.
 در ای��ن جلس��ه ابتدا س��ید مجیدعاملیان مدی��رکل آموزش و پرورش اس��تان 
گروه هاي آموزش��ي را باالتری��ن مرجعیت علمي معلمان برش��مرد و آنان را 

بازوان قدرتمند آموزش و پرورش قلمداد نمود.
وي در ادامه بر برنامه ریزي مناسب به منظور ارتقاي سطح کیفي آموزش استان 

اصفهان تأکید کرد. 
اهمی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  کل  اداره  متوس��طه  آم��وزش  مع��اون  ادام��ه  در 
 کارگ��روه ه��اي آموزش��ي بر توجه بیش��تر ب��ه تولی��د محت��واي الكترونیكي 
 نی��ز تأکید کرد.وي از گروه هاي آموزش��ي خواس��ت: در بازدید از ناحیه ها و 
منطقه هاي اس��تان بازخوردهاي مناس��ب خود را به موقع به اداره هاي مربوطه 

ارسال نمایند تا اقدام هاي مؤثرتري انجام گیرد. 
وي در بخش دیگري از س��خنان خود »حجت ال��ه مهرابي« را به عنوان رئیس 
گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزش��ي متوس��طه به حاضران معرفي و اظهار 
امیدواري نمود: با حضور ایش��ان برنامه ها و فعالیت هاي گروه هاي آموزشي 

با قوت بیشتري ادامه یابد.
 در ادام��ه جلس��ه مدی��ران اجرای��ي گروه ه��اي آموزش��ي متوس��طه نظري، 
فني و حرفه اي و کاردانش، گزارش فعالیت هاي انجام شده در سال تحصیلي 

89-88 را به جلسه ارائه نمودند.

اشاره

تحديد حدود اختصاصي
5/189 شماره: 5568 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف جوب باال و قاسم شماره 
پالک 822 فرعي از 17 اصلي واقع در مزرعه ماره بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام 
عباسعلي آراني بیدهندي در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد 
اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 
صبح روز 89/8/16 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین 
و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 345                                                             شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

5/190 شماره: 5567 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف 16 ني شماره پالک 148 
فرعي از 15 اصلي واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام عباسعلي آراني بیدهندي در 
جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/16 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 344                                                               شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

5/191 شماره: 5566 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف پاپل شماره پالک 805 فرعي از 17 
اصلي واقع در مزرعه ماره بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام عباسعلي آراني بیدهندي در 
جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/16 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 343                                                              شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحديد حدود اختصاصی 
5/246 شماره: 5771 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر شش قفیزی باغ میر شماره 
پالک 1221 فرعی از 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم معصومه 
محمدی طامه در جریان ثبت میباشد و بعلت اشتباه در شماره فرعی ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 
صبح روز 1389/8/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین 
و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 364                                                            شادمان-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

 
آگهی مزايده مال غیر منقول

 6/255 براساس پرونده اجرائی کالسه 19/2251/ق/88 تمامت ششدانگ یكبابخانه به پالک ثبتی شماره 
2/9546 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 222 متر مربع مورد ثبت صفحه178  دفتر 
329 با حدود اربعه ذیل: شماالً به طول هفت متر و سی و پنج سانتیمتر در و دیواریست به خیابان 12متری 
شرقاً به طول 30/30 در و دیواریست به پالک 2/3667 جنوباً به طول 7/40 متر دیواریست به زمین شماره 
2/3668 غرباً به طول 30 متر دیواریست اشتراکی به خانه شماره 2/9545 حقوق ارتفاقی ندارد به نام مرتضی 
قنبریان ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 82/9/18 � 1792 دفتر 145 شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانک سپه شعبه انقالب شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانكار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس 
تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. 
ملک مورد بازدید دارای عرصه به مساحت 222 مترمربع و اعیانی یک طبقه به انضمام زیرزمین انباری و اتاق 
در سرپله جمیعاً به مساحت حدود 195مترمربع با ساخت دیوارهای آجری و ستون فلزی در وسط و سقف 
تیرچه بلوک و بدنه داخلی با اندود گچ سفید و کف فرش موزائیک و درب و پنجره بیرونی فلزی و دربهای 
داخلی چوبی و نمای بیرونی آجرکاری با بند کشی و کف فرش حیاط موزائیک بوده آشپزخانه اوپن با کابینت 
فلزی و حمام و سرویس بهداشتی با بدنه کاشی وکف سرامیک می باشد. دارای اشتراکات آب و برق و گاز 

می باشد به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال)750/000/000( ریال ارزیابی گردیده است در جلسه مزایده که 
از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 89/7/26 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكیل می گردد. 
از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از 
آن جلسه مزایده تشكیل میگردد. مزایده از مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال )750/000/000( ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشكیل جلسه 
از مورد مزایده به آدرس: شهرضا خیابان پاسداران فرعی 36 پالک 26 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است 
که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات و عوارض شهرداری و 
بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 

میباشد این آگهی یكنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 89/6/28 چاپ و منتشر می شود.
میر محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تحديد حدود اختصاصي
6/269 شماره:  8290 چون آقاي احسان باقري خواني فرزند مرحوم محمد و غیره در اجراي مقررات ماده 
147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالكیت نسبت به قطعه ملک محصور واقع در محدوده پالک 
209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان را نموده و رأي شماره 
4489-88/11/11 هیئت حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت 
نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 209 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 
قانون مزبور تحدید حدود پالک شماره 12283 مفروز شده از 209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاي احسان باقري خواني فرزند محمد و غیره در روز دوشنبه 
مورخه 1389/7/19 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با 
تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالكین 
و مجاورین اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور یابند. اعتراضات مالكین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایستي توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 193                                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

 تحديد حدود اختصاصي
6/270 شماره:  8291 چون آقاي احسان باقري خواني فرزند مرحوم محمد و غیره در اجراي مقررات ماده 
147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالكیت نسبت به قطعه زمین مفروز واقع در محدوده پالک 
209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان را نموده و رأي شماره 
4487-88/11/11 هیئت حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت 
نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 209 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 
قانون مزبور تحدید حدود پالک شماره 12282 مفروز شده از 209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاي احسان باقري خواني فرزند محمد و غیره در روز یک 
شنبه مورخه 1389/7/18 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهي به کلیه 
مالكین و مجاورین اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالكین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایستي توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 193                                               فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

تحديد حدود اختصاصي
6/271 شماره:  8289 چون آقاي احسان باقري خواني فرزند مرحوم محمد و غیره در اجراي مقررات ماده 
147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالكیت نسبت به قطعه ملک محصور واقع در محدوده پالک 
209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان را نموده و رأي شماره 
4491-88/11/11 هیئت حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت 
نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 209 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 
قانون مزبور تحدید حدود پالک شماره 12284 مفروز شده از 209 واقع در کوي محال اردستان یک اصلي 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاي احسان باقري خواني فرزند محمد و غیره در روز شنبه 
مورخه 1389/7/17 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با 
تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالكین 
و مجاورین اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور یابند. اعتراضات مالكین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایستي توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي صورت پذیرد.
م الف/ 193                                              فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

 احضار
6/291 چون آقاي بهادر ادیبي به وکالت از آقاي محسن زادافشار شكایتي علیه آقاي حسن معیني )شرکت 
معین تجارت( مبني بر اتهام خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881456 این دادسرا ثبت 
وقت رسیدگي براي یكماه پس از انتشار آگهي تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد لذا حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي دروقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8260                                                  مدیر دفتر شعبه 2 دادسراي عمومي وانقالب اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/292 کالسه پرونده: 8909980350300454، وقت رسیدگي: 89/8/5- ساعت 10 صبح، خواهان: تعاوني 
اعتبار ثامن االئمه )ع(، خواندگان: 1- علي سواري فرزند حیدرعلي 2- مرتضي قلي رضائي فرزند علي، 
خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهاان و دستور دادگاه 
و  بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8255                                                    مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
 

ابالغ 
6/295 آگهي ابالغ تجدیدنظرخواهي به مصطفي پاکنژاد فرزند رضا نظر به اینكه شرکت مهندسین مشاور 
شاخص سازان نقش جهان نسبت به دادنامه شماره 8909970350900033 مورخ 89/1/18 تجدیدنظرخواهي 
نموده است به دلیل نامشخص بودن آدرس تجدیدنظرخوانده آقاي مصطفي پاکنژاد درخواست ابالغ بوسیله 
نشر آگهي شده است که مراتب براي یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي 
گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود به دلیل اعتراض به رأي صادره چنانچه پاسخي دارید ظرف مهلت 
10 روز ضمن مراجعه به شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان و اخذ نسخ ثاني دادخواست و ضمائم، 

پاسخ خود را به این دادگاه اعالم نمایید.
م الف/ 8250                                                     مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
 

ابالغ رأي
6/296 شماره دادنامه: 8909970354700481، شماره پرونده: 8909980365800027، شماره بایگاني شعبه: 
890125، شاکي: خانم الهام ساالري به نشاني ملک شهر خ مطهري م فردوسي پ 7، متهم:  آقاي داود رمضاني 
به نشاني مجهول المكان، اتهام: ترک انفاق، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص شكایت خانم الهام ساالري فرزند اصغر بطرفیت شوهرش آقاي داود رمضاني دایر بر ترک نفقه 
شاکیه و فرزندش موضوع کیفرخواست 89/1/29 دادگاه با توجه به محتویات پرونده مفادکیفرخواست- عدم 
حضور مشتكي عنه در دادسرا و دادگاه و احضار وي از طریق نشر آگهي- بزه انتسابي محرز و مستنداً به ماده 
642 قانون مجازات اسالمي )تعزیرات( حكم به محكومیت وي به تحمل چهارماه حبس تعزیري صادر و 

اعالم مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي باشد.
م الف/ 8271                                                       پیروزي- دادرس شعبه 121 دادگاه جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/318 کالسه پرونده: 56/89، شماره دادنامه: 448-89/5/26. مرجع رسیدگي: شعبه 29 شوراي حل اختالف 
اصفهان،  خواهان: منیژه استیالئي نشاني: شهرک ولیعصر- خ بخشي- خ راغب اصفهاني- کوي دوم- پالک 
E185، خوانده: ناصر ایرانمنش، نشاني: مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست منیژه استیالئي به طرفیت ناصر ایرانمنش بخواسته مطالبه مبلغ 32/500/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 637938-89/1/25 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه 
با توجه به دادخواست تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار 
کافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تكذیبي به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازي نیز حكایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكایت مي کند علي هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ سي و دو میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سي هزار ریال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
89/1/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي 

گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه خواهد بود.
قاضي شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/322 کالسه پرونده: 853-880882 ح/ 19، وقت رسیدگي: 89/7/28 ساعت 9/5 صبح، خواهان: آیه 
بندرکرد فرزند خسرو به آدرس بهارستان- خ فرهنگ- مجتمع آسان بلوک A2 واحد 231، خوانده: علي 
نخست لطفي فرزند علي، مجهول المكان، خواسته: تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش )طالق( به 
لحاظ عسر و حرج وارده به استناد ماده 1129 و 1130 آ.م و ترک منزل، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي 
عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 19 دادگاه حقوقي اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین 
شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8478                                                     مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
مزايده

6/323 اجراي احكام شعبه 20 دادگاه خانواده اصفهان در خصوص پرونده کالسه 513/88 اجرایي ح/ 20 
در نظر دارد روز سه شنبه مورخه 89/7/13 ساعت 8 الي 9 صبح جلسه مزایده اي برگزار نماید پرونده لها 
مژگان علي بابایي فرزند احمد با وکالت آقاي محمدرضا قنادنیا به نشاني اصفهان شمس آبادي خ پارس 
مجتمع مریم طبقه سوم شماره 24 دفتر وکالت علیه آقاي ایرج علي عسگري فرزند محمد به نشاني قشم 
رمكان طبقه فوقاني بانک ملي ایران موضوع مزایده عبارتست از فروش 13/085 حبه مشاع از 4/5 دانگ پالک 
ثبتي به شماره 18/73 بخش 14 ثبتي اصفهان مالكیت خوانده مي باشد با میزان محكوم به شامل چهل مثقال 
صیرفي طال و مبلغ 159/388/750ریال بابت وجوه نقد، هزینه دادرسي، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسي 
و حق الدرج مي باشد که حسب استعالم از اتحادیه صنف طال و جواهر چهل مثقال صیرفي طال را به مبلغ 
58/708/000 اعالم نموده است که این مبلغ به مبلغ 159/388/750 ریال اضافه مي گردد و جمع هر دو به 
مبلغ 218/096/750 ریال بابت اصل خواسته مي باشد و مبلغ 8/165/625 ریال بابت حق االجراي دولتي 
در حق دولت موضوع مزایده طبق نظریه کارشناس به آدرس رهنان خیابان هاشمي نژاد کوي شاهد، کوچه 
شهید شریفي، پالک ثبتي به شماره 16635-81898 شامل منزل مسكوني دو طبقه همكف و  اول و زیرزمین 
انباري است که داراي 344/06 مترمربع عرصه و حدود 448 مترمربع اعیاني با دیوارهاي آجري با سقف آهن 
و آجر بدنه ها گچ و رنگ- دربهاي چوبي پنجره هاي پایین فلزي شیشه خور و طبقه باال آلومینیوم شیشه 
خور حمام و سرویس و آشپزخانه کاشي و سرامیک حیاط با کف موزاییک و بدنه  آجرنما- نماي کوچه 
آجرنما و داراي آب و برق و گاز و فاضالب است که با توجه به موقعیت منطقه و متراژ عرصه اعیان کل 
ارزش ششدانگ به مبلغ 1/200/000/000 ریال ارزیابي گردیده است حسب گزارش کالنتري مربوطه محل 
در تصرف خانم مژگان علي بابایي فرزند احمد مي باشد ضمنا مالكیت خوانده چهار و نیم دانگ مي باشد 
که بمبلغ 899/999/9999 ریال محاسبه میگردد. مزایده در دادگستري اصفهان واقع در خیابان شهید نیكبخت 
ساختمان دادگستري کل اصفهان طبقه دوم اتاق 248 دفتر شعبه بیستم دادگاه خانواده برگزار میگردد شایان 
ذکر است طالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگي با این اجرا نسبت به بازدید محل 
اقدام نمایند و برنده فرد یا افرادي مي باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناسي 

را نقدا به همراه داشته باشند.
م الف/ 8475                                      صفدریان- مدیر اجراي احكام شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان 

مزايده
6/324 شعبه نهم اجراي احكام کیفري در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کالسه 890763 ش 9 در 
اجراي دستور ضبط وثیقه، وثیقه گذار خانم مهري آرام به نشاني اصفهان پروین- بوستان دوم- پ 18 مبني 
بر فروش پالک ثبتي 15190/13533 بخش 5 به نشاني اتوبان پروین- خیابان عسگریه دوم- خیابان سپیده 
کاشاني- کوي بوستان دوم- پالک 18 به شرح کارشناسي ذیل که مصون از تعرض طرفین باقي مانده و اکنون 
حسب گزارش کالنتري در تصرف مهري آرام مي باشد در روز شنبه مورخ 1389/7/3 از ساعت 10 تا 11 
صبح در محل این اجرا )اتاق 030 طبقه همكف دادگستري شهید نیكبخت( برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 
روز قبل از جلسه به نشاني فوق قادر به بازدید از ملک خواهند بود. تا با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي و 

نقل و انتقال برعهده خریدار است.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس

پالک مذکور منزل قدیمي ساز شامل طبقه همكف و زیرزمین مي باشد که داراي 210 مترمربع عرصه و حدود 
240 مترمربع اعیاني با دیوارهاي آجري سقف آهن و آجر- پنجره ها فلزي شیشه خور- دربها چوبي- بدنه ها 
اندود گچ و رنگ- نماي حیاط و کوچه آجري و داراي آب و برق و گاز و فاضالب مي باشد. لذا با توجه به 
موقعیت منطقه، متراژ عرصه و اعیان، نوع و قدمت ساخت نوع کاربري اشتراکات و با توجه به کلیه عوامل مؤثر 
در قضیه ارزش ششدانگ پالک مسكوني مذکور جمعًا  برابر با مبلغ 1/800/000/000 ریال برآورد مي گردد.
م الف/ 8474                                             خضري- مدیر دفتر شعبه 9 اجراي احكام کیفري اصفهان
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گل صد تومانی که در زبان عرب، به گل »عود الصلیب« 
معروف می باشد. یكی از گلهای ماندنی بسیار زیبا است. 

این گل دارای گونه های زیادی می باشد مانند:
ــی: س��اقه های آن چوبی و  ــد تومانی درخت  گل ص
گل هایش پهن می باش��د. رش��د این گونه، کم است 
و زودتر از س��ه تا چهار س��ال پس از پیوند کردن، گل 
نمی دهد. از این گونه در حدود 20 نوع مختلف با گل 
های: صورتی، قرمز، قرمز مسی، قرمز گوشتی و سفید 
به دس��ت آمده  که در باغ ها کاشته می شود. گل صد 
تومانی درختی احتیاج به خاک قوی دارد، گل هایش در 

آخر اردیبهشت و یا خرداد ماه باز می شود.
برای زیاد کردن این گل شاخه های آن را روی پایه صد 
تومانی علفی، پیوند اسكنه می کنند. پایه پیوند شده را 
باید مدتی زیر شاسی یا زیر حباب شیشه ای محفوظ از 

تابش مستقیم آفتاب نگهداری کرد.
ــی P. sinensis: گونه ماندنی  گل صد تومانی چین
و دارای ریشه های تكمه ای با بوته انبوه و کرپه به قد 
و پهنای 70 تا 80 سانتیمتر می باشد. روی هر بوته این 
گونه، سه و به طور نادر چهار گل خوشبو باز می شود. 
گل ها در قس��م اصلی، کم پ��ر و در گونه هایی که به 
دست آمده و تعداد آن افزون از 220 گونه مختلف است 
پُرپر با رنگ های متنوع: قرمز، صورتی، گوشتی و بنفش 

که در بعضی از گونه ها گل های آن دو رنگ است.
گل صد تومانی تريومف پاريس: گلبرگ های اطراف، 

سفید و میان آن زرد می باشد.
ــتانلی: میان گلبرگ ها صورتی و  گل صد تومانی س

اطرافش سفید است.
گل صد تومانی مادام فورتادو: میان گلبرگ ها قرمز 

جگری و دورش صورتی تند است.
ــاهی: گل های آن به ش��كل و  ــی ش ــد تومان گل ص
اندازه های مختلف است. در بعضی دوره، گل ها خیلی 
په��ن و در برخی کوت��اه و تنک و میانه گل اغلب زرد 

طالیی است.
گل صد تومانی اوفیسینالیس: این قسم به زیبایی قسم 

چینی نیست، ولی بیشتر کاشته می شود.
این گل گیاهی بومی است و از رنگ های: پُرپَر، صورتی، 

سفید، سرخ جگری به دست آورده اند.
گل صد تومانی برگ كوچك: قس��م دیگری از این 
گیاه، با برگ های بریده بریده و گل های به رنگ سرخ 

جگری می باشد.
در باغهای گیاه شناس��ی، گونه های دیگری از این گل 

مانند:
گل صد تومانی ويتمانیانا: با گلهای زرد روشن.

گل صد تومانی پارادوكسا: با برگ های سبز مایل به 
کبود و گل های قرمز تیره یا قرمز روشن دیده می شود. 
گیاه گل صد تومانی علفی دارای خاصیت روس��تایی 
کامل و بیشتر به وسیله تقسیم پاجوش های ریشه در 
 پائیز یا آخر اسفند آن را زیاد می کنند. ولی باید در نظر 
داشت: تقسیم ریش��ه گل صد تومانی، زودتر از 3 یا 4 
س��ال یک مرتبه نباید صورت گیرد واال بوته هایی که 
زودتر جابه جا ش��وند هیچ وقت گل نخواهند داد. این 
گیاه چون انبوه و کرپه است برای کاشتن روی چمنزارها 
و باغ ها بسیار مناسب و زیباست. خاک مناسب برای 

گل صد تومانی زمین های رسی شنی می باشد.
تكثیر: برای زیاد کردن گل صد تومانی درختی و علفی، 
همانگونه که در هر مورد جداگانه توضیح داده شد عمل 

می کنند .

هوا کم کم، گرم می ش��ود، شاید دوست داشته باشید 
غذایی متفاوت با غذاهای گرم زمستان را تجربه کنید، 

این آش پیشنهاد خوبی است.
مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:

ماست ترش )محلی(:  500 گرم
يخ:  به میزان الزم

سبزی:  به میزان الزم
برنج:  100 گرم

سیر رنده شده: 2 حبه
نمك و فلفل:  به میزان الزم

)تره، جعفری، ترخون، گشنیز، برگ چغندر(
ــه: برن��ج را که ح��دود 3 س��اعت خیس  ــرز تهی  ط
کرده اید، به همراه سبزی و نمک و فلفل و 1 لیتر آب، 
روی ح��رارت قرار دهید تا به طور کامل پخته ش��ود. 
س��پس وقتی برنج به حالت شیر برنج در آمد، سیر را 
در آش رن��ده کرده و ش��عله را خام��وش کنید تا آش 
س��رد ش��ود. آش را در یخچال نگه داری نمایید و هر 
 زم��ان که میل داش��تید یک مالق��ه از آن را با 2 مالقه 
ماست ترش، ترکیب نموده، یخ خرد شده را داخل آن 

بریزید و میل کنید.

گل صد توماني
Paeonia 

آیا می دانی��د مطالعه کردن 
درکن��ار ک��ودکان پی��ش از 
دبستان، می تواند در آینده، 
آنها را به سمت مدارج عالی 
هدایت کن��د؟ مطالعه ها و 
می دهد  نش��ان  بررسی ها 
هنگام��ی که پدره��ا زمانی 
را به مطالعه کن��ار فرزندان 
اختصاص می دهند، کودکان 
به مقطع های باالتر تحصیلی 
می رسند و لذت بیشتری از 

مدرسه می برند.
چه كتاب هايی را مطالعه 
كنیم؟ زمانی که می خواهید 
همراه ب��ا فرزندتان مطالعه 
کنید، موردهایی را که مورد 
عالق��ه هر دوی شماس��ت 
ب��رای مطالعه انتخاب کنید، 
البته کودکان کتاب هایی را 
که ش��ما انتخاب می کنید، 
ترجی��ح می دهن��د. ش��ما 
داس��تان های  می توانی��د 
واقعی، از ش��خصیت های 

مش��هور،مكان ها، چگونگ��ی و کارکرد اش��یا یا از 
افس��انه ها انتخاب کنید. مهم این اس��ت که شما به 
مطالعه عالقه مند باش��ید. ب��رای دریافت ایده های 
بیشتر برای مطالعه، وقت خود را یا در اتاق کودکان یا 
درکتابخانه بگذرانید. اگر هر روز نمی توانید در کنار 
فرزندتان مطالعه داشته باشید، سعی کنید یک برنامه 
ریزی اصولی داشته باشید و با تماس تلفنی، مطالعه 
آن روز را انجام دهید هر چند فرزندتان دوست دارد 
شما را از نزدیک ببیند و زمان خود را با شما بگذراند. 
بنابراین شما الگوی رفتاری فرزندتان خواهید بود و 
روش��ی را که شما می آموزید او حفظ می کند. اگر 
شما مطالعه را دوست ندارید، می توانید فعالیت های 
دیگری در خانه داشته باشید می توانید با احساس های 
قوی فرزندتان را برای ادامه دستاوردهای تحصیلی 
اش تش��ویق کنید. می توانید برنامه های دیگری را 
به طور روزانه با کودکتان انجام دهید: داس��تان هایی 
درباره زمان جوانی خودت��ان برای او تعریف کنید، 
با کودکتان اشعارس��اده وترانه ها را بلند بخوانید، با 
توجه به شرایط محیطی، ترانه های عامیانه و محلی 
بخوانید، درباره روزی که گذرانده است با کودکتان 
گفتگو کنید، خالقیت های ظریف دیگری هم هست 
مانن��د: یافتن و تمرین کردن با لغت های تازه که به 
پیشرفت مهارت های مطالعه بسیار کمک می کند. 
ب��ه غیر از کتابهای عكس دار یا هنری، عكس هایی 
را پی��دا کنید و درباره آنها با کودکتان صحبت کنید. 
بازی هایی بیافرینی��د که در آنها از موردهایی چون: 
حروف، کلمه ها یا حل مس��ائل استفاده می شود. از 

زبانتان استفاده کنید و راحت صحبت کنید.
نوشتن فرزندتان را جدی بگیريد

می دانید نوش��تن چقدر در زندگ��ی فرزندتان مهم 
اس��ت، اگر می خواهید فرزندتان در مدرسه موفق 
باش��د، از تجرب��ه های��ش لذت بب��رد و بر خودش 
متكی باشد، نوش��تن او را جدی بگیرید. نوشتن در 
هر مرحله ای برای فرزند ش��ما مه��م خواهد بود. 
از زم��ان پایان دوران نوجوانی تا عبور از دانش��گاه 
بیش��تر ما درگیر نوش��تن هستیم، لیس��ت هایی از 
جزییات��ی که در ذهن داریم می س��ازیم، در نهایت 
یادداش��ت ها و آثاری س��اختاری می نویسیم. افراد 
 حرفه ای و کارمندان مطالبی ش��بیه به این موردها را
 می نویس��ند: نامه ه��ای اداری، تحقیق های مفید، 
فروختن گزارش ها، نوشتن سخنرانی ها و مقاالت 
علمی. بیشتر کارمندان موردهایی از نوشتن را بر اساس 
شغلشان انجام می دهند نوشتن ما را به اندیشیدن به 
دلیل های فكرها و احس��اس ها، سازماندهی کردن 
آنها و استفاده از تجربه هایمان در کاربرد کلمه ها وا 
می دارد. بیشتر ما چه اآلن و چه بعدها مطالبی از این 
دست را می نویسیم. مانند: یادداشتهای تشكر و نامه 
هایی به دوستانمان. نوشتن به بیان افكار و احساس 
های��ی که نمی توان با صحبت بیانش��ان کرد کمک 
می کند. باور داشته باشید که شما به عنوان یک پدر 
یا مادر می توانید یک تفاوت  بزرگ بسازید. نوشتن 
چیزی بیش از گذاش��تن کلمه ها ب��ر روی صفحه 
کاغذ است و مرحله نهایی در فرآیند نوشتن، مرحله 
پیچیده ای اس��ت که »هدف« از آن شروع می شود. 
یك��ی از اولین مفهوم های ارتباط برقرار کردن برای 

کودک عبارت است از:
 ترسیم كردن؛ از کودکتان بخواهید یک چیز کلی 
را رس��م کند. کودکتان را به کش��یدن، کشف کردن 
و سوژه یابی تش��ویق کنید. موردهایی را که او باید 

بكش��د، پیدا کنید و به او معرفی کنید. از او با توجه 
به چیزی که کش��یده اس��ت س��ئوال هایی بپرسید. 
برای مثال: پس��رک چه کاری را انجام می دهد؟ آیا 
این خانه شبیه خانه ماست؟ می توانی در مورد این 
ش��كل ها یک قصه بسازی؟ می توانی در مورد این 
شكل ها، یک داستان برای من تعریف کنی؟ بیشتر 
کودکان الگو بردارانی قوی هستند که در طول زمان 
و با وارد ش��دن به مدرسه شكل می گیرند. درطول 
زمان، کودکان به روش��نی صحبت می کنند، بیشتر 
حروف الفبا را س��ازماندهی می کنند و ممكن است 
سعی کنند بنویسند. آنها به الفبا عالقه نشان می دهند 
و سئواالتی درباره آن دارند؛ کودک شما درباره اشیا 
حرف می زند، می کش��د و ممكن است سعی کند 
بنویس��د. رعایت موردهایی ک��ه در ادامه می آید به 

نوشتن کودک کمک  می کند.
شفاف انديشیدن: گاهی وقت ها کودک نیاز به نو 
کردن حافظه اش درباره حوادث گذشته دارد تا بتواند 

درباره آنها بنویسد.
ــان كافی: کودکان ممكن است داستان هایی در   زم
سرشان داشته باشند اما آنها به  زمانی احتیاج دارند که 
به طور کلی روی اثرشان فكر کنند و آن را بنویسند. 
دوره های کالس های مدرس��ه، کافی نیس��تند. به 
کودکان اجازه دهید تا فكر کنند و کمک کنید تا زمان 
کافی برای فكر کردن به موضوع نوش��تن یا تمرین 

داشته باشند.
ــدن: خوان��دن می توان��د انگیزه ای باش��د تا  خوان
 ی��ک ک��ودک درباره خان��واده یا زندگی ک��ردن در 
مدرسه اش بنویسد. اگر کودک شما کتاب هایش را 

خوب بخواند، نویسنده موفق تری خواهد بود.
ــوم دار: ی��ک ک��ودک احتیاج  ــك تكلیف مفه ي
به دانس��تنی های عمیق ت��ر، برای نوش��تن دارد نه 
تكلیف های مصنوعی مانند: رونویسی کردن. شما 
می توانید پیشنهادهایی را برای انجام دادن تكلیف ها 

در قسمت های جدا با موضوع های بهتر پیدا کنید.
ــودن: در هی��چ زم��ان و مكانی، اگر  ــه مند ب عالق
موضوعی برای نوش��تن یا گفتن ندارد، او را مجبور 
به نوش��تن نكنید. فقط سعی کنید به او بگویید دلیل 
هایی برای نوشتن در دنیا وجود دارد که برخی از آنها 
این موردها را شامل می شود: فرستادن پیام، نگهداری 
و ضبط کردن یادداش��ت ها و خاطره ها، بیان کردن 

احساس ها، دادن اطالعات درباره واقعیت ها.
بازنگری: کودکان به بازنگری تجربه هایشان احتیاج 
دارند، مانند: دیدن آنچه که آنها شفاف تر می توانند 

انجام دهند.
 مكان مناسب: برای مكان نوشتن برنامه ریزی کنید. 
برای کودک مهم است که مكان مناسبی برای نوشتن 
داش��ته باشد یک میز تحریر یا میزی با داشتن سطح 
متحرک، به طوری که بتوانند سطح آن را تنظیم کند و 

روی سطحی صاف و با روشنایی مناسب بنویسد.
ــتن مواد: بیش از حد نیاز کاغذ آماده کنید، چه  داش
خط دار و چ��ه بی خط وچیزهای دیگری که برای 
نوشتن الزم است، مانند: قلم، خودکار رنگی و مداد 
شمعی. کودک ش��ما در موقع نوشتن، ممكن است 
چنین عكس العمل هایی را نشان دهد مانند: تیز کردن 
مداد، خواستن کاغذهای آماده، مكث کردن و تمرکز 
کردن روی هجای یک کلمه یا حتی ممكن اس��ت 
دوست داشته باشد نقاش��ی بكشد، یا ممكن است 

زمانی برای مطالعه از شما بخواهد.
ــخگويی: به ایده های کودکت��ان در بیان کردن  پاس
احس��اس و افكارش به طور شفاهی یا کتبی پاسخ 

دهید. برای کودکتان روشن 
کنید که مشتاق کارکردهای 
صحیح نوش��تن هستید که 
شامل: احساس و ایده های 
اوس��ت. صحبت های شما 
باید این مفهوم را به کودک 
القا کنند که: »چه بنویسد« نه 

آنكه »چطور بنویسد«.
ک��ه  هنگام��ی  ــح:  تصحی
کودک ش��ما فقط ایده ها را 
می گوید زمان مناسبی برای 
پردازش اثرش نیست، برای 
غلط گیری ه��ای کوچک، 
مرحل��ه ای را اختص��اص 
ی��ک  کار  هرگ��ز  دهی��د. 
کودک را باز نویس��ی نكنید 
و برای او روی نوش��ته اش 
یادداشت  آن  پردازش  برای 
نگذارید. اگر به نوش��ته ای 
برخوردید که زمان فعل ها 
را رعایت نك��رده، در مورد 
کل اثری که کودکتان نوشته 
است پاسخ دهید و دوستانه 
احساستان را ابراز کنید. قسمت های مهم اثر، بخش 
هایی است که خوب نوشته شده اند. آنها را برجسته 
کنید. به کودکتان پیشنهادهای مثبت بدهید و نكات 
خوبی درباره نوش��ته کودکتان بگویید. به فرض آیا 
این مورد به نظرت صحیح می آید؟ شرح و توصیف 
اس��ت؟ اندیشه است؟ جالب اس��ت؟ این مورد چه 
چی��زی را انتقال می دهد؟ ش��اید گاهی وقت ها از 

تغییرهایی که در اثرش می دهید لذت نیز ببرد.
واقعیت ها: کودکان به نوشتن از واقعیت ها احتیاج 
دارند. برای کودک بس��یار مهم اس��ت که یک نامه 
واقعی بنویس��د. چیزی مثل نوش��تن یادداشتی یک 
سطری برای روی کارت تبریک. کودک را به نوشتن 

از حادثه ها و دوستانش تشویق کنید.
يادداشت برداری: کودکان را به یادداشت برداشتن 
در مسافرت ها یا مواقع دیگر تشویق کنید و بخواهید 
آنچه را که می بیند س��عی کند، شرح دهد. مواردی 
شامل: قدم زدن در طبیعت، قایق سواری، مسافرت یا 
حتی مواردی که از خود ارائه می دهند، موضوع های 

مناسبی برای یادداشت برداری است.
يورش فكری: بیش از حد معمول با کودکتان درباره 
مدیری��ت کردن مطالبش صحبت کنید.کودکان را به 
نوشتن درباره چیزهایی که در خارج از مدرسه اتفاق 
می افتد یا درباره افرادی که او دوس��ت دارد یا ندارد 

تشویق به نوشتن کنید.
ــا: اگر کودکت��ان می خواهد ب��ا مجله ها  ــه ه مجل
مش��ورت کند، مطالب��ی را که می خواهد بفرس��تد 
بخوانی��د و با کودکتان به خص��وص درباره ایده ها 
گفتگ��و کنید. کودک را به نگه��داری از مجله ها و 

روزنامه ها تشویق کنید.
ــتفاده كنید: بازی ه��ا و پازل هایی  از بازی ها اس
وجود دارند که کمک می کنن��د تا دایره لغت های 
کودک افزایش یابد و کودک بیشتر به صحبت کردن 
و نوش��تن ادامه دهد. به خاطر داشته باشید: ساختن 
یک لغت، س��اختن اعتم��اد به نفس اس��ت. فلش 
کارت ها بس��یار مناسب هس��تند و آنها را به آسانی 

می توان در خانه تهیه کرد.
ــت بدهید: بیش��تر کودکان دوست  ــنهاد لیس پیش
دارند لیست هایی بسازند. این عمل را تشویق کنید. 
لیس��ت هایی را برای تمرین های خوب بسازید و 
 به کودکتان برای س��ازماندهی بیشتر کمک کنید. در 
نام��ه هایی ک��ه به کودکت��ان می دهید، یادداش��ت 
های��ی برای برنامه های روزانه ب��ه آنها بدهید مانند 
یادداشت های خرید یا یاداشت هایی برای فروشنده. 
این مسأله به کودکان کمک می کند تا با اولین دست 

نوشته های مهم، مفید و واقعی آشنا شوند.
رونويسی: اگر کودکی آوازهای مخصوصی را دوست 
دارد، آموختن کلمه ها را به وسیله نوشتن همین آواز 
و ش��عر به او بیاموزید. شعر را چندین بار روی نوار 
ضبط کنید یا با کلمه های کوچک آواز، هر از گاهی 
ب��ازی کنید. همچنی��ن کودکان را تش��ویق کنید که 
شعرهای مورد عالقه شان را بنویسند و سئوال هایي 
از بازی ها و کتاب هایی که می خواند طرح کنید. در 
نهایت اینكه پیشنهاد های دوستانه موفقی را به بچه ها 
بدهید تا آنها با چش��می دنیا را تماشا کنند و با یک 
 نگاه کلی به نوشتن فكر کنند و مطالبشان را بنویسند. 
ک��ودکان باید آماده نوش��تن بوده ک��ه از اولین روز 
مدرس��ه، آمادگی آموختن و نوشتن را داشته باشند. 
مدرسه نباید پاسخگوی تاریخی والدین باشد؛ نقش 

والدین باید حفظ شود.

نقش پدران در پیشرفت مطالعه فرزندان
گلخندجاده خاكی

پیشبند

فعاليت گسترده سايت هاي رواج دهنده شيطان پرستي در ايران

جوان و خانواده

آش يخ )آذربايجان(

در حال��ی که هر روز مس��ئوالن فرهنگی، 
انتظامی، مذهب��ی و... در مورد خطر رواج 
شیطان پرستی در جامعه هشدار می دهند، 
در کمال حیرت، دسترس��ی به اصلی ترین 
سایت های رواج دهنده این طرز تفكر در 
ایران آزاد اس��ت. به گزارش فارس: درحال 
حاض��ر س��ایت های اینترنتی، ب��ه عنوان 
مهمترین مرجع برای رواج شیطان پرستی 
در داخل کش��ور مطرح هستند، به طوری 
که از همین کانال این جریان ها توانس��تند 
با نف��وذ در برخ��ی از آهنگ ه��ای آگهی 
بازرگانی، و تیتراژ برخی فیلم ها و سریال ها 
و نیز صحنه آرای��ی برنامه های تلویزیون، 
آیین ها و ملودی های خ��ود را رواج دهند. 

چندی پی��ش کارشناس��ان فرهنگ��ی و مذهبی با 
اش��اره به پوش��ش ها و مدل های جدید مد برخی 
 از دختران و پس��ران از گسترش فعالیت گروه های 
ش��یطان پرس��تی ابراز نگرانی کردند این در حالی 

 است که سایت های اصلی و پر بازدید که مربوط به 
ش��یطان پرس��تان هس��تند، همچنان آزادانه دور از 
چشمان تیزبین مسئوالن فیلترینگ کشور، به فعالیت 
خود ادامه می دهند. با وجود شناسایی کامل بسیاری 
از این س��ایت ها که در رنكینگ الكس��ا، مخاطب 

باالی��ی ه��م دارند به جهت خ��ودداری از 
اش��اعه این طرز تفك��ر و طبق ردیف 3بند 
»و« ماده 21 قان��ون جرم های رایانه ای، از 
نوشتن لینک کامل این پایگاه ها معذوریم.  
مسئوالن با این عنوان که این سایت ها بیشتر 
به زبان انگلیسی هستند، شاید کوتاهی در 
برخورد با این سایت ها را توجیه نمایند اما 
نباید فراموش کرد که بسیاری از سایت ها 
از جمله س��ی ان ان و بی بی سی انگلیسی 
و... هم انگلیسی هس��تند اما با این وجود، 

فیلتر شده اند! 
ب��ر اس��اس نتیجه ه��ای ی��ک پژوهش، 
اکن��ون بیش از 70 فرقه شیطان پرس��تی در 
کش��ور فعال هس��تند و ای��ن جریان های 
ضد فرهنگی در س��ایه غفلت مسئوالن، به سرعت 
در قال��ب ش��بكه های زیرزمین��ی در برخ��ی از 
 شهرستان ها و مرکز استان ها و همچنین تهران ریشه 

دوانیده اند.

چند راه ساده  برای از بین بردن عادت به تماشای زیاد 
تلویزیون در کودکان:

کارشناس��ان چند راه کمكی برای کودکانی که وقت 
زیادی را در جلوی تلویزیون می گذرانند پیش��نهاد 

می کنند.
عادت تماشا كردن: اجازه دادن به کودک برای این 
که در دام تلویزیون گرفتار شود آسان است، ابتدا به 
او اجازه می دهید که هنگام بازگشت از مدرسه با یک 
کارتون خس��تگی خود را در کند. سپس به او اجازه 
می دهید در حالی که شام را آماده می کنید به تماشای 
تلویزیون ادامه دهد. کودکان امریكایی به  طور متوسط 
4 ساعت در روز، تلویزیون تماشا می کنند. در حالی 
که پزش��كان توصیه می نمایند که کودکان حداکثر 2 

ساعت در روز، 
تلویزیون تماشا 
تلویزیون  کنند. 
زی��ادی  اث��ر 
روی بچه ه��ای 
ی  س��ه ا ر مد
تفری��ح  و  دارد 
تالش��ی  بدون 
را ک��ه مش��تاق 
هس��تند،  آن 
فراهم  برایشان 
سن  تا  می کند. 
کودکان  مدرسه 
ب��ه  می توانن��د 

روی آن چه که تماشا می کنند کنترل داشته باشند و 
به وسیله تلویزیون درباره جهان یاد بگیرند، اما الزم و 
ضروری است که والدین، هم بر محتوا و هم بر میزان 

تماشای تلویزیون کودکانشان نظارت داشته باشند.
علت اين است: کودکان در سال های اولیه دبستان، 
توانایی نظم بخشیدن به عادت تماشا کردن خود را 
ندارند و کودکی که همیشه تلویزیون تماشا می کند 
شانس ورزش کردن، اجتماعی شدن، مطالعه و بازی 
کردن را از دس��ت می دهد. مطالعه های زیاد، نشان 
داده است: کودکان خردسالی که خیلی زیاد تلویزیون 
تماشا می کنند با تكلیف های مدرسه در کشمكش 
هس��تند و احتمال این که رفتار پرخاشگرایانه داشته 
باش��ند، بیشتر است و نس��بت به بچه هایی که زیاد 
تلویزیون تماش��ا نمی کنند، بیش��تر اضافه وزن پیدا 
می کنند. آیا می خواهید عادت تلویزیون تماشا کردن 

کودک خود را کنترل کنید؟
راهكارهای كنترل تماشای تلويزيون در كودكان

کاره��ای روزانه خود را یادداش��ت کنید: تحقیق ها 
 نش��ان داده اس��ت که بزرگس��االن در روز بیش از 
4 ساعت و نیم تلویزیون تماشا می کنند. بنابراین این 
احتمال وجود دارد که کودک شما تنها کسی نیست 
که در خانه ش��ما تلویزیون تماشا می کند. آگاهی از 
زمان تماشای تلویزیون همه )شامل خودتان(، می تواند 
شوک آور باشد. آیا تلویزیون شما در حالی که کارهای 
منزل را انجام می  دهید روشن است؟ آیا همسر شما 
به محض این که به خانه می رسد کنترل تلویزیون را 
برمی دارد؟ آیا در حال شام خوردن تلویزیون تماشا 
می کنی��د؟ )84 درص��د از خانواده ها حداقل بعضی 
وقت ها این کار را انجام می دهند( بنابراین زمان آن 
رس��یده که به خاطر کودکتان عادت های تلویزیون 

تماشا کردن خود را تغییر دهید.
ــون «: تلویزیون یک  ــازی» پنهان كردن تلويزي ب
تفریح راحت و وسوس��ه کننده است. اما اگر کودک 
شما آن را نبیند، این طور نیست. یک روکش به روی 
دستگاه تلویزیون خود بكش��ید یا مثل» الرن مک« 
 امتحان کنید. او برای کم کردن تماشای تلویزیون دختر 
)6 ساله اش( تلویزیون را داخل قفسه ای می گذاشت 
ک��ه در تعطیالت آخر هفته آن را ب��از می کرد. مک 
می گوید: در طول هفته هیچ کس دلش برای تلویزیون 

تنگ نمی شود، چون به آن توجهی نداریم.
ــاداش دهید: یک  ــدن و مطالعه كردن پ به خوان
کودک به طور متوسط، چهار برابر ساعت هایی را که 
صرف مطالعه می کند، به تماشای تلویزیون می پردازد. 
یک  است  بهتر 
بین  معاوض��ه 
کردن  مطالع��ه 
تماش��ای  و 
انجام  تلویزیون 

 دهیم.
ــا  ب ــد  بگذاري
خود  ــتم  سیس
شما، تلويزيون 

تماشا كنند: 
برید«  »ون��دی 
پس�����ر  ب��ه 
  )هفت ساله اش(
» الك������س«، 
کوپن های 15 دقیقه ای برای تماشای تلویزیون می دهد 
که هر روز آن را برای دیدن تلویزیون نقد می کند. او 
بلیت های جایزه را با انجام دادن کار اضافی به دست 
می آورد که می تواند آن ه��ا را هر روز خرج کرده یا 
اینك��ه برای دیدن یک فیل��م در آخر هفته پس انداز 

کند.
ــام دادن پیدا كنید: برای  كار بهتری را برای انج
»کارولی��ن« این بهتری��ن راه حل ب��رای جدا کردن 
فرزندانش از تلویزیون بود. او آن ها را به یک باشگاه 
ورزش��ی برد و هر دو پسر به یک تیم فوتبال ملحق 
شدند و با همكالسی های خود قرارهای بازی بیشتری 
می گذاشتند. به زودی عادت تلویزیون تماشا کردن 
آن ها از بین رفته بود، پسرها آن  قدر تفریح داشتند و 
چیزهای جدید را امتحان می کردند که نمی توانستند به 

کارتون ها فكر کنند.
يك شب خانوادگی بدون تلويزيون را بگذرانید: 
اگر ش��ب ها را با هم بگذرانید، کودک شما به علت 
تحریم شدن از تماشای تلویزیون اعتراض نمی کند، با 
همدیگر بازی کنید، یک پازل را دسته جمعی مرتب 
نمایید، یا بازی فكری انجام دهید. شما حتی می توانید 
کودکانتان را به آماده کردن ش��ام وا دارید، این تفریح 
اس��ت و به شما این شانس را می دهد تا همدیگر را 

درک کنید.
ــا كردن تلويزيون را  از همین امروز عادت تماش
يك باره ترک كنید: این یک تمرین اس��ت. به ما 
ملحق شوید. هفته ملی برای خاموش کردن تلویزیون 
برای خودتان بس��ازید. از همین امروز. ساعت های 
بیش��تری را دور از دس��تگاه بگذرانید تا کودک شما 
تشخیص دهد که در واقع به آن نیازی ندارد و دلش 

برای آن تنگ نمی شود.

 سپیده نصر اصفهانی
عجب حس غریبی داره؛ شنیدن داستان زندگی بعضی 

از آدما!
 به خصوص اونایی که از اولش��م می دونستن دارن 
یه کار اشتباهی انجام میدن و با این حال به کارشون 

ادامه دادن
تو حاشیه پارک چشمم به دوست قدیمی ام می افته که 
تنها نشسته و به بی نهایت خیره شده. میرم کنارش و 
بعد از احوال پرسی ، حال و روز زندگیشو می پرسم.

تازه دبیرس��تانمون تموم شده بود که همون همسایه 
قدیم��ی م��ون، همون��ی که باه��اش بزرگ ش��ده 
ب��ودم اومد خواس��تگاریم و من ردش ک��ردم! هیچ 
 حس��ی بهش نداش��تم و دوس��ت نداش��تم اذیتش

 کنم. 
یه مدت گذشت و من درجریان زندگی یكی دیگه از 
دوستام قرار گرفتم که یه مردی وارد زندگیش شده بود 
و بعدم سرکارش گذاشته و رفته بود... به فكر افتادم! 
کسی که من دست رد به سینش زده بودم ارزش خیلی 
چیزا رو داش��ت. میشناختمش و می دونستم خیلی 
آقا تر از این حرفاست، می دونستم واسه یه زندگی 
میش��ه روش حساب کرد و واسه همین دچار تردید 
و عذاب وجدان شدم که چرا جواب نه بهش دادم... 

ت��وی همین گیرو دار با خودم بودم که باز خواهرش 
رو واسطه کرد و واسه خواستگاری اومدن. اینبار قبول 

کردم و نامزد شدیم...
بیشتر از چیزی که تصورش رو می کردم خوب بود... 
اونق��در که در باور من نمی گنجید اما این باورو من 

خرابش کردم...
هنوزم هیچ احساسی بهش نداشتم و نمی دونستم باید 
چیكار کنم. اون بیشترین و ناب ترین محبت رو در 
حقم می کرد ولی من نمی تونستم بهش حسی داشته 

باشم و راستشو بخوای تالشی هم نمی کردم...
ازدواج کردیم و رفتیم س��ر زندگیم��ون... کم کم با 
محبتاش جذبش ش��دم. اول جذب و بعد دوس��ت 
داشتن و در نهایت عشقی که باید، شكل گرفت ولی 
دیر بود.... اون دیگه اخالق قبلش رو نداشت... دیگه 
مثل قبل با من مهربون نبود حوصلمو نداشت و وقتی 
ازش میپرسیدم، دلیلش رو رفتار خودم، تندی هام و 
تلخی های برخوردم! عنوان می کرد و خالصه زندگی 

من توی این احوال چند ماهی گذشت تا االن
بعد دوس��تم رو به من کرد و ادامه داد: از رفتاری که 
داشتم پشیمونم. از تالشی که نكردم و اینكه می دونم 
 می تونستم ولی هیچ کاری واسه زندگیم نكردم، عذاب 

می کشم.

یک متخصص قلب و عروق با اشاره به تأثیر ورزش 
در عملكرد قلب، به میانس��االن توصیه کرد: پیش از 
 آغاز ورزش از وضعیت قلب خود آگاه ش��وند. دکتر
 »فرزانه احمدی«، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشكی »جندی شاپور« اهواز در گفتگو با ایسنا منطقه 
خوزستان، گفت: ورزش بر عملكرد قلب مؤثر است 
و افرادی که در جوانی ورزش��كار هستند؛ در دوران 

میانسالی و پیری قلب سالم تری دارند. به گفته وی، 
ورزش بر عملكرد قلب تأثیر مستقیم دارد و افزایش 
توانایی قلب در گردش خون را س��بب می شود. این 
متخصص قلب و عروق با اش��اره به تأثیر ورزش بر 
عملكرد قلب و عروق در س��نین میانسالی ادامه داد: 
ورزش ک��ردن در دوران میانس��الی و پی��ری نیز بر 
عملكرد قلب و عروق مؤثر است و می تواند از ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کند. البته باید 
به این نكته توجه شود که افراد میانسال و مسن پیش 
از ورزش، الزم اس��ت: آزمایش هایی را انجام داده و 
از وضعیت قلب خود آگاه ش��وند. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: قلب برخی افراد تحمل فش��ار خون باال و 
یا افزای��ش ضربان را ن��دارد و در نتیجه توصیه 
می ش��ود: قب��ل از ورزش آزمایش ه��ای الزم را 

انجام داده و تحت نظر پزشک ورزش کنند.

تلويزيون ها، خاموش!

خيلی دير ...

يك متخصص بیماري هاي قلب و عروق:
جوانان ورزشکار در ميانسالي، قلب سالم تري دارند
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ورزش

قلعه نوعی: 
توقع ها از سپاهان باالست

 امیر قلعه نوعی که ابتدای فصل چندین بار در کنفرانس های 
مطبوعاتی می گفت: »س��پاهان واقعی را بع��د از هفته پنجم ببینید«! 
 اما بعد از این هفته نتیجه های مطلوبی را کس��ب نكرده و در مقابل 
نفت تهران »بی ستاره« تیمش تن به تساوی بدون گل داد. وی در این 
باره اظهار داش��ت: روحیه بازیكنان ما پایین بوده و انتظارها از تیم ما 
بس��یار باال رفته است و این روی بازی بچه ها تأثیر منفی می گذارد. 
وی در مورد بازی با نفت گفت: کیفیت بازی بس��یار پایین بود ما در 
هر بازی موقعیت های فراوانی داش��تیم، اما در این دیدار بازی خوبی 

از سپاهان ندیدم.

خسرو حیدری:
از فرصت ها استفاده نمی كنيم

فوتب��ال  تی��م   
سپاهان اصفهان در تهران 
مقاب��ل نفت با تس��اوی 
 بدون گل متوقف ش��د، 
بازیكن  حیدری  خسرو 
زرد پوش��ان اصفهان��ی 
گف��ت: بازی به نس��بت 
ب��ود. دو س��ه  خوب��ی 
داشتیم،  گلزنی  موقعیت 
نتوانس��تیم  ب��از هم  اما 
از آن ها اس��تفاده کنیم، 
حیدری ادامه داد: سپاهان تیم بزرگی است هر تیمی مقابل ما به زمین 
می آید بازیكنانش با انگیزه خاصی جلوی ما صف آرایی می کنند این 
کار را برای ما سخت خواهد کرد و بیشتر تیم ها با چینش دفاعی، بسته 
بازی کرده و چند الیه دفاع می کنند. وی در پایان افزود: باید استرس ها 

از تیم دور شود تا بتوانیم امتیازهای الزم را به دست آوریم.

رجب زاده: 
پيروزی ذوب آهن مهمتر از آقای 

گلی در آسياست 
 مهدی رجب زاده گفت: خوشحالم که به گلزنی های خود در لیگ 
قهرمانان آس��یا همراه ب��ا ذوب آهن ادامه دادم، ول��ی هدف اول من 
موفقیت تیم است. هافبک مهاجم ذوب آهن افزود: تیم ذوب آهن در 
مصاف برگشت مقابل پوهانگ استیلرز کره جنوبی به پیروزی و صعود 
مقتدرانه به جمع چهار تیم برتر آسیا چشم دوخته و برای این مهم با 
تمام قدرت به میدان می رویم. وی شرایط ذوب آهن در کره جنوبی 
را خوب توصیف و خاطرنشان کرد: حضور ذوب آهن در کره جنوبی 
تا پنج روز قبل از دیدار برگش��ت، بهترین تدبیر بود و باعث خواهد 
شد که تیم ما با قدرت و انگیزه باال و آشنا شدن به شرایط در جدال با 

حریف سرسخت خود، یک پیروزی مهم کسب کند.

همراه با بانوانگفتگو

 پژمان سلطانی
تیم فوتس��ال ف��والد ماهان، به دومی��ن برد خود 
 در حس��اس تری��ن ب��ازی هفته شش��م مقابل 
»ش��هید منص��وری« آن هم در قرچک رس��ید. 
ماه��ان با حس��اب 5 ب��ر 4 این تی��م را از پیش 
 روی برداشت. برای تیم میهمان، محمد طاهری 
و  گل(   2( مق��دم  اصغ��ری  ج��واد  گل(،   2( 
مصطفی طیبی اقدام ب��ه گلزنی کردند، گل های 
شاگردان لیگ را حمید نصیری، احمد پری آذر، 
مرتضی عظیمایی و علی کیایی به ثمر رساندند، 
پس از این که در داربی اصفهان بین فوالد ماهان 
و گیتی پسند آن حاشیه ها رخ داد پس لرزه اش 
محرومیت دو بازیكن ار هر تیم را در پی داشت 
و وحید شمس��ائی و احمد باغبانباشی در دیدار 
با منصوری غایب های بزرگ بودند و نتوانستند 
برای زرد پوشان اصفهانی به میدان روند، در این 
میان بازیكنان ماهان به خصوص محمد طاهری 
و جواد اصفری مقدم ج��ور بازیكنان محروم را 
کشیدند و با بازی زیبایی که به نمایش گزاردند 3 
امتیاز حساس از این میدان بزرگ کسب کردند، 
محمد طاهری که پیش چشمان همشهریان خود 
به میدان رفت در موقع گل زدن به تیم سابق خود، 
خوشحالی نكرد که این اخالق برتر این بازیكن 
را می رساند در صورتی که تماشاگران قرچكی 
علیه او شعار می دادند و این اخالق طاهری باید 
الگوی برخی از بازیكنان باش��د و وس��عت نظر 
داشته باشند. سید مهدی ابطحی که تا قبل از این 
دیدار به علت کسب نتیجه های ضعیف در لبه تیغ 
قرار داش��ت با شناختی که از تیم فصل قبل خود 
)شهید منصوری( داشت توانست آرامشی در بین 
بازیكنان ماهان برقرار و ب��ازی روان و دیدنی را 
به تیم فوالد تزریق کند. میهم��ان تا دقیقه 30 از 
حریف خود 5 بر 2 جلو بود اما این تیم در بیشتر 
بازی های خ��ود در دقیقه ها و ثانیه های پایانی 
گل دریافت ک��رد و در این بازی نیز اینگونه بود 
و در ده دقیق��ه پایان��ی دو گل خورد، که ابطحی 
باید برای رس��یدن به صدر جدول این مشكل را 
برطرف کند. از دیگر حاش��یه های این مس��ابقه 
جذاب حضور »محمد کشاورز« مدافع ملی پوش 
و فص��ل قبل ماهان در ترکی��ب تیم قرچک بود 
که بازی به نس��بت خوب��ی را به معرض نمایش 
گزارد، »فرهاد فخیم« بازیكن تبریزی فوالد ماهان 
اصفهان پیرامون این دیدار گفت: هر دو تیم بازی 
خوبی را ارائه دادند زمانی که ما با اختالف س��ه 
گل جلو افتادیم طبیعی بود که قرچكی ها فشار 
بیشتری روی دروازه ما بیاورند. وی ادامه داد: بر 

اثر حمله های زیاد و فشاری که بازیكنان قرچک 
ب��ه ما وارد کردند به دو گل دیگر رس��یدند. وی 
افزود: محرومیت شمس��ایی ب��ر روحیه بچه ها 
تأثیر گذاش��ت و باعث افت روحی آنان شد اما 
با صحبت های کادر فنی خودمان را برای بازی با 
قرچک آماده کردیم. وی در پایان توضیح داد: جو 
وحشتناکی از س��وی هواداران قرچكی در سالن 

ایجاد شده بود اما آنها اهانت نمی کردند.
و اما تی��م گیتی پس��ند دیگر نماین��ده اصفهان 
در ثانیه ه��ای پایانی با حس��اب 3 ب��ر 3 مقابل 
 میهمان خود »ش��رکت ملی حفاری« متوقف شد 
 گل های تیم میزبان را مسعود دانشور )2 گل( و 
 محم��د رض��ا زحمتك��ش به ثم��ر رس��اندند. 
»امین کریمیان« سرپرست گیتی پسند بعد از این 
دیدار گف��ت: بازی از کیفیت باالی��ی برخوردار 
و حق تیم ما کس��ب پیروزی ب��ود. وی افزود: از 
فرصت های به دس��ت آمده بازیكنان ما استفاده 
نكردن��د تیم ما دو بر صفر عق��ب بود و بچه ها 
بازی باخته را با حس��اب 3 ب��ر 2 عوض کردند 
که در ثانیه ه��ای آخر 3 امتیاز بازی خانگی را با 
تساوی پشت سر گذاشتیم. وی در پایان تصریح 
کرد: باید در مسابقه های بعدی حواس بچه ها به 

دقیقه های پایانی بازی باشد تا امتیازهای خانگی 
را به سادگی از دست ندهیم.

علیرضا افضلی: درد تیم ما جوانی است
دومین دیدار ش��هر گنبدهای فیروزه ای؛ در هفته 
شش��م نیز با تس��اوی 2 بر 2 تمام ش��د، جایی 
که: تیم فوتس��ال فیروز صفه ب��ا ارائه یک بازی 
تهاجمی نتوانس��ت هر 3 امتیاز را به دست آورد 
و مقابل فوالد گستر تبریز، تن به تساوی داد این 
چهارمین تساوی این تیم بود. شاگردان علیرضا 
افضل��ی در این دیدار بازی ی��ک طرفه ای را به 
نمایش گزاردن��د، که پس از پایان بازی بیش��تر 
کارشناس��ان به علیرضا افضلی و بازیكنان فیروز 
صفه به خاطر ب��ازی زیبای آنها تبریک گفتند و 
حتی »فیروز ریخته گران« مدیر عامل این باشگاه 
به »افضلی« پیغام داد که تیم عالی بازی می کند اما 
تمام کننده خوبی ندارد و باید به دنبال دو بازیكن 
 تمام کننده باش��د، گل های تیم فی��روز صفه را 
»محمد زارع« و حسن لوالکی )وقتی او گل دوم را 
درون دروازه حریف قرار داد خواهر خردسالش 
را در آغ��وش گرفت(. به ثمر رس��اندند و برای 
میهمان؛ »ش��هرام ش��ریف زاده« و »بابک اکبری« 
گلزنی کردند. از حاشیه های این دیدار می توان 

 به حضور تع��دادی از بازیكنان ف��والد ماهان و 
گیتی پسند اشاره کرد. در ضمن »علی طاهری«، 
مدی��ر عامل باش��گاه گیتی پس��ند اصفهان نیمه 
نخس��ت این مس��ابقه را از نزدیک مش��اهده و 
پس از آن س��الن پیروزی را ترک کرد. »محمود 
خوراکچی« سرمربی فوالد گستر تبریز در 7 دقیقه 
پایانی به دلیل اعتراض به داور مس��ابقه از زمین 
بازی اخراج شد که وی درباره این موضوع گفت: 
اگ��ر دو تیم نیمكت خود را کنت��رل کنند داوران 
با تمرکز بیش��تر به قض��اوت خواهند پرداخت؛ 
داور نیز یک انسان اس��ت و انسان دچار خطا و 
اشتباه می شود و ما نباید تمرکز داوران را بر هم 
 زنیم. وی به بازی با نماینده اصفهان اشاره کرد و 
توضیح داد: بازی زیبایی بود. هر دو تیم با کیفیت 
باال بازی می کردند و حیف ش��د این مسابقه با 
تساوی به پایان رسید و مایل بودم که یا ما برنده 
می ش��دیم یا فیروز صفه، چون این تیم جوان و 
ب��ا انگیزه خاصی برای موفقیت تالش می کند و 
در پای��ان لیگ، جزو 7 تی��م اول جدول خواهد 
ش��د. خوراکچی ادامه داد: هدف ما رس��یدن به 
رده های باالی جدول اس��ت و نیم نگاهی هم به 
قهرمانی داریم. وی در مورد آمدن تیم پرسپولیس 
در لیگ فوتسال، خاطرنشان کرد: من بازیكن تیم 
پرسپولیس بودم و خوشحالم که این تیم به لیگ 
برتر صعود کرده چون اس��تقالل و پرسپولیس به 
لیگ فوتسال ش��خصیت می دهند. وی در پایان 
اظهار داشت: به عقیده من تیم ماهان، از گیتی پسند 
با تجربه تر و تجربه بازیكنان این تیم در دراز مدت 
قهرمانی را برای آنها به ارمغان می آورد. علیرضا 
افضلی به خاطر بازی شاگردانش خوشحال بود 
 اما از نتیجه به دس��ت آمده اب��راز ناراحتی کرد و 
توضی��ح داد: خودتان مش��اهده کردی��د که اگر 
موقعیت ه��ای تیم ما تبدیل به گل می ش��د ما 
نتیج��ه را حداقل 9 ب��ر 6 از آن خود می کردیم، 
بچه ه��ای ما جوان هس��تند، ضربه ه��ای آخر 
را به س��ادگی از دس��ت می دهن��د و درد تیم ما 
 جوانی و بی تجربگی اس��ت. وی در مورد پیغام 
»فیروز ریخته گ��ران« توضیح داد: فیروز از بازی 
بچه ه��ا راضی اس��ت ولی به من گفت��ه که دو 
بازیكن تمام کننده، به تیم اضافه کنم ولی با تأسف 
بازیكنی که در سطح لیگ برتر باشد پیدا نكردیم 
و فدراس��یون در آخرین لحظ��ه ها، 2 بازیكن ما 
»علی آذرپرور و حنیفی« را، از لیس��ت ما خارج 
کرد و اگ��ر بخواهیم بازیكن خارج��ی بیاوریم 
 بودجه باش��گاه کفاف نمی ده��د. وی در پایان 
افزود: داوری خوب بود و مورد خاصی نداشت.

واليبال بانوان و نگاه خروج ماهان از بحران، بدشانسي گیتي پسند
به افق های دور

کارش��ناس والیبال  کش��ورمان پیرامون روند 
فعالی��ت بانوان در والیبال گفت: خوش��بختانه 
والیب��ال ع��الوه بر بخ��ش آقای��ان در بخش 
بانوان نیز با رش��د قاب��ل مالحظه ای در طول 
 سال های اخیر مواجه شده است. ایرج مظفری 
اف��زود: هم اکنون تیم مل��ی والیبال بانوان رده 
س��نی جوانان در مسابقه های آسیایی ویتنام با 
وجود آنكه با قرعه سختی در مرحله  مقدماتی 
مواجه شد، اما توانست نتیجه های مطلوبی را 
کس��ب کند. وی گفت: کسب یک گیم از تیم 
صاحب ن��ام و قدرتمند کره جنوبی، حاکی از 
ق��درت و حرکت رو به رش��د دختران جوان 
والیبالیس��ت کش��ورمان اس��ت و در صورتی 
که این تیم حفظ و از فدراس��یون برنامه های 
حرف��ه ای برای آنها اجرا ش��ود، به طور حتم 
سه تا چهار س��ال آینده بانوان ایران در جرگه 

بهترین ها قرار خواهند گرفت. 
 وی گف��ت: بان��وان والیبالیس��ت ایران��ی در 
مسابقه های آسیایی ویتنام نشان دادند که نوع 
بازی آنه��ا از قالب قدیمی خود خارج ش��ده 
و حرکت به س��مت رش��د و توس��عه را آغاز 
کرده اند. مظفری یادآور شد: یكی از راه های 
رسیدن به توس��عه والیبال حرفه ای در بخش 
بان��وان، اعزام مربیان ب��ه کالس های مختلف 
سطح باال اس��ت که در کشورهای مختلف از 
جمله ویتنام، کره، ژاپن، چین تایپه و.. برگزار 
می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر تاکتیک 
والیب��ال بانوان ایران ما بین س��رعت و قدرت 
عمل می کند و در بیشتر بازی ها ما نتیجه را به 
سرعت حریف واگذار می کنیم بنابراین بانوان 
 ایرانی بای��د یكی از این 2 فاکت��ور را تقویت 

کنند.
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اداره کل تربی��ت بدني اس��تان اصفهان در نظ��ر دارد دور دوم 
مزایده اجاره اماکن ورزش��ي و تجاري خود را در سطح استان 
اصفهان در سال 89 به شرح ذیل الذکر در اجراي مفاد ماده 88 
قانون تنظیم بخش��ي از مقررات مالي دولت از طریق مزایده به 
متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان 

 مي توانند جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به آدرس سایت
 www.esfahansport.ir ی��ا به امور قراردادهاي اداره کل 
تربی��ت بدني مراجعه نماین��د و ضمن مطالعه دقیق ش��رایط، 
درخواس��ت خود را به همراه مدارک اعالم شده تا پایان وقت 
اداري روز یكشنبه مورخه 89/7/11 )پایان وقت اداري ساعت 

14/30 مي باش��د( به دبیرخان��ه اداره کل تربیت بدني واقع در 
اصفهان- چهارراه تختي تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

زمان بازگشائي پاکتهاي متقاضیان مرحله اول در تاریخ 89/7/14 
رأس س��اعت 9 صبح و مرحل��ه دوم در تاریخ 89/7/24 رأس 

ساعت 10 صبح در اداره کل تربیت بدني استان مي باشد.

الزم به ت��وضیح است مبل���غ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد 
قیمت پایه )کارشناسي( مي باشد که به صورت ضمانتنامه بانكي 
با اعتبار 3 ماهه یا وجه نقد به حساب سپرده 2170550202004 
 ن��زد بانک مل��ي بنام تربیت بدني اس��تان اصفه��ان باید واریز 

گردد.

آگهي دور دوم مزایده اجاره اماكن ورزشي استان اصفهان )نوبت اول(

مبلغ كارشناسي )ريال(نام مكان ورزشينام شهرستانرديف
6/000/000سالن سجزياصفهان1
5/000/000سالن ورزشي رامشهاصفهان2
100/000/000استخر سرپوشیدهگلپايگان3
8/000/000سالن گوگدگلپايگان4
4/000/000سالن رزميفالورجان5
8/000/000سالن رزميدولت آباد6
شاهین شهر 7

)گز(
4/000/000سالن رزمي گز

8/000/000سالن زاينده رودزرين شهر8
زمین چمن ورزشگاه 17 زرين شهر9

15/000/000شهريور

15/000/000سالن ديزيچهمباركه10
20/000/000زمین چمن 22 بهمنمباركه11
4/000/000سالن خالدآبادنطنز12
12/000/000سالن ونكسمیرم13

مبلغ كارشناسي نام مكاننام شهرستانرديف
)ريال(

7/000/000يك باب مغازهفالورجان1

12/000/000مغازه شماره 2مباركه2

9/000/000مغازه شماره 4مباركه3

12/000/000مغازه شماره 5مباركه4

12/000/000مغازه شماره 6مباركه5

12/000/000مغازه شماره 8مباركه6

12/000/000مغازه شماره 9مباركه7

9/000/000مغازه شماره 10مباركه8

9/000/000مغازه شماره 11مباركه9

9/000/000مغازه شماره 12مباركه10

9/000/000مغازه شماره 13مباركه11

16/000/000 بابفريدن12

120/000/000 باب مغازهشهرضا13

20/000/000سالن 22 بهمنسمیرم14

4/000/000سالن آزادي میاندشتفريدن15

350/000/000استخر درياشهرضا16

4/000/000سالن رزمي اسفرجانشهرضا17

22/000/000سالن زير زورخانهشهرضا18

30/000/000سالن مصدقشهرضا19

6/000/000سالن ايثار هونجانشهرضا20

18/000/000سالن رزمي حجابشهرضا21

45/000/000سالن شهید زماني دوستخوانسار22

15/000/000زمین چمنخوانسار23

3/000/000سالن تختيخور24

6/000/000سالن ورزشي حسین آبادنجف آباد25

سالن و چمن ورزشگاه خمیني شهر26
كوشك

45/000/000

40/000/000زمین چمن قدسخمیني شهر27

روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

اداره کل تربیت بدني
 استان اصفهان
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مرکزی، طبقه اول
یك شنبه28شهریور10/1389شوال1431/شماره Sunday19 September 2010  348)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام موسي کاظم )ع(:
صبر و شکیبایي زینت 
شخص، وفاي به عهد 
جوانمردي و عجله و 
شتابزدگي دلیل بي خردي 
مي باشد.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( 
در تاریخ 89/4/30 با حضور بیش از 86 درصد از س��هامداران شرکت 

برگزار شد.
در این جلس��ه که ریاس��ت آن برعه��ده مهندس امین اله اس��كندری، 
 رئیس هیأت مدیره ش��رکت ب��ود، آقایان محمود محمدی از ش��رکت 
س��رمایه گذاری تعاونی مسكن وزارت بهداشت و درمان و آقای اسدی 

مدیرمالی شرکت پاالیش نفت بر آن نظارت کردند. 
مهن��دس  اصفه��ان  نف��ت  پاالی��ش  مدیرعام��ل ش��رکت   همچنی��ن 
س��ید مصطفی الهی و نیز بازرس قانونی وحسابرس��ی ش��رکت و دبیر 

مجمع و نماینده بورس نیز در این مجلس حضور داشتند. 
براس��اس ماده 22 اساس��نامه ش��رکت اعضاء فوق الذکر، هیأت رئیسه 
مجم��ع را تش��كیل دادن��د و براس��اس ماده 24 اساس��نامه جلس��ه در 
س��اعت مقرر با ش��رکت 85 درصد از سهامداران رسمیت یافت. سپس 
مهندس الهی مدیرعامل ش��رکت، گزارش مبس��وطی از فعالیت هیأت 
مدیره را به اس��تماع حاضران رس��اند و حسابرس��ی مستقل و بازرسی 
قانونی ش��رکت نیز گزارش هاي و نقط��ه نظرهایي را پیرامون عملكرد 
ش��رکت در سال مالی منتهی به 29 اس��فند 88 ارائه داد. سپس بررسی 
و تصویب ترازنامه و صورت عملكرد س��ال مالی منتهی به اس��فند 88 
انج��ام پذیرفته و در ادامه مدیرعامل، مدی��ران مالی و نماینده بورس و 
بازرس قانونی به س��ؤال ها و ابهام هاي س��هامداران به صورت کامل و 
اقن��اع کننده پاس��خ گفتند و مهندس الهی مدیرعامل ش��رکت، گزارش 
 عملیاتی ش��رکت در خصوص پروژه ها و برنامه ه��ای جدید را ارائه 

نمودند. 
س��پس با رأی گیری، پ��اداش اعضاي هیأت مدی��ره و انتخاب بازرس 
قانونی صورت پذیرفت. تعیی��ن حق حضور اعضاي غیرموظف هیأت 
مدی��ره نیز مورد تعمی��م و ارزیابی قرار گرفته و با تبادل آرا نس��بت به 
تقسیم س��ود سهامداران اتخاذ تعمیم ش��ده و مبلغ 750 ریال بابت هر 
س��هم سود خالص در سال مالی منتهی به اسفند 88 مورد تصویب قرار 

گرفته و بین سهامداران تقسیم شد.
روزنامه ه��ای دنی��ای اقتص��اد و اطالعات نیز به عن��وان روزنامه های 
کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های رسمی ش��رکت انتخاب شدند و 

صورتجلسه مجمع به امضا رسید.
هدف هاي استراتژیک شرکت

 بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذینفع
 حذف یا کاهش ریس��ک ه��ا و مخاطره هاي ناش��ی ازفعالیت ها تا 

حد قابل تحمل

 ارتقای کم��ی و کیفی محصوالت، بهینه س��ازی و اصالح فرآیندها، 
استفاده بهینه ازمنابع

 پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
 رعای��ت الزام هاي قانونی مراجع ذیربط ش��امل وزارت نفت، وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��كی، 

سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر مراجع و...
 مدیری��ت ارتقای دان��ش فنی کارکن��ان، ترویج فرهنگی مش��ارکت 
 و کارگروه��ی در راس��تای تحق��ق ه��دف ه��اي س��ازمانی و افزایش 

بهره وری
 پای��ش و اندازه گی��ری عملكرد، تجزیه و تحلی��ل نتیجه ها و بهبود 

مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها
چشم انداز

ما تا 5 سال آینده همسو با سند چشم انداز 20 ساله کشور سودآورترین 
شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی کشور خواهیم بود.

خط مشی
 پاس��خگویی به انتظار مش��تریان و س��ایر ذینفعان در راس��تای بهبود 

رضایت مندی آنان
 حذف یا کاهش ریسک ها و مخاطره هاي ایمنی و بهداشت حرفه ای

 اص��الح الگوی مصرف و افزایش بهره وری، بهینه س��ازی و اصالح 
فرآیندها با استفاده از فناوری جدید

 کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی ناش��ی از فرآینده��ا و ارتقاي 
کیفیت فرآورده ها

 رعای��ت الزام ه��اي قانون��ی و حف��ظ ارزش های س��ازمان، بهبود 
رضایت مندی آنان

 مدیریت و توسعه منابع انسانی
 بهبود مستمر اثربخشی فرآیندها

برنامه های آینده شرکت 
هیأت مدیره ش��رکت مصصم است در راه خدمت به جامعه و توسعه و 
پیشرفت روزافزون، با رهنمودها و حمایت های شما سهامداران محترم، 
ضمن حفظ و ارتقای ارزش های بنیادی ش��رکت، به اس��تراتژی های 

هدف گذاری شده به شرح زیر دست یابد:
 ت��داوم و تس��ریع در امر اجرای طرح احداث مجتمع بنزین س��ازی 

)GPP( و طرح بهبود فرآیند بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان
 احداث پروژه URP در راستای رفع تنگناهای عملیاتی فعلی

 تكمیل و راه اندازی مخازن استراتژیک نفت کوره در جهت افزایش 
توانمندی قدرت ذخیره نفت کوره در منطقه

 بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان  و سایر طرف های ذینفع
 کاهش یا حذف ریس��ک ها و مخاطره هاي ناش��ی از فعالیت ها تا 

حد قابل تحمل
 ارتق��اي کمی و کیفی محصوالت، بهینه س��ازی و اصالح فرآیندها، 

استفاده بهینه از منابع در راستای اصالح الگوی مصرف
 پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

 مدیری��ت و ارتقاي دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگ مش��ارکت و 

کارگروهی در راستای تحقق هدف هاي سازمانی و افزایش بهره وری
 پای��ش و ان��دازه گیری عملكرد، تجزیه و تحلی��ل نتیجه ها و بهبود 

مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها
 س��اماندهی قرارداده��ا، م��راودات مالی و تعامل اثرگ��ذار با صنایع 

همجوار
 اص��الح و تكمی��ل نرخ ه��ای خدمات و عرضه ه��ای غیرخدماتی 

هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه ها

شركت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( بابت هر سهم، 750 ریال سود خالص تقسیم كرد

محل افزايش سرمايهسرمايه جديد )میلیون ريال(درصد افزايش سرمايهتاريخ ثبت افزايش سرمايه 

1377/07/26-100-

249555249/555 درصد1383/02/06
 مانده حساب اندوخته مازاد تجديد ارزيابی 

دارايی های ثابت

مطالبات حال شده شركت ملی پااليش و پخش1/713/345 686/56 درصد1385/05/22

مطالبات حال شده شركت ملی پااليش و پخش242/934/162/258 درصد1386/12/26

تغییرات سرمايه شركت

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته:
كلیه معامالت شركت با شركت های مشمول ماده129، با رعايت قوانین و مقررات ،  مربوطه انجام شده است.

تجديد ارائه شده 1388شرح
1387

اقالم صورت سود و زيان شامل:

99/982/923114/316/323الف( فروش

)105/174/552(ب( بهای تمام شده كاالی فروش رفته

)360/124()2/976/368(ج( هزينه های عملیاتی

--د( هزينه های مالی

)78/879()40/480(ه( ساير درآمدها )هزينه ها(

4/917/4858/702/768و( سود قبل از مالیات

3/987/8766/771/547ز( سود خالص

تغییرات در سرمايه گذاری شامل:

1/167/5974/886/070الف( تغییرات دارايی های ثابت

--ب( تغییرات در ارزش دفتری كل سرمايه گذاری در سهام ساير شركت ها

)3/284(36/729 ج( تغییرات در ساير دارايی ها و مخارج تحقیق و توسعه

--د( تغییرات در دارايی های مولد شركت 

تغییرات در ساختار سرمايه و سیاست های تأمین مالی شامل: 

241/8446/658/164الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام

45/70850/281ب( تغییرات در بدهی های بلندمدت

)3/746/032(-ج( تقسیم سود

تغییرات در وضعیت نقدينگی شامل:

320/976)123/180(الف( منابع اصلی نقدينگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقايسه با سال قبل

2/136/8092/412/742ب( وضعیت جريان های نقدی عملیاتی در مقايسه با سال قبل

نسبت های مالی:

128 درصد114 درصدنسبت جاری

116 درصد101 درصدنسبت سريع

463 درصد344 درصدنسبت فروش به دارايی ها

27 درصد13/7 درصدنسبت سود به كل دارايی های شركت

8 درصد8 درصد )حاشیه سود ناويژه( درصد ناويژه به فروش

7 درصد5 درصدسود )زيان( ويژه قبل از كسر مالیات به فروش

46 درصد53 درصدنسبت بدهی 

4738نسبت فروش به سرمايه در گردش

1064 درصد839 درصدنسبت فروش به دارايی ثابت

9581627سود هر سهم )EPS(- ريال

900-سود نقدی هر سهم )DPS(- ريال

درصد سهمسهام كلنام سهامدارانرديف

34/96 درصد1/455/037/449پااليش و پخش فرآورده های نفتی1

30/00 درصد1/248/677/430شركت كارگزاری سهام عدالت )سهامی خاص(2

15/21 درصد632/904/490شركت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت و درمان 3

7/53 درصد313/269/736ساير سهامداران4

3/93 درصد163/773/722شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری5

3/11 درصد129/518/995شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی نفت6

1/81 درصد75/271/223شركت نفت و گاز تأمین )سهامی خاص( 7

1/81 درصد75/271/223شركت تجلی مهر ايرانیان )سهامی خاص( 8

1/65 درصد68/534/832بانك صادرات ايران 9

4/162/258/100100جمع

تركیب سهامداران شركت پااليش نفت اصفهان )سهامی عام( مورخ 1389/04/15

شركت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شركت در تاريخ 1387/04/09 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فرآورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای با نماد شپنا درج شده و سهام آن برای اولین 
بار در همان تاريخ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شركت طی 2 سال اخیر به شرح زير بوده است:

ارزش سهام معامله شده تعداد  سهام معامله شدهسال مالی منتهی به 
)میلیون ريال(

 تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهايی كه 
نماد معامله شده 

است

 ارزش بازار
)میلیون ريال(

قیمت سهم 
)ريال(

سرمايه )میلیون 
ريال(

1387/12/301/087/674/1116/569/7541041044/9844/162/258

1388/12/29500/348/9563/279/0761401405/1384/162/258

وضعیت نقدشوندگی سهام وكیفیت افشاي اطالعات شركت
اطالعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم، برای سال مالی منتهی 1388/12/29 و عملكرد واقعی آن به شرح  زير بوده است:

شرح اقالم 
جدول پیش 

بینی درآمد هر 
سهم

اولین پیش بینی درآمد 
هر سهم

دومین پیش بینی 
درآمد هر سهم

سومین پیش بینی 
درآمد هر سهم

 چهارمین 
پیش بینی 

درآمد هر سهم

 پنجمین
 پیش بینی درآمد 

هر سهم

 ششمین 
پیش بینی درآمد 

هر سهم

آخرين پیش بینی 
درآمد هر سهم

1387/12/181388/02/151388/06/011388/11/111389/02/281389/03/22

سود هر سهم 
پس از كسر 

مالیات
131814941442140610121048857958

مروری بر عملكرد مالی و عملیاتی شركت در سال جاری- ارقام به میلیون ريال

رتبه در سال 1387رتبه در سال 1388شرح

حضور كمتر از يكسال84كیفیت افشا و اطالع رسانی

140104تعداد روزهای گشايش نماد

140104تعداد روزهای معامالتی

0/120/26نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمايه


