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مدي��ركل راه و تراب��ري چهارمح��ال و بختياري 
از تحق��ق صد درص��دي طرح آس��فالت راه هاي 
روستايي، روستاهاي باالي 50 خانوار در اين استان 
در سال جاري خبر داد. »علي عليخاني« در گفتگو با 
فارس در شهركرد   اظهار داشت: در حال حاضر از 
2 هزار و 840 كيلومتر راه روس��تايي در اين استان 
يك هزار و 730 كيلومتر آسفالت شده است. وي 
افزود: در سال جاري مسيرهاي ارتباطي روستاهاي 
باالي 50 خانوار به صورت صد در صد و راه هاي 
ارتباطي روستاهاي باالي 20 خانوار به صورت 80 

درصد آسفالت شده است. 
عليخاني اعتبار مورد نياز براي زيرسازي و آسفالت 
هر كيلومتر راه روس��تايي را در استان يك ميليارد 
و 500 ميلي��ون ريال برآورد ك��رد و گفت: در حال 
حاضر بيش��تر روس��تاهاي پرجمعيت اين استان 
از راه ارتباط��ي مناس��ب برخوردار هس��تند. وي 
خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از اين راه ها در دولت 
عدال��ت  مح��ور نه��م و دهم تعري��ض، مرمت و 
آس��فالت ش��ده اند. وي با بيان اينك��ه راه ارتباطي 
مناسب يكي از شاخص هاي مهم توسعه هر منطقه 
به شمار مي رود، گفت: برهمين اساس راه ارتباطي 
مناسب مي تواند زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي آن منطقه شود. 
عليخاني با بيان اينكه همواره در كنار اجرا و تكميل 
پروژه هاي راه سازي، ايمن سازي شبكه راه هاي اين 
اس��تان نيز مورد توجه بوده است، گفت: با به ثمر 
نشس��تن اقدام های دولت عدالت  محور دهم، هم 
 اكنون چهارمحال و بختياري از جمله اس��تان هايي 
است كه ايمن ترين جاده هاي روستايي را در اختيار 
دارد. وي با تأكيد بر اينكه اين ادعا با آمارهايي كه 
ما در اختيار داريم قابل اثبات است، افزود: كسب 
مقام نخس��ت كاهش تصادف راه روس��تايي و در 
نتيجه كاهش م��رگ و مير جاده اي در كش��ور به 

خوبي شاهدي بر اين مدعاست. 

تي��م مس كرمان ك��ه پانزده هفته 
متوالی طعم شكست را نچشيده 
ساعت 15در ورزشگاه فوالدشهر 
ميهمان ذوب آهن اصفهان است. 
هر دو تيم در ب��ازی قبلی مقابل 
حريفان خود تن به تساوی بدون 

گل دادند. شاگردان ابراهيم زاده مقابل پيكان اين نتيجه را كسب كرده و 
مسی ها نيز در شهر كرمان مقابل پاس همدان متوقف شدند...

ورزش/ صفحه7

قوهای سپید در دام شیرهای زرد 
شکست ناپذیرها در نصف جهان

امسال در چهارمحال و بختیاری؛
مسير روستاهاي باالي
ردیاب شیمی اصفهان 50 خانوار آسفالت شد

مؤسسه برتر پارک های علمی آسیا  

دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان 
با اشاره به اينكه كارگران اصفهاني 
يك تا شش ماه حقوق عقب افتاده 
دارند، گفت: در صورتي كه اين 
روند ادامه يابد نپرداختن حقوق 
كارگران به يك امر عادي تبديل 

مي شود. اصغر برشان در گفتگو با فارس اظهار داشت: اين عقب افتادگي 
حقوق به داليل مختلف از جمله سوء مديريت، كمبود...

شهرستان/ صفحه4

رئيس س��ازمان امور اقتصادی و 
دارايی اس��تان اصفهان گفت:80 
درصد افراد جامعه تنها با كاهش 
و  غيرض��روری  مصرف ه��ای 
داشتن مديريت مصرف مي توانند 
بخشی از يارانه دريافتی از دولت 

را در حس��اب های خود پس انداز كنند. ب��ه گزارش ايرنا، محمدرحيم 
احمدوند در همايش توجيهی اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها...

سراسری/ صفحه2

پرداخت نشدن حقوق كارگران 
به یك امر عادي تبدیل نشود

مدیریت مصرف منجر به پس انداز 
بخشی از یارانه ها می شود 

صفحه 2

صفحه 4

امام جمعه شهرکرد:

فرهنگ عاشورایی بزرگ ترین سرمایه ملت ایران

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سهمیه بنزین خودروهای شخصی
 50 لیتر تعیین شد

آیت ا... مکارم شیرازی با محکوم کردن حادثه چابهار: 
مسئوالن به سراغ ریشه ها بروند 
و فکری برای آن كنند 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تولي��دی  تحقيقات��ی  ش��ركت 
شركت های  از  ش��يمی  ردياب 
دانش بني��ان مس��تقر در پارک 
علم��ی و تحقيقاتی اصفهان، به 
عن��وان يكی از چهار مؤسس��ه 
برت��ر پارک ه��ای علمی آس��يا 
انتخاب ش��د. رواب��ط عمومی 
ش��هرک علم��ی و تحقيقات��ی 
اصفه��ان اعالم كرد: هر س��اله 
از س��وی انجم��ن پارک ه��ای 
علمی آسيا، مسابقه ای با عنوان 
بي��ن   »ASPA AWARD«
شركت ها و مؤسسه های مستقر 
در پارک ه��ای علم��ی عض��و 
انجم��ن برگزار می ش��ود.  اين 
اين مس��ابقه با هدف تش��ويق 
بني��ان و  ش��ركت های دان��ش 

كارآفرين برای دستيابی به روحيه تجاری سازی 
دستاوردهای فناورانه، ايجاد فرصت های مناسب 
برای يافتن ش��ريك تج��اری و معرفی مدل های 

شركت های موفق برگزار می شود. 
امسال ش��ركت تحقيقاتی توليدی ردياب شيمی 
كه در س��ال 1385 در شهرک علمی و تحقيقاتی 
اصفهان اس��تقرار يافته و تاكنون موفق به طراحی 

و ساخت آشكارساز مواد مخدر 
و داروها ب��ا قابليت تعيين نوع 
آن و دستگاه طيف سنج تحرک 
يون��ی و چندين اخت��راع ديگر 
ش��د؛ موفق ب��ه دريافت جايزه 
انجمن پارک های علمی آسيا در 

سال 2010 شد. 
 »OE  OLUTION« شركت
فن��اوری  پ��ارک  در  مس��تقر 
گوانگ��ژو كره جنوبی، ش��ركت 
تحقيقاتی »FLEXO« مس��تقر 
و  تايلن��د  علم��ی  پ��ارک  در 
ش��ركت بيوتكنولوژی مس��تقر 
در پ��ارک علم��ی تاي��وان نيز 
از ديگ��ر ش��ركت های دان��ش 
بنيان برتر آس��يا در سال 2010 
در چ�ه�ارده�م�ين  كه  بودن�د 
ك�نفران���س ب�ين الملل���ی پ�ارک ه��ای عل�می 
 آس��يا در ش��هر پ��رت اس��تراليا از آنه��ا تقدير 

شد. 

و  حمل  مديريت  ستاد  رئيس 
نقل و سوخت خبر داد، سهميه 
در  بنزين خودروهای شخصی 
دی ماه 50 ليتر تعيين شده است 
كه در مقايسه با ماه های گذشته 

10 ليتر كاهش يافته است. 
به گزارش فارس، محمد رويانيان 
در جمع خبرنگاران اعالم كرد: 
سهميه علی الحساب و حمايتی 
انواع  برای  ماه  دی  در  دولت 
خودروها 15 درص��د ك�اه�ش 

بنزين  قيمت  و  يافت  خواهد 
سهميه ای در دی ماه همان 100 
تومان خواهد بود. به گفته وی، 
آژانس های  و  تاكسی ها  سهميه 
دو گانه سوز در دی ماه تغييری 
نمی كند. رويانيان با اعالم اينكه 
مجموع بنزين سهميه ای در ما ه های 
گذشته 45 ميلي�ون لي�تر ب�وده 
دی  در  رقم  اين  افزود:  است، 
كاهش  ليتر  ميليون   39 به  ماه 

يافته است. 

روابط  سطح  كاهش  طرح 
جمهوری اسالمی ايران با كشور 
جاری  هفته  جلسه  در  انگليس 
كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس شورای اسالمی 

بررسی نهايی می شود. 
به گزارش ايرنا، اين طرح دی ماه 
گذشته با 38 امضا تهيه و تقديم 
هيأت رئيسه شد. رئيس مجلس 
موضوع  حساسيت  دليل  به  نيز 
آن را برای بررسی كارشناسی به 

كميسيون امنيت ملی و سياست 
داد.  ارجاع  مجلس  خارجی 
ايران  طرح كاهش سطح روابط 
با انگليس ماه ها در اين كميسيون 
با حضور مسئوالن مربوط مورد 
بحث و بررسی كامل قرار گرفت 
و به گفته كاظم جاللی سخنگوی 
كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس، قرار است در اين 
جلسه تصميم نهايی برای ارائه به 
صحن علنی مجلس اتخاذ  شود.  

استان  دارايی  و  اقتصادی  امور  سازمان  رئيس 
اصفهان گفت:80 درصد افراد جامعه تنها با كاهش 
مصرف های غيرضروری و داشتن مديريت مصرف 
مي توانند بخشی از يارانه دريافتی از دولت را در 
حساب های خود پس انداز كنند. به گزارش ايرنا، 
محمدرحيم احمدوند در همايش توجيهی اجرای 
قانون هدفمندسازی يارانه ها در شركت پااليش 
نفت اصفهان افزود: در مرحله دوم اجرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها و اختصاص ماهيانه 400 
هزار ريال برای هر فرد، امكان پس انداز بخشی از 
آن برای خانوارها وجود دارد. وی اظهار داشت: 

اجرای هدفمندی يارانه ها حركتی رو به توسعه و 
رشد اقتصادی است و صرفه جويی هرچه بهتر و 
بيشتر منابع و حامل های انرژی را به همراه دارد. 
احمدوند گفت: بر اساس نتيجه هاي ارزيابی سه 
دهه انقالب و اجرای چهار برنامه توسعه اقتصادی، 
متوسط رشد اقتصادی كشور 3 تا 4 درصد بوده 
اقدام های  به  نياز  نرخ،  اين  افزايش  برای  كه 
اساسی در راستای اقتصاد كالن و خرد محسوس 
برای  روش ها  مهم ترين  از  يكی  وی  می باشد. 
اجراي تحول اقتصادی را هدفمندسازی يارانه ها 
دانست و گفت: اين حركت، بخش های توليدی 

را مجبور خواهد كرد كه بر اساس روش های علمی 
نيز  توليد  عوامل  قيمت  و  كنند  عمل  اصولی  و 
واقعی شود. وی اظهار داشت: با رقابتی شدن فضا و 
شفاف سازی، اقتصاد كشور رشد كرده و می توانيم 
در  راستای كشورهای توسعه يافته حركت كنيم. 
احمدوند اظهار داشت: توليد ناخالص ملی كشور 
ساالنه 330 ميليارد دالر است كه 2 درصد از آن 
صرف پرداخت يارانه به كاالهای اساسی می شود 
و ساالنه يارانه ای معادل 25 درصد از توليد كشور 
به حامل های سوخت و انرژی اختصاص می يابد 

كه رقم قابل توجهی است.

بيانيه ای  در  شيرازی  مكارم  العظمی  ا...  آيت 
چابهار،  در  وهابی ها  اخير  جنايت  مناسبت  به 
خواستار خشكاندن ريشه های اين نوع جنايت ها 

شد. 
به  اشاره  با  تقليد  مرجع  اين  ايلنا،  گزارش  به 
بار  كرد:   خاطرنشان  چابهار  تروريستی  حادثه 
اسالمی  حكم  هيچ  به  كه  جنايتكارانی  ديگر 
نيستند  پايبند  انسانی  و  بشری  قانون  هيچ  و 
زمانی سراغ  هيچ  در  را  آنها  مثل  بشر  تاريخ  و 
ندارد، دست به جنايت هولناک جديدی زدند و 
جمعی از عزيزان عاشورايی كه در حال عزاداری 
را  سنی  و  شيعه  از  بودند  شهيدان  ساالر  برای 
به خاک  و خون كشيدند و شهيدانی بر شهدای 

كربال افزودند. 
است،  عجيب  است:   آمده  بيانيه  اين  ادامه  در 
چيزی  تنها  نه  جنايت ها  اين گونه  می بينند  آنها 
نمی كند  كم  عزای حسينی  عظمت  و  از شكوه 
بر گستردگی  به سال  به روز و سال  بلكه روز 
و عظمت آن می افزايد و شيعيان را در راه خود 
مصمم تر می كند، ولی به قدری سبك مغزند كه 
بر  تأكيد  با  ا... مكارم شيرازی  آيت  نمی فهمند. 

اينكه مسئوالن محترم كشور نبايد در برابر اين 
آن  به محكوم كردن  يا  بنشينند  آرام  جنايت ها 
كنند،  قناعت  آنها  مجازات  و  قاتالن  رديابی  و 
ريشه ها  سراغ  به  بايد  مسئوالن  كرد:  تصريح 

بروند و فكری برای آن نمايند. 
اين مرجع تقليد افزود:  در اخبار چند روز قبل 
آمده بود كه بعضی از مقام های سعودی مسابقه ای 
درباره بدعت بودن مراسم عزادارای برای ساالر 
و  بودند  گذارده  آن  با  مبارزه  لزوم  و  شهيدان 
جايزه هايی برای آن تعيين كرده اند، آيا اين كار 
كه ادامه كار يزيديان می باشد به اين جنايتكاران 
محترم  مسئوالن  نبايد  آيا  نمی دهد؟  سبز  چراغ 
به اين گونه كارها به طور رسمی اعتراض كنند؟ 
ما  است:  آمده  بيانيه  اين  از  ديگر  بخشی  در 
می دانيم بعضی از مدرسه های دينی در پاكستان 
و عربستان سعودی به طور رسمی تروريست  پرور 
را  آنها  و  كرد  آن  برای  فكری  نبايد  هستند، 
شناسايی نمود و به اين دولت ها اعتراض كرد. 
دينی  مدرسه های  در  كه  می ترسيم  اين  از  ما 
و  كنند  نفوذ  نيز  كشورمان  سنت  اهل  برادران 
تقليد  مرجع  اين  دهند.  رواج  را  افكاری  چنين 

با همكاری مديران دينی  نبايد  آيا  اينكه  بيان  با 
و  برنامه ها  در  بيشتری  نظارت  ها،  مدرسه  اين 
كرد:   تصريح  بشود؟!،  آنها  نفرات  و  كتاب ها 
جنايت اخير ثابت كرد كه آنها نه به شيعه رحم 
 می كنند نه به اهل سنت. آنها تشنه خون بيگناهان 

هستند. 
آيا نبايد اهل سنت كشورمان نيز، برنامه ای برای 
هولناک  جنايت های  اين  با  مبارزه  و  ريشه يابی 
و  می شود  همه  به  نسبت  ظن  سوء  سبب  كه 
به چشم  آن  را تضعيف می كند و دود  وحدت 

همه می رود، تنظيم كنند؟ 
به  است:   آمده  مكارم  آيت  ا...  بيانيه  خاتمه  در 
يقين تا سردمداران اين كار يقين پيدا نكنند كه 
هزينه های سنگينی در برابر آن می پردازند دست 
مشخص  را  هزينه ها  اين  داشت،  نخواهند  بر 
مسأله  اين  دارند  انتظار  مردم  هر حال  به  كنيد! 
حياتی و سرنوشت  ساز جدی تر گرفته شود و 
»كار گروهی« قوی و هوشيار به طور دائم برای 
اين  ريشه های  تا  گردد،  انتخاب  آن  مديريت 
با  و  مسلمان  مردم  و  جنايت ها خشكانده شود 

ايمان ما از شر آنها در امان بمانند.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

باراک اوباما: 
شکست كامل القاعده زمان زیادی 

نیاز دارد 
رئيس جمهور امريكا در سخنانی درباره بررسی ساالنه استراتژی امريكا در 
افغانستان گفت كه پيشرفت در اين كشور به آرامی در حال انجام است اگرچه 
اين پيشرفت ها ممكن است با هزينه هايی همراه باشد. به گزارش ايلنا به نقل 
از بی بی س��ی، »باراک اوباما« تأكيد كرد كه زمان زيادی الزم اس��ت تا بتوان 
القاعده را به طور كامل شكست داد، اما تصريح كرد كه امريكا و متحدانش 
فعاليت های بی امان خود را در اين زمينه ادامه خواهند داد. رئيس جمهوری 
امريكا گفت: در حال ورود به مرحله ای جديد از تحول در افغانستان هستيم. 
به گفته اوباما، استراتژی و منابع الزم در افغانستان موجود است و اكنون زمان 
آن رس��يده كه خود افغان ها به تدريج كنترل امنيتی كشورش��ان را به دست 
گيرند. وی گفت كه در اين رابطه بايد بر آموزش نيروهای امنيتی افغان تأكيد 
بيشتری شود و افزود كه تعهد نيروهای ناتو به افغانستان و البته تعهد امريكا 
به امنيت اين كش��ور، بلند مدت است. اوباما هم چنين با اشاره به پاكستان 
گفت كه بايد از توسعه سياسی و اقتصادی اين كشور حمايت كنيم. سخنان 
اوباما پس از انتشار گزارش بررسی ساالنه استراتژی امريكا در افغانستان بيان 
شد. براساس اين گزارش، شبكه القاعده در ضعيف ترين حالت خود از سال 
2001 ميالدی تاكنون قرار گرفته است. اين گزارش می افزايد كه امريكا در 
افغانستان به اندازه ای پيشرفت داشته است كه بتوان »كاهش مسئوالنه« نيروها 
را در اين كشور از ماه جوالی سال 2011 ميالدی آغاز كرد. امريكا در نظر 
دارد كه در نهايت در سال 2014 ميالدی عمليات نظامی در افغانستان را پايان 
دهد و انجام اين عمليات را بر عهده نيروهای افغان بگذارد. گزارش بررسی 
اس��تراتژی امريكا در افغانستان تصريح می كند كه امريكا »اساس مشاركتی 
استراتژيك« را با پاكستان براساس احترام متقابل بنا گذاشته است. اين بررسی 
حاكی است كه ضرب آهنگ موفقيت های طالبان در سال های اخير متوقف 
شده است. اما اين گزارش هشدار می دهد كه اين موفقيت ها پايدار نيست و 
ممكن است هر لحظه وضعيت تغيير كند. گزارش كاخ سفيد درحالی منتشر 
می شود كه ش��مار تلفات غيرنظاميان در باالترين حد از زمان حمله تحت 
رهبری امريكا در سال 2001 ميالدی قرار دارد. سال جاری ميالدی هم چنين 
خونين ترين سال برای نيروهای خارجی از سال 2001 ميالدی تاكنون بوده 
و در ميان نيروهای خارجی، امريكا متحمل بيشترين تلفات شده است. اوباما 
در كاخ سفيد گفت كه می خواهد به مردم كشورش يادآوری كند كه هدف از 
حضور ارتش امريكا در افغانستان مختل كردن، منحل كردن و شكست دادن 
القاعده است. وی گفت: در افغانستان بود كه القاعده حمله های 11 سپتامبر 
را كه باعث كش��ته شدن سه هزار انسان بی گناه ش��د، برنامه ريزی كرد. در 
منطقه های قبيله  نشين در طول مرز افغانستان و پاكستان بود كه تروريست ها 
دست به حمله های بيشتری عليه سرزمين ما و متحدان ما زدند و حتی اگر 
شورشی گسترده تر در افغانستان روی می داد، القاعده فضای بيشتری برای 

اين حمله ها می يافت. 

از آمریکایی ها لیبرال تر هستیم 
ك��ه  روس��يه  نخس��ت وزير 
عملكردش در ماه های اخير با 
اعتراض های فراوان��ی در اين 
كش��ور رو  به  رو شده است، با 
حضور در برنامه زنده تلويزيونی، 
از رويكردهای دولت از جمله 
سركوب تظاهرات خيابانی دفاع 
كرد. ب��ه گزارش ايلن��ا به نقل 
از يوروين��وز، والديمير پوتين 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره 

سركوب های شديد خيابانی در مسكو، گفت: مجبوريم كه قاطعانه، تظاهرات 
افراطيون را متوقف كنيم و همه جامعه ما حتی مخالفان دموكرات نيز بايد 
اين مسأله را درک كنند؛ قانون بايد حاكم باشد و ضمانت اجرايی داشته باشد. 
اصلی ترين موضوع دولت آن اس��ت كه ضامن منافع اكثريت باشد. پرسش 
ديگری كه نخس��ت وزير روسيه به آن پاس��خ داد، موضوع اتهام های جديد 
»ميخائيل خودوركوفسكی«، مدير سابق شركت نفت »يوكاس« بود. پوتين در 
اين باره گفت: همه شما اين جمله از يك فيلم مشهور را شنيده ايد كه می گويد 
دزد بايد در زندان بماند. دادگاه تشخيص داده است كه وی مرتكب اختالس 
شده و گناهكار است. نخست وزير روسيه با يادآوری اين كه »برنارد مدوف«، 
از مديران مالی معروف امريكا به جرم مشابه خودوركوفسكی زندانی است، 
گفت: وی با همين جرم در امريكا به 150 سال زندان محكوم شده و می توان 

نتيجه گرفت كه دولت روسيه از دولت امريكا ليبرال تر است.

جنجال بین سه کشور آفریقایی 
نیجریه،  سنگال و  گامبیا 

بازی خورده اند 
پس از چند هفته تبليغات مسموم و هدايت شده از سوی محافل صهيونيستی 
و امريكايی در بخش��ی از قاره آفريقا عليه ايران، سرانجام گامبيا، سنگال و 
نيجريه به جان هم افتادند. خبرگزاری فرانس��ه از ش��هر بانجول در گامبيا 
گزارش داد: اين كش��ور ادعاهای مطرح ش��ده در سنگال پيرامون رهگيری 
يك محموله تسليحاتی را رد كرد. محافل غربی اين محموله را به جمهوری 
اسالمی ايران نسبت داده بودند. سنگال همسايه اش گامبيا را به تالش برای 
ايجاد انزجار در مورد اين قضيه متهم كرده اس��ت. اين در حالی اس��ت كه 
نيجريه در سايه تبليغات سنگين ماه گذشته مدعی شد 13 كانتينر اسلحه از 
جمله راكت و نارنجك را كه از ايران حمل ش��ده بود، كش��ف كرده است. 
سنگال ادعا كرد كه اين سالح ها به مقصد گامبيا ارسال شده بود اما دولت 
گامبيا در بيانيه ای كه از تلويزيون اين كشور پخش شد آن را يك ادعا خواند 
و رد كرد. گامبيا، عبداله واد رئيس جمهوری س��نگال را متهم س��اخت كه 
پشت س��ر اين ادعاها برای رسيدن به امتيازهای خاص قرار دارد. در بيانيه 
مذكور آمده است: اگر آن سالح ها برای گامبيا بود بايد تصريح كرد كه در 
آن صورت هيچ قدرتی روی زمين نمی توانست اين كشور را از مذاكره با 
جمهوری نيجريه برای آزادسازی آن باز دارد. اين بيانيه می افزايد: متأسفانه 
عبداله واد تصميم گرفته است با ناديده گرفتن اين حقيقت جهشی به سمت 
نتيجه گيری های غير منطقی و مغرضانه خود داش��ته باشد. در بيانيه دولت 
گامبيا هم چنين آمده اس��ت: رئيس جمهور واد فكر می كند كه می تواند از 
محموله تسليحاتی در نيجريه بهره برداری كرده و به كمك نمايندگان خود 
مبارزه ای عليه گامبيا در سراسر جهان راه بيندازد. گامبيا مدت ها متحد ايران 
بود ولی در تاريخ 22 نوامبر مناسباتش را با ايران قطع كرد. رويدادهای اخير 
نش��ان می دهد كه مقام های گامبيا اكنون متوجه شده اند در صحنه سياسی 
منطقه بازی س��ختی از البی صهيونيس��تی فعال در آفريق��ا خورده اند. يك 
ديپلمات در منطقه گفت: مقام های گامبيا اكنون به اين نتيجه رس��يده اند كه 
اصل ماجرای تسليحات س��اخته و پرداخته شده برای ضربه زدن به منافع 
ملی آنها بوده است. آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اسرائيل چندی قبل برای 
مقابله با ديپلماسی ايران در آفريقا به چند كشور آفريقايی سفر كرد. بی بی 
سی در اين رابطه گزارش داده بود كه سفر هشت روزه آفريقايی ليبرمن پس 
از 20 سال برای آن است كه اسرائيل برای ساليان زياد از آن غافل بوده است. 
بيانيه وزارت خارجه اسرائيل خاطرنشان كرد كه ليبرمن در اين سفر با رهبران 

آفريقايی عليه ايران سخن گفته است. 

ردیاب شیمی اصفهان
مؤسسه برتر پارک های علمی آسیا   موضع روسیه 

براساس اخبار ارس��ال شده از نيويورک، 
روسيه در نشس��ت كميته تحريم موضع 
خ��ود را در قبال ايران اين گونه بيان كرده 
است: تحريم ها عليه ايران نبايد فراتر از 
قطعنامه ها باشد. نماينده روسيه در نشست 
كميت��ه تحريم اي��ران در ش��ورای امنيت 
گفت: كش��ورها بايد مف��اد قطعنامه های 
ضد ايران��ی را اجرا كنند ام��ا نبايد فراتر 
از اين قطعنامه ها بروند. بنابر گزارش ها 
كنستانتين دولگف از ديپلمات های روس 
كه در غيبت س��فير آن كشور در نشست 
شورا حضور داشت، افزود: موضع مسكو 
در ارتباط با برنامه اتمی ايران تغيير نكرده 
و ما خواستار يافتن راه حل صلح آميزی 
از طريق مذاكره ه��ای صلح آميز با تهران 
هس��تيم. ما هم زمان با انجام مذاكره های 
ديپلماتيك،  خواستار همكاری كامل ايران 
با آژانس بين المللی انرژی اتمی هستيم. 
موضوع اس��تحكام بخشيدن به رژيم منع 
گسترش تسليحات اتمی و امنيت جهانی 
نيز مط��رح ش��د و ض��رورت دارد تا به 
مذاكره ها و همكاری ها ادامه داده شود تا 
به اين ترتيب خط مشی مشتركی حاصل 

شود. 
موضع ژاپن 

ژاپن نيز كه رياست كميته تحريم ايران را 
در ش��وری امنيت بر عهده دارد، گزارش 
سه ماهه خود را در اختيار اين شورا قرار 
داد. نماينده ژاپن ضمن بيان قطعنامه های 
تحريمی صادر شده از سوی شوری امنيت 
بر عليه ايران و مفاد آن ها گفت كه كميته، 
مكاتباتی از سوی دو كشور عضو سازمان 
ملل دريافت كرده اس��ت كه نشان دهنده 
نقض پاراگ��راف پنجم قطعنام��ه 1747 
)2007( می باشد. اين قطعنامه صادرات 
هرگونه س��الح و مصالح مربوط به آن از 
جمهوری اسالمی ايران را ممنوع می كند. 
در اولين مورد يكی از كش��ورهای عضو 
ب��ه كميته اطالع داد كه مأموران امنيتی در 
يكی از اسكله هايش 13 كانتينر كه حامل 
س��الح های غيرقانونی ب��وده و مبدأ آنها 
نيز ايران بوده كش��ف كرده اند كه نتيجه 
تحقيق های گسترده در اين خصوص بعد 
ارائه می ش��ود. كميته در واكنش تصريح 
كرد كه آن كش��ور عضو همه آن محموله 
را تا زمانی كه كميته بررس��ی های خود 
را كامل نمايد توقي��ف و نگهداری كند. 

عالوه بر آن كميته، همان كش��ور عضو را 
نيز تشويق كرد كه هيأت كارشناسان را به 
منظور بررسی دقيق محموله كانتينرها، به 
محل دعوت نمايد. تحليل گران معتقدند 
كه طرح موضوع س��الح ايرانی برای اين 
در آستانه جلسه های شورای امنيت مطرح 
ش��د تا مسأله ای برای طرح وجود داشته 
باشد. س��ايت خبری فارسی بی بی سی 
نيز نوش��ت: امريكا می گوي��د تا زمانی 
كه ايران غنی س��ازی اورانيوم را متوقف 
نكند، تحريم ها تش��ديد خواهد شد. اين 
رس��انه نيز به اظهارات مشاور اتمی كاخ 
سفيد گری سيمور اشاره كرده و به نقل از 
وی گفت كه اگر ايران برنامه اتمی خود را 
متوقف نكند، امريكا و متحدانش آماده اند 
تحريم های بيشتری عليه اين كشور اعمال 
كنند. بی بی س��ی افزود كه گری سيمور 
مشاور اتمی باراک اوباما در يك مؤسسه 
تحقيقاتی در واشنگتن گفت تا زمانی كه 
ايران صلح آميز بودن برنامه اتمی خود را 
ثابت نكند، كش��ورهای غربی به تشديد 
فش��ارهای خود عليه تهران ادامه خواهند 
داد. به گفته اين رس��انه گری سيمور در 
نشست بنياد دفاع از دموكراسی گفت كه 
ايران به اين دليل حاضر به مذاكره ش��ده 
كه می خواهد در جامعه جهانی اختالف 
بيندازد تا تحريم های كنونی را تضعيف 

كند و مانع از فشارهای بيشتر شود. 
تحليل گ��ران اين اظه��ارات در يكی از 
بنيادهای موس��وم به دموكراس��ی كه در 
آشوب های پس از انتخابات نقش داشته 
را معنی دار می دانند. وی به اينكه ايران كه 
با آژانس همكاری كامل دارد بايد اعتمادها 
را جلب كند اش��اره ای نكرد. هم چنين 
برخی رس��انه های خارجی ب��ه بازتاب 
اظهارات اخير رابرت گيتس درباره ايران 

پرداختند. 
صدای رژيم صهيونيس��تی گف��ت: وزير 
دفاع اي��االت متحده، رابرت گيتس اعالم 
داشت كه همس��ايگان حكومت اسالمی 
اي��ران از تحريم ه��ای بي��ن المللی عليه 
جمهوری اس��المی جانبداری می كنند و 
حتی خواهان اقدام هايی هستند كه موجب 
شوند تحريم ها مفيد افتند و سران تهران 
دريابند بايد برنامه رس��يدن به بمب اتمی 
را متوق��ف كنند. اين رس��انه پذيرفت كه 
تحريم ها مؤثر نبوده و نيازمند اقدام هايی 

است تا كارساز شود. 

ژنو-3 و بازگشت به برگ سوخته 
تحریم )قسمت دوم(

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

ري��زی  برنام��ه  معاون��ت  سرپرس��ت 
اس��تانداری تهران گفت: برای نخس��تين 
ب��ار در اس��تان ي��ك بس��ته حمايتی و 
نمونه  تش��ويقی خاص صادركنن��دگان 
استان تهران تهيه ش��ده است. نعمت اله 
تركی در گفتگو با ايرنا افزود: اين بس��ته 
حمايتی و تش��ويقی ش��امل تسهيالت و 
حمايت ه��ای مختلف نظير تس��هيل در 
گمركات، كاهش نرخ س��ود تس��هيالت 
ارزی، تس��هيل در ارائه وثيقه های بانكی، 
تس��ريع در پرداخت جواي��ز صادراتی و 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی بازاريابی 
به ص��ورت راي��گان می باش��د. وی هم 
چنين اظهار داش��ت: در برنامه راهبردی 
اس��تان، رشد س��االنه 14 درصدی لحاظ 
گرديده و وظايف تك تك دس��تگاه های 
مسئول در بخش های دولتی و غير دولتی 
تعيين ش��ده است. به گفته تركی، در اين 
برنامه س��عی شده اس��ت با تعيين ساز و 
كاره��ای مناس��ب در قال��ب كميته ها و 
گروه های كاری، هماهنگی و هم گرايی 
الزم ب��ه وجود آيد. سرپرس��ت معاونت 
برنامه ري��زی اس��تانداری ته��ران گفت: 
توسعه فرهنگ صادراتی، رشد صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی، مش��وق ها و 
حمايت های مالی از صادركنندگان، برنامه 
محور نمودن بنگاه های صادراتی، توسعه 
تجارت الكترونيكی، تقويت بنيه علمی و 
حرفه ای فعاالن صادراتی و مديريت سبد 
صادرات از حيث كااليی و كش��وری، از 

جمله بحث های اين برنامه است. 
تركی افزود: از ديگ��ر بحث هايی كه در 
اين برنامه به آن توجه ش��ده و در مرحله 

س��رمايه گذاری های  دارد  ق��رار  اج��را 
كنسرسيوم های  تش��كيل  گرا،  صادرات 
صادرات��ی، ارتق��ای نقش تش��كل ها و 
اتحاديه های صادراتی و واگذاری امور اجرايی 
به آن ها، ساماندهی واردات كاال و مديريت 
س��بد وارداتی استان و حمايت از صنايع 
مزيت دار داخلی استان می باشد. وی هم 
چنين اظهار داشت: تنظيم خط مشی های 
براس��اس سياست های  استان  صادرات 
ابالغی، تعيين كمك ها و تسهيالت قابل 
ارائه به بخش صادرات و رفع مشكل ها و 
موانع آنها و تدوين سياست های حمايتی و 
هدايتی در امور فنی، زيربنايی و اعتباری به 
بخش صاردات استان از جمله وظيفه های 
كارگروه صادرات غيرنفتی اس��تان است. 
ترك��ی در ادامه افزود: كارگروه توس��عه 
ص��ادرات غيرنفت��ی و كميته تخصصی 
ذي��ل آن، فرصتی را به طور مس��تمر در 
اختيار صادركنندگان تشكل های مربوطه 
قرار می دهد تا در سطح باالی مديريتی 
اس��تان مسائل و مش��كل ها را طرح و از 
طريق هماهنگی بين دستگاه های مختلف 
عضو كارگروه، نس��بت به رفع آنها اقدام 
و حمايت های الزم در جهت تس��ريع در 
فرآيند صادرات انجام ش��ود. سرپرست 
معاون��ت برنامه ريزی اس��تانداری تهران 
گف��ت: همه دس��تگاه های اداری اس��تان 
در خدم��ت و در كن��ار صادركنن��دگان 
هس��تند و در اين ميان ضروری است كه 
صادركنندگان نيز همت و تالش خويش 
را مضاعف نموده و با افزايش صادرات، 
زمينه شكوفايی توليد در تمامی بخش ها 

را فراهم آورند. 

هوای شهر تهران از شرايط سالم خارج شد 
و دوباره شاخص كيفيت هوا در وضعيت 
ناس��الم قرار گرفت.  رئي��س مركز پايش 
هوای اس��تان تهران گفت: بر ميزان غلظت 
آالينده ها ب��ه ويژه ذره هاي معلق كمتر از 
دو و ني��م ميكرون در مقايس��ه با روزهاي 
گذشته افزوده ش��ده است. سيد امير فاتح 
وحدتی در گفتگو با ايرنا افزود: پايداری هوا 
نداريم اما اگر به توصيه های زيست محيطی 
- بهداشتی عمل نش��ود باز هم در شرايط 

پايداری هوا قرار خواهيم گرفت. 
رئي��س مركز پايش هوای اس��تان تهران با 

استناد به گزارش سازمان هواشناسی كشور 
پيش بينی كرد كه ب��ا وزش باد و باران، بر 
ميزان غلظت آالينده های هوا افزوده نشود. 
وی ميانگين غلظت آالينده ذره هاي معلق 
 133 psi كمت��ر از دو و ني��م ميك��رون را
اعالم كرد. وحدتی از شهروندان خواست 
تا حداالمكان از تردد با خودرو ش��خصی 
در سطح شهر بپرهيزند. شهر تهران پس از 
يك ماه قرار داشتن در وضعيت هشدار، در 
روزهای اخير تنها ش��اهد چهار روز هوای 
سالم بود و دوباره در وضعيت ناسالم قرار 

گرفت. 

تهیه بسته حمایتی و تشویقی 
برای صادركنندگان نمونه استان تهران 

س��خنگوی وزارت بازرگانی اعالم كرد كه با هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت 
ابزاره��ای موجود برای تنظيم ب��ازار، آرامش 
بازار پس از اج��رای قانون هدفمندی يارانه ها 

نيز حفظ می شود. 
به گزارش ايرنا، سيدعليرضا شجاعی گفت: وزارت 
بازرگانی با ابزارهايی همچون ش��بكه گسترده 
تأمين و توزيع، هماهنگی با توليدكنندگان، در 
اختيار داش��تن اطالعات مورد ني��از در رابطه 
ب��ا ميزان موج��ودی انباره��ا، توليدكنندگان و 
توزيع كنن��دگان و ه��م چنين ام��كان نظارت 
بر ب��ازار، از بروز و ت��داوم تخلف جلوگيری 

می كند. 
مشاور وزير بازرگانی تجربه تنظيم بازار شب 
عيد سال گذش��ته و ماه مبارک رمضان امسال 

را نمونه خوبی برای اثبات اين امر دانس��ت و 
ادامه داد: عملكرد مطل��وب وزارت بازرگانی 
در تنظيم بازار ش��ب عيد تقدير رسمی رئيس 
جمهوری و بيش از 170 نماينده مجلس را در 
پی داش��ت كه نشان دهنده موفقيت  آميز بودن 

اقدام های صورت گرفته بود. 
وی ب��ا تأكي��د ب��ر هم��كاری و هماهنگ��ی 
دستگاه های مربوطه در تنظيم بازار، افزود: تمامی 
اقدام ه��ا و پيش بينی ه��ای الزم ب��رای اجرای 
قانون هدفمندسازی يارانه ها صورت گرفته و 
قرار نيس��ت پس از اجرای اي��ن قانون، اتفاق 

خاصی در بازار رخ دهد. 
س��خنگوی وزارت بازرگانی، تهيه بس��ته های 
حمايت��ی از توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان 

را از جمل��ه اقدام ه��ای دولت ب��رای حفظ و 
ارتقای س��طح رقابت پذي��ری توليدكنندگان و 
 ايج��اد انگي��زه مضاعف ب��رای صادركنندگان 

برشمرد. 
وی اف��زود: با تالش و مس��اعدت فعاالن اين 
بخش ها نه تنها كاهش ميزان صادرات و توليد 
نخواهيم داشت بلكه با افزايش محسوسی در 

اين زمينه ها مواجه می شويم. 
شجاعی يادآور ش��د: وزارت بازرگانی تنظيم 
بازار مبتنی بر توليد داخل را در دستور كار قرار 
داده اس��ت تا ضمن حمايت از توليدكنندگان، 
زمينه ه��ای ارتق��ای كيفيت و افزاي��ش ميزان 
فراه��م  ني��ز  داخل��ی  محص��والت   تولي��د 

شود.

در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
سخنگوی وزارت بازرگانی: آرامش بازار پایدار خواهد بود 

سهميه بنزین خودروهای شخصی
 50 ليتر تعيين شد

طرح کاهش سطح روابط ایران با 
انگليس نهایی می شود 

رئیس سازمان امور اقتصادی اصفهان: 

مدیریت مصرف منجر به پس انداز بخشی از یارانه ها می شود 

آیت ا... مکارم شیرازی با محکوم کردن حادثه چابهار: 
مسئوالن به سراغ ریشه ها بروند و فکری برای آن کنند 
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آژیر

زیر پوست شهر

برگی از تاریخ

پنجره

در قسمت های قبل خوانديم كه با مرگ 
ميرزا يوس��ف خان مس��توفی الممالك 
شاه صدر اعظمی را به ميرزا علی اصغر 
امين السلطان س��پرد. اين مرد كوششی 
در راه اصالح��ات نك��رد و آنچه كرد 
در راه اس��تواری جاي��گاه خوي��ش و 
خشنودی شاه بود. وی ناصرالدين شاه 
را به س��ومين س��فر اروپاييش برد. در 
زمان او انگليسی ها امتيازات فراوانی را 
چون حق گشايش قمارخانه و التاری 
را از دربار ايران گرفتند. همچنين امتياز 
خريد و فروش توتون و تنباكو و انفيه 
در درون و بي��رون اي��ران به ش��ركتی 
انگليسی به در ازای 50 سال و به شرط 
پرداخت ساليانه 15 هزار ليره انگليسی 
و يك چهارم س��ود خالص آن شركت 
واگذار ش��د. اين امتياز در س��فری كه 
ذكرش رفت به انگليس��ی ها داده  ش��د 
ولی بر امتيازنام��ه آن در رجب 1308 
دس��تينه نهاده  شد. اگرچه در بازگشت 
به ايران ش��اه امتياز التاری و قمارخانه 
را لغو نمود. همچنين انحصار دخانيات 
ايران به دس��ت شركت رژی در 1308 
)قمری( انج��ام  پذيرفت. در اين زمان 
م��ردم ايران كه با كش��ورهای اروپايی 
كم ك��م آش��نا می ش��دند و روزنامه ها 
و جرايد فارس��ی زبانی ك��ه در بيرون 
از كش��ور چاپ می ش��د به دستش��ان 
می رس��يد و بر آگاهی ايشان می افزود 
به مخالفت با قراردادی كه پيشتر از آن 
س��خن گفتيم پرداختند و در اين ميان 
روحانيت ش��يعه نيز با اي��ن قرارداد به 
مخالف��ت پرداختن��د و كوش��ش های 
امين الس��لطان برای تطميع ايش��ان به 
جايی نكش��يد. در تهران ميرزا حس��ن 
آش��تيانی و در عتب��ات مي��رزا محمد 
حس��ن ش��يرازی رهبری اين اعتراض 
را داش��ته و فتوای تحريم دخانيات را 
دادند و خواستار لغو آن قرارداد شدند. 
س��رانجام ش��اه و صدر اعظ��م كوتاه 
آمدند و در 1۶ جمادی االول 1309 آن 
امتيازنامه را لغو نمودند. در اينجا ادامه 
مطال��ب را با هم مرور می كنيم. رخداد 
رژی س��بب اين ش��د كه مردم بفهمند 
كه با پافش��اری می توانند حق خود را 
از دولت دريافت دارند و اين پيش��گام 
رويدادهای زمان مظفرالدين شاه قاجار 

گرديد. ولی اين رويداد باز منفی ای هم 
برای ايرانيان داش��ت و آن اينكه دولت 
ناچار ش��د برای پرداخت خسارت به 
شركت انگليس��ی دخانيات مبلغ 500 
هزار ليره از بانك ش��اهی قرض كرده 
و بدان ش��ركت بپردازد، اين نخستين 
وامی بود كه ايران از كش��وری بيگانه 
می گرفت و پ��س از آن بود كه گرفتن 
وام ه��ا از روس��يه و انگلس��تان آغ��از 
ش��ده و بر فش��ار اقتصادی از يكس��و 
و رخنه روز افزون اين دو كش��ور در 
امور درونی ايران افزود. در س��ال های 
پايانی پادشاهی ناصرالدين شاه فساد و 
رش��وه خواری در كشور رو به افزايش 
گذاش��ته بود. امين الس��لطان نيز فردی 
چيره بر ش��اه و نيرومند در كشور بود 
و اجازه اصالحات به كس��ی نمی داد. 
گرداندن كش��ور در زم��ان او بر عهده 
شورايی بود كه سرشناس ترين اعضای 
آن خود او، كامران ميرزا پس��ر ش��اه، 
نايب الس��لطنه و حكمران ته��ران ؛ و 
ميرزا عليخان امين الدوله وزير رس��ائل 

و اوقاف بودند. 
اين��ان امين الدول��ه م��ردی  در مي��ان 
اصالح طلب و كاردان بود، ولی نيرويی 
امين الس��لطان  نداش��ت و ه��م آورد 
شمرده می ش��د و س��رانجام هم چند 
ماه پيش از كشته ش��دن شاه در 1313 
ب��ه  را  وی  امين الس��لطان  )قم��ری( 
پيشكاری آذربايجان به تبريز فرستاد تا 
او را از پايتخ��ت دور نگاه دارد.در اين 
زمان و با توجه به فساد كامران ميرزا و 
امين الس��لطان و نيز پيروزی در رويداد 
رژی بر ناخرس��ندی توده از دس��تگاه 
فرمانروايی افزوده می شد. در اين ميان 
چهره هايی نيز در درون و بيرون كشور 
به برانگيختن مردمان می كوشيدند و از 
آن جرگه خود امين الدوله، شيخ هادی 
نجم آبادی، سيد جمال الدين اسدآبادی، 
و نيز مي��رزا ملكم خ��ان بودند. ميرزا 
ملكم در لندن به نش��ر روزنامه قانون 
پرداخت و خواه��ان برپايی حكومت 
قانون و دگرگون��ی وضعيت در ايران 
شد و از ستم های فرمانروايی خودكامه 
قاجار س��خن داد. از آنجا كه سخنانش 
رنگ عاميانه داش��ت در مردم ايران اثر 

به سزايی نمود.

خان��واده ب��ه عن��وان كوچك تري��ن نهاد 
اجتماعی نقش مهمی در تربيت و رش��د 

شناختی و ذهنی كودكان دارد. 
آمارها نشان می دهد، صنعتی شدن جوامع 
و تغييرهای زندگی ش��هری، روند تربيتی 
ك��ودكان را به وي��ژه در جوامع توس��عه 
يافته، دس��تخوش آس��يب های متعددی 
كرده است. به عقيده روانشناسان، كاهش 
توجه والدين به رشد مهارت های فردی 
و تأكيد بيش��تر آنها بر رش��د جسمانی و 
پاس��خ به نيازهای مادی فرزندان در عصر 
امروز روند تربيتی كودكان را آسيب پذير 
كرده اس��ت به طوری كه ميزان وابستگی 
فرزندان به والدين و افزايش س��طح توقع 
آنها بيش از گذش��ته مش��هود بوده و اين 
مسأله به طور غيرمستقيم بر زندگی فردی 
 و اجتماعی آنها در آينده تأثير منفی خواهد

گذاشت. 
حرکت در مسیر غلط 

پرورش حس اس��تقالل طلبی در خانواده 
يك��ی از وظايف پدر و م��ادران به منظور 
تكامل و ارتقای رشد ش��ناختی فرزندان 
اس��ت و می بايست برای به دست آوردن 
استقالل در زندگی و زيستن راهكارهايی 
را آموزش ببينند. دكتر كاظم قجاوند جامعه 
ش��ناس درباره اين موضوع می گويد: از 
پيامدهای تربيت نادرست فرزندان، تشكيل 
خان��واده هايی اس��ت ك��ه مهارت های 
درست زيستن را ياد نگرفتند و به فرزندان 
و نس��ل های بعدی هم اين مهارت ها را 
انتق��ال نمی دهند. در نتيج��ه اين افراد در 
مواجهه با كوچك ترين مشكل ها و سختی 
در زندگی فردی و اجتماعی به بن بس��ت 
رسيده و تصميم های نادرست و غيرمنطقی 
مانند ط��الق را در اولويت قرار می دهند. 
بنابراين والدين ملزم هس��تند در س��نين 
كودكی مهارت هايی را به كودكان آموزش 
دهند تا با آنها بتوانند با چالش های زندگی 
در آين��ده مقابل��ه كرده و تحم��ل و توان 
روياروي��ی با مش��كالت زندگی فردی و 

اجتماعی را داشته باشند. 
در جامع��ه امروز فرزندان توقعاتش��ان در 
زمينه ه��ای مختل��ف باال رفت��ه و تصور 
ديگری از زندگ��ی در ذهن می پرورانند. 
دكتر قجاوند ادامه می دهد: در جامعه برخی 
ناهنجاری ها به ش��كل پدي��ده اجتماعی 
فراگير بروز پيدا كرده و گاه ديده می شود 
كه عده زي��ادی از افراد جامعه درگير اين 
معضل می ش��وند. پدي��ده رقابت منفی 
فرزندان يك خانواده با گروه همساالن از 
جمله ناهنجاری هايی است كه در ميان افراد 
جامعه رواج پيدا كرده و توقعات فرزندان 

را در سبك زندگی شان تغيير می دهد. در 
حقيقت افرادی كه به مس��أله رقابت منفی 
اطرافيان و همساالن توجه می كنند افرادی 
هستند كه برای دست پيدا كردن به اهداف 
شان، اقدام به فعاليت هايی می كنند كه در 
چشم ديگران جلوه كند و به عبارت ديگر 
خودنمايی می كنند. اين افراد قصد دارند با 
برتری و چيرگی شان از همساالنشان كمتر 
نباش��ند. دكتر بابكی، روانپزشك كودک و 
نوجوان اضافه می كند: والدين بايد نقش 
فرزن��دان را در فعاليت های محيط خانه 
 مش��خص كنند و به فرزندان بياموزند كه 
خواسته های ش��ان می بايست متناسب با 
شرايط اقتصادی و اجتماعی خانواده باشد. 
امروز به دليل اين كه والدين شاغل هستند 
و زم��ان و وق��ت كمتری ب��رای برقراری 
ارتباط با فرزندان دارند شكاف بين نسلی 
و فاصله عميقی ميان آنها به وجود آمده و 
زمان كافی و الزم صرف پرورش فرزندان 
نم��ی ش��ود. در نتيجه نيازه��ای عاطفی 
فرزندان شناخته نشده و در برآورده كردن 
خواسته های شان دچار معضل می شوند و 
اين مسأله به شكل نافرمانی و مشكل های 
رفتاری بروز پيدا می كند، والدين احساس 
می كنند كه در برابر كنترل تربيت فرزندان 

ناتوان هستند. 
هر چه افراد از يك رقابت مثبت و دوستانه 
به سمت رقابت منفی و مقايسه ای پيش 
روند به عنوان يك فرد متوقع و زياده خواه 
مشكالت رفتاری و نابهنجاری اجتماعی 
زيادی پيدا ك��رده و در اين موارد توانايی 
تجزيه و تحليل مسائل منطقی را نخواهند 

داش��ت. از اين رو فاصله بي��ن والدين با 
فرزن��دان به تدريج زياد ش��ده و فرزندان 
احساس می كنند از س��وی والدين درک 
نشده و حمايت نمی شوند و با بهانه جويی 
و لجاجت درباره خواسته های غيرمنطقی 
شان والدين را دچار سردرگمی می كنند 
در نتيج��ه خانواده ه��ا از اين رفتار فرزند 
ش��گفت زده و س��ردرگم می شوند و به 
ناچار به نيازهای غير منطقی فرزندان پاسخ 

می دهند. 
دكت��ر حس��ن ش��اهرخی، روانپزش��ك 
 و م��درس دانش��گاه تصري��ح می كن��د: 
اساسی ترين و اصلی ترين مسأله نوجوانان 

اعتماد به نفس آنها است. 
کنترل توقعات فرزندان 

باال رفتن سطح توقعات فرزندان از خانواده 
نشانه وجود نوعی نياز برای جلب توجه 
اطرافيان و مورد تأييد قرار دادن از س��وی 
آنهاس��ت و به اين معنا است كه فرزندان 
هرچه وضعي��ت ظاه��ری، توانايی های 
ف��ردی و مالی خان��واده را همان گونه كه 
هس��ت به نمايش گذارند كمتر به رقابت 
با اطرافيان خود مب��ادرت می كنند. دكتر 
كاظم قجاوند جامعه شناس می گويد: اگر 
فرزندان واقعي��ات زندگی و توانايی های 
ف��ردی و اقتص��ادی خان��واده را بپذيرند 
كمت��ر به تقليد ديگران توج��ه كرده و در 
نتيجه احس��اس رقابت با ديگران در آنها 
كاهش پي��دا می كند. با ادام��ه پيدا كردن 
رقابت ميان همس��االن و باال رفتن سطح 
توقعات فرزندان اي��ن موضوع كم كم به 
بيماری تبديل می شود يعنی هر چه افراد 

از يك رقابت مثبت و دوس��تانه به سمت 
رقاب��ت منفی و مقايس��ه ای پي��ش روند 
ب��ه عنوان ي��ك فرد متوقع و زي��اده خواه 
مشكالت رفتاری و نابهنجاری اجتماعی 
زيادی پيدا ك��رده و در اين موارد توانايی 
تجزيه و تحليل مس��ائل منطقی را نداشته 
و ب��ا ورود ب��ه محيط گس��ترده ای مانند 
جامعه شروع به رفتارهای تخريب گرايانه 
می كنند. اين افراد دچار حالت هايی مانند 
دوری از خانواده، افسردگی، انزوا و گوشه 
گيری شده و سالمت جامعه را هم دچار 
 اختالل می كنند. اين جامعه ش��ناس ادامه 
می ده��د: اگر اين رقابت ه��ای منفی در 
خانواده ای وجود داش��ته باشد و فرزندان 
رفت��ار والدين را مالک زندگ��ی قرار داده 
و بسيار متوقع باشند رفتار متوقعانه را در 

كودكان تقويت می كنند. 
راهکارهای درست زیستن 

خانواده ه��ا نق��ش مهمی در شناس��اندن 
ارزش ه��ای مهم در زندگ��ی به فرزندان 
دارن��د و خان��واده هايی ك��ه در آن پدر و 
مادر رشد كامل اجتماعی و فرهنگی كرده 
باشند فرزندان را برای رسيدن به ارزش ها 
و معياره��ای اصلی تش��ويق می كنند و 
راهكارهای درست زيستن را به آنها آموزش 
می دهند. دكتر شاهرخی می گويد: والدين 
بهتر است برای ياددادن شيوه های درست 
زيستن به فرزندان آنها را در تصميم گيری 
مشاركت دهند و در حل مسائل زندگی از 
آنها كمك بگيرند تا افراد نيز راهكارها را 
در زندگی فردی به كار بسته و به آنها عمل 
كنند. اگر خانواده به جای رقابت بر س��ر 
ظاهر زندگی بر سر امور معنوی و اخالقی 
و حت��ی ش��يوه های برخ��ورد و رفتار با 
يكديگر رقابت كنند ممكن است بسياری 
از خطاهای اجتماعی ش��ان برطرف شود. 
دكتر قجاوند می گويد: انجام مشاوره های 
اقتصادی بين خانواده ها و آموزه های دينی 
در شيوه تربيتی فرزندان تأثيرگذار است. با 
مديريت و هدايت صحيح اقتصاد خانواده، 
فرزندان متوجه مش��كل های مالی والدين 
 شده و سعی می كنند نيازها و توقعات و 
خواسته های ش��ان را تا حد معمول كمتر 
كنند و در خصوصيت هايی مانند صداقت، 
دلسوزی، صرفه جويی، مسئوليت پذيری 
رش��د و پرورش پيدا كنن��د. فرزندان بايد 
احتياجات عمومی و مش��ترک خانواده را 
درک كنند و از بعضی نيازها و خواسته های 
غيرمنطقی شان جهت رفع نيازهای ديگر 
اعضای خانواده صرفنظر كنند و با بودجه 
و ميزان درآمد خانواده آشنا شده و آگاهی 

داشته باشند.

به عقيده كارشناسان، آينده نگری می تونه 
عاملی برای تعيين سرنوشت يك فرد و 
اجتماع باش��ه. البد می گين كو تا آينده 
ح��اال هر وق��ت وقتش ش��د يه فكری 
به حال آينده م��ون می كنيم!! اما نه اين 
طوری كه ش��ما فكر می كنين نيس��ت، 
اگر آينده نگ��ری رو نخواين قبول كنين 
هر كاری كه قصد داش��ته باشين انجام 
بدين به طور حتم شكست می خورين!! 
راستشو بگين حاال نمی خواين بدونين 
چه طوری می تونين يه روحيه آينده نگری 
داش��ته باشين؟ چی شد؟ بابا فكر كردن 
بسه ديگه! شايد ديگه وقتی برات باقی 
نمونه! ش��ايد با خودتون می گين ما كه 
چيزی از عمرمون باقی نمونده اما نه هر 
وقت كه بخوای می تون��ی ماهی رو از 
آب بگيری.... به قول كارش��ناس ها اگر 
بتونيم كودكان رو از همون اول به آينده 
عالقه مند كنيم، خالقيت و نوآوری رو 
هم می تونيم در ذهن اونا بيدار كنيم....! 

پاشو پاشو...! آقا اجازه 
بده يه چندس��الی اين 
بخوابه  خالق��م  ذهن 
وقت��ش ش��د خودش 
بي��دار می ش��ه!... ب��ه 
همين خي��ال باش به 
خودت ت��و آينه نگاه 
ك��ردی داری ك��م كم 
پير می ش��ی، تونستی 
يه ف��رد يا ي��ه جوون 
باش��ی!...  آينده نگ��ر 
خوب اين قدر عجول 

نباش اجازه ب��ده وقتی يه بزرگ تر داره 
يه چيزايی رو می گه، گوش كن...خب 
كج��ای مطلب بوديم آه ي��ادم اومد اگه 
تونس��تين كه چه بهت��ر اون وقت ذهن 
كنجكاو اونارو می تونين به سوی آينده 
نگری سوق بدين اگر هم نتونستين زياد 
غصه نخورين!! اولش ش��ايد اين طور 
به نظر برس��ه كه آينده نگری كارسختی 
باش��ه اما اون ق��در كه فك��ر می كنين 
سخت نيست اگر اولش اون ذهن تون 
رو يه تكون��ی بدين و بدونين كه زمان 
هيچ وقت برای هيچ كس��ی از حركت 
نمی ايس��ته و يه آين��ده ای هم پيش رو 
داريم و يا اين كه بگين از ما كه گذشت 
برين به يه نسل پايين تر آموزش بدين. 
اما هنوز ش��ما در نيمه راه هس��تيد، اگه 
االن نخواين آينده نگر باش��ين، مطمئن 
باشين يه س��ری مش��كل هايی براتون 
پيش مياد. ذهن جوون��ای آينده نگر به 

مرور زمان طوری توس��عه پيدا می كنه 
كه نس��بت به پيامد كار خودشون دقيق 
می شن و با تكامل عقالنی پيش از انجام 
هر كاری پيامدهای احتمالی اون رو در 
نظر می گيرن، اين طوری كه آينده نگری 
به شكل طبيعی در جوونا به وجود مياد 

و بعدش توسعه پيدا می كنه!! 
محمد می گه: اول دبيرستان كه بودم با 
تالش درس خوندم و هدفم اين بود كه 
در آينده بتونم بدون اينكه مثل بعضی ها 
10 سال پشت كنكور بمونم همون سال 
اول بايد برنامه ريزی كه از قبل داشتم در 
آين��ده در كنكور قبول بش��م و االن هم 
تونس��تم به هدفم برس��م و دوباره دارم 
ب��رای آينده هم برنامه ري��زی می كنم تا 
بتونم موفق بشم! ايول... به تو می گن يه 
جوون آينده نگر!! نمی دونم چرا بعضی 
از اين جوون��ا فكر می كنن بعد از چند 
قدمی كه ب��رای آينده بر می دارن ديگه 
نبايد فكر كنن كه قدم بعدی رو بايد كجا 
گذاشت! آقاجان شايد 
يه چال��ه بود افتادی و 
ديگه نتونس��تی بيرون 
بي��ای. يك��ی ديگه از 
اين جوونای شهرمون 
آينده نگ��ری  می گ��ه 
ي��ه س��ری امكانات��ی 
می خواد كه ما نداريم، 
آينده نگری خرج  تازه 
داره، آين��ده ن�گ���ری 
يه خ��ورده ترس��ناكه 
آينده نگری می تونه به 
ضررمون باش��ه و... اميد ادامه می ده: از 
اينكه بخوام فكر كنم در آينده چه اتفاقی 
ممكن��ه برام بيفته يا بخوام با روياهام به 
آيندم فكر كن��م خيلی خوبه ولی بدون 
رويا بی فايده است چون می دونم خيلی 
دير شده وقتی بچه بوديم بايد يكی اين 
رو به ما می گفت كه نگفتن يادم مياد هر 
وقت می رفتيم مدرسه تنها چيزی كه به 
ما گفته بودن اي��ن بود كه می خوای در 
آينده چه كاره بشی تنها چيزيه كه من و 
جوونای هم سن و سال من اونو به ياد 
دارند! اما كس��ی نگفت چه جوری؟ به 
جای اينكه راه های آينده نگری رو به ما 
ياد بدن كسی نبود ما رو تشويق كنه فقط 
می گفتند آقا مشق بنويس ما هم كه فقط 
نوش��تن بلد بوديم... اما يادتون نره اون 
قدر دس��ت دست نكنيد كه اون چيزی 
كه بايد در آين��ده درو كنيد چيزی جز 

حسرت نباشه!! 

آینده سهم من، حق من!!!

جامعه

استخدام 51 روحاني 
در آموزش و پرورش اصفهان

رشد 80 درصدي اعضاي 
کتابخانه ها در تیران و کرون

2هزار خودرو دیگر در چهارمحال 
و بختیاري دوگانه سوز مي شود

دبير كميته همكاری های آموزش و پرورش و حوزه 
علمي��ه اصفهان گفت: در س��ال ج��اری 51 نفر از 
روحاني��ان در ح��وزه معاونت پژوهش��ی اداره آموزش و 
پرورش اصفهان استخدام شده اند. قاسم سلمانی در گفتگو 
با فارس با اش��اره ب��ه فعاليت های انجام ش��ده در كميته 
همكاری های آموزش و پ��رورش و حوزه های علميه در 
سال گذشته و سال جاری اظهار داشت: در اين كميته طرح 
مس��ابقه كتابخوانی اينترنتی كتاب حض��رت زهرا )س(، 
برترين بانوی جهان اجرا شده و اين طرح ويژه فرهنگيان 
بوده است. وی با اشاره به اين طرح و چگونگی اجرای آن 
بيان داشت: در اين طرح 14 هزار جلد كتاب به فرهنگيان 
عرضه و از مراحل اجرای اين مسابقه، انتخاب كتاب، تهيه 
و خري��داری 14 هزار جلد كتاب، تش��كيل جلس��ه ها و 
هماهنگی های الزم، صدور بخشنامه و تنظيم جدول كتاب 

و اطالع رسانی است. 

سرپرس��ت اداره كتابخانه های عمومی تيران و كرون 
از رش��د 80 درصدی اعضای كتابخانه های عمومی 
اين شهرستان در يك سال گذشته خبر داد. احمد احمدی 
در گفتگ��و با ف��ارس در تيران و كرون به رش��د اعضای 
كتابخانه های عمومی شهرس��تان تيران و كرون در يكسال 
گذش��ته اش��اره كرد و گفت: در يكس��ال گذشته اعضای 
كتابخانه های عمومی شهرس��تان تيران و كرون 80 درصد 
افزاي��ش يافت��ه اس��ت. وی افزود: ب��ا افزاي��ش اعضای 
كتابخانه ه��ای عموم��ی در ي��ك س��ال گذش��ته، امانات 
كتابخانه ها ۶0 درصد، مراجعين به كتابخانه ها 40 درصد و 
منابع كتابخانه های عمومی شهرس��تان تي��ران و كرون 40 

درصد رشد داشته است.

فرماندار شهركرد گفت: به منظور اجرای مطلوب 
قان��ون هدفمندی يارانه ها، 2 ه��زار خودرو ديگر 
در چهارمح��ال و بختي��اری دوگانه س��وز می ش��ود كه 
آژان���س ه��ا و ت�اكس���ی ها در اول�وي���ت نخ�س��ت 

دوگانه  سوزشدن قرار دارد. 
به گزارش فارس، س��عيد زمانيان در جلس��ه ش��ورای 
ادارای اين شهرستان با تس��ليت به مناسبت فرارسيدن 
ش��هادت خامس آل عبا اظهار داشت: باتوجه به اعطای 
تسهيالت بانكی از سوی دولت به رانندگان برای تأمين 
س��وخت، هيچ توجيهی برای افزاي��ش قيمت كرايه ها 
پذيرفته نيس��ت. وی افزود: با توجه به برنامه ريزی های 
 CNG صورت گرفته و در نظر گرفتن س��هميه كپسول
برای اين استان، 2 هزار خودرو آماده دوگانه سوز شدن 
هستند كه تاكسی ها و آژانس ها در اولويت نخست قرار 

دارند. 

يك جامعه ش��ناس ش��هری با اش��اره به اينك��ه پديده 
زورگيری در جامعه می تواند احس��اس اعتماد را نسبت 
به افراد كاهش ده��د، گفت: زورگيری موجب افزايش 
اضط��راب و بی اعتمادی در جامعه می ش��ود. غالمرضا 
استيفا در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: زورگيری مفهومی 
است كه مدتی است در فرهنگ ما وارد شده و بر اساس 
آن اف��رادی به زور و اجبار اموال مردم را می گيرند. وی 
با بي��ان اينكه قتل، ضرب و ج��رح از جمله پيامدهای 
زورگيری اس��ت، اف��زود: با توجه به اينك��ه زورگير به 
س��الح سرد مجهز اس��ت، می تواند خسارت هايی را به 
قربانی خود وارد كند اين در حالی اس��ت كه زورگيران 
هيبت خاص��ی در جامعه ندارن��د و نمی توانند آنان را 
از قبل شناس��ايی كرد. اين جامعه ش��ناس منشاء اصلی 
پديده زورگيری را موضوع های اقتصادی و پايين بودن 
اخالق اجتماعی عنوان كرد و افزود: در برخی از موارد 
نيز زورگير به دليل بيماری يا رفتار ساديس��می دس��ت 
ب��ه زورگيری می زند به طوری ك��ه تنها هدف آن آزار 
و اذيت ديگران اس��ت. وی شرايط محيطی را در وقوع 
جرم زورگيری مؤثر دانست و افزود:  زورگيران به دنبال 
فضاهايی هس��تند تا بتوانند اعم��ال مجرمانه خود را به 
راحتی انجام دهند به طوری كه به ش��گردهای مختلف 
قربانيان خود را به منطقه های خلوت كش��انده و با يك 
نقشه از پيش تعيين ش��ده دست به زورگيری می زنند. 
اين جامعه شناس ادامه داد: فضاهای شهری بايد طوری 
طراحی شده باشد كه از وضوح كاملی برخوردار باشد 
تا زمينه وق��وع چنين جرايمی كاهش يابد به طور مثال 
تفرجگاه ها، پارک ها و جاهای خلوت بايد از روشنايی 
كاف��ی برخوردار بوده و پليس هم نظارت كاملی بر اين 
منطقه ها داش��ته باش��د. وی، مطالعه و بررسی بر روی 
متهم��ان زورگي��ری را از جمله راهكارهاي��ی مؤثر در 
پيش��گيری از وق��وع جرم عنوان ك��رد و افزود: پس از 
دس��تگيری متهمان زورگيری، بايد بررس��ی های علمی 
بر روی آنان انجام ش��ود تا وقوع چنين جرايمی مورد 
ريش��ه يابی قرار گيرد و در صورت مشخص شدن علل 
اصلی وقوع اين جرايم بايد برنامه ريزی صحيحی برای 

از بين بردن اين زمينه ها انجام شود. 
استيفا به عملكرد پليس و دستگاه  قضايی برای مقابله با 
چنين جرايمی اشاره كرد و گفت: اقدام های پليسی بايد 
بس��يار جلوتر از اعمال مجرمان باشد تا مجرمان نتوانند 
به راحتی اقدام های خود را انجام دهند. وی خاطرنشان 
كرد: بس��ياری از متهمان پس از آزادی از زندان دوباره 
ب��ه جرم خ��ود روی می آورن��د كه اي��ن موضوع يك 
ن��وع دهن كجی به جامعه اس��ت و مراجع قضايی بايد 
برخوردهای سخت گيرانه تری نسبت به اينگونه جرايم 

داشته باشند.

زورگيری موجب افزایش 
اضطراب در جامعه می شود

نخستين وام ایران از کشوری بيگانه  )قسمت پنجم( 

دث
حوا

  صاح��ب يك مركز خدمات رايان��ه ای كه به بهانه 
تعمير رايانه های مردم، عكس و فيلم های خصوصی 
م��ردم را س��رقت می كرد تا از آنها اخ��اذی كند، در 
ش��هر محالت دستگير ش��د. به گزارش »جام جم«، 
زنی با حضور در پليس اطالعات � امنيت شهرستان 
محالت از توابع استان مركزی، از صاحب يك مركز 
خدمات رايانه ای شكايت كرد. زن شاكی گفت: چند 
روز پي��ش رايان��ه دخترم خراب ش��د و آن را برای 
تعمي��ر به يك مركز خدم��ات رايانه ای بردم. پس از 
تعمير وقتی آن را تحويل گرفتم و به خانه بازگشتم، 
مردی ناش��ناس در تماس با منزلم مدعی شد فيلم و 
تصاوير خصوصی دخترم را در اختيار دارد. ش��اكی 
خاطرنشان كرد: تماس گيرنده تهديد كرد اگر مبلغی 
پ��ول در اختي��ارش قرار ندهيم، اي��ن تصاوير را در 
ش��هر پخش خواهد ك��رد و يادآور ش��د در تماس 
بع��دی محل مالق��ات را برای تحويل پ��ول تعيين 
می كند. ش��اكی افزود: ابتدا حرف های مرد غريبه را 
ب��اور نكردم اما دختر نوجوانم گفت كه قبل از بردن 
رايانه ام برای تعمير فراموش كرده فيلم و عكس های 

خصوصی خود و چند همكالسی اش را از رايانه اش 
حذف كند. 

ردپای تعمیرکار خطاکار  
ش��اكی افزود: پس از ش��نيدن حرف ه��ای فرزندم، 
اطمينان يافتم مرد تعميركار همان فرد تماس گيرنده 
ب��وده و قصد اخ��اذی از خان��واده ام را دارد. با ثبت 
اظهاره��ای اي��ن زن و تش��كيل پرون��ده ای در اين 

ارتباط، تحقيقات ادامه يافت. 
کشف فیلم های مردم در محل کار متهم 

مأم��وران ب��ا هماهنگی قضاي��ی وارد محل كار مرد 
تعمي��ركار ش��دند. در بازرس��ی از آن مح��ل، فيلم 
و عكس ه��ای خصوص��ی دخت��ر ش��اكی و چن��د 
همكالسی اش همراه 300 عدد سی دی غيراخالقی 
و 700 حلقه فيلم غيراخالقی، چند دس��تگاه گوشی 
تلفن همراه، يك عدد فلش حاوی عكس و فيلم های 
خصوص��ی چندي��ن خانواده و يك كي��س رايانه را 
كش��ف و ضبط كردند. پس از بازداش��ت تعميركار 
19 س��اله، وی در بازجوي��ی مدعی ش��د با خانواده 
شاكی تماس نگرفته و قصد اخاذی از آنها را نداشته 

و وس��ايل مكش��وفه از محل كارش متعلق به يكی 
از دوستانش است. در پی اظهارهای متناقض متهم، 
وی پس از مواجهه حضوری با ش��اكی به جرم خود 

اعتراف كرد.
اعتراف متهم 

مته��م در اظهاراتش به پليس گفت: در زمينه تهيه و 
فروش فيلم های غيراخالقی فعاليت می كردم. از چند 
م��اه پيش هنگام تعمير رايانه های مردم، با مش��اهده 
فيلم و تصاوي��ر خصوصی ثبت ش��ده در رايانه ها، 
وسوسه شدم آنها را سرقت كنم. متهم يادآور شد: با 
سرقت فيلم ها و تصاوير خصوصی، آنها را به رايانه 
ش��خصی ام انتقال می دادم و در تم��اس با صاحبان 
آنه��ا، تهديدش��ان می كردم اگر پول درخواس��تی را 
پرداخت نكنند، تصاوير را در ش��هر پخش می كنم. 
سرهنگ رفيعی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان مركزی در اين باره گفت: با اعتراف تعميركار 
خطاكار، وی با قرار قانونی روانه بازداش��تگاه پليس 
ش��د. تحقيقات تكميل��ی از او برای افش��ای ديگر 

جرايمش ادامه دارد.

تعميرکار رایانه، فيلم های خانوادگی مردم را سرقت می کرد  

 دبير دفتر هم انديشی استادان نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشگاه تهران گفت: نتيجه پژوهش انجام 
شده بر روی دختران تهرانی نشان می دهد استفاده 
از ماهواره خطر تخصيص فرد به گروه با پوش��ش 
نامناسب را 2/5 برابر افزايش می دهد. هادی بهرامی 
در گفتگو با مهر افزود: نتيجه اين مطالعه نشان داد 
پركردن اوقات فراغت با اختصاص زمان به استفاده 
از اينترن��ت و چت با غريبه ه��ا می تواند احتمال 
تخصيص افراد به گروه های با پوشش نامناسب را 
1/8۶ برابر افزايش ده��د. وی ادامه داد: هم چنين 
افزاي��ش زمان و اس��تفاده از رس��انه های داخلی 
)تلويزي��ون( نيز با افرايش احتمال تخصيص افراد 
به گروه های بدحجاب در ارتباط بوده و متأس��فانه 
تلويزيون با الگوی نامطلوب در ارتباط اس��ت چرا 
كه الگوی عمومی برنامه های صدا و سيما خارجی 

و مدگرايانه است. 
افزایش س��ن والدین احتمال بدحجابی را 

افزایش می دهد 
وی اظهار داشت: نتيجه اين پژوهش نشان می دهد 
افزايش سن پدر و مادر با افزايش احتمال پوشش 
مناس��ب تر در زنان و دختران تهرانی همراه است 
به ط��وری كه افزاي��ش درآمد و ق��رار گرفتن در 
منطقه های مسكونی باالی شهر احتمال قرار گرفتن 
در طبق��ه بدحجاب و پوش��ش های نامناس��ب را 
افزايش می دهد. دبير دفتر هم انديشی استادان نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: عالوه 
بر اينكه سكونت در منطقه های باالی شهر احتمال 
بدحجاب��ی را افزاي��ش می ده��د آرزوی زندگی 

 استفاده از ماهواره پوشش نامناسب را 2/5 برابر بيشتر می کند 

نسل به نسل پر توقع تر 

در منطقه های باالی ش��هر نيز به شكل قابل 
توجه��ی به تخصيص افراد به گروه های بدحجاب 
و بی حجاب منجر می ش��ود و اثر آن بر پوش��ش 
نامناسب از زندگی واقعی در منطقه های باالی شهر 

بيشتر است. 
ارتباط مستقیم رضایت دختران از جنسیت 

با رعایت حجاب 
بهرامی با بيان اينكه رضايت از جنس��يت در تعيين 
پوش��ش ف��رد تأثيرگذار اس��ت گفت: ب��ا افزايش 
ناخشنودی از جنس��يت در دختران احتمال ايجاد 
پوشش های نامناس��ب به نحو معنی داری افزايش 
پي��دا می كند و افزايش ناخش��نودی از جنس��يت 
می تواند تا دو برابر تخصي��ص افراد به گروه های 
بدحجاب، بی حجاب و با پوش��ش نامناسب را در 

خيابان و مراكز خريد افزايش دهد. 
رضای��ت خ��دا مهم ترین عامل انگیزش��ی 

حجاب است  
وی با اش��اره به اينكه انگيزه كس��ب رضايت خدا 
مهم ترين عامل انگيزشی در رعايت الگوی مناسب 
پوشش است گفت: اين انگيزه تا دو برابر می تواند 
در تعيين نوع پوشش فرد مؤثر باشد، همچنين انگيزه 
امنيت نيز تخصيص فرد به گروه با پوشش مناسب 
را ت��ا دو برابر زيادتر می كند. وی در ادامه به نتيجه 
ديگ��ر اين پژوهش گفت: اين تحقيق نش��ان داد با 
اتخاذ شيوه سهل گيرانه در پرورش فرزند و واگذاری 
انتخاب و تصميم گيری به فرزندان در فرايند تربيت، 
احتمال تخصيص افراد به پوش��ش های نامناس��ب 
افزايش می يابد. وی اظهار داشت: ۶7 درصد افراد 

دليل خود از انتخاب نوع پوش��ش خود را 
سليقه ش��خصی، 11 درصد عدم توليد پوشاک با 
معيارهای اسالمی، 21 درصد عدم مقبوليت پوشش 
اسالمی در جامعه و 4 درصد عدم مقبوليت پوشش 

اسالمی در محيط كار اعالم كرده اند. 
بهرام��ی گفت: 29 درص��د افراد دارای پوش��ش 
مناس��ب عنوان كردند كه دوستانش��ان نيز چنين 
پوششی دارند و تنها 4/. درصد افراد بد حجاب و 
بی حجاب دوستانی با پوشش مشابه خود بودند. 

م��ادران مانتوی��ی فرزن��دی ب��ا پوش��ش 
نامناسب تر دارند 

وی ادامه داد: ۶8 درصد مادران پرسش شونده های 
اين تحقيق دارای پوشش چادر بودند ولی از سوی 
ديگر تنها 34 درصد دختران حجاب كامل داشتند 
كه باي��د ديد علت اين اختالف بين پوش��ش 34 
درصدی دختران با ۶8 درصدی مادران چيس��ت. 
اين تحقيق نشان داد اين ريزش در ساير الگوهای 
پوششی نيز مشاهده می شود يعنی مادران مانتويی 
فرزندی با پوشش نامناس��ب تر دارند. وی تأكيد 
كرد: اين تحقيق نشان می دهد مادران قادر نيستند 

الگوهای خود را در فرزندان بازپروری كنند. 
دختران ناراضی از خانواده بدحجاب ترند 

دبير دفتر هم انديشی استادان نهاد مقام معظم رهبری 
در دانش��گاه تهران با بيان اينكه يكی از نكته های 
جالب اين تحقيق ارتباط ميزان رضايت خانواد با 
رعايت حجاب در دختران بود گفت: نتيجه ها نشان 
داد عدم رضايت از خانواده در دخترانی كه دارای 

پوشش های ناهنجار بودند به شدت بيشتر بود.
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امام جمعه کاشان:
خون معترضان در كشورهای مدعی 

آزادی بر خیابانهاست 
امام جمعه كاشان گفت: اكنون خيابان ها در كشورهای اروپايی كه شعار 
نبود آزادی در ايران را سر می دادند، به خون معترضان به كاهش خدمات 

اجتماعی و افزايش هزينه های آن آغشته است. 
به گ��زارش فارس، آيت ال��ه عبدالنبی نم��ازی در خطبه های اين هفته 
نمازجمعه اين شهرستان با اشاره به روايات اسالمی اظهار داشت: از نظر 
فقهی و اخالقی كرامت، ش��خصيت و حيثيت مؤمن از جايگاه ويژه ای 

برخوردار است و نبايد نصب و عزل ها حيثيت افراد زير سئوال رود. 
وی عزل و نصب را يك پديده طبيعی و اجتناب ناپذير دانست و تصريح 
كرد: نحوه عزل كس��ی كه برای خدمت و ابالغ پيام دولت به مأموريت 
خارج از كش��ور رفته بايد در حضور ايش��ان و در قالب مراسم رسمی 
توديع و معارفه صورت گيرد نه اينكه در غياب ايشان صورت گيرد و 

وجه سياسی ايشان را خدشه دار كند.
نمازی در ادامه با اش��اره به تظاهرات اعتراض آميز اقش��ار مختلف در 
كش��ورهای اروپايی و غربی نس��بت به كاهش خدم��ات اجتماعی و 
افزايش هزينه های آن اظهار داش��ت: كشورهايی كه در مسأله برخورد 
نظام جمهوری اس��المی با تعدادی آشوبگر ش��عار نبود آزادی در ايران 
را س��ر می دادند اكنون خيابان های كشورشان را به خون اين معترضان 

آغشته ساخته اند.
وی بحران اقتصادی در اروپا و آمريكا را س��يلی های بی صدای خدا به 
دليل ظلم های بسيار آنها در حق مسلمانان مظلوم عراق، فلسطين و ديگر 
بالد مسلمين ذكر كرد. عضو خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به حركت 
كاروان آس��يايی به منظور همبستگی با مردم در محاصره غزه از هند و 
عبور آن از ايران خاطرنشان كرد: حركت اين كاروان بيانگر بيداری افكار 
عمومی جهان عليه استكبار جهانی است و افتخارات ايران اين است كه 
اين بيداری الهام گرفته از انقالب اسالمی و از نتيجه بيدارگری های امام 
راحل و مقام معظم رهبری اس��ت. خطيب نمازجمعه كاشان با عرض 
تس��ليت به مناسبت فرارسيدن عاشورای حس��ينی پيام اصلی قيام امام 
حس��ين )ع( را انس با خدا و احيای نماز ذكر و اضافه كرد: امام حسين 
)ع( تنها در عزاداری و سينه زنی خالصه نمی شود و خواندن ذكر، دعا، 
نماز و ارتباط بيشتر مردم با خداوند نيز از ديگر مواردی است كه در زنده  

نگه داشتن پيام عاشورا مؤثر است. 

طرح نظارتی قانون 
هدفمندسازی یارانه ها در نایین

 زاینده رود 
نوراله اشكستانی رئيس اداره بازرگانی نائين افزود: تاكنون در قالب 
17 گش��ت مستقل و 14 گشت مشترک با ساير ادارات ذيربط از تعداد 
3۶5 واحد صنفی بازرسی به عمل آمده و جهت تعداد 73 واحد متخلف 
فرم گزارش بازرس��ی )تخلفات گرانفروشی 25 مورد، عدم درج قيمت 
19 مورد، عدم رعايت دس��تورالعمل بهداشتی 4 مورد، عرضه خارج از 
شبكه يك مورد، عدم صدور فاكتور يك مورد و بقيه ساير موارد( تنظيم 

وجهت رسيدگی به اداره تعزيرات حكومتی نايين ارسال شده است.

تیران و كرون رتبه نخست امنیت 
اصفهان را دارد 

س��رهنگ غالمعباس بلفكه فرمانده انتظامي تيران و كرون در گفتگو با 
فارس از كاهش 20 درصدی وقوع جرائم و رشد 7۶ درصدی كشفيات 
در ش��ش ماهه نخست س��ال  جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
در شهرس��تان تيران و كرون خبر داد و اظهار داشت: شهرستان تيران و 
كرون در بين شهرستان های درجه 3 استان اصفهان رتبه نخست امنيت، 
كاهش وقوع جرم و افزايش كشفيات را داراست. وی افزود: اين كاهش 
وقوع جرائم و افزايش كشفيات منجر به شناسايی و دستگيری باندهای 

مجرمين شده است. 

مأموریت فوریت های پزشکی در 
شهرستان شاهین شهر و میمه 

مركز فوريت های پزشكی شهرستان شاهين شهر و ميمه در 8 ماه ابتدای 
سال جاری تعداد مأموريت را در قالب 1824 مأموريت تصادفی و 242۶ 
مأموريت غيرتصادفی انجام داده است.  به گزارش روابط عمومی مركز 
مديريت حوادث و فوريتهای پزش��كی استان اصفهان، عليرضا قاسمی 
جانشين مدير فوريت های پزش��كی اين شهرستان با اعالم اين مطلب 
گفت: شهرستان شاهين ش��هر و ميمه با تعداد 7 پايگاه اورژانس پيش 
بيمارستانی شامل ۶ پايگاه جاده ای و يك پايگاه شهری و تعداد ۶0 نفر 
تكنسين فوريت های پزش��كی و امدادگر و 7 دستگاه آمبوالنس مجهز 
به موبايل ICU و دو آمبوالنس رزرو به صورت 24 س��اعته آماده ارائه 
خدمات فوريت های پزش��كی به مصدومان حوادث ترافيكی و بيماران 

اورژانسی می باشد.

 برگزاری مسابقه قرآن و عترت 
در شلمزار

 زاینده رود 
هم زمان با دهه اول ماه محرم مسابقه های مرحله شهرستانی قرآن 
و عترت در س��الن اجتماعات آموزش و پرورش كيار برگزار ش��د. به 
گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين روز 130  نفر از 
بسيجيان دانش آموز در چهار رشته حفظ، قرائت، درک مفاهيم و عترت 
در دو مقطح پوينده و پيش��گام با هم ب��ه رقابت پرداختند. نفرات برتر 
رشته ها به مرحله استانی راه پيدا می كنند. اهدای جوايز به نفرات اول 

تا سوم هر رشته از ديگر برنامه های اين روز بود.

برگزاری اولین یادواره 
شهدای منطقه شهماروند 

 زاینده رود 
هم زمان با دهه اول محرم الحرام و س��وگواری ش��هادت س��رور 
و س��االر ش��هيدان حضرت اباعبداله الحس��ين )ع(، يادواره ش��هدای 
 منطقه ش��هماروند، زرميتان، آليكوه، قلعه رشيد و قلعه درويش برگزار 

گرديد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، مديركل اداره ارشاد 
اسالمی استان گفت: حماس��ه های آفريده شده در دوران دفاع مقدس 
بايد برای نسل جوان جامعه بيان شود. داريوش رضوانی ادامه داد: بيان 
حماسه آفرينی های رزمندگان اسالم، روحيه دالوری و استكبار ستيزی 
را در جوانان افزايش داده و موجب مباهات و افتخار برای ايران اسالمی 
می ش��ود. وی عمل به وصيت ش��هدا را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
ش��هدای 8 سال دفاع مقدس بيشترين سفارش را در خصوص اهميت 
دادن به واليت، حفظ حجاب و اقامه نماز داشتند. وی ادامه داد: واليت 
فقيه از جايگاه بس��يار رفيع و بااليی برخوردار بوده و بنابراين بيشترين 
حمله دشمن به سمت و سوی واليت است. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان افزود: مس��ئوليت ما در قبال خون پاک مطهر شهدا اين 
اس��ت كه راه ش��هدا را ادامه دهيم و با بصيرت و آگاهی با توطئه های 

استكباری مقابله كنيم.

برگزاری آموزش فرماندهان 
بسیج دانش آموزی 

هم زمان با محرم حس��ينی اولين دوره آموزش��ی فرماندهان واحدهای 
مقاومت پوينده و پيشگام در قالب طرح تحول آموزش ويژه برادران از 
س��وی حوزه دانش آموزی شهيد فهميده در ناحيه بسيج كاشان برگزار 
گردي��د. اين دوره 4 روزه دروس تخصصی و عمومی ش��امل مباحث 
نحوه عملكرد فرماندهان واحدها و همچنين بصيرت افزائی و مسائل 
اعتقادی از سوی استادان حوزه و دانشگاه تدريس شد. در ضمن دوره 
آموزش مربيان آموزش دفاعی مدرسه ها با حضور نواحی نطنز، آران و 

بيدگل و كاشان برگزار گرديد.

آبفاي منطقه 3
 زاینده رود 

تا فروش آنالين انش��عاب ها و خدمات ثانوي آبفا به مشتريان 
يك گام ديگر مانده

جلسه بررسي سيستم نرم افزاري فروش انشعاب و خدمات ثانوي 
و راه ان��دازي دفترهاي الكترونيكي، با حضور مديرعامل ش��ركت 
 آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان در اداره آبفاي منطق��ه 3 برگزار 

شد.
در اين جلس��ه اميني واگذاري امور مش��تركان به بخش خصوصي 
و ايجاد دفترهاي خدماتي در ش��هر را در راس��تاي خدمت رساني 
آسان تر به مردم و از هدف هاي دولت و نظام دانست و آن را قدمي 
به س��وي ايجاد شهر الكترونيك برش��مرد و گفت: ايجاد دفترهاي 
خدماتي در هر منطقه، باعث كاهش مس��افرت هاي غيرضروري و 
در نتيجه رفع بسياري از معضل ها از جمله آلودگي زيست محيطي 

مي شود.
 در ادام��ه اي��ن جلس��ه عباس��ي مدي��ر برنامه ري��زي و بودج��ه 
 آبف��اي ش��هر اصفه��ان،  س��رعت در تب��ادل اطالع��ات سيس��تم 
آب به��ا و ف��روش به ص��ورت مكانيكي، س��رعت در نگهداري و 
پش��تيباني از سيس��تم و امكان ارائه گزارش هاي مختلف به صورت 
جدول و نمودار را از مزاياي نرم افزار فروش انش��عاب و خدمات 
ثانوي برش��مرد و يادآور شد كه با راه اندازي اين نرم افزار شركت 
آب و فاض��الب ني��ز جزو آن دس��ته ش��ركت هايي خواهد بود كه 
خدم��ات خود را ب��ه صورت آنالي��ن )روي خط( به م��ردم ارائه 

مي دهد.
توس��ط  اف��زار  ن��رم  اي��ن  مزاي��اي  و  عيب ه��ا  ني��ز  پاي��ان  در 
ق��رار  بررس��ي  و  بح��ث  م��ورد  كارشناس��ان  و   مدي��ران 

گرفت.

گشتی در اخبارروی میز

امام جمعه شهركرد فرهنگ عاشورايی را بزرگ ترين 
سرمايه ملت ايران دانست و گفت: ملتی پيروز است 
كه فرهنگ عاشورايی را اجرا كرده و يا در مسير آن 

حركت كند. 
به گ��زارش فارس، آيت ال��ه محمدرضا ناصری در 
خطبه ه��ای اين هفت��ه نماز جمعه ش��هركرد كه در 
مصالی بزرگ امام خمينی اين ش��هر برگزار شد، با 
توصيه همگان به تقوا و بصيرت بخش��ی در نهضت 
ابا عبداله الحسين )ع( اظهار داشت: محرم و عاشورا 
بهترين فرصت برای معرفی دين و گسترش فرهنگ 
اسالمی و ش��يعی اس��ت كه می تواند زمينه بيداری 
 بس��ياری از م��ردم حقيقت جو در جه��ان را فراهم 

كند. 
وی ب��ا تأكيد بر اينكه فرهنگ عاش��ورا بايد ترويج 
ش��ود، افزود: مكتب واالی امام حسين )ع( مملو از 
درس ها و عبرت هايی اس��ت كه امروزه همه ما بايد 
ب��ه مبانی آن آش��نا بوده و اجازه ندهيم دش��منان و 
غفلت كنندگان صدمه و لطم��ه ای به اصول و مبانی 
اصلی آن وارد كنند. ناصری در ادامه مساجد را يكی 

از مهم تري��ن و اصلی تري��ن پايگاه دي��ن و معنويت 
برای نش��ر بيان احكام و معارف اس��المی برشمرد 
و گفت: امروز دش��منان اس��الم آگاهانه به مقابله با 
تشيع پرداخته اند، بر همين اساس اعتقاد راسخ شيعه 
به مكت��ب خود حول دو مح��ور اصلی مهدويت و 
عاشورا  موجب شده تا دشمنان اسالم با آگاهی كامل 
از مباحث اعتقادی، مس��لمانان و به ويژه تش��يع را 
مورد هدف قرار دهند. خطيب جمعه شهركرد تأكيد 

كرد: اين در حالی است كه تقويت فعاليت های دينی 
و فرهنگ��ی در مس��اجد و افزاي��ش روز افزون اين 
مكان دينی گامی مهم در ترويج فرهنگ اس��المی و 

مقابله با توطئه های دشمنان است. 
وی عزاداری های ماه محرم اش��اره كرد و افزود: پی 
 بردن به فلس��فه قيام عاش��ورا و آش��نايی با اين قيام 
تاريخی و اسالمی و نقش آن در زندگی و اخالقيات 
فردی و اجتماعی بايد از اهداف ما در عزاداری های 

امام حسين )ع( باشد. 
نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری در بخش 
ديگری از خطبه های اين هفته نماز جمعه ش��هركرد 
ام��ر به مع��روف و نهی از منك��ر را مهم ترين هدف 
از قي��ام امام حس��ين )ع( برش��مرد و گفت: اهميت 
حجاب و پوش��ش اسالمی در جامعه دارای اهميت 
به س��زايی اس��ت به گونه ای كه دنيای غرب تالش 
می كند از طريق ابزارهای ضد اخالقی و وسايل ضد 
فرهنگی به ارزش ها و باورهای دينی جوانان خدشه 
وارد كند و آنها را به سمت بی حجابی و بدحجابی 

سوق دهد. 

شهرستان
امام جمعه شهرکرد:

فرهنگ عاشورایي بزرگ ترین سرمایه ملت ایران 

اجراي عملیات احیا و اصالح در مراتع 
شهرستان شهرضا

خدمات رساني به روستاهاي الحاقي 
لردگان خارج از توان شهرداري

بها دادن به جوانان از شاخص هاي دستیابي 
به الگوي اسالمي- ایراني پیشرفت

668 تن بذر غالت در كوهرنگ  
ضدعفوني شد

 زاینده رود 
شهرستان شهرضا با دارا بودن افزون بر200 هزار هكتار مراتع ييالقی 
و قش��القی نق��ش به س��زايی در تولي��د علوفه و حفاظ��ت آب و خاک و 
توليد محصول های فرعی از جمله كتيرا دارد. س��ليم كيقبادی رئيس اداره 
منابع طبيعی و آبخيزداری شهرس��تان ش��هرضا طی گفتگويی با اعالم اين 
مطلب افزود: در جهت احيا و اصالح و توس��عه مراتع در س��ال جاری به 
مساحت 2۶0 هكتار عمليات كپه كاری و كشت مستقيم و اجرای عمليات 
ذخي��ره نزوالت آس��مانی در مراتع با اعتباری بالغ ب��ر 150 ميليون ريال با 
مش��اركت و بهره برداران و دامداران اجرا گرديد. كيقبادی كاشت بادام تلخ 
)اس��كوپاريا( در مراتع و اجرای بندهای تأخيری و س��نگ و سيمان و بند 
خاك��ی را از فعاليت های عمرانی، احيايی و اصالح��ی اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری ش��هرضا در توس��عه فضای س��بز و مهار س��يالب و تقويت 
سفره های آبی زيرزمينی برشمرد و اظهار داشت: مشاركت بهره برداران و 
دامداران در رعايت موردهای فنی و قانونی چرای دام در مراتع و همكاری 
آنان با مأموران منابع طبيعی و آبخيزداری تأثير زيادی در حفاظت و توسعه 
منابع طبيعی تجديد ش��ونده به ويژه مرات��ع دارد. رئيس اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری شهرس��تان شهرضا چرای زودرس و بيش از ظرفيت و ايجاد 
شخم و شيار و آتش سوزی را از عوامل مهم تخريب مراتع دانست و اظهار 
داش��ت: همكاری با مأموران منابع طبيعی و آبخي��زداری و رعايت اصول 
فنی و علمی چرای دام و بهره برداری از مراتع باعث توس��عه منابع تجديد 

شونده به ويژه مراتع می شود.

رئيس ش��ورای شهر لردگان گفت: تنها مش��كل شهرداری برای الحاق سه 
روس��تای ش��يرانی، خاردان و حاجی آباد به محدوده شهر كمبود اعتبارات 
اس��ت، به طوری كه خدمات رسانی به اين سه روستا با اين شرايط از توان 

شهرداری خارج است. 
نوروزعلی باميری در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: برنامه ريزی و مراحل 
مطالعاتی طرح جامع ش��هر لردگان از س��ال 8۶ در دستور كار قرار گرفته 
اس��ت اما متأس��فانه هنوز به مرحله اجرايی و عملياتی نرس��يده است. وی 
افزود: با توجه به مدت زمان س��ه س��اله برای ارائه نقش��ه طرح جامع اين 
ش��هر از سوی مشاوران انتظار می رفت كه نقش��ه ارائه شده توسط مشاور 
بدون كوچك ترين خلل ايراد به ش��هرداری ارائه داده ش��ود كه متأس��فانه 
با گذش��ت مدت زمان طوالنی از آماده س��ازی اين طرح نقش��ه تهيه شده 
منطبق با انتظارات نيست. باميری خاطرنشان كرد: برهمين اساس الزم بود 
كارشناسان و مشاوران پيش از تهيه نقشه جامع شهر لردگان به منظور تهيه 
طرحی منطبق با نيازهای توس��عه ای اين ش��هر با مجموعه مديريت شهری 
لردگان همفكری و مش��ورت داش��ته و از نظرات آنها نيز در روند تهيه و 
آماده س��ازی طرح بهره  می گرفتند. رئيس ش��ورای شهر لردگان با اشاره به 
اي��رادات و اش��كاالت وارده بر اين طرح، گف��ت: در حال حاضر محدوده 
مورد انتظار توس��عه برای شهر به ويژه در سمت شمال شرق كه باتوجه به 
توپوگرافی محل از پتانسيل های خوبی در راستای توسعه شهر در سال افق 
طرح برخوردار اس��ت، بسيار محدود در نظر گرفته شده است كه برهمين 

اساس الزم است كه در آن تغييراتی اعمال شود. 
 

رئيس دانش��گاه اصفهان گفت: از شاخصه های اصلی برای دستيابی به الگوی 
اسالمی - ايرانی پيشرفت بها دادن به نسل جوان است. محمدحسين رامشت 
در گفتگو با ايس��نا، اظهار كرد: بايد بس��تر مناسب را برای جوانان كشور ايجاد 
كني��م ت��ا نظرهای كارشناس��ی خ��ود را در اين خصوص مط��رح كنند چون 
 جوانان دارای هدف و انگيزه هستند و نبايد تنها نظرات نخبگان را مالک قرار 
دهيم. وی با بيان اين  كه در صورت تحقق الگوی اس��المی- ايرانی پيش��رفت 
تمدن نبوی نيز ش��كل می گيرد، افزود: دانش��مندان ما بايد يافته های خود را با 
تفكر نبوی تطبيق دهند كه در اين صورت اين تفكر ناب در مقابل تفكر آتنی كه 

تفكری ناعادالنه می باشد قرار می گيرد. 
رئيس دانشگاه اصفهان در همين خصوص افزود: با سخنان مقام معظم رهبری 
روش��ن شد كه پيش��رفت و توسعه كشور در گرو عدالت است و به طور حتم 
مراجع اس��الم با مراجعه به قرآن و حديث عدالت را برداش��ت می كنند و الزم 
اس��ت در تمام شئون جامعه جاری شود. وی با بيان اين كه مقام معظم رهبری 
با يك هدف گذاری خاص چش��م انداز 50 سال آينده كشور را ترسيم كردند، 
گفت: البته در اين چشم انداز ايران شباهتی به كشورهای غربی ندارد و در كل 
توسعه يك فرايند درونی است كه در درون جامعه اتفاق می افتد و در 50 سال 

آينده بايد كشور به تفكر نبوی رسيده باشد. 
رامش��ت تحول در علوم انس��انی را ضروری ارزيابی و خاطرنشان كرد: علوم 
انسانی پايه و اساس پيشرفت و توسعه هر كشوری و از جمله كشورهای غربی 
بوده اس��ت و البته در ايران هم تحوالت به نس��بت خوبی در علوم انسانی رخ 

داده است.

مديرجهاد كش��اورزی كوهرنگ از ضدعفونی ۶۶8 تن از بذور غالت اين 
شهرس��تان با هدف مبارزه با انواع بيماری از جمله سياهك پنهان و آشكار 
خبر داد. مرتضی مرادی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: بر همين اساس 
در س��ال جاری از يك هزار و 330 كيلوگرم س��موم راكس��ين، سومی ايت 
و كاربوكس��ين تيرام به منظور مبارزه با اين بيماری اس��تفاده ش��د. وی با 
بيان اينكه در دنيای امروز گندم يك ماده غذايی اساس��ی و مهم به ش��مار 
می رود، افزود: برهمين اس��اس برای افزايش توليد اين محصول حياتی به 
موضوع پيشگيری از ضايعاتی كه به وسيله آفت ها، بيماری ها و علف های 
ه��رز به مزارع گندم وارد می آي��د، بايد اهميت فراوانی داد.  مرادی با بيان 
اينكه س��ياهك گندم يكی از بيماری های قارچی گندم اس��ت، افزود: اين 
بيماری می تواند به صورت س��ياهك آشكار، سياهك برگ، سياهك پنهان 
معمولی ظاهر ش��ود. وی اضافه كرد: سياهك پنهان مهم ترين، رايج ترين و 
در عين حال، مخرب ترين نوع س��ياهك است كه خسارت زيادی به ويژه 
به گندم پاييزه وارد و منجر به كاهش ميزان محصول و پايين آمدن كيفيت 
آن می ش��ود. مديرجهاد كشاورزی كوهرنگ نوعی قارچ بيماری زا را عامل 
بيماری س��ياهك پنه��ان گندم اعالم كرد و افزود: اي��ن بيماری همزمان با 
جوانه زدن گندم و به تدريج با رشد گندم در داخل بوته ها به زندگی خود 
ادامه می دهد، س��پس در زمان ظهور خوش��ه، قارچ به سرعت زياد شده و 
داخل دانه را پر می كند. وی ادامه داد: بر همين اس��اس در زمان برداشت، 
دانه های آلوده خرد ش��ده و گرد س��ياه رنگ قارچ آنها خارج می شود و بر 

روی دانه های سالم چسبيده و آنها را آلوده می كند.

 زاینده رود 
ش��هردار منطق��ه س��ه اصفه��ان از انتش��ار 
ي��ك ه��زار ميليارد ري��ال اوراق مش��اركت برای 
اج��رای ف��از دوم طرح احي��ای مي��دان امام علی 
)ع( در دی م��اه خب��ر داد و گف��ت: با فروش اين 
اوراق آزادس��ازی ف��از دو ط��رح احي��ای ميدان 
 ام��ام علی )ع( تا يكس��ال آينده ب��ه اتمام خواهد 

رسيد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفه��ان،  منصور نجفی ب��ا اعالم اين 
مطلب اذعان داش��ت: برای اجرای فاز دوم پروژه 
مي��دان امام علی )ع( مبلغ ي��ك هزار ميليارد ريال 
اوراق مشاركت با سود مشاركت 1۶ درصد توسط 
شهرداری اصفهان در دی ماه به فروش می رسد و 
اعتبار حاص��ل از محل فروش اين اوراق می تواند 
موجب تس��ريع در اجرای طرح های فاز دوم طرح 

احيای ميدان امام علی )ع( شود.
وی ب��ا بيان اين ك��ه اوراق با تضمين ش��هرداری 
اصفهان و همچنين مجوز بانك مركزی جمهوری 
اس��المی عرضه می ش��ود اظهار كرد: ش��هرداری 
اصفهان در راس��تای سياست های جلب مشاركت 
مردمی برای س��رمايه گذاری س��ودآور و مطمئن، 
 اوراق مش��اركت را ب��ه م��ردم عرض��ه می كند و 
پيش بينی می ش��ود اين اوراق در مدت دو روز با 

استقبال شهروندان به فروش برسد. 
وی ب��ا تأكيد بر اين كه بازس��ازی مجموعه ميدان 
امام علی )ع( از مفاخر هنر معماری ايران اسالمی 
و بيانگر بافت سياس��ی اجتماعی جامعه اس��المی 
می باش��د، اضافه ك��رد: زنده ك��ردن مجموعه ای 
محو شده از تاريخ شهرس��ازی اصفهان و كشور،  
ايجاد فضای بزرگ ش��هری در مركز تاريخی شهر 
با احي��ای 10 درص��د از بافت فرس��وده، اجرای 
مجموع��ه ب��زرگ جه��ت بازديد گردش��گران با 
عملكردهای مختلف از جمل��ه داليل اجرای اين 

طرح می باشد. 
منطقه سه  شهرداری 
به  اشاره  با  اصفهان، 
برای  تاكنون  اين كه 
فاز دوم  آزادس��ازی 
ميدان  احي��ای  طرح 
امام عل��ی )ع( بيش 
از 410 ميليارد ريال 
اس��ت  هزينه ش��ده 
اذعان داشت: از 400 
پالک واقع در مسير 
فاز دوم طرح احيای 
)ع(  علی  امام  ميدان 
از 50 درصد  بي��ش 

يعن��ی 21۶ واحد تجاری به عرصه 9 هزار و ۶۶1 
مترمربع و اعيانی 7 هزار و 3۶4 مترمربع با هزينه ای 
بالغ بر 410 ميليارد ريال آزادس��ازی و تملك شده 
اين در حالی اس��ت كه حدود 280 ميليارد تومان 
اي��ن هزينه ها به صورت ريال��ی و مابقی در قالب 

معوض ملكی تأمين گرديده است. 
وی از مال��كان در مس��ير ف��از دوم ط��رح احيای 
ميدان امام علی )ع( خواس��ت با شهرداری جهت 
آزادسازی اين طرح همكاری الزم را داشته باشند 
تا هر چه سريع تر اين مرحله از اين طرح فراملی 

به نتيجه برسد. 

شهردار منطقه سه اصفهان پیش بیني کرد:
فروش اوراق مشارکت فاز دوم طرح احياي ميدان امام علي )ع(

دبير اجرايی خانه كارگر اصفهان با اش��اره به اينكه 
كارگران اصفهانی يك تا ش��ش م��اه حقوق عقب 
افتاده دارند، گف��ت: در صورتی كه اين روند ادامه 
ياب��د نپرداختن حقوق كارگران ب��ه يك امر عادی 

تبديل می شود. 
اصغر برش��ان در گفتگو با فارس اظهار داشت: اين 
عقب افتادگی حقوق به داليل مختلف از جمله سوء 
مديريت، كمبود نقدينگی و يا عدم فروش به دليل 
رك��ود بازار از جمله اين موارد اس��ت. وی با بيان 
اينكه برخی از مديران نيز از ارائه حقوق سر موقع 
به كارگران امتناع دارند، افزود: كارگران نيز به دليل 
اينكه قراردادی هس��تند از اعت��راض به اين مطلب 

ت��رس دارند. دبير اجرايی خانه كارگر اصفهان بيان 
داش��ت: ترس از اخراج ش��دن پس از موعد مقرر 
در ق��رارداد، كارگران را از اعتراض داش��تن به اين 

ناحقی ها در ارائه حقوق باز می دارد.
وی با تأكي��د بر اينكه اين پرداخت عقب افتاده در 
بخ��ش خصوصی و حتی بخش هاي��ی از نهادهای 
دولتی نيز انجام می ش��ود، تصريح ك��رد: به عنوان 
مثال اگر ش��ركت و يا نه��ادی دولتی با پيمانكاری 
قرارداد داش��ته باش��د اما تعهدات خ��ود را به آن 
پيمانكار ارائه ندهد آن شخص نيز توانايی پرداخت 
خدم��ات به كارگ��ران فعال در بخ��ش مربوطه را 
ندارد. برش��ان ادامه داد: انع��كاس برخی از خبرها 

 در مطبوعات س��بب دردس��رهايی برای ما ش��ده
است. 

وی با اشاره به اينكه در صورتی كه اين روند عدم 
ارائه حقوق به كارگران ادامه يابد به يك كار عادی 
تبديل می شود، تأكيد كرد: برخی از مديران و افراد 
س��ودجو معتقدند كه نپرداختن حقوق كارگران در 
يك ماه هيچ خس��ارت و يا زيانی ب��ه منظور ارائه 
خسارت را برای آنها به همراه ندارد و در صورتی 
كه حت��ی يك يا دو م��اه از پرداخ��ت حقوق آنها 
بگذرد نيازی به ارائه خس��ارت به اين افراد نيست 
و تنها بايد همان حق��وق را بدون اضافه ای به آنها 

پرداخت كنيم. 

رئيس س��ازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: در 
ش��ش ماه نخست س��ال جاري 2۶7 پروانه بهره برداري 

صنعتي در استان اصفهان صادر شده است. 
محس��ن پورسينا در گفتگو با فارس با اشاره به اينكه در 
ش��ش ماه نخست س��ال جاري 2۶7 پروانه بهره برداري 
صنعتي در استان اصفهان صادر شده است، اظهار داشت: 
اين پروانه ها با سرمايه گذاري بيش از 4 هزار و 800 ميليارد 

ريال همراه بوده است. وي ادامه داد: صدور اين پروانه هاي 
بهره برداري صنعتي، اشتغال زايي 3 هزار و 821 نفر را در 
سطح استان به همراه داشته است. رئيس سازمان صنايع و 
معادن استان اصفهان با بيان اينكه همچنين 429 فقره مجوز 
صنعتي در شش ماه نخست س��ال جاري در اين استان 
صادر شده است، گفت: اين مجوزها با سرمايه گذاري 7 
هزار و 800 ميليارد ريال انجام شده است. وي همچنين 

در مورد اشتغال زايي اين ميزان مجوز صنعتي صادر شده 
تصريح كرد: اين ميزان مجوز صادر شده، 10 هزار و 7۶8 
فرصت شغلي ايجاد كرده است. پورسينا با اشاره به اينكه 
در مدت زمان ياد شده ۶7 طرح توسعه  صنعتي در اصفهان 
انجام ش��ده است، افزود: سرمايه گذاري بالغ بر 3 هزار و 
100 ميليارد ريال، اش��تغالزايي يك هزار و 8۶1 نفر را به 

دنبال داشته است.

دبیر اجرایي خانه کارگر اصفهان:
پرداخت نشدن حقوق کارگران به یك امر عادي تبدیل نشود

در نیمه نخست امسال؛
267 پروانه بهره برداري صنعتي در اصفهان صادر شد
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آگهي
احضار

پرون��ده:  ش��م��اره   ،89104۶0354400004 درخواس��ت:  ش����ماره   ۶/33۶
88099803۶5300442، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890۶۶3، چون آقاي احمد فيض 
فرزن��د محم��ود ش��كايتي عليه آقاي محم��د باراباس مبن��ي بر اي��راد صدمه بدني 
غيرعم��دي ناش��ي از بي احتياطي در ام��ر رانندگي مطرح نم��وده اندكه پرونده آن 
به كالس��ه 890۶۶3 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 89/11/20 س��اعت 
11/30 صب��ح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجه��ول المكان و متواري ميباش��د 
لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوب��ت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت 
بعم��ل م��ي آيد جهت رس��يدگي در وقت مق��رر حاضر ش��ويد و در صورت عدم 
 حض��ور احضاري��ه اب��الغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمي��م مقتضي اتخ��اذ خواهد 

نمود.
م الف/ 8488         اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي كيفري اصفهان

احضار
8/319 چ��ون آق��اي مرتضي معصوميان فرزند محمدعلي ش��كايتي عليه آقاي علي 
دهخداي��ي فرزند منصور مبني بر س��رقت مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
89105۶ اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 89/11/1۶ س��اعت 9 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د،  لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11241                   مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/213 چون آقاي عليرضا ش��فيعي فرزند بمانعلي ش��كايتي عليه آقاي محمد علي 
س��رمدي مبني بر انتقال مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891010 ک 
115 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/11/18 ساعت 9/30 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 120۶5                   مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
8/229 چ��ون آقاي عباس لطفي فرزند اصغر ش��كايتي عليه خان��م كبري كيومرثي 
فرزند محمد كاظم مبني بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 890877 ک 117 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 
89/11/19 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا 
حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه 
هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت 
رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10782         عالئي- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ تعیین وقت افراز

9/232 نظ��ر ب��ه اينكه خانم ليلي كريم زاده بوكالت از آقاي علي و خانم ها ش��هين 
و اقليم و عزت همگي مبين رهني فرزندان محمد به ترتيب علي نس��بت به 4/5 و 
بقيه هر كدام 2/5 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ قطعه زمين موصوف سيد قاسم 
شماره پالک 51/19۶ واقع در كوي رهن جزء بخش نه حوزه ثبتي شهرستان نطنز، 
خواس��تار افراز سهام مشاعي خود از سهام ساير مالكين كه به حكايت پرونده ثبتي 
عبارتند از فاطمه مبين رهني فرزند حاجي بابا بميزان س��ه دانگ )نه س��هم( آقايان 
حس��ين- ماش��اءاله و رضا مبين رهني فرزندان لطف اله هر كدام دو س��هم، خانم 
مبين رهني فرزند لطف اله بميزان يك س��هم ش��ده اس��ت، لذا به اس��تناد آئين نامه 
اجرائ��ي قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 تاريخ 89/10/28 
ب��راي عمليات افراز تعيين و چون اعالم داش��ته از نش��اني تع��دادي از خواندگان 
اطالعي ندارد برابر ماده 17 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي،  بدين وسيله مراتب 
ب��ه كلي��ه مالكين فوق الذكر ابالغ و دعوت مي گ��ردد در موعد مقرر در محل وقوع 
ملك حضور بهم رس��انند. بديهي اس��ت عدم حضور مانع از رس��يدگي و اقدامات 

قانوني نخواهد بود.
م الف/ 579                                               شادمان- رئيس اداره ثبت نطنز

ابالغ تعیین وقت افراز
9/233 نظر به اينكه خانم ليلي كريم زاده بوكالت از خانم شمسي مبين رهني فرزند 
عباس، مالك يك س��هم مش��اع از بيست و چهار سهم شش��دانگ قطعه باغ مشجر 
معروف س��يد قاسم،  ش��ماره پالک 51/197 واقع در كوي رهن جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز، خواس��تار افراز سهم مشاعي خود از س��هام ساير مالكين كه 
بحكايت پرونده عبارتند از: حس��ين و فاطمه مبين رهني هر كدام دو دانگ )هشت 
س��هم(، حسن مبين رهني بميزان دو س��هم، خانم ها شوكت، نصرت، بتول هر كدام 
يك سهم،  آقايان رحمت اله،  آقا محمد،  اميرهوشنگ و احمد طيبي هر كدام بميزان 
دو دهم س��هم و خانم ها معصومه و ش��هناز طيبي رهني هر ك��دام بميزان يك دهم 
س��هم مشاع از بيست و چهار سهم شده  است،  لذا به استناد آئين نامه اجرائي قانون 
افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 تاري��خ 89/10/28 براي عمليات 
افراز تعيين و چون اعالم داش��ته از نشاني تعدادي از خواندگان اطالعي ندارد برابر 
ماده 17 آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي بدين وس��يله مراتب به كليه مالكين 
مش��اعي ف��وق الذكر ابالغ و دعوت مي ش��ود در موعد مق��رر در محل وقوع ملك 
 حضور بهم رس��انند. بديهي اس��ت عدم حضور مانع رس��يدگي و اقدامات قانوني 

نخواهد بود.
م الف/ 578                                               شادمان- رئيس اداره ثبت نطنز
 

احضار 
9/270 چ��ون خانم زهرا احمد خس��روي فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي محمد 
رمضان��ي فرزند امير مبني بر ايراد صدمه بدني عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 891059 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1389/11/18 
س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حسب 
م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوب��ت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12452         توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
9/283 چ��ون تحديدحدودشش��دانگ يكباب خانه پالک ش��ماره 3/2175 واقع در 
موغان  بخش يك ثبتي ش��هرضا ك��ه طبق پرونده ثبتی بنام خانم طلعت يوس��فيان 
فرزند يوسف وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل 
نيامده اينك بنابه دستورقس��مت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحديدحدودملك مرقوم درروز 2۶ / 10 / 1389 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد 
كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته 
خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكلي��ف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خودرابه اين 
اداره گواهی تقديم دادخواس��ت راازمرجع ذيص��الح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه 

نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود 
در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد. 

تاريخ انتشار: 1389/9/28
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ اجرائیه
9/2۶0 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه: 595-2/851 بدينوس��يله به آقاي مهدي 
عليخاني اش��ني فرزند غالم رضا س��اكن اصفهان هشت بهشت شرقي كوچه ارشاد 
كوچ��ه صاحب الزمان بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه نش��اني فوق 
مورد شناس��ايي واقع نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر س��ند رهني شماره 113221-
8۶/12/12 تنظيمي در دفترخانه ش��ماره ۶5 اصفهان،  بس��تانكار بانك ملت اصفهان 
مبادرت به صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ يكصد و ش��صت 
و پنج ميليون و شش��صد و پنجاه و ش��ش هزار و دويست و چهل و پنج ريال بابت 
اصل و مبلغ پنج ميليون و س��ي و چهار هزار و پانصد و پنجاه و ش��ش ريال بابت 
جريم��ه تأخير تا تاريخ 89/05/18 و جريمه روزش��مار مبلغ هش��تاد و يك هزار و 
ششصد و نود و سه ريال به اضافه حق الوكاله مربوطه بدهكار مي باشيد كه خسارت 
تأخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد س��ند رهني به آن اضافه مي گردد لذا طبق ماده 
18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه 
ابالغ شده محسوب مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحي 
قان��ون ثب��ت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت ب��ه پرداخت بدهي 
خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه ش��ش 
دان��گ آپارتمان پ��الک 15201/5304 بخش پنج ثبت اصفهان و قطعيت آن حداكثر 
ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نس��بت به وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد شد و جز آگهي مزايده آگهي ديگري 

منتشر نخواهد شد.
م الف/ 12244                  اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي 
9/2۶1 شماره: 7102چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 142/10 
مترمربع به ش��ماره پالک 8102 فرعي مفروز از پالک 3082 فرعي از 159- اصلي 
واقع در بادرود جزء بخش نه حوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي سيد 
محسن اشجعي در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت،  تحديد حدود 
بعمل نيامده بنا بدس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثب��ت برطبق تقاضاي نامبرده 
تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1389/10/20 س��اعت 10 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف ب��ا روز تعطيلي عمليات تحديد حدود 
به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين 
اخطار مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 

تا سي روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1389/09/28

م الف/ 58۶              طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده- بادرود

تأسیس
9/301 ش��ماره: 3472/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سپيدار دشت آسيا سهامي 
خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/09/14 تحت ش��ماره 42457 و شناس��ه ملي 
102۶0۶02۶23 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/14 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
انج��ام كليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش- توليد 
و تهيه و توزيع و بسته بندي و پخش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهيالت 
از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- انجام كليه امور 
مربوط به موضوع شركت و ترخيص كاال از گمركات كشور- شركت در مناقصات 
و مزايدات خصوصي و دولتي- مش��اركت و سرمايه گذاري در شركتهاي دولتي و 
خصوص��ي داخلي و خارجي- انعقاد قرارداد با كلي��ه ارگانهاي دولتي و خصوصي 
داخل��ي و خارجي- انعق��اد قرارداد با كليه ارگانهاي دولت��ي و خصوصي ادارات و 
اشخاص حقيقي و حقوقي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان ميرزاطاهر- بن بست ششم- پالک 130، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي 
كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 484 مورخ 1389/08/25 نزد بانك سپه شعبه خاقاني اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران ش��ركت: 1-5- آقاي حبيب اهلل كاظمي به سمت رئيس هيئت مديره. 5-2- 
خانم شكوه حراجي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي محسن كاظمي 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محس��ن كاظمي به س��مت مديرعامل به 
مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. ۶- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي 
تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعام��ل:  مديرعامل مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي 
و عل��ي البدل: 1-8- آق��اي اميد زارع به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي رس��ول 

اصحاب هاشمي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف/ 12542    آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
9/302 ش��ماره: 1378/ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت بازيافت فلزات سپهران 
س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 37۶54 و شناس��ه ملي 102۶0552273 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده م��ورخ 1389/09/14 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- خيابان وحيد- 
كوچه ش��هيد نيك نفس- پ��الک 25- مجتمع عزيزخاني- طبق��ه اول- واحد 12- 
كدپس��تي 8175815347 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گرديد. در تاريخ 1389/09/15 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و مؤسسات غيرتجاري ثبت 

و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 12537/1  آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/303 ش��ماره: 34۶4/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سامان بذر سپاهان سهامي 
خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/09/13 تحت ش��ماره 42453 و شناس��ه ملي 
102۶0۶025۶4 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/09/13 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
شركت: خريد و فروش انواع بذر، كود،  سموم، انواع علوفه و خوراک دام، خريد و 
فروش، ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات 
داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي 
و حقوق��ي، ش��ركت در مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوص��ي، اخذ و اعطاي 
نمايندگي در داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- 
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان جاده آبشار- كيلومتر 18 روستاي جار، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 
9518۶250 مورخ 1389/08/29 نزد بانك ملت ش��عبه اش��كاوند پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي هادي سلطاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي مهدي سلطاني 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي عباس سلطاني به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقاي عباس س��لطاني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند. ۶- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با 

امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل 
مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
اله��ه حي��دري ايچي به عنوان ب��ازرس اصلي، 2-8- آقاي عل��ي خالصي به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 12537/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ
9/304 در خصوص پرونده كالس��ه 802/89 ش 18 خواهان رس��ول هاش��م زاده 
دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال به طرفيت حس��ن جاودان تقديم نموده اس��ت. 
وقت رسيدگي براي روز دوش��نبه مورخ 89/12/25 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 12۶5۶                         شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
9/309 چون خانم طاهره عباسي فرزند رضا شكايتي عليه آقاي فتاح تارات نيا مبني 
بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890378 ک 102 اين دادگاه 
ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 89/11/2۶ ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12۶57                         دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار 
9/311 چون گزارشي عليه خانم مريم رضايي و آقاي ابراهيم رحمتي مبني بر رابطه 
نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890۶89 ک 114 اين دادگاه ثبت،  
وقت رس��يدگي براي روز 89/11/20 س��اعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهمين مجهول المكان ميباش��ند لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهمي��ن مذكور دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12۶59                         دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/312 آقاي حس��ن روحاني دادخواس��تي به موضوع اعس��ار از پرداخت محكوم 
به به طرفيت آقاي حميد خس��روي به ش��عبه 107 جزائي ارائه نموده كه به كالسه 
89085۶ ک 107 اين ش��عبه ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 89/11/۶ س��اعت 9:30 
تعيين گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا نامبرده در زمان مقرر در اين ش��عبه واقع در 
خيابان ش��هيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رساند. بديهي است در صورت عدم 

حضور دادگاه تصميم مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 12۶72                   مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
9/313 شماره دادنامه: 89099703545011۶5، شماره پرونده: 89099803۶4۶00283، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890۶93، ش��اكي: آقاي مجيد دهقانيان به نشاني خ كاشاني 
كوي ش��هيد فروغي كوچه حمام خان پالک حمام خان، متهم: آقاي ابراهيم جعفري 
هرس��تاني به نش��اني مجهول المكان، اتهام: مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن، 
گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي اعالم و به شرح زير 

مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي ابراهيم جعفري هرس��تاني بدون مش��خصات ديگر دائر بر 
ايجاد مزاحمت تلفني موضوع ش��كايت  آقاي مجيد دهقانيان فرزند مرتضي با توجه 
به محتويات پرونده، تحقيقات انجام ش��ده، اس��تعالم بعمل آمده از شركت خدمات 
ارتباطي ايرانس��ل،  عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و س��اير قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهامش را بش��رح فوق محرز تش��خيص و مشاراليه را به استناد 
ماده ۶41 قانون مجازات اس��المي و رعايت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخي از 
درآمده��اي دول��ت و مصرف آن در موارد معين بپرداخ��ت پنج ميليون ريال جزاي 
نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي اس��ت و ظرف ده 

روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد. 
م الف/ 12۶71         رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
9/314 ش��ماره: 881185 ک 120 ب��ه موجب دادنامه غيرقطعي ش��ماره 89/7/15-
8909970354۶01075 ص��ادره از اي��ن دادگاه آقاي بابك پويان ف��رد فرزند علي 
حسب شكايت خانم فهيمه السادات ميرمعصومي به اتهام مزاحمت بانوان به استناد 
ماده ۶19 ق.م. اسالمي به تحمل نود و يك روز حبس و پنجاه ضربه شالق تعزيري 
محك��وم گرديده رأي ص��ادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
اين ش��عبه و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي محترم 
تجديدنظر اس��تان اصفهان ميباش��د. نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا 
حس��ب تبص��ره ذيل م��اده 302 قانون آئين دادرس��ي مدني يك نوب��ت در يكي از 

روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود تا ظرف مهلت قانوني اقدام نمايد.
م الف/ 12۶70                         دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
9/315 شماره دادنامه: 8909970353000944، شماره پرونده: 8909980353000038، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890485، ش��اكي: آقاي اصغر نصراصفهاني با وكالت آقاي 
س��يدرضا غيور به نشاني بندرعباس بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ساختمان سبز 
ط 3 واحد 302 تلفن ۶۶78503 و ۶۶78443، متهم: آقاي منصور آ ذري به نش��اني 
مجه��ول الم��كان، اتهام: فروش مال غير، گردش��كار: دادگاه با توج��ه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگي اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي منصور آذري فرزند عبدالعلي دائر بر فروش مال غير )95 
س��هم از 190 سهم شركت آذر ماش��ين( از توجه به كيفرخواست تنظيمي از سوي 
دادس��را و اينكه متهم عليرغم اطالع از وقت دادرس��ي در جلس��ه دادرس��ي حاضر 
نگردي��ده و دادگاه ع��دم حض��ور وي را قرينه اي بر قبول اتهام از س��وي وي تلقي 
مس��تنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختالس و كالهبرداري 
حكم بر محكوميت وي به تحمل دو س��ال حبس تعزيري و رد مال )س��هام مرقوم( 
به ش��اكي و جزاي نقدي معادل ارزش معامالتي س��هام مورد معامله به نفع صندوق 
دول��ت صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ي در اين دادگاه و س��پس ظرف بيس��ت روز قاب��ل تجديدنظر در محاكم 

تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. 
م الف/ 12۶73            اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ اجرائیه
9/31۶ ش��ماره: 5۶323 آگهي ابالغ اجرائيه كالس��ه: 111418-4073 بدينوس��يله 
به خانم محبوبه غضنفري بدهكار فرزند اكبر به ش��ماره شناس��نامه 374۶1 صادره 
از اصفه��ان س��اكن اصفهان خيابان ج��ي كوچه ذاكرين امام زم��ان منزل چهارم كه 
براب��ر گزارش مأم��ور واحد ابالغ اصفهان ش��ناخته نگرديده ايد اب��الغ مي گردد كه 
برابر قرارداد 932-8۶/3/27 بين ش��ما و مديريت ش��عب بانك سپه منطقه اصفهان 

مبل��غ اصل بده��ي 53/5۶0/000 ريال خس��ارت تأخير تا تاري��خ 88/10/30 مبلغ 
8/019/000 ريال ذمه روزانه 30/082 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه 
صادر و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق م��اده 18 آئين نامه 
اجرائي مفاد اس��ناد رسمي بش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محس��وب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غيراين صورت بدون انتش��ار آگهي ديگ��ري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 12۶19                  اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تأسیس
9/317 ش��ماره: 3541/ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت همت گستران اسپادان 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/09/18 تحت شماره 42519 و شناسه 
ملي 102۶0۶03185 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/18 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��ركت: انجام- اجرا- نظارت و مشاوره كليه امور پيمانكاري ساختماني- عمراني 
و صنعتي و فني و تأسيس��ات و جاده س��ازي- س��د و پل س��ازي- ابنيه و محوطه 
سازي- راهس��ازي و زهكش��ي و اليروبي- تأمين نيروي انساني موقت- تنظيفات 
عمومي- ساخت- اجرا و حفظ و نگهداري فضاي سبز- طبخ و توزيع غذا- خريد 
و ف��روش آه��ن آالت و فلزات- خدمات كش��اورزي- آبياري قط��ره اي و باراني- 
خدمات گازرس��اني- خريد و ف��روش و صادرات و واردات كلي��ه كاالهاي مجاز 
بازرگان��ي- تحصيل وام و اعتبارات بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع 
شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات 
دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور و هر آنچه كه 
با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان امام خميني- 
كوچه آزادگان- بن بس��ت نيمه ش��عبان، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه 
مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 2075317 مورخ 
1389/09/13 نزد بانك پارس��يان شعبه امام خميني پرداخت گرديده است و الباقي 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي 
ابراهيم صفري طراري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- خانم زهره صفري به 
س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي س��عيد صفري طراري به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي سعيد صفري طراري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخ��اب گرديدند. ۶- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور 
ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  
مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
مريم رس��تمي بليمري به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم زهره رس��تمي به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 12۶25/1  آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/318 ش��ماره:  3534/ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت سروش نيرو افزا سهامي 
خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/09/17 تحت ش��ماره 42509 و شناس��ه ملي 
102۶0۶03113 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/09/17 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��ركت: فعاليت در زمينه هاي انرژي- توليد و توزيع و انتقال نيرو- توليد همزمان 
برق و حرارت- مولدهاي مقياس كوچك و انرژي هاي تجديدپذير- امور عمراني و 
س��اخت و ساز ابنيه و ساختمان- انجام كليه امور خدماتي وابسته از قبيل طراحي- 
محاس��به و نقش��ه كشي و نقش��ه برداري- اجراء- نظارت و مش��اوره- انجام كليه 
فعاليت ه��اي بازرگاني از قبيل ص��ادرات و واردات- خريد و فروش- توليد و تهيه 
و توزي��ع كليه كااله��اي مجاز بازرگاني و انجام كليه ام��ور مربوط به ترخيص كاال 
از گمركات كش��ور- انعق��اد قرارداد با كليه ارگانها- ادارات و اش��خاص حقيقي و 
حقوقي- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- مشاركت با شركتهاي 
دولتي و خصوصي- اخذ تس��هيالت و اعتبار از بانكهاي دولتي و خصوصي جهت 
تحقق اهداف ش��ركت- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركتهاي داخلي و خارجي و 
هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفه��ان خيابان جاب��ر انصاري- خيابان ابونعيم جنوبي- ك��وي بهار 3- پالک 82، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي 
كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 1/000/000 ريال توس��ط مؤسسين 
طي گواهي بانكي ش��ماره 438 م��ورخ 1389/09/1۶ نزد بانك ملي ش��عبه خيابان 
رب��اط اصفه��ان پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولي��ن مديران ش��ركت: 1-5- آقاي 
غالمرضا رس��تمي به س��مت رئي��س هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي مهدي رس��تيم به 
س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم فهيمه رس��تمي به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقاي مهدي رس��تمي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدن��د. ۶- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت 
با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري 
مصوبات هيأت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم خورشيد 
 صالح��ي به عنوان بازرس اصل��ي، 2-8- خانم فرخنده صالحي ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 12۶25/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/319 در خصوص پرونده كالس��ه 1703/89 خواهان اميرعلي ناصري دادخواستي 
مبن��ي بر مطالبه يك فقره چك به طرفيت يارعلي باقري تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي روز ش��نبه مورخ 89/11/9 س��اعت 10 تعيين گرديده،  با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 12752                         شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
9/320 شماره: ۶245 آقاي حسن عامري نسب ذاقلي فرزند رحيم به موجب وكالت 
نامه شماره 44990-89/7/2۶ وكالتا از طرف آقاي حسين عامري نسب زاقلي فرزند 
رحيم باس��تناد يكبرگ استش��هاديه محلي كه هويت و امضاء مش��هود رسمًا گواهي 
7 3 حبه مشاع باستثنا بها ثمنيه اعياني آن از 

         3 شده و مدعي است كه سند مالكيت 
72 حبه شش��دانگ مزرعه خضرآباد پالک 110 اصلي واقع در دهستان سفلي زواره 
بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 403 دفتر 25 امالک بنام آقاي حسين عامري 
نس��بت ذاقلي س��ابقه ثبت و سند صادر و تس��ليم گرديده و معامله ديگري صورت 
نگرفته و در اثر س��هل انگاري مفقود ش��ده اس��ت، نظر به اينكه درخواست صدور 
س��ند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر 
ش��ده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د يا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد شد. 
عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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مریم پدریان
جوش صورت عادي ترين و مزاحم ترين اشكال پوستي 
است. جوش تورم غدد چربي است، كه امروزه بسياري 
از جوانان از داشتن صورتي پر از جوش غصه مي خورند 
و مدام به پزش��ك مراجعه مي كنند، ولي تا وقتي كه از 
داروهاي شيميايي استفاده مي نمايند صورتي صاف و 
شفاف دارند، سپس وقتي داروها را قطع مي كنند دوباره 
پوست ش��روع به جوش زدن مي كند، كه ابتدايي ترين 
معالجه جوش محدود مي ش��ود به اين كه پوست را به 
ط��ور كامل تميز نماييم و در اين جا بهتر اس��ت براي 
چربي پوست از مواد مجاز و يا داروهاي گياهي استفاده 

كنيم كه در زير به چند نمونه آن اشاره مي كنيم: 
  پياز بر روي پوس��ت صورت اثر بسيار خوبي دارد 
و در درمان جوش هم مفيد اس��ت. بدين معنا كه دو يا 
سه عدد پياز متوسط را پس از پوست گرفتن و شستن 
خرد كنيد و در مقدار كمي آب بپزيد به طوري كه پيازها 
به طور كامل پخته شوند و در ته ظرف هيچگونه آبي 
باقي نماند. سپس پيازهاي پخته شده را درون يك تكه 
پارچه نخي نازک و تميز بپيچيد و بر روي جوش هاي 
صورت بگذاريد پس از چند دقيقه پوست صورت را 
بش��وييد. زيرا اين ماسك به طور كامل گياهي است و 
باعث مي شوند تا منافذ پوست باز شود و آلودگي هوا از 

درون صورت بيرون بيايند.
 بهترين گياهان براي بخور پوست هايي كه دانه هاي 
سرسفيد و سرسياه دارند شامل بابونه، بومادران، رازيانه 
و گزنه سفيد اس��ت كه از هر يك از اين گياهان، يك 
قاشق غذاخوري در آب جوش بريزيد، سپس حوله اي 
را روي سر بگذاريد و به مدت 10 دقيقه پوست را روي 
بخ��ار آن نگه داريد و در اين هنگام منافذ پوس��ت باز 
است كه شما به آساني مي توانيد با يك تكه پارچه نخي 
تميز و يا يك دس��تمال كاغذي پوست را در دانه هاي 
سرسياه به آرامي بفشاريد و دانه ها را بيرون  آوريد. اين 
نكته را فراموش نكنيد كه هرگز با ناخن هايتان جوش ها 
و دانه هاي سرسياه را تحريك نكنيد زيرا عفونت ها در 
آنها باقي مي مانند. همچنين بعد از خارج كردن دانه ها از 
پوس��ت، پوست را با  آب سرد بشوييد تا منافذ پوست 
تنگ تر شود و اگر هنوز دانه هاي سرسياه روي پوست 
شما مشاهده مي ش��وند هم چنين مدت بخور دادن را 
بيشتر كنيد و اگر هم مقاوم بودند پوست را با مقداري 
روغن بادام شيرين چرب نماييد و در اين هنگام چند بار 
حوله گرم روي پوست بگذاريد و بعد دانه ها را به كمك 
دستمال كاغذي از پوست خارج كنيد بايد توجه داشته 
باشيد كه قبل از انجام اين عمليات دست ها و ناخن هاي 
خود را با آب و صابون بشوييد حتي زير ناخن ها را هم 
برس بزنيد. همچنين براي بسته شدن منافذ پوست و 
خارج كردن دانه هاي سرسياه مواد زير هم اهميت دارند: 

خيار رنده شده، محلول آب، آب ليمو ترش، گالب.

مواد مورد نیاز برای 8 نفر:
پیاز: 3 عدد متوسط،         سبزی آش: يك كيلوگرم 

بلغور گندم: يك پيمانه،      عدس: يك پيمانه
لوبیا چشم  بلبلی: يك پيمانه،    برنج: يك پيمانه

آب مرغ یا آب گوشت: دو پيمانه
آب جوشیده: چهار پيمانه

آبغوره: دو پيمانه،                غوره: نصف پيمانه 
پودر نعناع خشک شده: دو قاشق سوپ خوری

نمک و فلفل سیاه: به ميزان دلخواه
روغن مایع سرخ کردنی: چهار قاشق سوپ خوری

طرز تهیه: 1- ابتدا حبوبات را به مدت چند س��اعت  
خيس��انده و سپس سبزی آش ش��امل تره، جعفری، 
گش��نيز، برگ چغندر و يا اس��فناج را آم��اده و خرد 

می كنيم. 
ــه: هريك از حبوب��ات را در ظرف های جداگانه  نکت
خيس كنيد، زيرا باتوجه به متفاوت بودن سرعت پخت 
آنها، هركدام را جداگانه و به صورت مرحله ای به مواد 
داخ��ل آش اضافه می كنيم. 2- پ��س از انجام مراحل 
اوليه، پيازها را به صورت ريز و يا خاللی خرد كرده و 
سپس داخل قابلمه بزرگی حاوی مقداری روغن تفت 
دهيد تا طاليی رنگ ش��ود. مقداری از پياز داغ را جدا 
برداشته و برای تزئين روی آش كنار بگذاريد. سپس 2 
قاشق سوپ خوری پودر نعنا خشك را به پيازداغ اضافه 
كرده و كمی تفت دهيد. 3- آب مرغ يا آب گوش��ت 
را به مخلوط پياز داغ و نعنا  داغ اضافه، س��پس شعله 
اج��اق گاز را كمی زيادتر كنيد تا آب مرغ يا گوش��ت 

به جوش آيد. 
4- با توجه به اينكه بلغور گندم در مقايس��ه با ديگر 
حبوب��ات موجود ديرتر می پزد، ابتدا بلغور گندم را به 
م��واد داخل قابلمه بيفزاييد و بگذاريد حدود يك ربع 
بجوشد، بعد از آن لوبيا چشم  بلبلی و عدسی را به طور 
همزمان اضافه كرده و ش��عله اجاق  گاز را كم كنيد و 
بگذاريد تا حبوبات نيم پز شوند. در مرحله بعد برنج را 
اضافه كرده و هر از گاهی مواد داخل آش را هم بزنيد 

تا آش ته نگيرد. 
در ص��ورت نياز می توانيد مقداری آب جوش��يده نيز 
به مواد بيفزاييد. پس از آنكه مطمئن ش��ديد حبوبات 
به طور كامل پخته اند، سبزی آش را اضافه كنيد. پس 
از اضافه كردن س��بزی، دوباره در قابلمه را بگذاريد تا 

سبزی پخته شده و آش جا بيفتد.
5- در پاي��ان آبغ��وره و درص��ورت دلخ��واه غ��وره 
 را ه��م ب��ه آش اضافه كني��د و بگذاري��د چند دقيقه 

بجوشد. 

درمان جوش صورت

آمادگي جوانان در پشت ستون »آماده به کار« ذره  ذره آب مي شود

جوان و خانواده

آش آبغوره

مش��اور رئيس ق��وه قضاييه و مدي��ركل فرهنگی 
و اجتماع��ی ق��وه قضاييه گفت: قض��ات قبل از 
رس��يدگی به پرونده های خانوادگ��ی، با رعايت 
قان��ون از ظرفيت دفاتر حمايت از زنان و كودكان 
دادگس��تری های سراس��ر كشور اس��تفاده كنند. 
به گ��زارش ايرنا حجت االس��الم و المس��لمين 
محمدس��عيد جواهری در نشس��ت هم انديش��ی 
مدي��ران و كارشناس��ان دفاتر حماي��ت از زنان و 
كودكان دادگستريهای سراس��ر كشور افزود: اين 
دفاتر با تمام محدوديت های موجود توانس��ته اند 
از فروپاشی كانون خانواده های فراوانی جلوگيری 
كنند. وی ادامه داد: در خصوص مس��ائل خانواده 
نبايد فقط نگاه حقوقی داش��ته باشيم بلكه بايد از 
نگاه اخ��الق، عاطفه و ارتباطات انس��انی به اين 

مسائل توجه كنيم. 
مشاور رئيس قوه قضاييه گفت: بايد ظرفيت های 
قانونی همچون آزادی مش��روط، تعليق مجازات 
و تخفي��ف و تبدي��ل مج��ازات در خص��وص 
پرونده ه��ای خانوادگ��ی را شناس��ايی و م��ورد 
به��ره ب��رداری قرار دهي��م تا ميزان قط��ع ارتباط 
مادر ب��ا ديگر اعضای خانواده به حداقل برس��د. 
حجت االس��الم جواهری افزود: البته در كنار اين 

مس��ائل، قوه قضاييه بايد با جرايم سازمان يافته و 
جرايم��ی كه جنبه امنيتی دارند مانند نوزادكش��ی 
و فرزندكش��ی، قاطعانه برخورد كن��د.  مديركل 
فرهنگی و اجتماعی قوه قضاييه هدف از تشكيل 
اين نشس��ت را تبادل تجربيات، بررس��ی مسائل 
و مش��كالت، ارائه پيش��نهادها در راستای ارتقای 
توسعه و تعميق فعاليت ها و وظايف دفاتر حمايت 
از حقوق زنان و كودكان دادگس��تری های سراسر 
كش��ور عنوان كرد. حجت االس��الم جواهری از 
مديران دفاتر حمايت از زنان و كودكان سراس��ر 
كش��ور خواست: رش��د علمی و فرهنگی زنان و 
كودكان و توجه دادن به مقابله با تهاجم فرهنگی 

را در دستور كار خود قرار دهند.
وی تقويت نهاد خانواده، ايجاد احس��اس آرامش 
و امنيت و زمينه س��ازی برای بروز استعدادها در 
زنان و كودكان را از ديگر وظايف اين دفاتر عنوان 
كرد. مش��اور رئيس قوه قضايي��ه گفت: اگر دنبال 
وضع مطلوب برای مردان و زنان جامعه هس��تيم 
بايد از مكتب و دين اسالم الهام بگيريم و فرهنگ 
حجاب و عفاف را به عنوان مصونيت و به منظور 
كاهش زمينه ه��ای بروز خش��ونت در بين زنان 

نهادينه كنيم.

مدير روابط عمومی مركز امور زنان و خانواده رياست 
جمهوری با بيان اينكه 18 بهمن روز »انقالب اسالمی، 
اس��تحكام خانواده، رسالت و منزلت زن« نامگذاری 
شد، گفت: بايد به معرفی دستاوردهای نظام در ارتقای 

رسالت و منزلت زنان بپردازيم.  
به گزارش فارس  مريم ارشدی با اشاره به اينكه شعار 
فعاليت های دهه فجر »پيش��رفت و عدالت در پرتو 

همت مضاعف و كار مضاعف« است، اظهار داشت: 
روز 18 بهمن به نام روز انقالب اس��المی، استحكام 
خانواده، رسالت و منزلت زن نامگذاری شد همچنين 
محتوای سياس��ت ها به صورت نمادين بايد آغازگر 
برنامه هايی باشد كه زمينه ساز معرفی كارآمدی نظام 
جمهوری اسالمی و معرفی دس��تاوردهای نظام در 

ارتقای رسالت و منزلت زن باشد.  

مديركل امور بان��وان وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه مهارت خانه داری يكی از ش��اخص های 
انتخاب »ستاره دخت ايرانی« است، گفت: والدين 
در مهارت خانه داری با شاخص هايی مانند مديريت 
كارهای خانه و چگونگی طبخ و تهيه غذای اصيل 

ايرانی به دانش آموزان امتياز می دهند. 
مهری س��ويزی در گفتگو با ف��ارس در  خصوص 
طرح دانش آموزی ستاره دخت  ايرانی اظهار داشت: 
اين طرح با هدف معرفی دانش آموزان دختر برتر در 
مقطع متوسطه در زمينه های علمی و اخالقی برگزار 
می ش��ود و دانش آموزان دختر برگزي��ده به لحاظ 
علمی و اخالقی، ابتدا در س��طح مدرس��ه و سپس 
منطقه انتخاب ش��ده و در نهايت سه نفر از آنها در 

سطح كشور برگزيده خواهند شد.  
وی با بيان اينكه مالک ه��ای انتخاب دانش آموزان 
دختر متوس��طه به عنوان ستاره دخت شامل موارد 
متعددی اس��ت كه برای هر ي��ك از اين مالک ها، 
ش��اخص هايی به همراه امتياز تعريف شده است، 
گفت: مالک  علمی با شاخص های معدل، اختراع، 
اكتشاف و تأليف كتاب؛ مالک دينی با شاخص های 
حف��ظ قرآن كري��م، تالوت صحيح ق��رآن و نماز، 

حج��اب و عفاف؛ مالک اخالقی با ش��اخص های 
انضباط و اشتهار به حسن خلق و مالک اجتماعی با 
شاخص های رتبه های برتر در عرصه های فرهنگی، 
هنری و ورزش��ی، داشتن روحيه مسئوليت  پذيری، 
نوع دوس��تی و وج��دان جمع��ی و عضوي��ت در 
تشكل های دانش آموزی در طرح ستاره دخت ايرانی 

مد نظر هستند. 
مديري��ت خانه و طبخ غذای اصي��ل ايرانی مالک 
انتخ��اب س��تاره دخت ايران��ی از س��وی والدين:  
مديركل ام��ور بانوان وزارت آموزش و پرورش در 
 خصوص مالک  خانواده عنوان كرد: مالک خانواده 
با شاخص های رضايت مندی والدين و مهارت های 
خانه داری، ايثار در خانواده كه شامل صبر و بردباری 
در مشكالت خانوادگی و معلوليت پدر و مادر است 
همچنين خانواده ايثارگ��ر در انتخاب دانش آموزان 

»ستاره دخت« مورد توجه قرار می گيرند.  
وی در  خصوص مهارت خان��ه داری بيان كرد: در 
مهارت خانه داری، والدين با شاخص هايی همچون 
مديري��ت كارهای خانه، تغذيه س��الم برای تأمين 
سالمت و چگونگی طبخ و تهيه غذای اصيل ايرانی 

به دانش آموزان امتياز می دهند.

فرخنده حس��ن دبيركل ش��وراي ملي زنان مصر 
در رأس هيأت��ي در نشس��ت وزراي ام��ور زنان 
كش��ورهاي اس��المي ام��روز در ته��ران برگزار 

مي شود، حضور پيدا مي كند.
نشس��ت وزراي امور زنان كشورهاي اسالمي با 
عن��وان زن، خانواده و اقتصاد به مدت س��ه روز 
در تهران برگزار مي شود. فرخنده حسن بيش از 
عزيمت به ته��ران در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
داشت: هيأت ما با حضور در تهران رياست اين 
نشس��ت را كه تاكنون برعهده مصر بوده به ايران 

خواهد سپرد. 
وي گفت در نشست تهران مسايلي چون راه هاي 
اجراي بيانيه قاهره، راهكار مطالعات ويژه شرايط 
زنان در كشورهاي اسالمي كه شامل آموزش زن، 
مبارزه با خش��ونت و ريشه كني فقر مي شود را، 
مورد بررسي قرار خواهد داد. وي ابراز اميداوري 
كرد كه نشس��ت تهران براي ارتقاي س��طح زنان 
مس��لمان، فعال تر كردن نقش آن��ان در جامعه و 
احقاق حقوقش��ان در چارچوب اسالم، گام هاي 

محكمي بردارد. 

مشاور رئیس قوه قضاییه: 
قضات از ظرفیت دفاتر حمایت از زنان و كودكان 

استفاده كنند 

18بهمن روز »انقالب اسالمي، استحکام خانواده و 
منزلت زن« نامگذاري شد

مدیریت خانه و طبخ غذاي ایراني مالك انتخاب 
»ستاره دخت« توسط والدین

حضور مصر در نشست وزراي امور زنان 
كشورهاي اسالمي در تهران

آینهدورکاري زنان در کاهش آمار طالق مؤثر است

پیشبند

مش��اور كميس��يون اجتماعی مجلس با بيان اينكه 
دوركاری فرصت مناسبی برای حضور زنان در كنار 
خانواده است، گفت: دوركاری زنان در كاهش آمار 

طالق در جامعه مؤثر است.
مجيد ابهری در گفتگو با فارس با اش��اره به انجام 
دوركاری ب��رای نخس��تين بار در كش��ور فنالند، 
اظه��ار داش��ت: كاهش آم��ار طالق و اس��تحكام 
روابط عاطفی و خانوادگی در اين كش��ور كوچك 
 اروپاي��ی ب��ه عن��وان مزايای اي��ن ط��رح ارزيابی 
ش��د. وی در ادامه اف��زود: با توجه ب��ه اينكه زنان 
ش��اغل در كش��ور ما نقش مهمی به عنوان همسر 
و مادر را نيز بر عهده دارند، اش��تغال ممكن اس��ت 
 موج��ب كمرنگ ش��دن نقش آنه��ا در خان��واده  

شود.
اين متخص��ص علوم رفت��اری و آسيب شناس��ی 
اجتماع��ی با بيان اينك��ه اجرای ط��رح دوركاری، 
مزايای بس��ياری برای زنان و جامع��ه دارد، گفت: 
فرصت بيش��تر زنان برای رس��يدگی به همس��ر و 
فرزن��دان خود و كاهش فاصله عاطفی ميان مادر و 
فرزند از ويژگی های اجرای اين طرح است.  ابهری 
اضافه كرد: انجام وظايف خانه داری در كنار مشاغل 
مختلف همواره از مشكالت زنان شاغل بوده كه با 

اجرای طرح دوركاری، اين قشر می توانند عالوه بر 
انجام وظايف اداری به نقش مهم همسری و مادری 

خود بپردازند.  
وی با اشاره به اينكه دوركاری فرصت مناسبی برای 
حضور زنان در كنار خانواده است، افزود: بودن در 
كنار خانواده از افسردگی و اضطراب زنان می كاهد 
و اگر اين طرح به طور كامل و موفق انجام شود آمار 
طالق كاهش يافته و حتی می تواند به يك سوم آمار 
فعلی برسد و آمار ازدواج نيز افزايش يابد همچنين 
كاهش ترافيك، صرفه جوي��ی در مصرف انرژی و 
كاهش آسيب های اجتماعی از آثار مستقيم اجرای 

طرح دوركاری است. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اجرای موفق اين 
 )IT( طرح نياز به تقويت مبانی مديريت اطالعات
دارد، اظهار داشت: شرط اصلی اجرای موفقيت آميز 
دوركاری، وجود محورهای رايانه ای اس��ت و نياز 
به برنامه های مش��خصی دارد. ابهری در پايان بيان 
كرد: در صورت فراهم كردن امكانات فنی و نظارت 
كارشناس��ان و صاحب نظ��ران در برنامه ريزی ها و 
اجرای آنها می توان گفت كش��ور ما دومين كشور 
موفق در دوركاری در سطح جهان و منطقه خواهد 

شد. 

صفح��ه  فش��رده  و  كوچ��ك  كادره��ای 
نيازمندی ها را با چش��م ب��اال و پايين می كند؛ از 
وقتی درس��ش در دانشگاه تمام شده اين كار هر 
روزش اس��ت؛ با اين فكر كه از اين س��تون به 
آن ستون فرج اس��ت گوشی تلفن را برداشته و 
در س��تون »آماده به كار« آگهی می دهد و به اميد 
آينده ای بهتر، اين بار منتظر تماس ها می ماند. به 
گزارش فارس، سال هاس��ت كه نابس��امانی های 
حاص��ل از آگهی ه��ای بدون ضابطه اس��تخدام 
روزنامه ه��ا، گريبان گير جوانان اس��ت و در اين 
مي��ان تنها هرچن��د يك بار مس��ئوالن قضايی و 
انتظامی به مردم و جوانان هش��دار می دهند كه 
مراقب فريبكارانی كه با آگهی استخدام دام پهن 
می كنند، باش��ند اما هنوز شاهد اقدام مؤثری در 
اين زمينه نبوده ايم. اگر ش��خصی باشی كه برای 
نخس��تين بار صفحات نيازمندی ه��ای يكی از 
روزنامه های پر تيراژ پايتخت را كه به مدد همين 
آگهی ها به تيراژ باال دست يافته ورق می زند، در 
وهله اول گمان می كنی چقدر موقعيت ش��غلی 
فراوان است؛ پس با اين همه كار، چرا اين همه 

جوان بيكارند؟ 
گوش��ی را برمی دا ری و با چند ش��ماره تماس 
می گيری و پس از گرفتن آدرس به چند شركت 
خصوصی و مؤسس��ه سرک می كشی؛ آن  وقت 
است كه خواهی ديد بين اين همه هياهو كمترين 

موقعيت شغلی فراهم است. 
در ب��ازار م��كاره نيازمندی ه��ای روزنامه ها كه از 
ش��ير مرغ تا جان آدمي��زاد را در قالب كوتاه ترين 
جمله ها و با يك شماره تلفن در كادرهايی كوچك 
عرضه می كنند و در انتهای قس��مت استخدام ها، 
در حدود يك دهه اس��ت كه ستونی به نام »آماده 
ب��ه كار« جای خود را باز كرده اس��ت؛ گويا اينكه 
انتهای جس��تجوی كار در صفح��ه نيازمندی ها،  
پناه بردن به اين س��تون است؛ اينكه آيا اين ستون 
به داد جوانان بيكار رس��يده يا خير مسأله ای است 
كه مغفول مانده است. با اغلب آگهی دهندگان در 
س��تون آماده به كار كه تماس می گيری می شنوی 
كه حتی با گذش��ت چندين ماه از درخواست كار 
در روزنامه هنوز بيكار هس��تند؛ شماره تلفن هايی 
كه متعلق به بانوان است اغلب يا خاموش است يا 
اينكه با رد تماس مواجه می شوی؛ شايد بتوان گفت 
نه تنها كاری از اين طريق نصيب جوانان نمی شود 
بلكه با مشكل مضاعفی به اسم سوء استفاده گران 
و مزاحم های تلفنی نيز رو به رو می ش��وند. روی 
آوردن عده ای از جوانان به انتشار آگهی آماده به كار 
به نوعی نمايانگر يك چرخه باطل است؛ اگر تمام 
آگهی های بی شمار استخدام روزنامه ها واقعی و با 
هدف جذب نيرو بود ديگر چه نيازی وجود داشت 
كه عده ای در همان ش��اخه هايی كه در ستون های 
استخدام وجود دارد آگهی آماده به كار دهند و اگر 
كسی با اين آگهی ها كار پيدا می كرد ديگر چه نيازی 

به آگهی های استخدام كارفرمايان بود. 
با گسترش استفاده از اينترنت در جامعه اين نوع 

آگهی ها به صفحات وب نيز گس��ترش يافته 
است و جوانان و افراد جويای كار با محدوديت 
كمتری تقاضای كار خود را در اينترنت منتش��ر 

می كنند. 
ب��ه دنبال اين پرس��ش كه آيا اين ن��وع آگهی ها 
به يافتن ش��غل مناسب منتهی می ش��ود يا خير؛ 
وضعي��ت كاری و نظر چند ت��ن از جوانانی كه 
مدتی از آگهی آماده به كارش��ان گذشته است را 

جويا شديم:
توسعه و سرمایه گذاری، مشکل اشتغال جوانان را 

حل می کند 
سيد جواد زمانی عضو كميسيون اجتماعی مجلس 
در گفتگو با فارس در خصوص مشكالت اشتغال 
جوانان اظهار می دارد: اشتغال جوانان وضع خوبی 
ندارد؛ مجلس و دولت نيز به اين مسأله به خوبی 

واقف  هستند. 
وی می افزايد: آگهی های اس��تخدام روزنامه ها و 
باز كردن يك س��تون به اس��م »جويای كار« نيز 
مش��كل اش��تغال جوانان را حل نخواهد كرد در 
واقع برای ايجاد كار بايد سرمايه گذاری كرد؛ كار 
 خود به  خود ايجاد نمی شود. زمانی در ادامه بيان

می دارد: كار يا از طريق استخدام دولتی يا سرمايه 
گذاری ايجاد می ش��ود و اين س��رمايه گذاری و 
توس��عه است كه اشتغال را به شكل وسيع ايجاد 

می كند. 
وی ادامه می دهد: دولت امسال برنامه هايی برای 
اشتغال جوانان دارد و استانداران را موظف كرده 
است تا زمينه هايی برای سرمايه گذاری ايجاد كنند 
و اميدواريم مشكالت اشتغال تا حد قابل توجهی 
حل ش��ود؛ مجلس نيز در برنامه پنجم توس��عه، 
دولت را مكلف كرده است كه تا پايان سال پنجم 
نرخ بي��كاری را به زير 10 درصد برس��اند. اين 
نماينده مجلس در خصوص نظارت بر آگهی های 
استخدام روزنامه ها تصريح كرد: اگر تخلفی اتفاق 
بيفتد مجلس می تواند دخالت داش��ته باشد و در 
واقع مدعی العموم بايد در اين امور دخالت كند؛ 
وظيفه مجلس در وهله اول قانون گذاری اس��ت 
و نظارت مجلس نيز از طريق ديوان محاس��بات 

انجام می گيرد. 
وی می افزايد: اينگونه نيس��ت كه هر روزنامه ای 
اطالعيه استخدام داش��ته باشد، مجلس بخواهد 
نظارت كند؛ اين وظيفه مدعی العموم است و اگر 
خالفی ش��ود قوه قضاييه بايد رسيدگی كند؛ اگر 
در جايی خأل قانونی باشد مجلس بايد ورود پيدا 
كند و نمايندگان نيز موظف به نظارت بر حسن 

اجرای قانون هستند.
کاریابی در کشور ما دارای سازمان منظمی نیست 
مجي��د ابه��ری، متخص��ص عل��وم رفت��اری و 
آسيب ش��ناس اجتماعی در گفتگ��و با فارس در 
خصوص وضعيت كاريابی جوانان، اظهار می دارد: 
كاريابی در كشور ما دارای سازمان منظمی نيست؛ 
در تمام كش��ورها موضوع كاريابی چه از طرف 
اف��راد جوي��ای كار و چه از طرف س��ازمان های 

اس��تخدام كننده دارای نظام و قوانين خاص 
خود است.

وی می افزايد: مؤسس��ه های معتبر، اغلب نيروی 
كار خ��ود را از طري��ق روزنام��ه و مطبوع��ات 
استخدام نمی كنند و برخی از جوانان نيز از طريق 
آگهی ه��ای روزنامه ه��ا در دام افراد س��ودجو و 
فرصت طلب می افتند و فريب كارفرمايان دروغين 
را می خورن��د. ابهری با بيان اينكه گاهی جوانانی 
را در خيابان می بينيم كه روزنامه به دست به دنبال 
آدرس محل كار و استخدام می گردند، می گويد: 
بيش��تر مواق��ع نيز، اي��ن جوانان هن��گام غروب 
خس��ته و نااميد با دس��ت خالی به خانه های شان 
ب��ر می گردند. وی ادامه می دهد: وزارت كار بايد 
با س��اماندهی مراكز كاريابی، به شناسايی نيروها 
 و همچني��ن مراك��ز نيازمند به ني��روی كار اقدام

كند.
اين آسيب شناس اجتماعی با اشاره به اينكه بعضی 
از مؤسسه ها با سوءاس��تفاده از نياز جوانان اقدام 
ب��ه كالهبرداری های كالن از آن��ان می كنند، بيان 
می دارد: اعزام ني��روی كار به صورت غيرقانونی 
به خارج از كشور نيز يكی از شيوه های برده داری 
نوين اس��ت كه دولت بايد با آن مقابله كند. وی 
اضافه می كند: در بين آگهی های استخدام نگرانی  
ما بيش��تر در خصوص بانوان جويای كار است؛ 
انتخاب نيروی كار توسط بسياری از شركت های 
خصوصی تابع هيچ قانون و ضابطه ای نيس��ت و 

اين مسأله دردسر ساز است. 
آقای احمدی 21 ساله، دانشجوی رشته مكانيك 
اس��ت و آگهی »آماده به كار« خود را در س��ايتی 
اينترنت منتشر كرده است؛ وی می گويد: با وجود 
گذش��ت چند ماه از درج اين آگهی از اين طريق 
كاری پي��دا نكردم؛ چند مورد تماس داش��ته ام و 
موقعيت كار پيش آمد اما با آن ش��رايطی كه من 
می خواستم تناسب نداشت؛ با وجود اينكه كاری 
از اين طريق پيدا نكرده ام اما از اقدام سايتی كه در 

آن آگهی داده ام راضی هستم. 
وی با بيان اينكه اين سايت هزينه ای بابت آگهی 
»آم��اده به كار« دريافت نمی كن��د، ادامه می دهد: 
چنانچه كس��ی بخواه��د آگهی اس��تخدامش به 
صورت ويژه در س��ايت قرار گي��رد بايد هزينه 

بپردازد.
احم��دی در خص��وص آگهی ه��ای اس��تخدام 
روزنامه ه��ا و تفاوت آن با آگه��ی »آماده به كار«، 
اظهار می دارد: جستجوی كار از طريق آگهی های 
استخدام، قطعيت بيشتری دارد چرا كه با گرفتن 
آدرس، می ت��وان رفت و محيط كار و اس��تخدام 
كننده را ديد و اين طور خيلی بهتر اس��ت نسبت 
ب��ه زمانی كه يك نفر زنگ می زند و معيارهايش 

را تلفنی می گويد. 
وی در ادام��ه می افزاي��د: از طري��ق آگهی ه��ای 
روزنام��ه چن��د ب��ار كار موقت��ی پي��دا ك��رده ام 
 ام��ا ت��ا كن��ون موف��ق نش��ده ام كار ثاب��ت پيدا 

كنم.

همه ما دير يا زود با مرگ عزيزان مان مواجه می شويم. 
می دانيم مرگ، پديده ای جهان شمول و غيرقابل انكار 
اس��ت ولی به طور معمول از فكر ك��ردن در باره آن 
اجتناب می كنيم و برای روبرو شدن با آن آمادگی الزم 

و كافی نداريم. 
از س��ويی ديگر فرهنگ ما در مواقع خاص هميش��ه 
حمايت كافی را فراهم نياورده و اجازه سوگ طبيعی 
را به افراد نمی دهد. به بازمان��ده ای كه عزيزش را در 
اثر س��رطان از دست داده خيلی بيشتر توجه می شود 
تا كس��ی كه نزديك ترين فرد خانواده اش خودكشی 
كرده است. او در سوگ خويش تنها می ماند، كسی به 
صحبت های او گوش نمی  دهد، ممكن است طرد شود، 
بدون آنكه دليل واضحی وجود داشته باشد احساس 
ش��رم و گناه دارد و به تنهايی و خلوت خود می خزد. 
بنابراين بايد به كودكان كمك كنيم تا صرف نظر از نوع 
مرگ و حادثه راحت گريه كنند، راحت حرف بزنند، 
سؤال كنند و احساس های خود را بيرون بريزند؟ وقتی 
نتوان وقايع زندگی را بيان كرد و فهميد، و در عوض 
آنه��ا را انكار نمود، فرآيند طبيعی مقابله با آنها را نيز 
نمی توان طی كرد. خودكشی، قتل، آزارهای جسمی 
و جنسی، خشونت، ايدز و از دست دادن های متعدد 
مثال های آشنايی هستند از موقعيت هايی كه تبديل به 
سوگ پيچيده می شوند، چرا كه در اين شرايط كودک 
قادر نيس��ت آنچه را كه رخ داده بيان كند، پيرامون آن 
صحبت يا سئوال كند و احساسات و افكار درونی خود 
را بيرون بريزد. در چنين ش��رايطی كودک نمی تواند 
فرآيند سوگ طبيعی را بگذراند و در احساس هايی دو 

گانه و تعارض آميز گير می كند.
عواملی كه منجر به سوگ پيچيده می شوند:

ــی و فاجعه آمیز:  اين موارد ش��امل  ــرگ ناگهان م
مرگ های ناشی از قتل، خودكشی، تصادفات كشنده، 
حمله های تروريس��تی بيماری های كشنده ناگهانی، 

تيراندازی در مدرسه و... می باشد.
ــب های اجتماعی: احساس  مرگ همراه با برچس
ش��رم و داغ خوردگی اجتماعی به طور شايع همراه 
با مرگ های ناش��ی از ايدز، خودكشی، و ديگر كشی 
ديده می شود. كودكان نيز همانند بزرگساالن در چنين 
مواقعی اغلب احساس شرم، خجالتی و ناراحتی دارند 
و نمی توانند راج��ع به واقعه ای ك��ه رخ داده راحت 

صحبت كنند.
از دست دادن های متعدد: وقتی كودک با مرگ و از 
دست دادن های مكرر و متعدد رو به رو می شود، دچار 

ترس عميق از تنهايی، ناتوانی و ترک شدن می گردد.
ارتباط تعارض دار قبلی با شخص از دست رفته: 
كودكی كه توسط شخص محبوب زندگی خود مورد 
اذيت، آزار، غفلت، ترک و بی مهری قرار گرفته است، 
پس از مرگ وی احساس��ی دوگانه نسبت به او دارد. 
بخشی از احساس او ممكن است به صورت حالت 
تس��كين يافتن، رهايی، آرامش يا حتی خوشحالی و 
بخشی ديگر احساس گناه، س��رزنش خود، ترس يا 

افسردگی باشد. 
فرآیند سوگ در والد بازمانده یا مراقبان کودک: 
در صورتی كه والد بازمانده نتواند س��وگواری كند يا 

نتواند احساس و درد كودک خويش را تشخيص دهد، 
نمی تواند الگو و مدل مناسبی برای فرزند خود باشد. 
در چنين شرايطی احساس های فرد و انكار در درون 
او خفه می ش��ود. كودكی كه توسط شخص محبوب 

مورد  زندگ��ی خ��ود 
اذي��ت، آزار، غفل��ت، 
ت��رک و بی مهری قرار 
گرفته اس��ت، پس از 
احساس��ی  وی  مرگ 
دوگان��ه نس��بت به او 
دارد. بخشی از احساس 
او ممك��ن اس��ت ب��ه 
صورت حالت تسكين 
آرامش  رهايی،  يافتن، 
يا حتی خوش��حالی و 
بخشی ديگر احساس 
خود،  س��رزنش  گناه، 

ترس يا افس��ردگی باشد. چگونه به كودكان با سوگ 
پيچيده كمك كنيم كه همواره سوگ بخشی از زندگی 
ما بوده و خواهد بود. الزم اس��ت به اين ادراک برسيم 
كه در مورد تمامی مس��ائلی كه سرفصل های شان را 
بسته ايم و سكوت اختيار كرده ايم اكنون بايد آشكارا 

صحبت كنيم:
 از دست رفتن يك فرد، پديده  ای جدا از شكل مردن 
او است. اگر عزيز ما مرده است بايد برای او سوگواری 

كنيم و احساس های خود را بيرون بريزيم.
 به زبانی س��اده و مستقيم كه راه هر گونه قضاوتی 
را ببندد خودكش��ی، قتل، ايدز، حمالت خشونت بار، 
سوء رفتار، قلدری و تروريسم را برای كودكان توضيح 

دهيم.
م��وارد زير در حل س��وگ پيچيده ب��ه كودک كمك 

می كند:
برای کودکان توضیح دهید

به كودكی كه عزيزش را در اثر خودكش��ی، قتل، ايدز 
و... از دس��ت می دهد، هيچ توضيحی داده نمی شود. 
چه اتفاقی رخداده اس��ت؟ ايدز چيست؟ خودكشی 
چيست؟ وقتی بزرگ ترها آماده می شوند كه حقيقت 
را بگويند، بچه ها نيز آماده هستند كه بشنوند. گرچه 
احساس ترس و وحشتی كه والدين را از گفتن حقيقت 
باز می دارد ممكن است به نظر آنان روشی محافظت 
كننده باشد. اما آزادی كودک را برای سوگواری محدود 
و مهار می كند. كودكان نياز دارند حقيقت را بدانند و 
بزرگتر ها نياز دارند كلمه ها و واژه های مناسبی را برای 
گفتن حقيقت پيدا كنند به طور مثال: در مورد خودكشی 
متناسب با س��ن كودک و چگونگی نظام شناختی او 
بايد اينگونه توضيح داد كه خودكشی زمانی صورت 
می گيرد كه شخص روی بدن خود كاری انجام دهد تا 
بدنش فعاليت خود را متوقف كند. در مورد ايدز بايد 
مشخصات بيماری، چگونگی انتقال و راه های درمان 
آن، پيدا شدن راه هايی كه طول عمر فرد مبتال را زياد 

می كند و آينده آنان را شرح داد.
احساس طبیعی بودن را در کودک ایجاد کنید

كودكانی كه در معرض مرگ عزيزانشان قرار گرفته اند 

ممكن است نگران سالمت و مرگ خودشان باشند و 
فكر كنند كه زندگی و سالمت آنان نيز به نحوی توسط 
يك بيماری كشنده تهديد می ش��ود، در نتيجه روی 
عالمت هاي بدنی خود متمركز می شوند. نگرانی ديگر 

كودكان ممكن اس��ت راجع به سالمت افراد بازمانده 
باش��د، به خصوص زمانی كه از منزل دور می شوند. 
می توان اين ترس را نيز با اجازه تلفن زدن به منزل در 

زمان های تعيين شده، تا حدودی زيادی كاهش داد.
گشودن رویاها 

 نمی توانيم انتظار داشته باشيم كودكان احساس های 
خود را به طور مستقيم بيان كنند و بروز دهند، می توان 
به جای پرسش مستقيم از كودک كه او را در وضعيت 
دفاعی قرار می دهد، به كمك عروسك ها، عكس ها و 
تصاوير او را در وضعيت سوم شخص قرار داد. استفاده 
از نقاشی و قصه گويی نيز راه هايی هستند كه به وسيله 
آنها كودک احساس های تشخيص داده نشده خود را 
علنی می سازد. استفاده از داستان های خيالی و استفاده 
از قهرمان سوم شخص روش مؤثری است كه می تواند 
آنها را تش��ويق به حرف زدن كند. بهتر اس��ت پايان 
داس��تان را به گونه ای ناتمام بگذاريم تا كودک بتواند 

حرف هايش را در غالب ادامه داستان بيان كند. 
مدیریت خشم کودکان 

گاه در فرآيند سوگ، كودک نسبت به خود، شخص 
مرده، عامل مرگ، خدا، پزش��كان، افراد كمك رسان، 
نيروهای انتظامی، دادگاه، قاضی و... احس��اس خشم 
دارد. می توان از روش های زير برای مديريت خش��م 

در كودكان استفاده كرد:
 نقاش��ی كسی را كه نس��بت به او خشمگين است 
بكش��د يا اسم او را بنويسد و داخل كيسه ای بگذارد، 
حال می تواند به اين كيسه ضربه يا لگد بزند و خشم 

خود را نشان دهد.
 مشارکت دادن کودک در فعالیت های مربوط به 

رازهایش
در مواجهه با مرگ های فاجعه آميز كودک اسراری درون 
خود دارد كه مگر با افراد خاص و در مواقع خاص آن 
را نمی گشايد. گاه اين رازها كودک را می آزارد و اين 
راز خود را به كس��ی نمی توان��د در ميان بگذاريد، به 
طور طبيعی كمكی نيز به وی نمی ش��ود. با استفاده از 
روش های زير می توانيم به كودک كمك كنيم تا راهی 

برای برون ريزی اسرار و احساساتش پيدا كند.

کمکم 
کن تا 
گریه 
کنم
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فرهاد پورغالمی: 
هراسی از نام 
سپاهان نداریم

غیب گویی 
محمد طاهری

پسرم طرفدار 
علی دایی است

 فرهاد پورغالمی، سرمربی تيم فوتبال ملوان بندر انزلی در 
م��ورد وضعيت تيمش پي��ش از ديدار با س��پاهان گفت: 
بازيكن��ان ما پ��س از عبور موفق از گذر س��خت تبريز در جام 
حذفی، از نظر فنی و روحی در شرايط بسيار خوبی قرار دارند. 
البته س��پاهان از مربی كاربل��دی همچون قلعه نويی و بازيكنان 
بزرگی س��ود می  برد ولی از نام و اعتبار اين تيم هراسی نداريم. 
سرمربی تيم فوتبال ملوان بندر انزلی با بيان اينكه تيمش در بازی 
رفت هم موفق ش��د تيم س��پاهان را در اصفه��ان متوقف كند، 
خاطرنش��ان كرد: پيروزی در ديدار با سپاهان برای ما بسيار مهم 
است. وی در مورد وضعيت زمين چمن ورزشگاه تختی انزلی 
اظهار داش��ت: شرايط زمين نس��بت به بازی قبل بهتر شده اما 
اميدوارم در زمان تعطيلی ليگ، با تالش مس��ئوالن به وضعيت 
مطلوب س��ال گذش��ته بازگردد. پورغالمی از غيبت محس��ن 
مس��لمان و علی رمضانی در اين ديدار به علت محروميت خبر 
داد و در پاي��ان گف��ت: تيم م��ا روی زمين ب��ازی می كند ولی 
متأسفانه وضعيت نامطلوب زمين چمن روی تيم ما تأثير منفی 

گذاشته و مانع از انجام كامل برنامه  های تاكتيكی مي شود.

محمد طاهری، ملی پوش تيم فوتس��ال ماهان اصفهان و 
آقای گل آسيا، در خصوص رسيدن به صدر جدول گلزنان 
ليگ برتر فوتس��ال می گويد: خوش��حالم كه ب��ه صدر جدول 
گلزنان ليگ رسيدم. به هرحال رسيدن به عنوان آقای گلی لذت 
زيادی دارد، ولی واقعيت اين اس��ت كه برای من در درجه اول 
موفقي��ت ماهان اصفهان اهميت دارد و پس از آن به عنوان آقای 
گلی فكر می كنم. بهترين بازيكن سال آسيا در خصوص مصاف 
با پرس��پوليس افزود: پرس��پوليس تيم خوبی است و از حضور 
ف��ردی چون رضا حيدريان بهره می برد و من نيز خود مس��ائل 
بسياری را از او آموختم، ولی برای پيروزی بر پرسپوليس و انتقام 
دور رفت، هم دل ش��ده ايم. طاهری با ابراز نارضايتی از تعطيلی 
ماهان در دو هفته پايانی ليگ خاطرنش��ان كرد: اين برنامه ريزی 
بيش��ترين ضربه را به ما می زند. امس��ال با اين برنامه ريزی كار 
بسيار س��خت تری برای قهرمانی پيش رو داريم و بايد از چند 
هفته قبل تم��ام امتيازها را جمع كنيم. از ابتدا هم ماهان و بدون 
حذف تيم های نام برده راه س��ختی را ب��رای قهرمانی در پيش 

داشت و اكنون مسير از آنچه كه بود ناهموارتر شد.

 عبداله ويس��ی، س��رمربی تيم فوتبال صبای قم در مورد 
ديدار فردا با پرس��پوليس عنوان كرد: بازی خيلی س��ختی 
داريم به ويژه  اينكه پرسپوليس، بدترين شرايط تاريخی خود را 
سپری می كند. اين تيم برای اينكه از اين وضعيت بد نجات پيدا 
كند نياز به يك قربانی دارد و ما نمی خواهيم قربانی اين شرايط 
بد پرسپوليس باشيم. وی در ادامه گفت: اميدوارم اشتباه داوری 
در اين مس��ابقه تأثيرگذار نباشد زيرا از اين موضوع می ترسم. با 
توجه به اعتراض های فراوان پرسپوليس��ی ها به داوری در س��ه 
دي��دار اخير خود، وضعيت داوری در اين مس��ابقه می تواند به 
ضرر ما باشد. س��رمربی صبا  تأكيد كرد: بازيكنان ما فوق العاده 
تاكتيك پذي��ر هس��تند و به دلي��ل همين ويژ گ��ی در هر چهار 
مسابقه ای كه من سرمربی صبا بوده ام، نيمه مربيان را از حريفان 
برده ايم و مربيان حريف نيز به بازی خوب تيم صبا در نيمه دوم 
 اعت��راف كرده اند. وی ادام���ه داد: من با علی داي�ی در تيم ملی 
 هم بازی بوده ام و او را خي�لی هم دوس���ت دارم. پس��رم هم به 
عل��ی دايی عالقه فراوانی دارد و پوس��تر او را در اتاقش نصب 

كرده و نمی داند روز يكشنبه طرفدار من باشد يا علی دايی. 

خبر

تيم فوتس��ال كيش اي��ر قم به منظور حض��ور قدرتمندتر در نيم 
فص��ل دوم لي��گ برتر فوتس��ال، دو بازيكن جديد ب��ه تيم خود 
اضافه كرد. به نقل از مس��ئوالن تيم فوتسال كيش اير قم، اين تيم برای 
حضوری قدرتمندتر در نيم فصل دوم ليگ برتر فوتسال كشورمان دو 

بازيكن جديد به تركيب خود اضافه كرد. 
سيد س��عيد غياثی و سعيد قاس��می دو بازيكن جديد قمی هستند كه 
ب��رای همكاری در برنامه های تهاجمی تي��م از اين پس در كنار كيش 
اير قم به ميدان خواهند رفت. گفتنی است: سعيد قاسمی در نيم فصل 
اول در كنار تيم كيش اير حضور داش��ته اما كادر فنی سابق از حضور 
وی اس��تفاده نكرده و با ايجاد تغيير در تيم در نيم فصل دوم بار ديگر 

به كيش اير باز خواهد گشت.

وزنه  بردار ايران با شكس��تن ركورد جهان صاحب طالی بيس��ت و 
پنجم كاروان ورزش ايران در بازی های پارا آس��يايی 2010 ش��د. در 
ادامه روز شش��م بازی های پارآس��يايی 2010 گوانگژو در وزنه  برداری دو 
مدال طال و نقره همراه با يك ركورد شكنی جهان برای كشورمان به دست 

آمد. 
 در رقاب�ت های اين رش���ته و در دس��ته 100+ كيلوگرم سيام�ند رحمان، 
وزنه  بردار شايس��ته ايران ب��ا ركورد 290 كيلوگرم ع��الوه بر جا به جايی 
رك��ورد جهان به ميزان 5 كيلوگرم، به عنوان قوی ترين مرد جهان انتخاب 
ش��د و مدال طالی باز ی های پارا آسيايی را به خود اختصاص داد. ركورد 
قبلی جه��ان به خود رحمان تعلق داش��ت. در همي��ن وزن كاظم رجبی، 
 ديگ��ر وزنه  بردار ايران با ثبت ركورد 2۶0 كيلوگ��رم به مدال نقره بازی ها 

رسيد.

مدي��ر فن��ی تيم های هندبال باش��گاه س��پاهان گف��ت: هزينه به 
كارگي��ری مربيان درج��ه يك دنيا معادل هزينه كل يك باش��گاه 
ليگ برتری است، با اين حال استفاده از مربيان صاحب سبك اروپايی 

در دستور كار باشگاه سپاهان قرار دارد. 
اس��ماعيل پناهنده اف��زود: بودجه تيم های ايرانی در حدی نيس��ت كه 
بتوانن��د مربيان درجه ي��ك خارجی را به خدم��ت بگيرند و هيچ تيم 
ايران��ی ت��وان جذب اين مربي��ان را ندارد، اما مربيان صاحب س��بكی 
در كش��ورهايی مانند صربس��تان هس��تند كه می توانند ب��رای هندبال 
باش��گاهی ايران مفيد باش��ند. وی به مذاكره های اين باش��گاه با چند 
مربی خارجی اش��اره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر هندبال ايران 
 در س��طحی اس��ت كه دانش مربيان ايرانی برای پيشرفت آن جوابگو 

نيست. 
پناهنده هم چنين گفت:  براساس توافق های صورت گرفته، تيم هندبال 
سپاهان با هدايت عليرضا حبيبی فصل جديد ليگ برتر هندبال را آغاز 
می كن��د. وی با اش��اره به حضور مهدی اخوان به عنوان سرپرس��ت و 
مجيد رحيم زاده به عنوان مربی در كنار تيم هندبال سپاهان خاطرنشان 
ك��رد: تمرين های تيم س��پاهان ه��ر روز برگزار می ش��ود. هم چنين 
تيم هندبال س��پاهان نهم دی ماه اولين دي��دار را با هپكو اراک برگزار 
 می كند و درصدد است تا از عنوان قهرمانی فصل گذشته با اقتدار دفاع 

كند.

تيم فوتبال االم��ارات امارات حريف ذوب آهن در مس��ابقه های 
ليگ قهرمانان آس��يا، نخستين پيروزی خود در فصل جاری ليگ 

دسته اول باشگاه های اين كشور را كسب كرد. 
تي��م فوتبال االم��ارات در چارچوب هفت��ه دوم مس��ابقه های فوتبال 
لي��گ دس��ته اول باش��گاه های ام��ارات به مص��اف تي��م الذيد رفت 
 و موف��ق ش��د ميهم��ان خ��ود را ب��ا نت�يجه 2 ب��ر ي���ك از پيش رو 

بر دارد.
االم��ارات با اي��ن پيروزی 4 امتيازی و رتبه س��وم ج��دول رده بندی 
گروه A مس��ابقه های ليگ دس��ته اول باش��گاه های امارات را به خود 
اختص��اص داد. تيم االمارات امارات در گروه D مس��ابقه های فوتبال 
ليگ قهرمانان باش��گاه های آسيا با تيم های ذوب آهن ايران، الريان قطر 
و الشباب عربس��تان هم گروه است. در مسابقه های فوتبال ليگ دسته 
اول باش��گاه های ام��ارات، 18 تيم در دو گروه هش��ت و 10 تيمی با 
هم رقاب��ت می كنند كه تيم االمارات در گروه A اين رقابت ها حضور 

دارد.

هش��تمين دوره مسابقه های واترپلوی قهرمانی باشگاه های آسيا از 
روز جمعه 3 دی به ميزبانی تهران آغاز خواهد شد. اين مسابقه ها 
از روز جمع��ه ب��ه مدت س��ه روز در محل اس��تخر قهرمانی مجموعه 
ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. در اين رقابت ها دانشگاه آزاد 
ته��ران و نفت و گاز اميديه 2 نماينده ايران خواهند بود كه با 2 نماينده 
از كش��ورهای كويت و ازبكستان بر سر تصاحب جام قهرمانی رقابت 

خواهند كرد.

ورزش

بدهکاری دردسرساز شد
احتمال حذف ذوب آهن از 
مسابقه های بسکتبال وابا

در فاصله كمتر از سه مانده به آغاز مسابقه های بسكتبال 
باشگاه های غرب آسيا، فدراس��يون بسكتبال كشورمان 
حضور ذوب آهن در اين رقابت ها را منوط به پرداخت 

بدهی های مالی اين تيم عنوان كرد. 
محمود مشحون، رئيس فدراسيون بسكتبال ضمن اشاره 
به بدهكاری های تيم ذوب آهن اظهار داش��ت: اين تيم 
بدهكاری هايی دارد كه مربوط به س��ال گذش��ته است. 
اما باي��د آن را پرداخت كند تا بتوانند به عنوان يكی از 
نمايندگان ايران در مس��ابقه های باشگاه های غرب آسيا 

شركت كنند. 
وی به بدهكاری تيم بس��كتبال ذوب آهن اش��اره كرد 
و ي��ادآور ش��د: اين تيم س��ال گذش��ته ب��رای ميزبانی 
مس��ابقه های باشگاه های غرب آسيا اعالم آمادگی كرده 
بود اما بعد از مصوب ش��دن برگزاری اين رقابت ها در 
ايران از ميزبانی انصراف داد! رئيس فدراسيون بسكتبال 
ادامه داد: س��ال گذش��ته اين مس��ابقه ها در تهران و با 
حضور هر دو نماينده كش��ورمان )مهرام و ذوب آهن( 

برگزار شد. 
ذوب آه��ن بايد س��هم خ��ود را بابت برگ��زاری اين 
مس��ابقه ها و حض��ور در آن پرداخ��ت می ك��رد ك��ه 
هنوز اين كار انجام نش��ده اس��ت. مشحون كه رياست 
فدراس��يون بسكتبال غرب آس��يا )وابا( را هم بر عهده 
دارد پرداخت اين بدهكاری را ش��رط الزم برای اعزام 
ذوب آهن به مسابقه های بسكتبال قهرمانی باشگاه های 
 غ��رب آس��يا عن��وان ك��رد و گف��ت: مش��كل ديگری 
نيست. فقط بايد اين بدهكاری تسويه شود تا اصفهانی ها 
اج��ازه حضور در اين رقابت ها را پيدا كنند. در غير اين 
صورت اين اجازه داده نمی شود. حتی اگر مجبور شويم 

تيم ديگری را جايگزين كنيم. 
ذوب آهن با كس��ب عنوان ناي��ب قهرمانی رقابت های 
ليگ برتر 88 بع��د از مهرام به عنوان نماينده دوم ايران 
برای حضور در مسابقات باشگاه های غرب آسيا معرفی 
ش��د. ذوب آهن در گروه A اي��ن رقابت ها با الرياضی 
لبن��ان، االهلی يمن، الجال س��وريه و الرياضی اردن هم 
گروه اس��ت. ديداره��ای اين گ��روه از 13 دی  ماه در 

سوريه آغاز می شود.

از فوتبال شهدای ارتش 
حمایت کنیم

اصغر قلندری 

در پی سياس��ت گذاری های اثربخش ارشد نظامی منطقه 
اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياری در راستای گسترش 
و اعت��الی ورزش برای حفظ س��المتی نظاميان و ايجاد 
نشاط و ش��ادابی در ميان سربازان وظيفه، توسط سرتيپ 
امير نظام اكبری جانش��ين ارشد نظامی امير سرتيپ مظفر 
اژدری كه خود از فوتباليس��ت های نامدار دو دهه گذشته 
به شمار می آيد و از دعوت شدگان به تيم ملی جوانان نيز 
بوده؛ تيم فوتبال شهدای ارتش وابسته به گروه 44 توپخانه 
اصفهان با مربيگری سعيد پرخيده و سرپرستی خدابخش 
پرخيده تش��كيل يافت و با حمايت و همكاری تحس��ين 
برانگيز س��رهنگ حس��ين عادلی رئيس باشگاه در كوران 

مسابقه های ليگ دسته يك استان قرار گرفت.
تيم جوان شهدای ارتش كه در همان ابتداي مسابقه ها شكل 
گرفت و با تمرين های اندک پای در عرصه رقابت ها نهاده 
بود، با توجه تعصب و غيرت اعضای تيم كه بيشتر سرباز 
هس��تند، بازی های قابل قبولی ارائه كرد تا توجه بيش از 
پيش اميران ارش��د و مسئوالن ورزش منطقه های ياد شده 
را ب��ه خود جلب كند و با حمايت ه��ای معنوی و مادی 
بيشتر بستر مناسبی جهت حضور گسترده و مستمر برای 
بازيكنان اين تيم در مس��ابقه های استانی فراهم شود تا به 

نتيجه های بهتر و شايسته تری دست پيدا كنند. 
روزنامه زاينده رود با آرزوی توفيق بيشتر اين تيم اميدوار 
اس��ت در سايه حمايت بيشتر مقام های مسئول، تيم های 
ش��هدای ارتش در آينده در مسابقه های استانی و كشوری 
حضوری مس��تمر داشته باشند و اين روند تداوم بيشتری 

پيدا كند.

پژمان سلطانی 

تيم مس كرمان كه پانزده هفته متوالی طعم 
شكست را نچشيده ساعت 15در ورزشگاه 
فوالدشهر ميهمان ذوب آهن اصفهان است. 
هر دو تيم در بازی قبلی مقابل حريفان خود 
تن به تس��اوی بدون گل دادند. ش��اگردان 
ابراهي��م زاده مقاب��ل پيكان اي��ن نتيجه را 
كسب كرده و مسی ها نيز در شهر كرمان 

ب��ل  پاس هم��دان متوقف مقا
ش��دند. محمد 

م�نص���وری و فراز فاطمی دو بازيكن تيم 
مس هستند كه تجربه بازی در تيم اصفهانی 
را در كارنامه خود دارند. مس كرمان مانند 
حريفش بيشتر از عمق دفاع به گل رسيده 
و با بودن ادينهو در نوک پيكان خط 
حمله، مس يكی از خطرناک ترين 
خط حمله ه��ا را تش��كيل داده 
اس��ت. ابراهيم زاده با نگه داشتن 
بازيكنانش در ميانه مي��دان بايد از 
پاس های محمد منصوری و مهرداد 
اوالدی جلوگي��ری كن��د و در بعضی 
مواقع بايد مانع ارسال توپ توسط اين 
دو بازيكن برای فراز فاطمی سرزن درون 
محوطه جريمه شود. ذوب آهن نشان داده 
ك��ه در مقابل تيم های قدرتمند، با قدرت 
ظاهر می شود و می تواند ركورد شكست 
نخوردن شاگردان مرفاوی را امروز درهم 
ش��كند. در كرمان ذوب آهن اين تيم را 
دو ب��ر يك شكس��ت داده بود و مس 
نيز در فصل گذش��ته ليگ قهرمانان 
آس��يا با يك گل مغلوب شاگردان 

ابراهيم زاده شد. 
هم اكن��ون ذوب آهن با 
صدرنشين  امتياز   3۶
و مسی ها با 31 امتياز 
در رده س��وم ج��دول 

رده بندی قرار دارند.
ب��ه دی��ار  قلع��ه نوع��ی 

قایقران رسید
سپاهان كه در جام حذفی با چهار گل از سد 
تيم راه آهن گذشت، با روحيه ای مضاعف 
در ديار مرحوم سيروس قايقران مقابل ملوان 

بندر انزلی صف آرايی خواهد كرد.
شاگردان قلعه نوعی در هفته قبلی ليگ برتر 
كش��ور مقابل همين تي��م )راه آهن( با يك 
امتياز از زمين مسابقه خارج شد. ملوانی ها 

ني��ز در رقابت ه��ای ج��ام حذفی در 
ضربه های پنالتی تراكتورس��ازی را 

از گردونه مس��ابقه ها كنار زدند. 
س��پاهان ع��الوه ب��ر اينك��ه با 

شاگردان پورغالمی دست و 
پنجه نرم می كند بايد با زمين 
ناهموار بندر انزلی هم مبارزه 
كند ك��ه اين موض��وع كار 
را برای س��پاهان تيمی كه از 
عمق گل های فراوانی به ثمر 

رسانده دشوار خواهد كرد، اما 
قلعه نوعی با داشتن مهره هايی 
چون خسرو حيدری و احسان 
حاج صفی در سمت راست و 

چپ خ��ط دفاعی در اين زمين 
ناهموار روی ارس��ال های اين دو 

بازيكن حس��اب ويژه ای باز كرده 
و ه��م چنين رو به بازی مس��تقيم 
خواهد آورد. در آن سوی زمين با 
توجه به تعداد بازی های خانگی كه 

ملوان انجام داده، اين تيم بهتر از س��پاهان 
روی زمين بازی خواهد كرد و خط دفاعی 
شيرهای زرد اصفهان بايد عمق دفاع خود 
را پوش��ش ده��د و مانع توپ رس��انی از 
پژمان نوری و محسن مسلمان برای مهرداد 
اوالدی ش��وند. دو تيم در ب��ازی رفت به 
تس��اوی بدون گل رضايت دادند. سپاهان 
با دو بازی كمتر با 30 
امتياز در رده چهارم 
و ملوان با 22 امتياز 
در رتبه يازدهم 

ايستاده است.

خبر

گفتگو

اضافه شدن دو بازیکن جدید 
به کیش ایر قم

رحمان هم رکورد زد، هم طال گرفت

حبیبی هدایت سپاهان را برعهده گرفت
هزینه استخدام مربیان درجه یک 

معادل هزینه کل یک باشگاه

االمارات، سرخوش از اولین پیروزی

تهران میزبان 
واترپلوی جام باشگاه های آسیا

قوهای سپید در دام شیرهای زرد 

شکست ناپذیرها در نصف جهان

یادداشتگزارش

زاینده رود
هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال كشور طبق برنامه ساعت 15:30 با انجام 

پنج ديدار استارت خواهد خورد.
منصوری برای حفظ صدرنشینی می جنگد

در س��الن هفت��م تير قرچك، صدرنش��ين ليگ از تيم كيش اي��ر قم پذيرايی 
خواهد كرد. تيم شهيد منصوری جهت حفظ صدرنشينی برای شكست ياران 
س��عيد تقی زاده دندان تيز كرده و چشم به سه امتياز اين بازی خانگی دوخته 

است.
لغ��زش اين تيم در صورت پيروزی گيتی پس��ند مقابل حريف��ش، برابر با از 
دس��ت رفتن صدرنشينی اس��ت. تيم قمی نيز برای اينكه ديگر به قعر جدول 
باز نگردد به حداقل امتياز اين بازی نياز دارد. بازی رفت با تس��اوی 2 بر 2 

تمام شد. 
دبیری میزبان گیتی پسند است

س��الن علوم پزش��كی تبريز ش��اهد ديدار دو تيم دبيری و صنايع گيتی پسند 
اصفهان خواهد بود. ش��اگردان ناظم الش��ريعه كه در هفته گذش��ته با دو گل 
كيش اير قم را از پيش رو برداش��تند، مس��ابقه س��ختی با دبيری تبريز دارند. 
در تي��م تبريزی رش��يد قلی پور و امين مهماندوس��تان و در تيم گيتی پس��ند 
مس��عود دانشور، محمدرضا زحمتكش و مصطفی نظری بازيكنانی تأثيرگذار 
 هس��تند. گيتی پس��ند در هفته چهارم اين تيم را با حس��اب ۶ بر 5 شكس��ت 

داد.
نبرد نقره داغ ها

ش��ركت ملی حفاری ايران در س��الن سيد رسول حس��ينی ميزبان راه ساری 
است. هر دو تيم در هفته شانزدهم مقابل حريفان خود تن به شكست دادند. 
حفاری در تبريز با حداقل تفاضل بازی را به گس��ترش فوالد واگذار كرد و 
راه س��اری هم با نتيجه 5 بر يك مغلوب تيم ماهان ش��د. بازيكنان دو تيم از 
نظر تاكتيكی در س��طح بااليی قرار دارند و از دوندگی بس��ياری برخوردارند 
و با اين تفاس��ير ديدار جذابی در اهواز برگزار می ش��ود. راه ساری در قلعه 

عقاب ها با حساب 3 بر يك بر حريفش غلبه كرد.
ماهان به دنبال جبران شکست

تيم فوتس��ال فوالد ماه��ان )مدافع عنوان قهرمانی( ك��ه در بازی رفت مقابل 
پرسپوليس تن به شكست سنگين ۶ بر 2 داد؛ در سالن پيروزی شهر اصفهان 
برای جبران اين شكست به ميدان خواهد رفت. ماهانی ها در اين ديدار مثل 
مس��ابقه قبلی وحيد شمس��ايی راه به همراه نخواهند داشت. به نظر می رسد 
 كه ماهان در برابر پرس��پوليس با كس��ب هر 3 امتياز از زمين مس��ابقه خارج 

شود. 
ش��اگردان حيدريان هم اكنون در قعر ج��دول حضور دارند. اگر مديران اين 
تيم فكری به حال قرمزپوش��ان پايتخت نكنند س��ال آينده نماينده ای در ليگ 

برتر نخواهند داشت.
ارژن در خانه خطرناک است

علم و ادب مش��هد كه در بازی قبلی با قرعه اس��تراحت رو به رو شده بود، 
در س��الن شهيد ابوالفتحی شيراز به مصاف لبنيات ارژن فارس خواهد رفت. 
ارژنی ها كه در بازی قبلی مغلوب صدرنش��ين ليگ برتر شده بودند، روی 3 
امتياز اين بازی حساب ويژه ای باز كرده اند. ارژن در هفته پانزدهم گيتی پسند 

را با حساب 4 بر 3 شكست داده بود. 
عل��م و ادب در دور رف��ت ب��ا نتيجه 3 ب��ر 2 ارژن را مغل��وب خود كرد و 
 اين نش��ان می دهد كه اين تي��م در بازی های خانگ��ی فوق العاده خطرناک

است. 

هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور 

ماهان در پی تالفی
گيتی پسند به دنبال دبير

با این آمار رکورددار می شویم

لزوم توجه بيشتر بازرسان مبارزه 
با دوپينگ به فوتسال

نجمه کرمی 

موضوع دوپينگ بازيكنان فوتبال س��ال هاس��ت كه گريب��ان فوتبال ايران را 
گرفته است و زمانی نيست كه شايعه انجام دوپينگ، توسط برخی از بازيكنان 
تيم های فوتبال و فوتس��ال به گوش نرس��د. البته بماند كه دانه درشت های 
فوتبال همواره از آزمايش های كميته ضد دوپينگ فرار كرده اند و با روابطی 
كه داش��ته اند و يا با مخدوش كردن نمونه های ارس��الی از خطر محروميت 

نجات پيدا كرده اند.
در جري��ان دي��دار تيم های س��پاهان و راه آه��ن ش��هر ری در چارچوب 
رقابت های جام حذفی بازی خوب و بی حرف محرم نويدكيا در اين ديدار 
و دادن سه پاس گل به هم تيمی هايش، شك مأموران كميته ضد دوپينگ را 
برانگيخت و او به همراه مهدی كريميان برای دادن آزمايش فراخوانده شد.

توجه و حساس��يت مأم��وران كنترل دوپينگ در فوتب��ال در نوع خود جای 
تقدير و س��پاس دارد كه با تالش ها و سخت گيری های خود مانع از رشد 
هر چه بيش��تر اين معضل در ميان ورزشكاران ايرانی می شود، اما اين انتقاد 
نيز به آنان وارد اس��ت كه اين حساس��يت را در قبال س��اير رش��ته ها و به 
ويژه فوتس��ال ندارند و به صورت گزينش��ی و تنه��ا در رقابت های مهم و 
 يا براس��اس گزارش های واصله از بازرس��ان خود در اي��ن رقابت ها بهره 

می گيرند...
همي��ن چند وقت پي��ش بود كه كميس��يون اس��تيناف آرای دوپينگ فوتبال 
نتيجه های آزمايش س��ه نفر از بازيكنان را در بحث دوپينگ مثبت اعالم كرد 
كه در اين ميان دو تن از آنان از بازيكنان فوتس��ال ش��ركت ملی حفاری و 
آرش بتن قزوين بود كه هريك به مدت دو سال از كليه فعاليت های رسمی 

در فوتبال منع شدند.
اين يعنی كه اس��تفاده از مواد نيروزا و مكمل در فوتس��ال طرفداران زيادی 
پي��دا كرده كه با توجه به عدم حساس��يت كميته ض��د دوپينگ به اين مقوله، 
 در اين رش��ته فضا بيش از گذش��ته برای استفاده برخی بازيكنان فراهم شده 

است.
هر هفته در جريان مس��ابقه های فوتس��ال لي��گ برتر اتفاق هاي��ی می افتاد 
ك��ه امث��ال همايون به��زادی ها، محمد مايل��ی كهن ها و مجي��د جاللی ها 
را می خواه��د ك��ه ب��ه صراحت به نوع ب��ازی و دوندگی برخ��ی بازيكنان 
تيم های فوتس��ال انتق��اد وارد كنند تا بلكه با جمع ش��دن توجهات به اين 
 رش��ته، متخلفان شناس��ايی و همچون س��اير اف��راد خاطی با آن��ان برخورد 

شود.
ب��رای پي��دا كردن نمون��ه هايی از اين دس��ت در مي��ان بازيكنان فوتس��ال 
ني��از نيس��ت ج��ای دوری بروي��د ب��ا كم��ی دق��ت و تأم��ل در تيم های 
فوتس��ال ليگ می توان رد پای اس��تفاده از مواد نيروزا و مكمل را توس��ط 
بعض��ی از بازيكن��ان اين تيم ه��ا پيدا كرد. تي��م هايی كه با اميد بس��تن به 
 س���اق ه�ای بعضی از بازيكن�ان دوپينگی خود، چش���م به ج�ام قه�رمانی 

دوخته اند.
ب��ه هر ح��ال اميدواريم ب��ا تعامل و دقت اساس��ی، همه دس��ت اندركاران 
مربوط دس��ت به دس��ت هم دهند و با قرار دادن بازرس��ان ويژه در تمامی 
مس��ابقه های فوتس��ال، به ويژه رقابت های حس��اس و سرنوش��ت س��از، 
اي��ن حاش��يه امني��ت نس��بی را از بازيكنان خاط��ی س��لب و در ادامه اين 
عم��ل ض��د اخالقی را ريش��ه ك��ن كنند ت��ا برخ��ی از بازيكن��ان ميلياردر 
ام��روزی كه حاضرند برای به دس��ت آوردن پول و ش��هرت دس��ت به هر 
 كاری بزنن��د، ديگر قادر نباش��ند با آبروی فوتس��ال و فوتبال كش��ور بازی 

كنند.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 28 آذر 1389/ 13 محرم 1432/ شماره Sunday 19 December 2010    418)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن)ع(:
 تقوا، باب هر توبه 
 و سرآمد هر حکمت 
 و مایه شرافت 
هر کاری است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاري مطابق با شرایط و مشخصات 
مندرج در سند مناقصه و از طریق مناقصه عمومي پروژه ذیل را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 

نماید.

شرح عملیات و محل شماره مناقصه
اجرا 

برآورد)ریال(تضمین )ریال(بودجه 

ترمیم آسفالت نوارهاي 89-4-396
حفاري شده در منطقه 

سه شهر اصفهان

63/000/0001/363/854/000جاري

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 89/10/11
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/10/12

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد:  سایت اینترنتي 

آگهي مناقصه شماره 89-4-396

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود
                 تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود

گیرم فرات بگذرد از خاک کربال
                   باور مکن که بگذرد از کربال، فرات

بی هیچ بهانه ای تو را در خاطرم جاودان کرده ام یا حسین!

بخوان به گوشم سرود آزاده زیستن را یاحسین!

یک موسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی 
بازاریاب ثابت خانم و آقا دعوت به همکاری 
می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
زیر  های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
یا  و   09135454415  –6250732
پل  جنب   – ارتش  خیـــابـان  آدرس   به 
حسین آباد – ساختمان 119 طبقه همکف 

مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری 

عکس: آرشیده شاهنگی


