
به دنبال بروز خشكسالي؛
كاهش حجم مخازن 
 آب هاي زيرزميني 

در چهارمحال و بختياري
مديرعامل ش��ركت آب منطق��ه اي چهارمحال 
و بختي��اري گفت: به دنبال بروز خشكس��الي، 
 حجم مخازن آب هاي زيرزميني در اين اس��تان 

پنج ميليون مترمكعب كاهش يافت. 
شكراله عباسي اظهار داشت: كاهش بارندگي ها 
و اس��تفاده بي رويه از سفره هاي آبي زيرزميني 
از ديگ��ر داليل كاهش حج��م مخازن آب هاي 

زيرزميني در اين استان است. 
وي تغيير شرايط اقليمي را از معضالت كنوني 
جوامع بش��ري و تهديدي براي زمين دانس��ت 
و افزود: چهارمح��ال و بختياري به دليل بروز 
پديده خشكس��الي اخير و همچنين تغيير نوع 
بارش از برف به باران به واس��طه تغيير شرايط 
اقليم��ي و در نتيجه گرم تر ش��دن هوا، ش��اهد 
كاهش ش��ديد منابع آب ب��ه تبعيت از آن بروز 
چالش هاي اساس��ي در آينده اي نه چندان دور 

مي شود. 
عباس��ی با بيان اين ك��ه چهارمحال و بختياري 
يك درصد از مس��احت كل كش��ور را تشكيل 
مي دهد، افزود:  اين اس��تان 10 درصد از منابع 
آبي كش��ور را به همراه دو آبخيز مهم و اصلي 
ش��امل زيرحوضه ه��اي كارون و زاين��ده رود 
داراس��ت، ام��ا ب��ا اين وج��ود م��ردم برخي 
 مناط��ق آن، هم اكنون با مش��كل جدي كم آبي 

مواجه اند. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي چهارمحال و 
بختياري تصريح كرد: اگر چه از چهارمحال و 
بختي��اري در ظاهر به عنوان يك اس��تان آبخيز 
و برخ��وردار از مناب��ع آبي سرش��ار ن��ام برده 
مي شود، اما برخالف صورت ظاهر، اين استان 
مشكالت كم آبي بس��ياري داشته و خسارات 
 زيادي را از پديده خشكس��الي متحمل ش��ده 

است.

پخ��ش  ش��ركت  مديرعام��ل 
فرآورده های نفتی چهارمحال 
 و بختي�����اری از ك���اه��ش 
7/5 درصدی مصرف بنزين در 

سال گذشته خبر داد.  
ابراهيم دژرفت��ار در خصوص 

توزيع فرآورده های نفتی استان افزود:... 

معاون سياسي- امنيتي استاندار 
اصفهان گف��ت: قرارگاه جنگ 
 ن��رم همچ��ون ن��خ تس��بيح، 
دانه هاي مجزاي فرهنگ را در 
كنار هم ق��رار مي دهد. محمد 
مهدي اسماعيلي با بيان اين كه 

امسال نخستين سال استقرار قرارگاه جنگ ...

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
چهارمحال و بختیاری:

كاهش ميزان مصرف بنزين امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته

معاون سیاسي -امنیتي استاندار اصفهان:
 قرارگاه جنگ نرم تدبيري 

براي پرهيز از كارهاي تكراري است
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فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی:
پژو روآ و وانت پيكان تا پايان سال 
از چرخه توليد خارج می شوند
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 شهرستان صفحه 4

 شهرستان صفحه 4

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان خواستار شد:

صندوق توسعه ملی، اولویت توجه 
به صنعت سنگ را مد نظر داشته باشد

صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختياری 
گف��ت: كارآفرين��ی، اس��تفاده 
ه��اي  فرص��ت  از  مناس��ب 
پي��ش آمده اس��ت. علی اصغر 
عنابستانی در دومين جشنواره 
كسب و كار و كارآفرينی جهاد 

دانشگاهی استان افزود: رونق اشتغال و...

استاندار چهارمحال و بختیاری:
رونق عمومی اقتصاد 
در گرو رونق اشتغال

 شهرستان صفحه 4

تذکر مجلس به دولت:
فعاليت وزيران قديمی در وزارتخانه های جديد 
قانونی نيست

آگهی دعوت به همكاری جهت انتخاب مشاور ارائه خدمات و بازاريابی 
شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری به منظور ارائه انواع خدمات قابل عرضه 
خود از قبیل فروش تلفن ثابت، فروش کارت تلفن )اعتباری( و سایر خدمات قابل ارائه 
خود به شرح مندرج در اسناد استعالم، از افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای 
مجوز قانونی از مراجع ذی صالح در زمینه های تبلیغات و بازاریابی با داشتن سوابق 

کاری قابل ارائه و مفید در این زمینه دعوت به همکاری می نماید.
شرایط شرکت کنندگان در موضوع مورد همکاری:

1 – داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مفید در زمینه موضوع استعالم
2- ارائه مجوز مرتبط از سازمان تبلیغات و یا مراجع ذی صالح دولتی 

3- ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق کاری در این زمینه 
4- ارائه برنامه و نحوه انجام کار 

 متقاضیان می توانند از تاریخ 90/2/21 تا تاریخ 90/2/28 جهت دریافت اسناد 
مربوطه به اداره تدارکات شرکت مخابرات استان – واحد قراردادها مراجعه نمایند.

 ارائه یک فقره چک به مبلغ 5/000/000 ریال در وجه شرکت مخابرات استان به 
عنوان ضمانت شرکت در موضوع استعالم الزامی می باشد.

تاریخ عودت مدارک تکمیل شده همراه با پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت 15 روز 
چهارشنبه مورخ 90/3/4 می باشد.

الزم به ذکر است پس از بررسی پیشنهادات رسیده نتیجه استعالم به برنده اعالم 
خواهد شد.

تلفن تماس: 3337222 و 3343020 – 0381
نمابر: 3335350

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 
)سهامی خاص(

شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری 

دارد  نظر  در  اصفهان  استان  بازرگانی  سازمان 
به  را  خود  پشتیبانی  و  خدماتی  امور  از  قسمتی 
لغایت  تاریخ 90/1/1  از  مدت یکسال شمسی 
نماید.  واگذار  مناقصه  طریق  از   90/12/29
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان 
به  پنج شنبه مورخ 90/2/22  اداری روز  وقت 
در  واقع  سازمان  این  مالی  و  اداری  امور  اداره 
میدان آزادی – اول بلوار دانشگاه – نبش کوچه 

برزویه مراجعه نمایند.
به عهده  مناقصه  پرداخت هزینه آگهی  توضیح: 

برنده مناقصه می باشد.

سازمان بازرگانی استان اصفهان 

نوبت دوم
آگهی تجدید مناقصه 
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سراسری
جهان نماجهان نما

انتخابات 2012 فرانسه
ساركوزي در سراشيبي سقوط

جهان نما

تحليلگران و رس��انه هاي فرانسوي در 
آس��تانه انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
ش��ديد  افزاي��ش  متعقدن��د  فرانس��ه، 
نارضايتي از نيكال س��اركوزي، احتمال 
موفقي��ت وي در انتخاب��ات 2012 را 
به ش��دت كاهش داده اس��ت. آخرين 
 نظرس��نجي ها نش��ان م��ي ده��د تنها
20 درصد از فرانس��وي ها با ساركوزي 

موافقند.
 به گزارش نش��ريه فرانس��وي فيگارو 
براساس نظرسنجي ماهانه توسط يكي 
از مراكز نظرس��نجي فرانسه، 80 درصد 
فرانسوي ها موافق حضور وي در پست 
رياس��ت جمهوري فرانس��ه نيس��تند و 
محبوبيت وي در حال كاهش اس��ت تا 
جايي كه حتي وي در انتخابات پيش رو 
از ضعيف ترين نامزدهاي سوسياليست 

شكست خواهد خورد. 
اين در حالي اس��ت كه ش��بكه خبري 
فران��س 24 به تازگي در گزارش��ي از 
پايي��ن تري��ن س��طح محبوبيت حزب 
ليبرال س��اركوزي خب��ر داد و گفت: با 
اين وج��ود، وي اميدوار اس��ت كه در 

انتخابات آينده رأي بياورد. 
اين شبكه فرانسوي در گزارش ديگري 
از احتمال عدم انتخاب مجدد ساركوزي 
براي رياست جمهوري در سال 2012 

خبر داد. 
به گزارش نظرس��نجي مؤسسه ايفوپ، 
رئي��س جمه��ور فرانس��ه در دور دوم 
انتخابات رياست جمهوري سال 2012 
شكست خواهد خورد و تنها در صورت 
شكست مارين لوپن، رهبر حزب جبهه 
ملي )حزب مخالف دولت( مي تواند به 

دور دوم انتخابات صعود كند. 
همچني��ن روزنامه في��گارو در يكي از 
گزارش هاي خود نوشت: اگر ساركوزي 
نتواند درصد بي��كاري را كاهش دهد، 
بعيد اس��ت بتواند در انتخابات رياست 
جمهوري سال 2012 به پيروزي دست 
يابد، اما از طرف ديگر حتي اگر درصد 
بيكاري كمتر هم ش��ود، رئيس جمهور 
كنوني نمي تواند ب��ه پيروزي، اطمينان 

داشته باشد. 
روند نظرسنجي ها 

از زم��ان انتص��اب نيكوال س��اركوزي 
به رياس��ت جمهوري فرانس��ه تاكنون، 
نظرسنجي هاي بسياري توسط مؤسسه ها 
خص��وص  در  نظرس��نجي  مراك��ز  و 
س��نجش مي��زان رضايت فرانس��وي ها 
از عملك��رد رئي��س جمه��ور و دولت 
فرانس��ه انجام شده اس��ت. بررسي اين 
نظرسنجي ها از ابتداي به قدرت رسيدن 
س��اركوزي تاكن��ون نش��ان از كاهش 
روزافزون رضاي��ت از عملكرد وي در 
ميان مردم دارد. نيكوال س��اركوزي در 
س��ال 2007 ميالدي)1386( به رياست 
جمهوري فرانس��ه انتخاب ش��د. اولين 
نظرس��نجي هاي ص��ورت گرفت��ه پس 
از پي��روزي وي در انتخابات رياس��ت 
جمهوري حاك��ي از كاهش محبوبيت 

وي در ميان مردم بود. 
طبق نظرس��نجي اي كه در ابتداي سال 
1387 توس��ط يك��ي از مؤسس��ه هاي 
نظرسنجي فرانسه انجام شد، محبوبيت 
س��اركوزي در مقايسه با ماه هاي قبل از 
آن، 13 درصد كاهش يافت. به گزارش 
اي��ن نظرس��نجي، اين براي نخس��تين 
ب��ار بود كه ميزان اعتب��ار وي نزد مردم 
فرانس��ه تا اين حد افول داشته است و 
انتظار مي رود اين روند كاهش كماكان 

ادامه داشته باشد. 
در س��ال 1388 نيز روزنامه فرانس��وي 
 ابزروات��ور در گزارش��ي اع��الم ك��رد:
58 درصد از مردم عملكرد س��اركوزي 
را منفي دانس��تند. 19 درصد نيز اعالم 

كرده بودن��د اگر س��اركوزي بار ديگر 
كانديداي رياست جمهوري شود، به او 
رأي نخواهن��د داد و مابقي نيز عملكرد 

دولت را بسيار منفي اعالم كردند. 
در نظرس��نجي ديگري ك��ه درفروردين 
 م��اه س��ال گذش��ته توس��ط مؤسس��ه
س��افرس الجيكا انجام ش��د، نشان داد 
70 درصد پاس��خگويان به س��اركوزي 
اعتماد ندارند. به گ��زارش فيگارو اين 
رقم نشانه افزايش 5 درصدي نارضايتي 
و بي اعتمادي از شخص رئيس جمهور 

است. 
دالیل کاهش محبوبیت 

رسانه هاي خبري در خصوص توضيح 
دالي��ل كاهش محبوبيت رئيس جمهور 
فرانس��ه، عوام��ل متفاوت��ي را مط��رح 

كردند. 
به گ��زارش منابع خب��ري،  دليل اصلي 
كاه��ش محبوبيت س��اركوزي، اصرار 
وي براي تصويب قانون افزايش س��ن 
بازنشستگي از 60 س��ال به 62 سال و 
بازنشستگي كامل از 65 به 67 سال بود. 
اين موضوع مخالفت ها و اعتراض هاي 
گس��ترده اي را در مي��ان اتحاديه ه��اي 

كارگري به همراه داشت. 
افزايش نرخ بيكاري تا 10 درصد و نيز 
افزاي��ش تعداد ب��ي خانمان ها، از ديگر 
داليل نارضايتي مردم از دولت فرانس��ه 
است. به گفته فرانسوي ها او نتوانسته به 
وعده هاي انتخاباتي خود در خصوص 
كاهش نرخ بيكاري عمل كند. از سوي 
ديگر، در حالي نيروهاي فرانس��وي در 
افغانس��تان حضور دارن��د كه مردم اين 
كشور به شدت مخالف اين امر هستند 
و خواهان خروج نظاميان اين كشور از 

افغانستان هستند. 
رانت خواري، فس��اد مال��ي و اخالقي 
س��اركوزي نيز از ديگر عوامل مهم در 
افزايش نارضايتي مردم فرانس��ه است. 
رفتار ه��اي غيراخالق��ي وي از جمل��ه 
طالق دادن همس��ر دوم��ش و ازدواج 
با يك مدل لب��اس و خواننده ايتاليايي، 
نگرش مردم نسبت به وي را تغيير داده 
و كاه��ش محبوبي��ت وي را به همراه 

داشت. 
همچنين ممنوعيت پوشش در مدارس 
و اماك��ن عموم��ي ب��راي مس��لمانان 
فرانسوي از ديگر داليل افول محبوبيت 
اين رئيس جمهور مطرح ش��ده است، 
زيرا در حدود 2500 زن مس��لمان پس 
از تصوي��ب اين قانون حق اس��تفاده از 
حج��اب در اين كش��ور را ن��دارد. به 
اعتقاد كارشناس��ان تمام��ي داليل ذكر 
شده مي تواند شانس وي براي پيروزي 
مجدد در انتخابات رياس��ت جمهوري 

پيش رو را كاهش دهد. 
ب��ه گ��زارش فران��س 24، س��اركوزي 
تبليغ��ات زود هن��گام خ��ود را در بين 
طبقه كارگر در حالي شروع كرده است 
كه اي��ن اقدامات بي اثر هس��تند، زيرا 
مردم بعد از پنج س��ال بر اين باورند كه 
او هي��چ تغييري براي آنها در خصوص 
نرخ بي��كاري و كاهش فقر انجام نداده 

است.
آلمان��ي زودويچه،  همچني��ن روزنامه 
خلف وعده س��اركوزي درباره بازپس 
گيري مستعمره س��ابق فرانسه در قاره 
س��ياه را يكي ديگر از وعده هاي تحقق 

نيافته ساركوزي عنوان كرد. 
به نوشته اين روزنامه، او وعده داده بود 
كه روابط بين فرانسه و مستعمره سابقش 
را عادي كرده و سياست آفريقايي خود 
را از خواسته ها و مداخله هاي بي مورد 
در اين منطقه رها كند. س��اركوزي قول 
داده بود كه فرانس��ه ديگر نقش ژاندارم 

آفريقا را بازي نخواهد كرد.

جهان نما

فرمانده پليس راهنمايی و رانندگی از پايان توليد چند خودرو ناايمن كشور 
از جمله پژو روآ، وانت پيكان و وانت نيس��ان تا پايان س��ال جاری خبر داد. 
سردار اسكندر مؤمنی در نشست خبری روند و اجرای قانون جديد رسيدگی 
به تخلفات رانندگی، از كاهش تخلفات حادثه ساز در روزهای ابتدايی اجرای 
قانون جديد خبر داد و گفت: در هفته اخير س��رعت متوسط رانندگی كشور 
9 كيلومتر پايين آمده و استفاده از كاله ايمنی افزايش يافته و صحبت با تلفن 
همراه در رانندگی كاهش يافته است. وی در زمينه موارد ايجابی قانون جديد 
افزود: افزايش مهل��ت پرداخت جريمه از يك ماه به دو ماه، افزايش معافيت 
معاينه فنی خودروها به پنج سال و پاک كردن نمره های منفی بعد از شش ماه 
از اين موارد هستند. بنابر اعالم مؤمنی اگر راننده ای از زمان آخرين تخلفش 
شش ماه گذشته باشد، تمام نمره های منفی وی پاک می شوند. فرمانده پليس 
راهور ناج��ا همچنين اعالم كرد: در حال حاضر برنام��ه ای برای برخورد با 
خودروهايی كه س��ه سرنش��ين در صندلی عقب س��وار می كند نداريم، ولی 
بستن كمربند ايمنی برای همه سرنشينان الزامی است. وی همچنين در ادامه 
اظهار داشت: برای اجباری شدن نصب كيسه هوا توسط خودروسازان برنامه 
زمان بندی داريم كه تا نيمه س��ال 90 وجود يك كيس��ه هوا برای راننده و تا 
آخر س��ال جاری نصب دو كيس��ه هوا برای راننده و سرنشين جلو اجباری 
خواهد شد. در اين زمينه خودروهايی كه قابليت نصب كيسه هوا را ندارند با 
كمك صنعت از چرخه توليد خارج مي شوند. سردار مؤمنی همچنين درباره 

انتقال اجس��اد كه برخی مواقع ساعت ها روی زمين مي مانند، گفت: در حال 
حاضر 50 درصد موارد منجر به فوت و جرح مربوط به زمان و نحوه انتقال 
به بيمارس��تان اس��ت كه در نبود نهادهای متولی توسط خود مردم اين انتقال 
انجام می ش��ود. همچنين در قانون جديد تصريح شده كه دستگاه های متولی 

مجروحين و اجساد را به سرعت به بيمارستان انتقال دهند.

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی:

پژو روآ و وانت پیکان تا پایان سال 
از چرخه تولید خارج می شوند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تذکر مجلس به دولت:
فعاليت وزیران قدیمی در وزارتخانه های جدید قانونی نيست

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت کشور:
بيشترین شكایات در سطح كشور مربوط به بانك ها و شهرداري هاست

عضو هيأت رئيس��ه مجلس ش��ورای اسالمی از 
نام��ه معاونت نظ��ارت مجلس ب��ه دولت برای 
معرف��ی وزرای جدي��د خب��ر داد و گف��ت: در 
جلس��ه هي��أت رئيس��ه مقرر ش��د. مجلس طی 
تذكری به وزرای وزارتخانه های ادغامی، اعالم 
كند اس��تمرار فعالي��ت آنه��ا در وزارتخانه های 
جديد قانونی نيس��ت. حجت االس��الم حسين 
س��بحانی نيا در واكنش به مصوبه هيأت دولت 
مبن��ی بر ادغام هش��ت وزارتخانه و ايجاد چهار 
وزارتخانه جديد، گفت: دولت طبق برنامه پنجم 
توس��عه مكلف ب��ه كاهش تع��داد وزارتخانه ها 
ب��ه 17 وزارتخانه اس��ت، بنابراي��ن دولت بايد 

هر چه س��ريع تر اليح��ه وظاي��ف و اختيارات 
وزارتخانه ه��ای ادغامی رابه مجلس ارائه داده و 

وزرای جديد را به مجلس معرفی كند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به اصرار دولت بر ع��دم معرفی وزير 
جدي��د به مجل��س، تأكيد كرد: ح��ذف يكی از 
وزرا و ادام��ه فعاليت وزي��ر ديگر در وزارتخانه 
ادغام��ی بدون كس��ب رأی اعتم��اد از مجلس، 
خالف برنامه پنجم توس��عه و غيرقانونی است. 
وی افزود: طبق برداش��ت از ذيل ماده 53 قانون 
برنامه پنجم توس��عه، دولت موظف است برای 
وزارتخانه های ادغامی، وزير جديد معرفی كند 

تا مجل��س رأی اعتماد به اين وزرا را در صحن 
علنی بررسی كند.

س��بحانی ني��ا اظهار داش��ت: طرح استفس��اريه 
 از م��اده 53 قان��ون برنامه پنجم توس��عه با قيد
يك فوريت و با امض��ای تعدادی از نمايندگان 
ظرف چند روز آين��ده در صحن علنی مجلس، 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 وی تأكي��د كرد: طبق نظر قاطب��ه نمايندگان و 
مش��ورت های صورت گرفته از استفساريه ماده 
53 برنامه پنجم توسعه، دولت بايد برای وزرای  
وزارتخانه ه��ای ادغامی از مجل��س رأی اعتماد 

بگيرد.

مديركل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
ب��ه ش��كايات وزارت كش��ور گفت: بيش��ترين 
شكايات واصله به دفاتر ما مربوط به شهرداري ها 
و بانك هاس��ت. غالمعلي حاجي زاده در حاشيه 
همايش مديران دفاتر بازرسي، ارزيابي عملكرد 
و پاسخگويي به شكايات استان هاي غرب كشور 
افزود: براساس آخرين آمار و اطالعاتي كه به ما 
رسيده اس��ت، 80 درصد محتواي گزارش هاي 
مردمي را درخواست ها تشكيل مي دهند و تنها 
20 درصد از آن را شكايات تشكيل مي دهند. 

وي ادام��ه داد: بيش��تر ش��كايات ه��م در قالب 
درخواس��ت ج��اي مي گيرن��د و م��واردي كه 
ارباب رجوع و مردم با دس��تگاه هاي اجرايي و 
خدماتي دارن��د، در اين زمره ق��رار دارند. وي 

گفت: تنها حدود 2 الي 3 درصد از افراد شاغل 
در دس��تگاه هاي اداري و اجرايي هس��تند كه به 
خواس��ت ارباب رجوع رس��يدگي شايس��ته اي 
ندارند و همين امر هم موجب ش��كايات مردم 

از دستگاه هاي اجرايي مي شود. 
حاج��ي زاده از رضايتمن��دي خ��وب م��ردم از 
عملكردها س��خن گفت و افزود: در 85 سفري 
كه به اس��تان هاي كشور داش��ته ام، رضايتمندي 
را در صحبت هاي��ي ك��ه ب��ا م��ردم داش��ته ام و 
 ي��ا در نامه هايي ك��ه ارائ��ه كرده اند، اس��تنباط 

كردم. 
وي گف��ت: م��ردم حت��ي اگ��ر ش��كايتي ه��م 
داش��ته باش��ند، اما به ص��رف اين كه برايش��ان 
وقت گذاش��ته ايم و ب��ه درخواس��ت هاي آنان 

 گ��وش داده اي��م، از عملكرده��ا رضايت خاطر 
دارند. 

حاجي زاده همچني��ن از افزايش 410 درصدي 
فعاليت ه��ا در زمينه ه��اي ارزياب��ي عملك��رد، 
پاسخگويي به ش��كايات و بازرسي در سال 89 
نس��بت به س��ال 88 خبر داد. مديركل بازرسي، 
ارزياب��ي عملكرد و پاس��خگويي به ش��كايات 
وزارت كش��ور در خص��وص مبارزه با فس��اد 
اداري و رشوه خواري، گفت: هم اكنون بررسي 
مواردي از اين قبيل را در دستور كار داريم و از 
طريق هيأت هاي 37 گانه رس��يدگي به تخلفات 
كه در مجموعه وزارت كشور استقرار يافته اند، 
كار مبارزه با فس��اد اداري و رشوه خواري را در 

دست اقدام داريم.

سفیر ایران در دوحه:
همسر امير، وزیر و دادستان كل قطر

به تهران مي آیند
همس��ر ش��يخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر، وزير كشور و دادستان كل 
اين كشور در آينده نزديك به طور رسمي به تهران سفر خواهند كرد. عبداله 
سهرابي، سفير جمهوري اسالمي ايران در قطر با اعالم اين خبر گفت: سفر 
همسر امير قطر به تهران به دعوت همسر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري 
اسالمي ايران انجام خواهد شد. به گفته سفير ايران در دوحه قرار بود كه سفر 
همسر امير قطر به تهران 15 فروردين ماه امسال انجام گيرد، اما به خاطر مسائل 
منطقه به عقب افتاد. سهرابي همچنين از سفر دادستان كل و وزير كشور قطر 
به ايران خبر داد و افزود: سفر دادستان كل قطر به تهران به دعوت غالمحسين 
محسني اژه اي دادستان كل كشور و سفر شيخ عبداله بن ناصر آل ثاني وزير 
كش��ور قطر نيز به دعوت مصطفي محمد نجار، جانشين فرمانده كل قوا در 

نيروي انتظامي و وزير كشور جمهوري اسالمي ايران صورت مي پذيرد. 
س��فير ايران در دوحه با بيان اين كه قطر هم اكنون درگير برگزاري انتخابات 
ش��وراي شهر است و پس از آن وزير كشور قطر به تهران سفر خواهد كرد، 
 ابراز اميدواري كرد كه با انجام اين سفرها و پس از سفر اخير علي اكبر صالحي،
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران به دوحه، شاهد آغاز حركت جديدي 
در روابط جمهوري اسالمي ايران و قطر باشيم. علي اكبر صالحي وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران روز دوشنبه هفته گذشته )12 ارديبهشت ماه( 
در سفري يك روزه به دوحه پايتخت قطر، با شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير 
قطر، شيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني وليعهد و حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني نخست وزير و وزير امور خارجه اين كشور پيرامون مسائل منطقه و 

روابط دوجانبه ديدار و گفتگو كرد.

راشد الغنوشی: 
عملكرد دولت تونس مشكوک است

رئي��س حزب نهضت اس��المی )بزرگ ترين حزب تون��س( در اظهاراتی 
تأكي��د ك��رد: واكنش دولت در برخ��ورد با تظاهرات اخي��ر مردم تونس 
وحش��يانه ب��وده و آن��ان از درک تحوالتی كه در تون��س رخ داده عاجز 

هستند و نمی فهمند كه تونسی ها حق دارند تظاهرات انجام دهند.
راشد الغنوشی اظهار داشت: شرايط تونس خطرناک شده، به ويژه اين كه 
در چه��ار روز اخي��ر تظاهرات ضد دولتی مردم در پايتخت با س��ركوب 
ش��ديد مواجه بوده اس��ت. وی تأكيد كرد: واكنش دولت در اين مس��أله 
بس��يار وحشيانه بوده و پليس خشونت بسياری در برخورد با مردم داشته 
اس��ت. آن��ان از درک تحوالتی ك��ه در تونس رخ داده عاجز هس��تند و 
نمی فهمند كه تونس��ی ها حق دارند تظاه��رات انجام دهند. رئيس حزب 
نهضت اس��المی تونس كه در 20 س��ال اخير به علت مخالفت ش��ديد با 
رژيم بن علی در انگليس به سر برده و در ماه های اخير وارد تونس شده، 
در ادامه افزود: من با اظهارات فرحات الراجحی، وزير كش��ور س��ابق كه 
گفته بود در صورت پيروزی اس��المگراها، در انتخابات جوالی كودتای 
نظامی رخ مي دهد، موافق نيس��تم و اين موضعگيری را در ش��رايط فعلی 
به منزله تالش برای تش��ديد ناآرامی در تونس مي دانم. راش��د الغنوش��ی 
در ادام��ه تأكيد ك��رد: هدف اساس��ی حزب نهضت اس��المی تالش در 
راس��تای موفقيت آميز بودن مرحله انتقال از رژيم پليس��ی ديكتاتوری به 
نظام دموكراتيك است. وی افزود: حزب نهضت اسالمی نامزدی را برای 
انتخابات رياس��ت جمه��وری معرفی نمی كند و خ��ود را برای انتخابات 

مجلس مؤسسان آماده مي كند.

آتشفشان دروغ های اوباما
 اولين نطق رئيس سيا درباره بن الدن

يك رس��انه غربی در گزارشی نوشت: باراک اوباما فراموش كرد كه قول 
داده بود، ش��رف اخالقی كاخ س��فيد را حفظ كند و حاال به جايی رسيده 
ك��ه در فريبكاری و تش��ويش اذهان عمومی روی بوش را س��فيد كرده 
اس��ت. س��ايت خبری آمريكايی CounterPunch در مطلبی با عنوان 
آتشفشانی از دروغ ها نوشت: باراک اوباما كه قول داده بود شرف اخالقی 
را برای كاخ س��فيد پس از دوران پرفريب ج��رج بوش بازيابی كند، هم 
اكنون خود را زير آتشفشانی فعال از دروغ ها دفن مي كند كه اين دروغ ها 
بيش��تر و نه انحصاراً به اس��امه ب��ن الدن ربط دارد. در اي��ن مقاله به قلم 
الكساندر كوكبرن، آمده اس��ت: به زحمت يك جمله در خطابه يك شنبه 
شب اوباما پيدا مي شد كه بتوان از خالل آن به واقعيت ملموسی در مورد 

چگونگی كشته شدن بن الدن دست پيدا كرد. 
عكس كاخ س��فيد از اوباما، كلينتون و مشاوران ارشد امنيتی كه در مورد 
جزئيات چگونگی كش��ته ش��دن بن الدن حرف مي زدند، ب��ه نظر كاماًل 
س��اختگی مي آمد. گويی آنها حرف هايشان را از قبل آماده كرده بودند و 
از اي��ن خبر ك��ه دنيا را تكان داده بود، هيچ تعجب��ی نكرده بودند. جالب 
آنك��ه لئون پانتا در برخی محافل تأييد كرده بود كه فيلم كش��تن بن الدن 
زمانی كه به كاخ سفيد رسيد، مهر و موم باز شده بود. اين بدان معناست 
كه طبق ادعای وی، فيلم مي توانند پرش داش��ته و يا برخی قس��مت های 

آن برداشته شده باشد.
پانتا همچنين تأييد كرد كه بن الدن مس��لح نبوده و تصديق كرد كه تحت 
قوانين نظامی، بن الدن مي بايس��ت اس��ير مي شد، اما بعد به طور سربسته 
اضافه كرد بن الدن نوعی مقاومت عجيب كرده اس��ت. اما روش��ن است 
از آنجاي��ی كه وی مبتال به بيماری های كبد و كليه بود، نمی توانس��ت از 
يك حدی بيشتر مقاومت كرده باشد. اين درحالی است كه رئيس جمهور 
آمريكا قب��ل از آن گفته بود بن الدن در زم��ان حمله نيروهای آمريكايی 

مسلح بوده است.
كاخ س��فيد ادعا مي كند كه موضوعات بسيار ظريف از انتشار عكس های 
 ص��ورت ب��ن الدن جلوگي��ری مي كن��د و الزم اس��ت پس از بررس��ی
دی ان ای، برخی اطالعات بيش��تر فاش گ��ردد. اما اين نيز يكی ديگر از 
 دروغ ها اوباماست، زيرا زمانی كه به هر حال حتی به صورت نمادين جسد

بن الدن در آب انداخته ش��ده اس��ت، ديگر آزمايش دي ان اي چه دردی 
را درمان مي كند؟

ش��ايد عكاس ني��روی دريايی آمري��كا فراموش كرده ك��ه در لحظه آخر 
لن��ز خود را روی صورت ب��ن الدن متمركز كند. ادع��ای اوباما در مورد 
حساس��يت اخالقی، تهی و توخالی از آب درآمده اس��ت. او حتی برای 
اثب��ات ادعاهايش صورت بن الدن را نش��ان نداد. درس��ت جريان زمان 
بوش تكرار ش��د كه هنوز تمام جهان ترديد دارند كه صدام حسين كشته 
ش��ده و يا در گوشه ای از جهان به راحتی زندگی مي كند. يا حتی بعدها 
فيلم هايی منتش��ر شد كه نش��ان مي داد صدام خودش را دار زده و بوش 

هرگز نتوانست واقعيت را برای افكار عمومی روشن كند.
- داس��تانی كه اوباما يك شنبه ش��ب از كاخ سفيد تعريف كرد، اين است 
كه س��ازمان اطالعات آمريكا در اوت گذش��ته در مورد مخفيگاه بن الدن 
اطالعاتی را به دس��ت آورد و در ماه های گذش��ته به طور پنهانی بن الدن 
را زير نظرگرفت. اين حرف كاماًل توخالی است. سه ساختمان سه طبقه، 
ش��ناخته ش��ده ترين س��اختمان های محل زندگی بن الدن ب��ود. يكی از 
افس��رهای پاكس��تانی آن منطقه به ما گفت: خانه ای ك��ه بن الدن در آن 
زندگ��ی می كرد، از س��ال ها پيش تحت نظر بود و ب��ه هيچ وجه اينچنين 
نبود كه فقط در طول چند ماه تحت نظر بوده باش��د. حتی بارها و بارها 
نيروهای آمريكايی به اين خانه حمله كرده بودند. اين مطلب را بس��ياری 
ديگر از افس��رها تأييد كرده اند. گاهی اوقات انس��ان ترديد مي كند كه آيا 
اوبام��ا طرح ترور اس��امه بن الدن را امضا كرده و ي��ا او نيز كاماًل بی خبر 
بوده اس��ت. به هر حال اينها فقط تع��دادی از دروغ هايی بودند كه باراک 
اوباما س��عی كرد ب��ا كمك گرفتن از آن به خيال خ��ودش افكار عمومی 

جهان را فريب دهد.

فرانس 24: 
وزیر پاكستاني از حمله به مخفيگاه

بن الدن آگاه بود
ش��بكه تلويزيوني فرانس 24 درخبري ف��وري و زير نويس گزارش كرد: 
وزير پاكس��تاني از حمله به مخفيگاه اس��امه بن الدن اندكي پس از آغاز 
اين عمليات آگاه شده بود.  شبكه تلويزيوني فرانس 24 نوشت: اين مقام 
پاكستاني 15دقيقه پس از آغاز عمليات حمله توسط نظاميان آمريكايي از 

ماجرا مطلع شده است. 
در همي��ن ح��ال خبرگزاري فرانس��ه ني��ز در خبري ف��وري اعالم كرد 
رحمان مالك، وزير كشور پاكس��تان در گفتگو با شبكه ماهواره اي عرب 
زب��ان گفته اس��ت كه وي 15دقيقه پ��س از حمله نظامي��ان آمريكايي كه 
منجر به كش��ته ش��دن رهبر شبكه تروريستي القاعده ش��د مطلع گرديده 
ب��ود، اما اطالعي از هدف اين حمله نداش��ته اس��ت. فرانس 24 درحالي 
اين خبر فوري را منتش��ر س��اخت كه نخس��ت وزير پاكس��تان در پاسخ 
ب��ه انتق��ادات ص��ورت گرفت��ه از وي درباره عملي��ات نظام��ي آمريكا 
در منطق��ه ايبت آباد  كه به كش��ته ش��دن بن الدن منجر ش��د، به مجلس 
اين كش��ور توضيح مي دهد. نخس��ت وزير پاكس��تان ط��ي مصاحبه اي 
اختصاصي با اين ش��بكه خبري، حمله نظاميان آمريكايي براي كشتن بن 
 الدن در نزديكي ش��هر ايبت آباد را تعرض به تماميت ارضي كش��ورش 

خواند.

مع��اون اس��تاندار ته��ران از تدوي��ن 
دس��تورالعمل جديد كيفيت نان خبرداد 
و گف��ت: اين دس��تورالعمل ب��ه همراه 
تعريف جدي��د كيفيت نان، از س��وی 
تمامی نانوايی ها الزم االجرا خواهد شد. 
نعمت اله تركی گفت: استانداری تهران 
ب��رای بهبود كيفيت نان در حال تدوين 
دس��تورالعمل جديد كيفي��ت نان برای 
اس��تان تهران اس��ت كه بر اين اساس، 
ب��ا تصويب و ابالغ اين دس��تورالعمل، 
تمام��ی نانوايان ملزم ب��ه رعايت آن و 
ارتقای سطح كيفی نان در استان تهران 
هستند. معاون استانداری تهران افزود: 
هم اكن��ون نيز م��ردم می توانن��د بهبود 
تدريج��ی كيفيت نان در اس��تان تهران 
را شاهد باش��ند، اگرچه كيفيت همانند 
قيم��ت پديده ای نيس��ت كه يك ش��به 
تغيير در آن اتفاق افت��د، اما به هرحال 
كيفيت مس��أله ای اس��ت كه بايد برای 
بهب��ود آن انرژی و زم��ان صرف كرد. 
وی تصري��ح كرد: دس��تورالعمل بهبود 

كيفيت نان در ام��ر خريد، نگهداری و 
توزيع گندم متمركز اس��ت و حلقه آن 
از آس��يابان تا نان��وا را در بر می گيرد و 
البت��ه پيش از هر اقدام��ی، بايد تعريف 
نان كيفی مشخص ش��ود، بنابراين تنها 
تعريفی  دس��تورالعملی واحد می تواند 
واح��د از موضوع كيفيت ن��ان به همه 
نانوايی ه��ا ارائه دهد. تركی در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه با مصوبه مجلس كه 
س��قف افزايش قيمت ه��ا را 20 درصد 
اع��الم كرده اس��ت، آيا قيم��ت نان در 
ته��ران كاهش می يابد، گف��ت: اگرچه 
افزايش قيمت نان در تهران 25 درصد 
بوده اس��ت، اما به معنای آن نيست كه 
با مصوبه مجلس مغاير اس��ت، چراكه 
مصوبه مجلس يك حكم كلی اس��ت و 
در مجموع، افزايش قيمت نان در استان 
تهران كه شامل چندين شهرستان است، 
كمت��ر از 20 درصد بوده، اگرچه قيمت 
نان در ش��هر تهران 25 درصد افزايش 

داشته است.

تدوین دستورالعمل جدید کیفیت نان
قيمت نان كاهش نمی یابد

با بررسی و اصالح الیحه بودجه سال 90؛پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار
مجلس قيمت خوراک گاز واحدهاي 

پتروشيمي را تعيين كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دولت را مكلف كردند قيمت خوراک 
گاز واحدهاي پتروش��يمي را حداكثر 65 درصد س��بد صادراتي و ساير 
خوراک هاي واحدهاي پتروش��يمي را بين 85 تا 95 درصد متوسط بهاي 

محموله هاي صادراتي تعيين كند.
نمايندگان در آغاز جلس��ه علني مجلس ش��ش بند از گزارش كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه سال 1390 كل كشور را بار ديگر رسيدگي و اصالح 

كردند.
 براس��اس يك��ي از مصوبه ه��اي مجل��س، بن��د الحاق��ي 102 اليح��ه 
 بودجه س��ال 90 اصالح ش��د. طبق اي��ن مصوبه در اج��راي تبصره بند 
»ب« م��اده يك قانون هدفمند كردن يارانه ها، دولت مكلف ش��د قيمت 
خوراک گاز واحدهاي پتروش��يمي را حداكثر 65 درصد سبد صادراتي 
)بدون هزينه انتقال( و ساير خوراک هاي واحدهاي پتروشيمي را بين 85 
تا 95 درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي پس از كسر هزينه هاي 

حمل و بارگيري تعيين كند.
نماين��دگان مجل��س همچنين در اين جلس��ه براي ش��وراي هماهنگي 
 تبليغ��ات اس��المي رديف مس��تقلي در اليح��ه بودج��ه 90 اختصاص 

دادند. 
نماين��دگان مجلس چهار بن��د ديگر از گزارش كميس��يون تلفيق را نيز 
اصالح عبارتي كردند. ش��ش بن��د اصالحي با 143 رأي موافق؛ 13 رأي 
مخال��ف و 13 رأي ممتن��ع از مجموع 203 نماين��ده حاضر به تصويب 

رسيد.

نقشه جامع علمی كشور توسط رئيس جمهور ابالغ شد
نقشه جامع علمی كشور كه رونمايی آن 17 اسفند 
ماه 89 پس از چهار سال كار مداوم صورت گرفت، 
اكنون توس��ط رئيس جمهور و رئيس شورای عالی 
انقالب فرهنگی ابالغ شد. محمدرضا مخبر دزفولی 
گفت: به زودی اولين جلس��ه ستاد راهبردی نقشه 
جامع علمی كشور با حضور وزرای علوم، بهداشت، 
معاون علمی و فناوری رئيس جمهور و ساير اعضا 
برگزار می شود تا تصميمات الزم برای اجرايی شدن 
بخش هايی از نقشه جامع علمی كشور در سال 90 

اتخاذ شود.

23 مرداد ماه 85 مقام معظم رهبری در ديدار رؤسای 
دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی تأكيد كردند 
كه نقشه جامع علمی مهم ترين نياز كشور است كه 
بايد با ترسيم آن و بر اساس زمان بندی و با راهبردی 
مشخص، به سطوح باالی دانش روز و جهش علمی 

دست يابيم. 
پس از آن ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در دستور 
كار متعدد در سال های 85 تا 89 مسير تصويب نقشه 
را طی كرد. در س��ال 86 جرقه اوليه اولويت بندی 
كاری برای تهيه نقشه زده شد. در سال 87 گزارش 

اوليه نقشه جامع علمی كشور در صحن شورای عالی 
انقالب فرهنگی ارائه شد و در سال 88 صاحبنظران 
انتقاداتی نسبت به نقشه و نياز به بازنگری نقشه جامع 

علمی كشور را مطرح كردند.
 در ابتدای س��ال 89 اين نكته مطرح ش��د كه متن 
س��ند نهايی نقش��ه جامع علمی كش��ور منبعث از 
مطالعات وسيع و گس��ترده و برخوردار از سه اليه 
اصلی، تفصيلی و پش��تيبان اس��ت و ب��ه زودی با 
 تصويب نهايی برای اجرا به دستگاه های ذيربط ابالغ

 مي شود.
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والدين و معلمان، افراد س��ازنده معن��ای دنيای يك كودک 
هس��تند. فقط از طريق يك چارچوب معنايی معين است 
ك��ه كودک واكنش های معنادار خود به جهان را مي س��ازد، 
پردازش مي كند و توس��عه مي دهد. فرهنگی كه از نس��لی 
به نس��ل ديگر منتقل مي ش��ود معنا و ني��روی حياتی برای 
يادگيری ارائه مي دهد. محركی كه قرار است تبديل به يك 
تجربه يادگيری ش��ود بايد حامل اهميت ف��راوان و معنای 
 مرتبط با حوزه گسترده تر فرهنگ كودک باشد.»تجارت« و 
بهره مندی از نگاه اقتصادی بد نيس��ت ولی نبايد تربيت به 
صورت موضوعی تجاری در بيايد و سوژه های آن به ابزاری 
صرف برای كسب سود و درآمد تبديل شود. اگر واقعاً از اين 
همه نكته ها و گفته ها كمتر به نتيجه رسيده ايم بايد زمينه ها 
و شرايط آش��فتگی های موجود را كاهش دهيم و به دنبال 
ايده های جديد و آس��ان باشيم. با شناخت جامعه ايرانی و 
ويژگی های فرهنگی آن، چه موضوعاتی مي توانند به عنوان 
اولويت های تربيت مدنظر قرار گيرند؟ بر اس��اس آنچه در 
خانواده ها و مدارس ما مي گذرد بر سه نكته تأكيد مي كنيم: 
انگيزه، تفكر و جس��ارت. در بيانی كل��ی، والدين و مربيان 
بايد مراقب باش��ند كه در درجه اول در اين سه مورد رفتار 
تخريبی و مخل نداشته باشند و در درجه بعدی با نگرش ها 
و رفتار هايشان در تقويت آنها بكوشند. اين كه چرا اين همه 
مباحث تربيتی را در س��ه نكته خالصه مي شود جای بحث 
و توجي��ه دارد. اما اين عمل به معنای ناديده گرفتن اهميت 
ساير عوامل نيست. به اعتقاد نگارنده تقويت های انگيزشی، 
آموزش روش های تفكر و ايجاد زمينه های جسارت ورزی 
در كودكان و نوجوانان ايرانی، بنيادی ترين مسائل حال حاضر 

تربيت هستند. 
تقویت های انگیزشی

»انگيزه« محوری ترين موضوع زندگی انس��انی و س��ازنده 
نياز های ماست. انگيزه را موتور و محرک فعاليت های انسان 
مي دانند و بسياری از تالش ها در حوزه های مختلف زندگی 
ب��ا انگيزه ارتباط پيدا مي كنند. چرا ايجاد و تقويت انگيزه ها 
مسأله ای مهم در نظام تربيتی ايران محسوب مي شود؟ داليلی 

چند برای اين امر وجود دارد: 
- تنوع امكان��ات و موضوعات در زندگی امروزی موجب 
عدم تمركز در مسائل مي شود. تنوع طلبی انسان امروزی اگر 
چه باعث سرعت و تحرک بيشتر در زندگی مي شود اما در 
مقاب��ل عجله و كم حوصلگی نيز به بار مي آورد. اين چنين 
اس��ت كه انگيزش و روش ه��ای ايجاد انگيزه به موضوعی 

پيچيده و دشوار در تربيت تبديل شده است.
 - تعلل های نظ��ام اجتماعی ايران در كمك ب��ه افراد برای 
هويت يابی فرهنگی، انگيزه های فردی و اجتماعی را دچار 
تزلزل مي كند. پاسخ چيستی ها چرايی ها و ابهام های زندگی را 
بايد در فرهنگ جستجو كرد و هرگونه كاستی در اين زمينه، 
پويايی و تحرک انس��ان ها را كاهش مي دهد. اگر در گذشته 
آرزوی معلم، مهندس و دكتر شدن، انگيزه ای كلی در كودكان 

و نوجوانان برای درس خواندن و ارتقای تحصيلی به وجود 
م��ي آورد، امروزه آرزو ها حال و هوای ديگری دارند و افراد 
به جای تعهدات شغلی، به دنبال راه های در رو و ميانبر برای 
كسب ثروت و شهرت هستند. نسل گذشته وقتی انگيزه های 
خود را برای زندگی با انگيزه های نسل امروز مقايسه مي كند 

دشواری شرايط انگيزش موجود را بيشتر در مي يابد.
- ضعف دانش تربيتی در والدين و معلمان موجب مي شود 
آنان ندانس��ته و ناخواس��ته به روش هاي��ی در تربيت روی 
آورند كه در عمل مانع و مخل انگيزه محس��وب مي شوند. 
تحليل علمی بنياد های تربيتی بسياری از روش های والدين 
و مدارس نش��ان مي دهد كه اشكاالت جدی در برنامه های 

مختلف وجود دارند.
- هن��وز هم در فرهنگ ما جهت گي��ری عمده روش های 
انگيزشی، بيرونی است و در ايجاد و تقويت انگيزش درونی 
ضعف ها و كاس��تی های فراوانی داري��م. تالش در جهت 
تقويت انگيزه های بيرونی، موجب تزلزل و ناپايداری انگيزه ها 

مي شود.
آموزش روش های تفکر

ب��ا توجه به اين كه يكی از اه��داف آموزش و پرورش بايد 
ايجاد روحيه تفكر در دانش آموزان باشد اين سئوال مطرح 
مي ش��ود كه آيا آموزش و پ��رورش روش فكر كردن را به 
دانش آموزان ياد مي دهد؟ پاسخ اين سئوال در نظام تربيتی 
ما از اهميت بس��ياری برخوردار است و آنچنان كه شواهد 
آموزش��ی و اجتماعی و فرهنگی نش��ان مي دهند وضعيت 
نامطلوبی در اين مورد داريم. روش های كليشه ای ارزشيابی، 
نتاي��ج طرح هايی چون تيمز و پرل��ز، وضعيت خالقيت و 
پژوهش��گری در مدارس و غيره نش��ان مي دهند كه ما در 
آموزش مهارت های تفكر در بعد تحصيلی بسيار ضعيف كار 
كرده ايم. در بعد اجتماعی نيز، مسائلی چون اعتياد، رفتارهای 
جنسی و نحوه مواجهه با خطرات مختلف نشان مي دهند كه 
كودكان و نوجوانان در توانايی های شناختی و مهارت های 

تفكر، وضعيت چندان مطلوبی ندارند. 
جسارت ورزی

در آموزه های روانشناسی سالمت، جسارت ورزی و جرات 
ابراز وجود بسيار مورد تأكيد قرار مي گيرد. جسارت و تبعات 
آن مانند افزايش قدرت ريسك پذيری و خطر كردن، عاملی 
مهم در توفيق های اجتماعی، اقتصادی، سياس��ی و س��اير 
زمينه ها اس��ت. ويژگی های فرهنگی نظ��ام اجتماعی و به 
خصوص تمركز بر انگيزه های بيرونی، مانع عمده ای برای 
جسارت نشان دادن و خطر كردن است. تالش عمده والدين 
برای شيرين كردن زندگی و به اصطالح تربيت بادكنكی و 
همچنين تمايل عمده مدارس در ايجاد رفتارهای كليشه ای و 
محدود، زمينه های جسارت ورزی را از بين مي برند يا كاهش 
مي دهند. جرات و جسارت در شرايطی تقويت مي شود كه 
انگيزه های درونی، اختيار تصميم گيری و قدرت عمل مورد 
توج��ه قرار گيرند. والدين و مدارس م��ا تا چه اندازه اجازه 

جرأت كردن و جسارت را به كودكان و نوجوانان مي دهند؟ 
هنوز شائبه های مترادف قلمداد كردن جسارت با گستاخی 
و ب��ی ادبی بين ما رواج دارد. اگر چه جس��ارت را مي توان 
در طيفی ش��امل دو قطب مثبت و منفی مورد بررسی قرار 
داد اما از نگاه روانش��ناختی، جس��ارتی كه منجر به خروج 
از كليش��ه ها و پويايی و نوآوری در زندگی مي ش��ود قابل 
تأييد است. به س��وی تربيت آسان تعادل و منطقی خواهد 
ش��د. مدارس امروز ما، بيش از هر چيز به فضايی ش��اداب 
برای تجربه كردن و ل��ذت بردن از زندگی نياز دارند. نبايد 
سوژه هايی مانند خالقيت، پژوهش هوش هيجانی و غيره به 
صورت ابزار هايی برای نشان دادن تمايل به پيشرفت مورد 
استفاده قرار گيرند. »تربيت« مانند همه موضوعات انسانی، 
بر بستری فرهنگی شكل مي گيرد و به اين ترتيب ارزش ها و 
نگرش ها نقش مؤثری در تربيت رسمی و غيررسمی دارند. 
با وجود اين كه پيچيدگی های تربيت، با اصالحات و تغييراتی 
در نگرش ها، مي توان به جای افزودن بر پيچيدگی ها، راه های 

آسان تری در پيش گرفت. 
اگر بخواهيم دانش آموزانی پژوهش��گر تربيت كنيم باز هم 
جايگاه و اهمي��ت انگيزه های درون��ی، روش های تفكر و 
جسارت ورزی در اين فرآيند قابل مشاهده است. به همين 
گونه، مهارت های زندگی، بهداشت روانی، تعادل جويی در 
خانواده و مسائل ديگر، هر كدام با يك يا دو و يا هر سه مؤلفه 
مورد نظر ارتباطی مستقيم دارند. با مروری به آنچه گفته شد 

و برای حركت در مسير تربيت آسان، توجه به نكته های زير 
توصيه مي ش��ود: در تربيت، شفاف بودن اهداف بسيار مهم 
است. هر چه مي توانيد با ارزيابی باور ها و نگرش هايتان درباره 
انگيزه، روش های تفكر و جس��ارت ورزی، به ديدگاه های 
ش��فاف و واضحی در اين خصوص برسيد. هر چه با شك 
و تزلزل فكر و عمل كنيد پيچيدگی ها ادامه داش��ته و بيشتر 
خواهد ش��د. همان گونه كه كودكان و نوجوانان به انگيزه، 
روش تفكر و جسارت ورزی نياز دارند والدين و مدارس نيز 
بايد تمرين هايی را در اين مورد آغاز كنند. شادابی و پويايی 
نسل جديد در گرو حوصله و تحرک والدين و مدارس است. 
با پذيرش اصل »حق انتخاب« در زندگی، بايد زمينه های تفكر 
كنترلی و محدود كننده را كاهش دهيم. هر چه تمايل به تسلط 
و كنترل در ما بيشتر باشد انگيزه ها و جسارت ورزی كودكان 
و نوجوانان افت خواهد كرد. ما مسئوليت زندگی فرزندان را 
بر عهده داريم. اما تعيين كننده همه چيز زندگی آنها نيستيم 
و بايد مسير حق انتخاب را از كودكی برايشان هموار سازيم. 
نبايد براساس برداشت های خودمان از زندگی مسير موفقيت 
و پيشرفت را محدود كنيم. اين كه تنها راه خوشبختی، درس 
خواندن است و يا برای يافتن راه سعادت بايد مطيع محض 
والدين باش��د افكاری محدود هستند كه به طور معمول به 
 بن بس��ت مي رسند. اگر ما راه های ديگر پيشرفت را تجربه 
نك��رده ايم دليلی ندارد كه فرزن��دان مان را از رفتن در آن ها 

منع كنيم.

آژیر

 سالمت مردم دود می شود: كارشناسان 
و متوليان امر سالمت قانون جامع كنترل 
و مب��ارزه ملی ب��ا دخاني��ات را قانونی 
كام��ل برای مقابله با آثار زيانبار مصرف 
مواد دخانی م��ی دانند اما اجرای ناقص 
آن از س��وی دستگاه های مربوط سبب 
شده سن استعمال دخانيات روز به روز 
كاهش يافته و س��المت مردم به آسانی 

دود شود.
ب��ه گزارش مهر، قان��ون جامع كنترل و 
مبارزه ملی با دخانيات بيس��تم شهريور 
85 به تصويب مجلس شورای اسالمی 
رسيده است. از آن زمان تا كنون وزارت 
بهداشت نتوانسته ناظر خوبی بر اجرای 
اي��ن قانون باش��د به ط��وری كه اغلب 
بندهای آن همچنان بر روی كاغذ مانده 
اس��ت. دكتر حس��ن آذری پ��ور، عضو 
كميته كش��وری كنت��رل دخاني��ات، از 
سيگار به عنوان تنها ماده اعتيادآوری نام 
می برد كه به طور قانونی در دس��ترس 
همگان قرار دارد. در واقع در دس��ترس 
ب��ودن و قيم��ت ارزان س��يگار يكی از 
مهم ترين فاكتورهايی اس��ت كه باعث 
 تس��هيل در مص��رف اين م��اده دخانی 

می شود. 
تجارت س��يگار ب��ه عنوان ي��ك منبع 
 درآمد پاي��دار و پر رونق، باعث ش��ده 
كمپانی های توليد سيگار در دنيا، به هر 
ترفند و روش��ی دست بزنند تا مشتريان 
زي��ادی را برای خود دس��ت و پا كنند. 
به طوری كه امروزه فروش س��يگار در 
 س��وپرماركت ها، خواربارفروش��ی ها، 
دكه های مطبوعاتی، اغذيه فروش��ی ها 
 و حتی ميوه فروش��ی ها نيز مش��اهده 

می شود.
سیگار ساالنه جان 200 هزار ایرانی را 
می گیرد :دكتر مصطفی غفاری، رئيس 
دبيرخانه ستاد كشوری كنترل دخانيات 
تاكي��د دارد كه در ص��ورت عدم كنترل 
روند كنونی مصرف س��يگار در كشور، 
طی 10 س��ال آينده هر س��ال 200 هزار 
ايرانی بر اثر مص��رف مواد دخانی جان 

خود را از دست می دهند. 
گزارش های س��ازمان جهانی بهداشت 
نش��ان می دهد در حال حاضر س��االنه 
 پن��ج ميليون نفر در دني��ا بر اثر عوارض 

م��واد دخانی فوت می كنند كه اين آمار 
ظرف 20 سال آينده به 10 ميليون مرگ 
و مير در س��ال افزايش خواهد يافت. بر 
اس��اس يكی ديگر از مواد قانون جامع 
كنترل و مبارزه ملی با دخانيات، مصرف 
مواد دخانی در اماكن عمومی يا وسايل 
نقليه عمومی موجب حكم جزای نقدی 
از 50 هزار تا 100 هزار ريال می شود و 
هيأت دولت می تواند حداقل و حداكثر 
جزای نقدی مقرر در اين قانون را هر سه 
سال يكبار بر اس��اس نرخ رسمی تورم 
تعيين كند. بر اس��اس اعالم مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت، مردم ايران هر س��ال 
بابت خريد سيگار يكهزارو 740 ميليارد 
توم��ان هزينه م��ی كنند كه بر اس��اس 
برآورده��ا هزينه ای كه نظام س��المت 
كش��ور هر س��ال بابت درمان عوارض 
ناش��ی از س��يگار می پردازد حدود پنج 

هزار و 220 ميليارد تومان است. 
بررسی ها و پژوهش ها نيز حاكی از آن 
است كه بيش از 31 ميليون نفر از ايرانيان 
در مح��ل كار و يا خانه خود در معرض 

مستقيم تنفس دود سيگار هستند.
ــد کمپانی های  ــتریان جدی زنان مش
ــیگار: دكتر مرجان قطبی، كارشناس  س
مسئول ستاد كشوری كنترل و مبارزه ملی 
با دخانيات تأكيد دارد كه ش��ركت های 
دخانی در سراسر دنيا قصد دارند با اغفال 
زنان آنها را يك عمر در دام اعتياد گرفتار 
س��ازند. كنترل شيوع استعمال دخانيات 
در بين زنان بخش مهمی از راهكارهای 
جامع كنترل دخانيات است و به همين 
دليل سازمان بهداشت جهانی شعار روز 
جهانی بدون دخانيات در سال 2010 را 
جنس��يت و دخانيات با رويكرد تالش 
صنايع دخانی در جذب زنان پيش��نهاد 
كرده اس��ت. زنان در ح��دود 20 درصد 
از 1/3 ميليارد افراد سيگاری در سراسر 
جهان را تشكيل می دهند و درعين حال 
اي��ن آمار رو به افزايش اس��ت. در ايران 
بر اساس آخرين آمار مربوط به بررسی 
عوامل خطر بيم��اری های غيرواگير در 
س��ال 1387، درصد خانم ه��ای باالی 
 15 س��ال ك��ه مص��رف كنن��ده روزانه 
 مواد دخانی هستند در حدود يك درصد 

است. 

جامعه

 رشد غير منتظره گرایش زنان و كودكان 
به سيگار جهت گیری های عمده نظام اجتماعی ما در تربیت چیست ؟

معاون پژوهش دانشكده علوم اجتماعی 
امام حس��ين)ع( گفت: برای برخی زنان 
تبين نش��ده كه بيرون ماندن موی س��ر 
به هر ميزان گناه ب��وده، بنابراين اين امر 
تبديل به عادت و س��نت شده است. به 
حجاب در قرآن نيز اش��اره ش��ده و اين 
امر به عنوان حكم شرعی جزء واجباتی 
اس��ت كه خداوند برای م��ردان و زنان 
در نظر گرفته است. عضو هيأت علمی 
دانش��گاه امام حس��ين)ع( اظهار داشت: 
س��ئوال كردن در مسائلی كه جنبه فقهی 
و اله��ی دارد و جزء اح��كام الهی تلقی 
می شود معنايی ندارد و ما بايد در مسائلی 
ك��ه در آن اصول دي��ن وجود دارد يقين 
حاصل كنيم. مانند فلسفه معاد و ... وقتی 
نسبت به اصول دين يقين حاصل كرديم 
بايد در اجرای احكام الهی عبد باش��يم؛ 
عبد يعنی كس��ی كه بنده خداست و كار 
بنده هم جز اطاعت از موال نيست. ائمه 
و اوليای دين برای برخی از دس��تورات 
الهی و احكام ، فلسفه هايی نقل كرده اند. 
درباره حجاب نيز نكته مسلم اين است 
كه رعايت حدود حجاب برای مصونيت 
فرد و جامعه از انحراف و تباهی اس��ت. 
اي��ن پژوهش��گر تاريخ اس��الم تصريح 
كرد: متأس��فانه بعد از انقالب و به ويژه 
فروكش ك��ردن حال و ه��وای معنوی 
اواي��ل انقالب و زمانی كه م��ردم در اثر 
سياست های حاكم دولت ها به سوی دنيا، 

زندگی روزمره دنيايی و فراموش كردن 
دنيای معنوی و ايثار س��وق داده ش��دند 
و كم ك��م در ارزش ه��ای ما خلل هايی 
وارد شد. معاون پژوهش دانشكده علوم 
اجتماعی امام حس��ين)ع( افزود: تحت 
تأثير جو انقالب و حماسه هايی كه بانوان 
با حجاب آفريدند ديگر افراد هم متوجه 
شدند كه نمی توان مسلمان بود و نسبت 
به حجاب بی تفاوت شدند. بنابراين بانوان 
با اعتقاد و خواس��ت قلبی خود حجاب 
 را پذيرفتند و نس��بت به گذشته خود و 
بی حجابی اظهار نفرت و پشيمانی كردند. 
وی گفت: اما وقتی جو فروكش كرد، و 
دولت سازندگی دروازه های مملكت را 
روی مظاه��ر غرب گش��ود؛ به گونه ای 
كه به س��رعت خيلی از نمادهای تجمل 
گرايی و لودگی وارد كشور شد. از طرف 
ديگر هيچ برنامه ای ب��رای تبيين احكام 
اسالمی در رسانه ها و مركز آموزشی اجرا 
نشد تا احكام الهی را تبيين كنند. همچنين 
دشمن متوجه شده بود كه رمز پايداری 
انقالب پايبندی ب��ه اصول و ارزش های 
دينی است و همين رو ارزش های ما را از 

جمله حجاب مد نظر قرار دادند.
رجب��ی اف��زود: معتقدم اگر به درس��تی 
و با برنامه های حس��اب ش��ده و تأليف 
كتاب آموزشی بد بودن و خشم الهی از 
بدحجابی تبيين شود بسياری از كسانی 

كه علم و آگاهی ندارند متنبه می شوند. 

انگشت شماره 1
اين انگش��ت نماد مسايل مادي و ثروت 
است و كساني كه اين انگشت را انتخاب 
مي كنند، اقتصاد دانان خوبي هس��تند و 
به طور معمول از نظر مالي در وضعيت 

خوبي قرار دارند .
انگشت شماره 2

اي��ن انگش��ت نم��اد كار مي باش��د و 
اش��خاصي كه به اين انگش��ت اهميت 
بيشتري مي دهند انسان هاي كاري هستند 
و به طور كلي وجدان كاري خوبي دارند 

و موفقيت زيادي در كارها دارند .
انگشت شماره 3

اين انگشت ميزان اهميت به خود فرد را 
نش��ان مي دهد، افرادي كه اين انگشت 

را انتخاب مي كنن��د، در مورد همه چيز 
اول ب��ه خود اهمي��ت داده و تا حدودي 

خودپرست و خودخواه هستند .
انگشت شماره 4

اين انگشت نماد محبت و عشق است و 
كساني كه اين انگشت را انتخاب مي كنند 
،انسانهاي احساساتي و عاطفي هستند و 
همواره به دنبال محبت و خوشحال كردن 

ديگران هستند .
انگشت شماره 5

اين انگشت نماد خانواده و فرزند هست 
و كس��اني كه به اين انگش��ت عالقمند 
هس��تند، افرادي هس��تند كه به خانواده 
پايبند بوده و به زندگي مشترک و به طور 

كلي روابط بين افراد اهميت مي دهند .

 بيرون ماندن موی سر برای برخی زنان 
سنت شده است

تست شخصيت با انگشتان

پنجره
ديگه از ما گذشته شايد اين جمالت را از زوجين بسياری 
چه جوان و چه قديمی تر ش��نيده باش��يد زيرا بعد از اين 

كه مدتی از زندگی مش��ترک افراد گذش��ته و همه چيز روال عادی خود 
را می يابد و يا اين كه ش��رايط زندگی به س��متی می رود كه زوجين ديگر 
كمت��ر می توانند وقت  صرف يكديگر كنند به چنين نتايجی می رس��ند در 
حالی كه واقعيت چيز ديگری اس��ت و ....... بعد از اين كه شور و اشتياق 
روزهای اول ازدواج در ش��ما فروكش كرد و بع��د از مدتی به اين نتيجه 
رس��يديد كه عاليق مشترک كمی با همسرتان داريد، نبايد فعاليت هايی را 
كه در گذش��ته در زمينه انجام آن با هم تفاهم داش��ته و از انجام آن لذت 
می بريد كم اهميت جلوه دهيد. زوج های خوش��بخت و خوشحال وقتی 
می بينند عاليق مش��ترک ندارند، به اش��تباه س��عی می كنند سرگرمی هايی 
برای خودش��ان به وجود بياورند. در چنين ش��رايطی به اين فكر كنيد كه 
عاليق خودتان و همسرتان را پرورش دهيد، اين موضوع موجب می شود 

در نظر همس��رتان جذاب تر جلوه كني��د و به صورت فردی بيش از حد 
وابسته، افسرده و بی حوصله و .. ظاهر نشويد. در ادامه نكته هايی به شما 
زوجي��ن جدي��د و قديمی ارائه می گردد كه در از س��ر گيری يك زندگی 

عاشقانه می تواند موثر باشد:
تفريحات و س��رگرمی های روز اول ازدواج ي��ا دوران نامزدی را تجديد 
كني��د. اي��ن كار باعث تجديد خاط��ره و به ياد آوردن خاطرات دوس��ت 
داش��تنی می شود كه در گذش��ته با همسرتان داش��ته ايد. حتی اگر امكان 
دسترسی دقيق به اين مكان ها را نداشتيد به مكان های مشابه برويد. برای 
مثال اگر نخس��تين مكان تفريحی شما دو نفر موزه و يا يك رستوران و يا 
يك سفر خاص بوده، مكانی را كه مشابه اين موقعيت ها بوده را پيدا كرده 

و به اتفاق همسرتان در آن حضور يابيد.
برای همس��رتان نامه های عاش��قانه بنويسيد. نامه عاش��قانه نوشتن برای 
همس��ر در زمان های خاصی مثل سالگرد ازدواج، تولد، سالگرد نامزدی، 
 زمان هايی كه زن و مرد فكر می كنند گس��ل عاطفی ميان آنها زياد ش��ده 
و ... توصيه می ش��ود. برخی از افراد اس��تعداد ش��عر گويی يا اس��تفاده از 
جمالت نغز دارند، برخی ديگر ترجيح می دهند در اين نامه، به نكته های 
مثبت و امتيازات همسرش��ان اش��اره كنند و برخی ديگر خاطرات خوب 

گذشته را كه با همسرتان گذرانده اند، بنويسند. 
اين به طور كامل به ش��ما و استعداد و تمايالتتان بستگی دارد. سپس اين 
نامه را در يك مكان اختصاصی كه تنها همس��رتان به آن دسترسی می يابد 
)مانند زير بالش و ..( قرار دهيد. نامه عاش��قانه نوش��تن برای همس��ر در 
زمان های خاصی مثل س��الگرد ازدواج، تولد، سالگرد نامزدی، زمان هايی 
 كه زن و مرد فكر می كنند گس��ل عاطفی ميان آنها زياد ش��ده و ... توصيه 

می شود.
همس��رتان را غافلگي��ر كنيد. برای مثال يك هديه كه می دانيد همس��رتان 
ب��ه آن عالق��ه دارد تهيه كنيد تا عالقه تان را به ايش��ان نش��ان دهيد اين 

هديه نبايد گران قيمت باش��د به عنوان مثال اگر ش��ما مرد 
هستيد يك جعبه شكالت زيبا و يا يك شاخه گل رز برای 
 خانم تان بگيريد و اگر زن هس��تيد س��عی كنيد ش��يرينی يا كيك خانگی 
خوشمزه ای برای همسرتان طبخ كنيد و يا حتی يك وعده غذای رمانتيك 
و دلخواه همس��رتان را درس��ت كنيد. وقتی صبحگاهان برای رفتن به سر 
كار می خواهيد از هم جدا شويد برای هم آرزوی روزی خوش بكنيد در 
اي��ن صورت انرژی زيادی به همس��رتان منتقل می ش��ود و برای مقابله با 

ترافيك و فشارهای كاری، صبر و حوصله بيشتری خواهد داشت.
توجه ويژه به همس��رتان داشته باش��يد. هر روز با همسرتان در محل كار 
وی تماس داشته باشيد. برای با هم بودن، تفريح كردن  يا حتی قدم زدن 

كوتاه مدت با هم به دنبال عذر و بهانه نباشيد. 
در گفتگو با هم از واژه های خوب استفاده كنيد مثل وقتی صبح از خواب 
بيدار می شويد بد اخالق نباشيد با شادابی به همسرتان سالم كنيد و صبح 
به خير بگوييد. وقتی صبحگاهان برای رفتن به س��ر كار می خواهيد از هم 
جدا ش��ويد برای هم آرزوی روزی خ��وش بكنيد در اين صورت انرژی 
زيادی به همس��رتان منتقل می ش��ود و برای مقابله با ترافيك و فشارهای 
كاری، صبر و حوصله بيش��تری خواهد داش��ت. اين ط��رز برخورد و به 
كار ب��ردن واژه های مثبت يك��ی از رازهای موفقي��ت زوجهای جوان و 
خوش��بخت است. ش��ايد به نظر برخی از زوجين بيان اين جمالت ساده 
لزومی نداش��ته باش��د اما پايه های زندگی ش��ما را محكم و همسرتان را 
خوش��حال تر می كند. اگر هر يك از پيش��نهادات ما را چندين روز پشت 
س��ر هم تكرار كنيد خواهيد ديد كه اي��ن رفتارها تبديل به عادت زندگی 
تان می ش��ود بنابراي��ن از همين امروز يكی از عادات زوجين خوش��حال 
و خوش��بخت را انتخاب ك��رده و در طی روزهای متم��ادی تكرار كنيد. 
خواهيد ديد كه اين رفتارها به عادت تبديل ش��ده و احساس رضايتمندی 
تان افزايش می يابد و روزهای زندگی مش��تركتان شبيه به حيات عاشقانه 

روزهای نخستين ازدواج تان می گردد.

دث
حوا

در پي اجراي طرح مبارزه با كاالي قاچاق دخاني توس��ط 
مأموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان ش��اهين شهر تعداد 
 50 ه��زار ن��خ س��يگار خارج��ي قاچاق كش��ف و ضبط 

شد.
سرهنگ محمدرضا خدادوست فرمانده انتظامي شهرستان 
ش��اهين شهر و ميمه بيان داشت: به منظور مبارزه جدي با 
كاالي قاچاق طرح جمع آوري محصوالت دخاني قاچاق 
توسط ماموران پليس آگاهي اين شهرستان به اجرا گذاشته 

شد. 
وي اف��زود: در اين طرح ماموران با هماهنگي مقام قضايي 
از واحدهاي صنفي توزيع كننده س��يگار بازرسي به عمل 
آمد. اين مقام انتظامي بيان داش��ت: مأموران در بازرسي از 
س��ه واحد صنفي تعداد 50 هزار نخ انواع س��يگارخارجي 

قاچاق كشف و ضبط كردند. 
خص��وص  اي��ن  در  گف��ت:  خداودس��ت  س��رهنگ 
س��يگار هاي كش��ف ش��ده ب��ه اداره دخاني��ات اصفهان 
تحوي��ل و متصدي��ان متخل��ف اي��ن واحده��اي صنفي 
 ني��ز با تش��كيل پرون��ده به مراج��ع قضايي تحوي��ل داده 

شدند.

ماموران يگان امداد فرماندهي انتظامي شهرس��تان اصفهان 
در پي بازرس��ي از يك دس��تگاه خودرو تعداد يك هزار و 

100 قطعه تجهيزات ماهواره را كشف و ضبط كردند. 
س��رهنگ محمد علي بختياري فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان اظهار داش��ت: گش��ت خودروي يگان امداد اين 
فرماندهي حين گش��ت زني در سطح ش��هر به يكدستگاه 

خودروي پژو پارس مظنون و آن را متوقف كردند. 
وي افزود: ماموران در بازرسي از صندوق عقب خودروي 
مذك��ور تعداد يك هزار و 100 قطع��ه ال ان بي مربوط به 

دريافت ماهواره را كشف و ضبط كردند. 
اين مقام مسئول بيان داشت: در اين ارتباط خودرو توقيف 

و راننده آن به نام »مهران_ ن« 28 ساله دستگير شد. 
سرهنگ بختياري عنوان داشت: متهم در تحقيقات صورت 
گرفته ضمن قبول مس��ئوليت قطعات كش��ف ش��ده اقرار 
 كرد كه اين قطعات را جهت توزيع در بين ش��هروندان از 

استان هاي غربي كشور وارد استان كرده است. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان در پايان خاطر نش��ان 
ك��رد: در اين ارتباط پرونده تش��كيل و متهم جهت س��ير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد

دو نفر كه به بهانه س��رقت عتيقه جات از منزل 
ي��ك پيرمرد 82 س��اله وي را به قتل رس��انده 
بودن��د پس از 10 روز متواري ش��دن با تالش 
كارآگاه��ان پليس آگاهي شهرس��تان كاش��ان 
شناسايي و دستگير ش��دند. سرهنگ منوچهر 
صفايي فرمانده انتظامي شهرستان كاشان با بيان 
اين مطلب گفت: در پي وقوع قتل فردي به نام 
»علي اكبر- ب« 82 ساله داخل منزلش، موضوع 
ب��ه صورت ويژه در دس��تور كار پليس آگاهي 
شهرستان قرار گرفت. وي افزود: با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني و انجام بررسي هاي علمي، 
سرنخ هايي از قتل به دست آمد و مشخص شد 
انگيزه اين جنايت س��رقت بوده است. فرمانده 
انتظامي شهرستان بيان داشت: با مشخص شدن 
انگيزه قتل، اقدامات در راستاي شناسايي قاتل 
و يا قاتالن آغاز و با اس��تفاده از اقدامات ويژه 
پليسي سرانجام قاتالن شناسايي و در يك اقدام 
غافلگيرانه يكي از متهمان به نام »مجيد- ع« 32 
ساله دستگير و به پليس آگاهي شهرستان انتقال 

يافت. اين مقام مس��ئول اظهار داشت: متهم در 
تحقيقات صورت گرفته عنوان داشت، به همراه 
همدستش »محمد- ص« 30 ساله حين سرقت 
عتيقه جات داخل منزل بودند كه با وارد شدن 
صاحب منزل، پس از وارد كردن ضربات چاقو 
ب��ر پيك��رش وي را به قتل رس��اندند. فرمانده 
انتظامي كاش��ان در ادامه خاطر نش��ان كرد: با 
اظهارات متهم تحقيقات در خصوص دستگيري 
متهم رديف دوم آغاز و مأموران موفق ش��دند، 
متهم را در يكي از استان هاي همجوار شناسايي 

و دستگير كنند. 

كشف 50هزار نخ سيگار 
خارجي قاچاق در شاهين شهر

كشف 1100 قطعه تجهيزات 
ماهواره از یك خودرو در اصفهان

قتل پيرمرد كاشاني 
به بهانه سرقت عتيقه جات

از من و تو گذشته!؟
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان خواستار شد:

صندوق توسعه ملی، اولویت توجه 
به صنعت سنگ را مد نظر داشته باشد

رئي��س س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان گفت: با اهتمام ويژه مس��ئوالن 
و صنعتگ��ران باي��د در مدت كوتاهی حداقل 20 درصد صنايع س��نگ اس��تان را 
نوسازی و بازسازی كرد. غالمحسين حسينی در آيين گشايش هفتمين نمايشگاه 
بين المللی س��نگ، معادن و صنايع وابس��ته با اش��اره به ارتقای جايگاه سنگ در 
زندگی مردم در طول س��ال های گذشته اظهار داش��ت: برگزاری نمايشگاه های 
س��نگ و صنايع معدنی می تواند به رشد و ش��كوفايی هر چه بيشتر اين صنعت 

كمك كند.
وی ايران را چهارمين و در برخی بررسی ها پنجمين كشور دارای بيشترين ذخاير 
معدنی برشمرد و افزود: اصفهان در صنعت سنگ در كشور جايگاه ويژه ای دارد 
ب��ه گونه ای كه بيش از 50 درصد توليدات س��نگ مربوط ب��ه حدود 30 درصد 

واحدهای سنگبری است كه در اصفهان مشغول به فعاليت هستند.
حس��ينی به وجود 40 هزار شغل مستقيم در واحدهای سنگبری استان اشاره كرد 
و گفت: صنعت س��نگ يكی از پرمزيت ترين صنايع كشور است اما نتوانسته ايم 

جايگاهی در خور شأن آن را در صادرات باز كنيم.
 رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان مهم ترين دغدغه امروز صنعت 
س��نگ را بازس��ازی و نوسازی خطوط توليد برش��مرد و افزود: متأسفانه كمتر از 
پنج درصد خطوط توليد واحدهای س��نگبری نوس��ازی و بازسازی شده است و 
اي��ن امر اهتمام ويژه مس��ئوالن و صنعتگران را م��ی طلبد. وی گفت: در صورت 
آغاز به كار صندوق توسعه ملی توجه به صنعت سنگ يكی از مهم ترين اولويت 
های آن خواهد بود. حس��ينی از محوريت استان اصفهان در جلسات ستاد سنگ 
خبر داد و خاطرنش��ان كرد: اميدواريم طی برنامه ای حس��اب ش��ده حداقل 10 
الی 20 درصد از خطوط توليد صنعت س��نگ نوس��ازی ش��ود. وی از مذاكرات 
صورت گرفته با دانشگاه های آزاد و علمی كاربردی جهت ارتقای سطح آموزش 
 خب��ر داد و گف��ت: واحد های س��نگبری نيز قب��ول كرده اندكه دانش��جويان اين 

 دانشگاه ها را بورسيه كنند. حسينی در پايان بيان داشت: اميدواريم با برپايی چنين 
نمايش��گاه هايی و همچنين فراهم شدن شرايط برپايی نمايشگاه دائمی در استان 
صنعت س��نگ در كش��ور به س��مت بهره وری پيش رود. همچنين رئيس انجمن 
صنفی كارفرمايان سنگبری های استان اصفهان با اشاره به حضورگسترده شركت 
های داخلی و خارجی گفت: 100 شركت بزرگ داخلی و خارجی از شش استان 
 و پنج كش��ور خارجی در طول نمايش��گاه محصوالت و صناي��ع خود را عرضه 
 م��ی كنن��د. اميريوس��فی تعطيل ش��دن س��نگبری ه��ا را تكذيب ك��رد و اظهار 
داش��ت: صنف كارفرمايان سنگبری های استان اصفهان مجموعه اعتراضات خود 
را در قالب دو طومار به رئيس جمهور، استاندار اصفهان و وزارت صنايع و معادن 

تحويل داده است.

معاون سیاسي امنیتي استاندار اصفهان:

قرارگاه جنگ نرم تدبيري براي پرهيز از كارهاي تكراري است

معاون نیروي انتظامي اصفهان:
طرح خوش حجابي با تذكر زباني 

در حال انجام است
مع��اون اجتماع��ي ني��روي انتظام��ي اس��تان اصفهان گف��ت: طرح 
خوش حجابي در س��طح تذك��ر زباني در راس��تاي عفاف و حجاب 
در اصفه��ان انجام مي ش��ود. جهانگير كريمي در حاش��يه راهپيمايي 
حافظان حجاب و دفاع از كودكان بحريني با اشاره به اقدامات نيروي 
انتظامي در س��ال گذشته در زمينه هاي مختلف اظهار داشت: يكي از 
اقدامات نيروي انتظامي در س��ال گذشته در راستاي عفاف و حجاب 
و فرهنگ س��ازي آن در جامعه بوده اس��ت. وي ب��ه دو برنامه كالن 
انتظامي استان اصفهان در راستاي عفاف و حجاب اشاره كرد و بيان 
داش��ت: طرح خوش حجابي در سطح تذكر زباني در راستاي عفاف 
و حج��اب در اصفهان انجام ش��ده و يكي ديگ��ر از اقدامات نيروي 
انتظامي در س��ال گذشته اجراي طرح ريحانه النبي بوده است. معاون 
اجتماعي نيروي انتظامي اس��تان اصفهان با اش��اره به مرحله نخست 
اج��راي اين طرح، افزود: در مرحله نخس��ت اج��راي اين طرح در 
س��ال گذشته، گشت هاي نيروي انتظامي به توزيع بسته هاي فرهنگي 
در س��طح خيابان ها و ميان مردم پرداختند ك��ه نيرو هاي انتظامي در 
راس��تاي اين موضوع با اس��تقبال زياد مردم مواجه شدند. وي با بيان 
اين كه به زودي جش��ن ش��كوه عفاف در اصفهان برگزار مي ش��ود، 
تصريح كرد: در س��ال ج��اري اجراي اين طرح و توزيع بس��ته هاي 
فرهنگ��ي ميان مردم ادامه دارد و نحوه برخ��ورد با افراد بي حجاب 
و تذكر هاي زباني به اين افراد عوض ش��ده اس��ت. كريمي ادامه داد: 
افراد ش��ركت كننده در اين طرح آموزش هاي مورد  نياز را در راستاي 
عفاف و حجاب و فرهنگ س��ازي آن در جامعه ديده اند. وي با اشاره 
به اين كه نيروي انتظامي در مرحله دوم اجراي اين طرح از مؤسس��ه 
ريحانه النبي دعوت كرده بود، تاكيد كرد: اين موسسه چند سال است 
كه فعاليت خود را در كش��ور و در شهرس��تان هاي تهران، مش��هد و 
آذربايجان غربي ش��روع كرده كه نمونه ها و الگو هايي را در راستاي 

عفاف و حجاب ارائه داده است. 
مع��اون اجتماعي ني��روي انتظامي اس��تان اصفهان اضاف��ه كرد: كار 
فرهنگ��ي اين مؤسس��ه در مقاط��ع ابتدايي ص��ورت گرفته و نيروي 
انتظامي اس��تان تمام هزينه هاي اجراي اين طرح را در اصفهان تقبل 
كرده اس��ت. وي گفت: ني��روي انتظامي اس��تان هماهنگي هاي الزم 
را در راس��تاي اج��راي اين طرح با آموزش و پرورش اس��تان انجام 
 ش��ده و با مؤسسه ريحانه النبي قراردادي را در اين راستا منعقد كرده 

است. 

در شهرك علمي تحقیقاتي اصفهان انجام شد؛
طراحی وساخت بازوي روباتيك 

دیواره شور
يك ش��ركت دانش بنيان درشهرک علمي تحقيقاتي اصفهان موفق به 

طراحي وساخت بازوي روباتيك ديواره شورشد.
مدير شركت مهندسي كوير خودرو سپاهان اظهار داشت: طول بازوي 
اين روبات شش متر است كه در هر ساعت به طور متوسط10 هزار 

مترمربع سطوح مختلف را شستشو مي دهد.
مه��ران صفداربا اش��اره به اين كه از اين دس��تگاه براي شستش��وي 
ديواره اتوبانها، زيرگذرها، تابلوهايي با ارتفاع شش متر و سازه هاي 
مختلف صنعتي و س��اختماني استفاده مي شود، افزود: اين دستگاه به 
 صورت هيدروليك عمل مي كند و روغن درون آن با فشار200 بار، 
جك ها و هيدروموتورهاي دس��تگاه را به حركت در مي آورد. وی 
اف��زود: اين ب��ازوي روباتيك با نصب ب��ر روي كاميونت داراي پنج 
درجه آزادي عمل اس��ت كه به مدت پنج ماه ب��ا حدود200 ميليون 
ريال هزينه طراحي و ساخته شده و توليد نيمه صنعتي آن هم اكنون 

آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزي آران و بیدگل:
مشكل كمبود سوخت نداریم

مدير جهادكش��اورزي شهرستان آران و بيدگل از عدم مشكل كمبود 
س��وخت متقاضيان بخش كشاورزي اين منطقه از زمان اجراي طرح 
هدفمندي يارانه ها خبر داد. نادر مزيني اظهارداش��ت:از اول دي ماه 
89 و همزم��ان با اجراي طرح هدفمن��دي يارانه ها متقاضيان بخش 
كش��اورزي در اين منطق��ه از نظرتامين س��وخت واحدهاي خود با 
مشكل مواجه نبوده اند. وي افزود:از ابتداي سال جاري با هماهنگي 
ش��ركت پخ��ش فرآورده هاي س��وخت نس��بت به تامين س��وخت 
1500ريالي اقدام نموده و تاكنون 50درصد از س��هميه س��وخت بين 
بهره برداران كشاورزي توزيع شده است. مدير جهاد كشاورزي آران 
و بيدگل سهميه سوخت 1500ريالي شهرستان را 970هزار ليتر ذكر 
كرد و گفت:85 درصد س��وخت واحدهاي كشاورزي و دامي با اين 
سهميه تامين مي شود و كشاورزان و به خصوص مرغداري ها بايد با 
صرفه جويي و اصالح سيستم هاي گرمايشي براي تامين 15 درصد 

باقيمانده تالش كنند. 
مزيني خاطر نشان كرد: جهت بهينه سازي مصرف سوخت گرمايشي 
تاكنون مبلغ هفت ميلي��ارد و 550ميليون ريال به 11واحد مرغداري 
و پنج واحد دامداري اختصاص داده ش��ده و متقاضيان به بانك هاي 

عامل و مراجع ذي ربط معرفي شده اند.
وي با بيان اين كه س��هميه س��وخت بر اساس در نظر گرفتن شرايط 
اقليمي مناطق تخمين زده مي شود، ادامه داد: از ابتداي هدفمندسازي 
يارانه ها جهت تامين نقدينگي س��وخت كشاورزان مبلغ يك ميليارد 
و 500 ميلي��ون ريال به اين بخش اختصاص داده ش��ده و 97 نفر از 
مرغ��داران و گلخانه داران و صاحبان چاه هاي كش��اورزي به بانك 
كشاورزي معرفي شده اند و  وام 20ميليون ريالي با كارمزد 4درصد 

و اقساط 24ماهه دريافت كرده اند. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
رونق عمومی اقتصاد در گرو رونق اشتغال

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: كارآفرينی، اس��تفاده مناسب 
از فرص��ت هاي پيش آمده اس��ت. علی اصغر عنابس��تانی در دومين 
جشنواره كس��ب و كار و كارآفرينی جهاد دانش��گاهی استان افزود: 
رونق اش��تغال و س��رمايه گذاری رونق عرص��ه عمومی اقتصاد را به 
دنبال دارد. وی با اش��اره ب��ه اهميت نق��ش كار در جامعه و حيات 
اجتماعی تصريح كرد: امروز جهاد تكليف آحاد جامعه است، زمانی 
كه عرصه جهادی ش��ود همه مردم موظف ب��ه تاثير گذاری و ايفای 
نقش هس��تند.  عنابس��تانی به جاي��گاه واالی كار، كارگری و ايجاد 
اش��تغال در معارف دين اس��الم اش��اره كرد و اظهار داشت: هرچند 
اس��تان دارای قابليت هاي متعدد است ولی متاس��فانه به دليل كمتر 
ديده شدن و استفاده نشدن هنوز جزو استان های دارای درصد باالی 

بيكاری شناخته شده است.
وی كارآفرينی را يكی از عرصه های اصلی رونق اقتصادی دانس��ت 
و خاطرنشان كرد: باالبردن توانايی برای شناخت فرصت ها، تقويت 
خالقيت و نوآوری و داشتن نگاه ابتكاری به اطراف برای رسيدن به 
توسعه بايد به عنوان ضرورت مورد توجه جوانان قرار گيرد. به گفته 
وی، انس��ان های خالق و نوآور فرصت های بيش��تری را نسبت به 
ديگر افراد كسب می كنند بنابراين با پرورش خالقيت بايد به سمت 

تحول استان حركت كرد. 
 عنابستانی سخت ترين بخش اشتغال را ورود به اين حوزه دانست و 
افزود: چنانچه گام اول برای رس��يدن به شغل برداشته شود، برداشتن 
گام ه��ای بعدی برای رس��يدن به هدف امكان پذيرتر خواهد ش��د. 
وی با اش��اره به پتانسيل های اس��تان در حوزه اشتغال تصريح كرد: 
گردش��گری يكی از حوزه های اش��تغال زای استان است و ورود به 
اين بخش خدماتی به بهترين شكل می تواند مشكالت استان را حل 
كند.   عنابستانی اظهار داشت: عبور روزانه بيش از 25 هزار خودرو 
از محور لردگان-ايذه، برخورداری استان از سه هزار و 300 كيلومتر 
ساحل و وجود فرصت های كشاورزی، باغداری، صنعت، شيالت و 
گردشگری از مهم ترين فرصت های استان برای ايجاد اشتغال است 
كه متاسفانه ناديده گرفته شده است. وی با بيان اين كه استان دارای 
مقام اول در توليد بادام، هلو و ش��يالت اس��ت خاطرنشان كرد: فن 
آوری و ف��رآوری متعدد در كنار اين محصوالت می تواند به افزايش 
توليد و بس��ته بندی آنان كمك كند اين در حالی اس��ت كه اين امر 

تاكنون انجام نگرفته است.

مدیرکل بنیاد مسكن:
بهسازي 27 هزار مسكن روستایي 

در چهارمحال و بختياري
مديركل بنياد مس��كن چهارمحال و بختياري گفت: تاكنون 27 هزار 
واحد مس��كن روس��تايي در اين اس��تان بهسازي ش��ده است. سام 
انصاري اظهار داشت: اين طرح با اختصاص يك هزار و 700 ميليارد 
ريال اعتبار در راس��تاي توسعه عمران روستايي صورت گرفته است. 
وي مقاوم س��ازي منازل روس��تايي را از ديگر اقدامات بنياد مس��كن 
اين اس��تان عنوان كرد و گفت: اين بنياد تاكنون ش��ش هزار و 311 
واحد مسكن روستايي اين استان را كه براثر وقوع حوادث غيرمترقبه 
تخريب ش��ده بودند، بازسازي، احداث و تعمير كرده است. انصاري 
اف��زود: اين طرح با صرف 133 ميليارد ريال اعتبار در قالب پرداخت 
تسهيالت بانكي و كمك هاي بالعوض اجرا شده است. مديركل بنياد 
مس��كن چهارمحال و بختياري جابه جايي 74 روس��تايي در معرض 
خطر در اين اس��تان را از ديگر اقدامات اين بنياد عنوان كرد و گفت: 
 رسيدگي به روستاها از اولويت هاي كاري بنياد مسكن انقالب اسالمي 

است. 
وي در ادامه با اش��اره به آخرين وضعيت مس��كن در ش��هرهاي زير 
25 هزار نفر در اين اس��تان، گفت: در حال حاضر چهار هزار و 276 
واحد پروانه س��اخت در ش��هرهاي زير 25 هزار نفر در اين اس��تان 
صادر ش��ده اس��ت. انصاري افزود: از اين تعداد واحد مسكوني سه 
هزار و 638 واحد در مرحله فونداس��يون، دو هزار و 931 واحد در 
مرحله ساخت اسكلت، دو هزار و 121 واحد در مرحله سفت كاري 

و يك هزار و 452 واحد در مرحله نازک كاري قرار دارند. 
وي با اش��اره به مهم ترين وظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: 
ارائه خدمات فني پروانه ساختمان روستايي با هدف نظارت بر احداث 
مسكن روستايي و ساخت واحدهاي مقاوم در برابر سوانح طبيعي، تهيه 
و اجراي طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي، اجراي طرح مسكن 
مهر در ش��هرهاي زير 25 هزار نفر و ارتقاي كمي و كيفي توان فني، 
تخصصي پرسنل بنياد مسكن اين استان از مهم ترين اين وظايف است. 

تشكيل شوراي سفيران صلح در لردگان
سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختالف لردگان گفت: در سال جاري 
ش��وراي سفيران صلح و س��ازش در اين شهرستان تشكيل مي شود. 
علي جان جليلي در نشست بررسي مشكالت شوراهاي حل اختالف 
شهرس��تان لردگان با حضور رئيس شوراهاي حل اختالف اين استان 
اظهار داش��ت: افزايش كيفيت كار، ايجاد صلح و س��ازش در منطقه، 
اس��تفاده از معتمدان و ريش س��فيدان محلي در حال و فصل مسائل 
حقوقي از مهم ترين داليل ايجاد ش��وراهاي صلح و س��ازش در اين 

شهرستان است. 
وي عملكرد ش��وراهاي حل اختالف اين شهرستان را مثبت ارزيابي 
ك��رد و گفت: در اين حوزه قضايي از نظر پذيرش و مختومه ش��دن 
پرونده هاي حل اختالف رتبه س��وم استاني را كسب كرده ايم. جليلي 
از بررسي پنج هزار و 286 فقره پرونده توسط شوراهاي حل اختالف 
اين شهرس��تان در سال گذش��ته خبر داد و گفت: از اين تعداد چهار 
هزار و 737 فقره پرونده مختومه و 549 فقره مانده پرونده در س��ال 

جديد بررسي مي شود. 

مع��اون سياس��ي امنيتي اس��تاندار اصفه��ان گفت: 
قرارگاه جنگ ن��رم همچون نخ تس��بيح، دانه هاي 
مجزاي فرهنگ را در كنار هم قرار مي دهد. محمد 
مهدي اسماعيلي با بيان اين كه امسال نخستين سال 
اس��تقرار قرارگاه جنگ نرم در اس��تان است، اظهار 
داشت: ارديبهشت ماه سال گذشته كار تاسيس قرار 
گاه جن��گ نرم با دو ماموريت محوري در مديريت 

فرهنگي و مهندسي فرهنگي در استان آغاز شد.
 وي ب��ا بيان اين كه در م��دت اخير اقدامات عملي 
در حوزه مهندسي فرهنگي در كشور مشاهده نشده 
بود، افزود: در اس��تان اصفهان بي��ش از 46 بخش، 
مؤسسه و دس��تگاه دولتي داراي اعتبارات فرهنگي 

است.
 معاون سياس��ي امنيتي استاندار اصفهان با بيان اين 
ك��ه در ميان بخش هاي فرهنگي اس��تان هيچ گونه 
همگرايي و ه��م افزايي در ح��وزه فرهنگي وجود 
ن��دارد، تصري��ح كرد: تالش ش��د در ي��ك فرآيند 
روش��ن و منطق��ي از اقدامات م��وردي، تكراري و 
كم اث��ر و با اولويت هاي پايين خودداري ش��ود و 
منابع به سمت فعاليت هاي اساسي و با اولويت كه 

خال آن در مهندسي فرهنگي احساس مي شد پيش 
رود. اسماعيلي بيان داشت: موضوع مقابله با جنگ 
ن��رم پس از قضاي��اي فتنه 88 مطرح ش��د، چرا كه 
 امروز در مقابل يك جنگ نرم با ماهيت فرهنگي و 

رسانه اي قرار داريم.
 وي با اش��اره ب��ه رويكرد فرهنگ��ي دولت خاطر 
نش��ان كرد: دولت معتقد است اصفهان بايد پيشتاز 
و پرچم��دار رويكرد فرهنگي دولت باش��د. معاون 
سياسي امنيتي اس��تاندار اصفهان اضافه كرد: استان 
اصفه��ان با توجه به جايگاه تاريخي و فرهنگي بايد 
پرچمدار رويكرد فرهنگي كش��ور باش��د و در اين 
راستا مقرر ش��د ايده قرارگاه جنگ نرم در اصفهان 
عملياتي ش��ود. اسماعيلي با بيان اين كه در قرارگاه 
جنگ ن��رم معاونت رصد، معاون��ت فرهنگي با ده 
كارگ��روه و معاون��ت اجرايي فعال هس��تند، اظهار 
داش��ت: براي داش��تن برنامه ريزي دقيق در حوزه 
فرهنگ��ي بايد رص��د دقيقي از تح��والت فرهنگي 
نيز داشته باش��يم كه تمام تالش مديريت استان در 
 اين راس��تا پرهيز از كارهاي تكراري و اس��تفاده از 
ظرفيت هاي موجود است. وي افزود: نبايد ساختار 

ق��رارگاه به صورت متورمي باش��د بلك��ه بايد يك 
س��اختار چابك، س��ريع و با نگاه قرار گاهي باشد 
كه به س��رعت مش��كالت را شناس��ايي و برطرف 
كند. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان تصريح 
كرد: در راس قرارگاه جنگ نرم ش��وراي راهبردي 
اس��ت كه اس��تاندار، امام جمعه اصفهان و كاشان، 
فرمانده سپاه، مديركل آموزش و پرورش، مدير كل 

اطالعات استان و ... حضور دارند.
اس��ماعيلي گف��ت: ق��رارگاه جن��گ ن��رم تدبيري 
ب��راي ه��م افزاي��ي فرهن��گ و پرهي��ز از كارهاي 
تكراري اس��ت. وي اظهار داش��ت: در س��فر سوم 
هيأت دولت به اس��تان مقرر ش��د مبلغ صد ميليارد 
توم��ان در اختيار مديريت اس��تان در جهت ارتقاي 
ش��اخص هاي فرهنگ��ي و برنامه ريزي و توس��عه 
ق��رار گيرد كه مبلغ 88 ميلي��ارد تومان از اين ميزان 
به اس��تان تخصي��ص يافت. معاون سياس��ي امنيتي 
اس��تاندار خاطرنش��ان كرد: چهار كارگروه فرهنگ 
و اجتماع، كارگروه زنان و خانواده، گردش��گري و 
 بهداش��ت، درمان و امنيت غذايي شروع به فعاليت 

نمودند.

معاون وزیر انتشارات چین: 
تفاهم فرهنگي منجر به صلح میان ملت ها مي شود
معاون وزير امور انتش��ارات، چاپ و نشر چين، با بيان اين كه تفاهم فرهنگي 
منجر به صلح ميان ملت ها مي شود، گفت: كشور چين توجه خاصي به تفاهم 
با فرهنگ اسالمي دارد. ووشولين در ديدار با معاون سياسي و امنيتي استانداري 
اصفهان در تاالر اشرف اصفهان، افزود: كشور چين درصدد تكامل فرهنگ خود 
با استفاده از نكات مثبت فرهنگ كشورهاي مختلف است. وي اضافه كرد: چين 
در اوايل قرن 21 ميالدي درصدد ايفاي نقش پررنگ در زمينه فرهنگي در بعد 
داخلي و خارجي است كه منجر به خوشبختي بهتر شهروندان اين كشور شود. 
وي با بيان اين كه در شهرهاي دورافتاده چين مراكز مطالعه، نمايش فيلم و ساير 
امكانات فرهنگي ايجاد شده است،  اظهار داشت: مردم چين از ايجاد اين مراكز 
اظهار خوشبختي مي كنند. شولين، با بيان اين كه راهبرد دوم كشور چين، تجربه 
فرهنگ به ساختار قديم و جديد است،  تصريح كرد: در 30 سال آينده فرهنگ 

كشورمان را به صورت صنعتي گسترده و توسعه مي دهيم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری:
كاهش ميزان مصرف بنزین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته

30
 از 

اه
وت

دیدار فرماندهان حوزه هاي مقاومت و پرسنل ک
ناحیه مقاومت بسیج کاشان با آیت ا... یزدي

زاینده رود
همزمان با هفته عقيدتي سياسي در سپاه فرماندهان حوزه هاي مقاومت بسيج و 
پرسنل ناحيه مقاومت بسيج كاشان با آيت ا... يزدي رئيس جامعه مدرسين و نائب 
رئيس مجلس خبرگان ديدار نمودند. در اين ديدار آيت ا... يزدي ضمن گراميداشت 
ايام شهادت صديقه طاهره حضرت زهرا )س( مطالبي در خصوص خطبه فدكيه 
بي��ان و گفت: بصيرت گيري از مباحث خطبه حضرت زهرا براي هر ش��يعه اي 
مي تواند درسي باشد كه در طول تاريخ تجربه گردد كه يكي از اين درس ها درس 
واليت پذيري و اطاعت از امام زمان خود داشتن است. عضو خبرگان رهبري در 
خصوص شخصيت شهيد مطهري گفت: شهيد مطهري شخصيتي بود كه متناسب 
زمان ش��ناخت داشت و مساوي نياز زمان كتاب نوشت. سخنراني كرد و بر سر 

حرف حق جان خود را گذاشت.

مديرعام��ل ش��ركت پخش ف��رآورده ه��ای نفتی 
چهارمح��ال و بختي��اری از كاه��ش 7/5 درصدی 

مصرف بنزين در سال گذشته خبر داد.  
ابراهيم دژرفتار در خص��وص توزيع فرآورده های 
نفتی اس��تان افزود: سال 88، 229 هزار و 797 ليتر 
بنزين در استان توزيع شد در حالی كه اين آمار سال 
گذش��ته به 212 هزار و 566 هزار ليتر رس��يد.  وی 
تصري��ح كرد: كاهش س��هميه كارت ها به 60 ليتر، 
افزايش قيمت بنزين در اواخر س��ال، توس��عه بستر 
گازرس��انی در جايگاه های سی ان جی و مديريت 
مص��رف بنزين توس��ط م��ردم با توج��ه به اصالح 
 قيم��ت ها از مهم ترين داليل كاهش مصرف بنزين

است. 
دژرفتار با اش��اره به كاه��ش 27 درصدی مصرف 
نفت سفيد در استان اظهار داشت: توسعه گاز كشی 
به روس��تاها، كاهش 80 درصدی مص��رف بعد از 
هدفمند س��ازی يارانه ها به دليل مديريت مصرف 
و ذخيره س��ازی مناسب از مهم ترين داليل كاهش 

مصرف نفت سفيد در استان است.  
وی به افزاي��ش 7/5 درصدی مصرف نفت گاز در 
استان اشاره و خاطرنشان كرد: هرچند سال گذشته 
انتظار كاه��ش مصرف نفت گاز در اس��تان وجود 
داش��ت ولی باز ش��دن جاده مواصالتی اصفهان به 
جن��وب از محور لردگان و بروجن و انتقال ترافيك 

جاده ای موجب افزايش مصرف در بخش حمل و 
نقل ش��د. دژرفتار با بيان اين كه توسعه گازرسانی 
ب��ه ادارات و صناي��ع در كاهش مص��رف نفت گاز 
مؤثر ب��وده، افزود: به جز افزايش چش��م گير نفت 
گاز در حمل و نقل محور بروجن ولردگان، اس��تان 
ش��اهد كاهش 4/6 مصرف نفت گاز توسط مصرف 
كنن��دگان عم��ده و كاه��ش 5/3 در ناحيه مركزی 

است. 
وی در خصوص رشد مصرف نفت كوره در استان 
گفت: رش��د 3 درصدی مصرف نفت كوره به دليل 
عدم بارش و ادام��ه فعاليت كوره ها، كارخانه ها و 

واحدهای صنعتی است.

مدیرکل مسكن و شهرسازي استان اصفهان:
ثبت نام متقاضیان مسكن مهر از طریق اینترنت

محمودزاده مديركل مسكن و شهرسازي استان اعالم كرد: متقاضيان واجد شرايط 
 www.maskan.ir مسكن مهر كليه شهرهاي استان مي توانند از طريق سايت
و يا شركت هاي پست ثبت نام نموده و كد رهگيري خود را به انضمام مدارک 
درخواس��تي در شهرهاي با جمعيت باالي 25 هزار نفر به ادارات كل مسكن و 
شهرس��ازي، ش��هرهاي با جمعيت زير 25 هزار نفر به ادارات بنياد مسكن و در 

شهرهاي جديد به شركت هاي عمران مراجعه نمايند.
مديركل مسكن و شهرسازي استان افزود: كليه افراد مي بايست بعد از ثبت نام حتمًا 
م��دارک مذكور را به مراجع مربوط تحويل نمايند. مهندس محمودزاده در پايان 
گفت: ثبت نام كنندگان شهر اصفهان پس از وارد نمودن اطالعات، مدارک خود را 
بسته به نوع شهر جديد انتخابي )فوالدشهر، بهارستان و مجلسي( به شركت هاي 

عمران شهرهاي جديد تحويل دهند.

اردیبهشت موعد قانوني براي ورود عشایر 
به حوضه شهرستان سمیرم

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سميرم 25 ارديبهشت را موعد قانوني براي 
 ورود عش��اير به حوضه شهرستان اعالم كرد. علي حس��ين بهراميان گفت: ورود 
بي موقع و زود هنگام عشاير به مراتع دليل بر شكستن قرق نيست و زماني عشاير 
بايد وارد حوضه ش��وند كه مرتع آمادگي الزم را براي پذيرش دام داش��ته باشد و 
رطوبت به حداقل رسيده باشد.بهراميان ضمن انتقاد از مديران استان فارس به دليل 
عدم هماهنگي براي ورود زود هنگام عش��اير به حوضه شهرس��تان سميرم اظهار 
داش��ت: حدود بيس��ت روز اس��ت كه نيروهاي ما در منطقه هاي چهار راه، زمان 
كهريز، كيخا و منطقه جنگا به طور مداوم فعاليت مي كنند. وي افزود: عشايري كه 
 بايد مس��افت را ظرف مدت سه الي چهار روز طي كنند تا به مرزها برسند ظرف 
دو الي سه ساعت مسافت را طي كرده و وارد مرز شدند و ضررهاي زيادي را براي 

روستاهاي اطراف به دنبال خواهند داشت. 

مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت: از س��ال آينده فضاي 
هنرس��تاني بين دانش آموزان استان گس��ترش خواهد يافت. حبيب نيكخو در 
ش��وراي برنامه ريزي استانداري افزود: از س��ال آينده دانش آموزان سال اول 
دبيرس��تان تنها در هنرستان ها پذيرش مي شوند و دبيرستان هاي شاخه نظري 

دانش آموز سال اول نخواهند داشت.
وي ادام��ه داد: در كنار ش��هرک هاي صنعتي اس��تان بايد هنرس��تان ها وجود 
داشته باش��ند تا فضاي توليد و كار بين دانش آموزان ايجاد انگيزه كند اين در 
حالي اس��ت كه در شهرس��تان لردگان بايد هنرستان ش��بانه روزي ايجاد شود 
 چون لردگان بخش��ي است كه آينده درخشاني در اقتصاد و صنعت دارد و در 
س��ال هاي آينده مي توان ش��اهد توس��عه يافته ترين ش��كل اقتص��اد در اين 

شهرستان لردگان بود. 

نيكخو تصريح كرد: معناي تبديل دبيرس��تان ها به هنرس��تان، ايجاد كارگاه و 
تجهيزات اس��ت، دانش آموزان در بخش تئوري مشكلي ندارند بلكه در بخش 
عملي عقب مي افتند اين در حالي اس��ت كه بخش مديريت توسعه متوازن و 

تصميم دانش آموزي به عهده آموزش و پرورش نيست. 
وي س��رانه آموزشي هر دانش آموز در استان را سه ميليون و 450 هزار تومان 
دانس��ت و اظهار داش��ت: هم اكنون حدود 11 هزار دانش آموز در 59 ش��بانه 
روزي اس��تان در حال تحصيل هس��تند. نيكخو با اش��اره به پذيرفته ش��دگان 
كنكورهاي سراس��ري سال هاي گذش��ته اظهار داشت: سال 80 در مجموع در 
همه رش��ته ها 13 درصد كل دانش آموزان در آزمون سراسري پذيرفته شدند 
اين در حالي اس��ت كه اين رقم در س��ال 88 در پنج گروه تحصيلي به 44/35 

درصد رسيد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاري:
هنرستان ها باید در كنار شهرک هاي صنعتي استان ایجاد شوند
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اطالع رساني
ابالغ وقت دادرسي

12/146 اب��اغ وقت دادرس��ي به مه��دي فرزانه فرزند منصور موضوع دادخواس��ت 
مؤسس��ه مال��ي و اعتب��اري قوانين مبن��ي بر مطالبه وج��ه يك فقره چ��ك كه تحت 
كاس��ه 89-872 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت 
به دليل نامش��خص بودن آدرس خوانده )نامبرده( درخواس��ت اباغ به وس��يله نش��ر 
آگهي ش��ده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 براي يك نوب��ت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدينوس��يله به نامبرده اباغ مي ش��ود كه 
در تاري��خ 90/3/28 س��اعت 11/30 صب��ح جهت رس��يدگي در ش��عبه نه��م دادگاه 
عموم��ي حقوق��ي اصفهان حاضر ش��ويد در ص��ورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال 
اليح��ه دفاعيه و يا ع��دم معرفي وكي��ل دادگاه غيابًا رس��يدگي و رأي مقتضي صادر

 

خواهد نمود.
م الف/ 16487                     مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
12/149 چون  آقاي مجيد ش��فيعي ش��كايتي عليه آقاي مجتبي مرادي مبني بر خيانت 
در امان��ت مط��رح نموده ك��ه پرونده آن به كاس��ه 891413 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي ب��راي روز 90/3/28 س��اعت 11 صب��ح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب 
ي��ك نوب��ت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از 
مته��م مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در ص��ورت عدم حضور احضاريه اباغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 16484                     مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
1/122 چ��ون پلي��س اطاعات و امنيت عمومي ف.ا. اس��تان اصفهان ش��كايتي عليه 
آقاي حميد خوشنويس��ان فرزند جواد مبني بر اخال در نظام اقتصادي كش��ور مطرح 
نم��وده ك��ه پرونده آن به كاس��ه 891576 ك 121 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي 
براي روز 1390/3/28 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 80                توكلي- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
1/322 كاس��ه پرونده 89/1147 ح10 وقت رسيدگی: 1390/3/28 ساعت 11 صبح. 
خواهان: هادی اسدی به وكالت هادی احمدی. خوانده: بابك پيراسته. خواسته: فسخ 
معامله. خواهان دادخواستی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه 10 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگی حضور به هم رساند.
م الف: 416                                   مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان 
 

تحديد حدود اختصاصي
2/291 ش��ماره: 970 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين محصور در محله 
مع��روف حصار و بش��ماره پاك 828 فرعي از 189- اصلي واق��ع در خالدآباد جزء 
بخش 9 حوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حسن فرازنده خالدي فرزند 
غامحس��ين در جريان ثبت ميباش��د بعلت عدم حضور متقاض��ي ثبت تحديد حدود 
بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد 
حدود ملك مرقوم در تاريخ 1390/03/11 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام 
خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد 
موكول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود 
كه در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان 
اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا س��ي روز 

پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1390/02/20

م الف/ 20                                     طويلي- رئيس ثبت اسناد و اماك بادرود
 

مزايده 
2/324 ش��ماره: 1455 آگهي مزايده پرونده اجرايي كاس��ه 31-500/86 شش��دانگ 
يكبابخان��ه احداثي در يك قطع��ه زمين )قطعه هفتم تفكيكي( به مس��احت 214/14 
مترمربع به شماره پاك 2467 فرعي مفروز از پاك 1306 فرعي از 33- اصلي واقع 
در شهرس��تان نطنز- فاطميه- خيابان شهيد رجايي كوچه هاجر كه سند مالكيت آن به 
شماره چاپي 551813 در صفحه 56 دفتر 122 ذيل ثبت 15017 به نام خانم حشمت 
شهرستاني صادر و تسليم گرديده و محدود است شماالً به طول 9 متر به ديوار زمين 
پاك 1309 فرعي ش��رقًا به طول 21/80 متر پي است به پي قطعه زمين پاك 1306 
فرعي جنوبًا به طول 8/30 متر پي است به كوچه شش متري غربًا به طول 27 متر پي 
است به پي قطعه زمين پاك 2466 فرعي حقوق ارتفاقي و صاحبان آن ندارد و طبق 
نظر كارش��ناس رس��مي دادگستري پاك فوق در دو طبقه هم كف و اول به شكل دو 
واحد مس��كوني با س��ازه آهن و آجر به انضمام سرسرا- حياط و حياط خلوت جمعًا 
به مس��احت 85 مترمربع قرار مي گيرد و طبقه دوم در حد س��فت كاري انجام ش��ده 
اس��ت مش��خصات طبقات به شرح ذيل مي باش��د: طبقه اول: كف اطاق ها موزاييك- 
ديوارها آجري و س��فيد كاري شده و ديوار هال آجر 3 سانتي متري اجرا شده است. 
كف آش��پزخانه و سرويس ها سراميك و ديوارها تا س��قف سراميك اجرا شده است 
درب هاي داخلي چوبي با چهارچوب فلزي و پنجره ها فلزي است سقف طاق ضربي 
و تيرآهن مي باش��د. طبقه دوم: در حد سفت كاري است و ديوارهاي آجري و تيغه ها 
آجر شده اند ليكن كف سازي و نازك كاري انجام نشده و درب و پنجره ها نيز نصب 
نش��ده است پوشش بام ايزوگام و راه پله فلزي براي ارتباط طبقات نصب شده است 
كف حياط موزائيك و ديوار حياط فاقد نماس��ازي اس��ت همچنين داراي انش��عابات 
آب- برق- گاز و تلفن و كولر آبگرمكن و كابينت فلزي و ش��ومينه هر كدام دو عدد 
مي باش��د و طبق س��ند رهني 75994 مورخ 1384/03/04 ش��عبه ميدان انقاب استان 
اصفهان به آدرس اصفهان ميدان انقاب مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز سه شنبه 
مورخ 1390/03/10 در اداره ثبت اس��ناد و اماك نطنز واقع در شهرستان نطنز پارك 
اداري به مزايده گذارده مي شود و مزايده از مبلغ پايه 950/000/000 ريال شروع و به 
هر كس��ي كه خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود الزم به ذكر 
است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب- برق و گاز اعم از حق انشعا و يا حق اشتراك 
و مص��رف و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده مزايده است ضمن 
اينك��ه پس از مزايده در ص��ورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد ضمناً اين آگهي در يك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1390/02/20 )روز سه شنبه( درج و منتشر مي گردد و 

در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 68                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماك نطنز
 

ابالغ رأي
2/337 ش��ماره پرونده: 333/89، ش��ماره دادنامه: 828-89/11/23، مرجع رسيدگي: 
حوزه نوزدهم حقوقي ش��وراي حل اختاف لنجان، خواهان: حسين رفيعي با وكالت 
زهرا رحمان��ي، خوانده: مهدي بكراني بااليي فرزند كريم مجهول المكان، خواس��ته: 
مطالبه مبلغ بيس��ت و هفت ميليون ريال وجه 2 فقره چك و خس��ارت تأخير تأديه و 
هزينه دادرسي، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
محترم ش��ورا ضمن ختم رس��يدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت آقاي حسن رفيعي با وكالت زهرا رحماني به طرفيت آقاي 
مه��دي بكراني بااليي فرزند كريم به خواس��ته مطالبه وجه 2 فق��ره چك بامحل به 
شماره هاي 617153 و 617154 به مبلغ بيست و هفت ميليون ريال و خسارت تأخير 
تأديه و هزينه دادرس��ي. به شرح تقديمي، شورا با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي 
و مس��تندات اب��رازي خواهان منجمله رونوش��ت مصدق چك ش��ماره فوق الذكر و 
گواهي عدم پرداخت شماره 7/961527/گ-ت-26 و 7/334697/گ-ت-24 صادره 
از بانك محال عليه و اينكه خوانده در جلس��ه ش��ورا حضور نيافته و دفاع و ايرادي 
نس��بت به دعوي خواهان و مس��تندات ابرازي وي بعمل نياورده اس��ت نتيجتاً  شورا 
دعوي خواهان را ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي 
مدن��ي و م��اده 2 قانون صدور چ��ك و تبصره الحاقي به آن )مص��وب 1376/3/10( 
حك��م به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و هفت ميليون ريال وجه چگ 
فوق الذكر بابت اصل خواسته و مبلغ سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت 
خس��ارت تأخي��ر تأديه وجه چك از تاريخ سررس��يد آن در تاري��خ 89/2/10 لغايت 
زمان اجراي حكم براس��اس ش��اخص اعامي بانك مركزي جمهوري اسامي ايران 
)كه زمان اجراي حكم توس��ط دايره اجرا محاس��به مي گ��ردد( در حق خواهان صادر 
و اع��ام مي نماي��د رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روزر قاب��ل واخواهي در اين 
 ش��ورا و سپس ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقي شهرستان لنجان

مي باشد.
م الف/ 1957                               شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختاف لنجان

ابالغ وقت رسيدگي
2/358 در خصوص پرونده كاسه 90-172 ش/ 12 خواهان شهرام شفيعي با وكالت 
جليل پيران دادخواستي مبني بر انتقال سند خودرو هيوندا سوناتا مدل 2009 به شماره 
414 ن 86 ايران 13 به طرفيت محمد حس��ين عابدي چهل خانه تقديم نموده اس��ت. 
وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/4/4 ساعت 12 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی اباغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف/ 2005       دفتر شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختاف اصفهان
 

احضار
2/363 در پرونده كاسه 890350 ب/ 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب 
اصفهان خانم راضيه اميني نماينده حقوقي مديريت جهاد كش��اورزي اصفهان شكايتي 
علي��ه خانم نگين م��رادي داير بر تبديل غيرقانوني كاربري اراضي كش��اورزي مطرح 
نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د،  حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعام نش��اني كامل خود جهت پاس��خگويي به اتهام وارده و 
دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 1990                مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

 
ابالغ رأي

2/364 شماره دادنامه: 9009970354400151، شماره پرونده: 8909980365100107، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890933، ش��اكي: آقاي حس��ن براتي محمودآبادي به نشاني 
اصفهان فلكه دانش��گاه صنعتي محمودآباد خ آسمان مقابل پارك پ 437، متهم: آقاي 
صادق عيدي به نشاني مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي صادق وعيدي مجهول الم��كان دائر بر ايراد ضرب و جرح 
عمدي نس��بت به آقاي حس��ن براتي محمودآبادي فرزند احم��د متولد 1343 به نحو 
مذكور در پرونده دادگاه نظر به ش��كايت ش��اكي و نظريه پزشكي قانوني و تحقيقات 
صورت گرفته و متواري بودن متهم و مصون از تعرض ماندن كيفرخواست دادسراي 
اصفه��ان از هر تعرضي از طرف متهم و س��اير قرائن و امارات موجود بزهكاري وي 
را محرز دانس��ته مس��تنداً به ماده 269 و 480 و 484 از قانون مجازات اسامي حكم 
ب��ه محكوميت وي به تحمل ش��ش ماه حبس تعزيري و ب��راي خراش حارصه پلك 
فوقاني چش��م راست و كبودي اطراف چشم راس��ت جمعاً به پرداخت سيزده هزارم 
دي��ه كامل در حق ش��اكي ظرف مهلت يك س��ال از زمان وقوع ج��رم صادر و اعام 
مي نماي��د رأي صادره غياب��ي و ظرف مهلت ده روز از اباغ واقعي قابل واخواهي در 

اين شعبه است.
م الف/ 1997        محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/365 شماره دادنامه: 9009970354400137، شماره پرون�ده: 8909980364601168، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890920، ش��اكي:  آقاي رعد نراقي به نش��اني اصفهان زينبيه 
شهرك امام حسين انتهاي كوچه طاب، خوانده: آقاي مياد دشتي، شاكي:  آقاي رعد 
نراقي به نش��اني اصفهان زينبيه شهرك امام حس��ين انتهاي كوچه طاب، متهم: آقاي 
محمدرضا رحيمي به نش��اني مجهول المكان، خواسته: اعتراض به قرار دادسرا، اتهام: 
خيانت در امانت، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعام و بشرح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي محمدرض��ا رحيمي مجهول المكان دائر بر خيانت در امانت 
به ش��رح مندرج در پرونده و شكايت آقاي رعد نراقي فرزند باقر متولد 1337 دادگاه 
نظر به ش��كايت ش��اكي و تحقيقات صورت گرفته و اظهارات مطلعين و شهود واقعه 
و جمي��ع جهات مذكور در پرونده و مصون ازتعرض ماندن كيفرخواس��ته دادس��راي 
اصفهان بزهكاري وي را محرز دانس��ته مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسامي 
حكم به محكوميت وي به تحمل س��ه س��ال حبس تعزيري ص��ادر و اعام مي گردد 
و راجع به اعتراض ش��اكي بر مورد تعقيب قرار نگرفتن آقاي مياد دش��تي به عنوان 
معاون��ت در خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامش��روع دادگاه نظر به اينكه 
پرون��ده در اي��ن خصوص منتهي به قرار نهائي دائر بر من��ع تعقيب يا موقوفي تعقيب 
نش��ده است و دادگاه سهواً در مورد اين بخش از ادعاي شاكي اظهارنظر نكرده است 
باي��د به رس��يدگي خود ادامه دهد رأي صادره غيابي و ظ��رف مهلت ده روز از اباغ 
قاب��ل واخواهي در اين ش��عبه و پس از آن ظرف 20 روز قاب��ل تجديدنظر در دادگاه 

تجديدنظر مركز استان است.
م الف/ 1996         محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/366 شماره دادنام�ه: 9009970354400165، شماره پرونده: 8909980366100157، 
شماره بايگاني شعبه: 890353، شاكي:  آقاي ابراهيم گندمكار وليگاني با وكالت خانم 
مريم گنجوي به نش��اني خ كاوه سه راه ملك ش��هر روبروي داروخانه احمدپور نبش 
ك به��ار 96 دفتر وكالت، متهم:  آقاي بهروز مهرآقا مجهول المكان، اتهام: ايراد صدمه 
بدني غيرعمدي، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعام و بشرح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي بهروز مهرآقا مجه��ول المكان داير ب��ر بي احتياطي و عدم 
رعايت مقررات رانندگي با وس��يله نقليه موتوري به شماره 13-568 س 99 منجر به 
ايراد صدمه بدني غيرعمدي نسبت به آقاي ابراهيم گندمكار فرزند حسن متولد 1335 
دادگاه نظر به ش��كايت شاكي و گزارش مأمورين و نظريه افسر كاردان فني تصادفات 
و نظريه پزش��كي قانوني و مصون ازتعرض ماندن كيفرخواس��ت دادسراي اصفهان و 
س��اير قرائن و امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانس��ته مس��تند به ماده 717 از 
قانون مجازات اس��امي و رعايت ماده 3 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 

حك��م به محكوميت وي ب��ه پرداخت مبلغ يكصد هزار توم��ان جزاي نقدي در حق 
صندوق دولت و براي آس��يب نسج نرم س��اق چپ به پرداخت نيم درصد ديه كامل 
ص��ادر و اع��ام مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز از تاريخ اباغ قابل 

واخواهي در اين شعبه است.
م الف/ 1995         محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/367 شماره: 664/90 بموجب رأي شماره 912 تاريخ 89/12/18 حوزه 32 شوراي 
حل اختاف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه احمدرضا مختاري 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و يكصد و هش��تاد و چهار هزار ريال بابت هزينه نش��ر آگهي و خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ 89/10/30 تا تاريخ وصول در حق محكوم له مهدي كريمي سهلواني نشاني 
مح��ل اقامت: خ س��روش، بعد از آل خجند، جن��ب پل عابر پي��اده، آلومينيوم آرين. 
به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظرف 
ده روز مف��اد آن��را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام 
تعه��د ومفاد رأی بدهد در غي��ر اينصورت پرونده جهت اق��دام قانونی برای اجرای 

احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/368 شماره: 663/89 بموجب رأي شماره 913 تاريخ 89/12/18 حوزه 32 شوراي 
حل اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه رضا كش��اورز 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ يكصد و هش��تاد و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و هزينه نش��ر آگهي 
و خس��ارت تأخي��ر و تأديه از تاريخ 85/9/1 لغايت زم��ان وصول در حق محكوم له 
آقاي مهدي كريمي نش��اني محل اقامت: خ سروش، بعد از آل خجند، جنب پل عابر 
پياده، مغازه آلومينيوم آرين. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف است: پس از اباغ اين 
اخط��ار اجرايی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت 
محك��وم به و ي��ا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غي��ر اينصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/369 ش��ماره: 89-1883 ش/ 45 ب��ه موجب رأي ش��ماره 2045 تاريخ 89/12/12 
حوزه چهل و پنج ش��وراي حل اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت 
محك��وم عليه كيوان قرباني نام پدر: اكبر، مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ پنج ميليون و شش��صد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت چهل و هشت 
هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين پرداخت خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
سر رسيد چك ها 145990-1/600/000-87/8/5 و 87/6/27-1/250/000-145997 
و 145991-2/750/000-78/6/16 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بان��ك مركزي در حق محكوم له مهدي كريمي س��هلواني نام پدر: نعمت اله نش��اني 
محل اقامت: اصفهان- خ س��روش- بعد از آل خجند- پل هوايي عابر پياده. ماده 34 
قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه اباغ ش��د محكوم عليه مكلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د 
و در صورت��ي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائي��ه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعام 
نمايد. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
ق��ادر ب��ه اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش 

ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/370 ش��ماره: 462/88 بموجب رأي شماره 688 تاريخ 88/8/23 حوزه 38 شوراي 
حل اختاف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي رضا ناصرپور 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد 86/10/7 و 86/11/7 چك لغايت 
زمان اجراي حكم. مش��خصات محكوم له: آقاي جعفر اعتصامي نش��اني محل اقامت: 
اصفهان- خيابان محتشم كاشاني كوچه مستأجران بن بست مغامي. به استناد ماده 19 
آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محك��وم عليه مكلف اس��ت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظ��رف ده روز مفاد آنرا 
بموق��ع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی 
بده��د در غي��ر اينصورت پرونده جهت اق��دام قانونی برای اجرای اح��كام دادگاه يا 

دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 2234                                     شوراي حل اختاف شماره 38 اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/371 شماره: 407/88 به موجب رأي شماره 539 تاريخ 88/6/31 حوزه 38 شوراي 
حل اختاف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي رضا ناصرپور 
نام پدر: حميد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 3/400/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد چك 86/10/30 
لغاي��ت اجراي حكم در حق محكوم له آقاي منصور ش��ريف اصفهاني نام پدر: رضا 
نشاني محل اقامت: اصفهان، خ مير، روبروي بانك مسكن، فروشگاه مبلمان و تشك. 
به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظرف 
ده روز مف��اد آن��را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام 
تعه��د ومفاد رأی بدهد در غي��ر اينصورت پرونده جهت اق��دام قانونی برای اجرای 

احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 2235                                     شوراي حل اختاف شماره 38 اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/372 در خص��وص پرون��ده كاس��ه 1930/89 ش/ 9 خواهان حس��ين ضرغاميان 
دادخواس��تي مبني بر الزام خوانده به انتقال س��ند رس��مي خودرو پژو روآ به ش��ماره 
انتظام��ي 182 ق 11- اي��ران 13 مق��وم به 4/500/000 تومان ب��ه طرفيت 1- صفورا 
بابايي دستجردي 2- شركت ليزينگ ايرانيان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز ش��نبه مورخ 90/3/28 س��اعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده رديف اول حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتم��ع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی اباغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف/ 2073      دفتر شعبه نهم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختاف اصفهان

 
حصر وراثت

2/373 آقاي عليرضا غام الدين داراي شناسنامه شماره 13908 به شرح دادخواست به 
كاسه 90-683 ح/ 10 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان خسرو غام الدين بشناسنامه 67 در تاريخ 89/11/13 اقامتگاه 
دائم��ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه 
پس��ر و 4 دختر و پدر و عيال به نام ذيل: 1- محمدرضا غام الدين ش ش 710 پس��ر 
متوفي، 2- عليرضا غام الدين ش ش 13908 پس��ر متوفي، 3- احمدرضا غام الدين 
ش ش 1270825933 پس��ر متوفي، 4- فاطمه غام الدين ش ش 1567 دختر متوفي، 

5- خديجه غام الدين ش ش 5 دختر متوفي، 6- زيبا غام الدين ش ش 60472 دختر 
متوفي، 7- زهره غام الدين ش ش 1270450468 دختر متوفي، 8- حسين غام الدين 
ش ش 12172 پ��در متوف��ي، 9- فضه رنجبر ش ش 62 عيال متوفي و الغير. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آ گهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 2014                           شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/374 در خص��وص پرون��ده كاس��ه 90-166 ش/ 22 خواهان ج��واد جان نثاري 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت رضا نجاري دهقي تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/3/29 س��اعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی اباغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف/ 2077       دفتر شعبه 22 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختاف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/375 در خص��وص پرونده كاس��ه 90-251 ش/ 9 خواهان س��عيد هاش��مي نبي 
دادخواس��تي مبني بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��مي و انتقال 
سند رسمي يك دستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامي 19744- اصفهان13 مقوم به 
300/000 ريال به طرفيت 1- اصغر روشن ضمير 2- حسن رضا زاده تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/3/29 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی اباغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ

می شود. 
م الف/ 2087      دفتر شعبه نهم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختاف اصفهان

 
تأسيس

2/376 شماره: 906 آگهي تأسيس شركت مرواريد دانه سپاهان )با مسئوليت محدود( 
بشماره ثبت 89 و شناسه ملي 1098017676 خاصه شركتنامه و اساسنامه و تقاضانامه 
ش��ركت مرواريد دانه سپاهان با مسئوليت محدود كه در تاريخ 1390/02/5 به شماره 
ثبت 89 و شناسه ملي 1098017676 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 90/2/5 
از نظ��ر امض��ا ذيل ثبت تكميل گردي��ده براي اطاع عموم آگه��ي مي گردد: موضوع 
ش��ركت: انجام كليه فعاليت ه��اي بازرگاني و توليدي و توزيع��ي و خدماتي از قبيل 
صادرات و واردات،  خريد و فروش و توليد تهيه و توزيع و بسته بندي كليه كاالهاي 
مج��از بازرگاني، فرآوري فرآورده هاي خام دام��ي و طيور و كليه كاالهاي مجازكه به 
نحوي با صنعت دام و طيور ارتباط دارد، اخذ وام و تسهيات از بانك هاي خصوصي 
و دولتي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال 
از گمركات كش��ور، شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، مشاركت و 
س��رمايه گذاري در ش��ركت هاي دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي شعب و نمايندگي 
از ش��ركت هاي دولت��ي و خصوصي،  انجام امور خدماتي از قبيل مش��اوره و خدمات 
تحقيق در كليه زمينه هاي كش��اورزي و دامپروري و ه��ر گونه اموري كه به نحوي با 
موضوع ش��ركت مرتبط مي باش��د. مركز اصلي شركت: زواره خيابان امام خميني )ره( 
روبروي اداره ثبت اس��ناد و اماك زواره كدپس��تي 8441955991، س��رمايه شركت: 
يك ميليون ريال نقدي اس��ت كه تمامًا پرداخت و در اختيار مدير عامل ش��ركت قرار 
گرفته اس��ت. مديران شركت : آقاي جال گلخني زواره بشماره ملي 1189347679 و 
كدپستي 8441838166 بسمت رئيس هيأت مديره و آقاي علي گلخني زواره بشماره 
ملي 1189583933 و كدپس��تي 8441837671 بسمت مديرعامل شركت براي مدت 
نامحدود انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضا رئيس 

هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است.
م الف/ 58                               عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك زواره

 
فقدان سند مالكيت

2/377 شماره: 1548 ورثه تقي طاحونه به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده، مدعي گرديده كه سند ششدانگ قطعه ملك پاك 
4945 واقع در اردس��تان يك اصلي دهس��تان گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان كه در 
صفح��ه 48 دفتر 87 ام��اك ذيل ثبت 5043 به نام تقي طاحون��ه صادر گرديده و بر 
اثر جابجايي مفقود گرديده و معامات متعددي انجام نش��ده چون درخواست صدور 
سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصاحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و 
عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در 

صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 56                              فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك اردستان

  
تحديد حدود اختصاصي

2/380 ش��ماره: 692 چون تحديد حدود اختصاصي ششدانگ قطعه زمين بائره واقع 
در كوي س��ركمر به شماره 3254 فرعي از پاك يك اصلي بخش 12 كاشان كه طبق 
پرونده ثبتي به نام آقاي ناصر آقا س��اغري فرزند اس��داله و غيره در جريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 
قان��ون ثبت برطبق تقاضاي نامب��رده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 90/3/11 در 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز 
تعطيل��ي عمليات تحديد ح��دود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين 
آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
صورتمجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصاح قضايي گواهي 

تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: 1390/2/20

نوروز- كفيل ثبت اسناد و اماك جوشقان
 

تحديد حدود اختصاصي
2/381 ش��ماره: 691 چون تحديد حدود اختصاصي شش��دانگ قطعه زمين محصور 
ك��ه قبًا ش��ارع متروكه بوده ب��ه ش��ماره 3931 فرعي واقع در جوش��قان پاك يك 
اصلي بخش دوازده كاش��ان كه طبق پرونده ثبتي به نام ش��هرداري جوش��قان و كامو 
در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور 
قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامب��رده تحديد حدود ملك مرقوم 
در تاريخ 90/3/11 در س��اعت 11 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در 
ص��ورت مصادف ب��ا روز تعطيلي عمليات تحديد حدود ب��ه روز بعد موكول خواهد 
ش��د. لذا به موجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش��ود كه در روز 
و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماك طبق 
م��اده 20 قان��ون ثبت از تاريخ صورتمجل��س تحديدي تا س��ي روز پذيرفته خواهد 
ش��د. لذا طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين تكلي��ف پرونده هاي معترضي ثبت 
معت��رض ظ��رف يك م��اه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اي��ن اداره بايس��تي با تقديم 
 دادخواست به مرجع ذيصاح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره

تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: 1390/2/20

نوروز- كفيل ثبت اسناد و اماك جوشقان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 10 MAY 2011

جوان و خانواده
جهان نما

جهان نما

اسم علمی: اسکینداپسوس
ARACEA خانواده: آراسه

مش��خصات گياه: پوتوس گياهی است بسيار پررشد، در شرايط مناسب 
از در و ديوار اتاق باال می رود و خود را به سقف می رساند. برگ هايش 
س��بز و قلبی شكلند و ش��باهت زيادی به فيلودندرون دارد. در بعضی از 
پوتوس ها تعدادی از برگ ها كرم رنگند و يا لكه های سفيد و كرم روی 

پهنك برگ وجود دارد كه به زيبايی اين افزوده است.
مراقبت های الزم: نگهداری پوتوس آس��ان اس��ت و حساس��يت زيادی 
ندارد. به همين دليل گياه مناس��بی اس��ت برای مبتدی ها و كس��انی كه 

پرورش گياهان آپارتمانی را تازه شروع كرده اند.
گرما:پوتوس گرما را دوس��ت دارد. متوس��ط درجه حرارت مناسب در 

زمستان 16 و در تابستان 20 تا 24 درجه سانتی گراد است.
عوارض ناش��ی از گرما: گل در هوای گرم س��اقه های اين گل خميده و 
خشك می شوند. با انتقال گياه به محل خنك و آبياری به موقع می توانيد 

آن را نجات دهيد.
آبياری:پوتوس هر چند نس��بت به آب زياد حساس��يتی ن��دارد، اما بهتر 
 است در فاصله دو آبياری خاك را خشك نگه داريد. در تابستان هر هفته 
دو بار و در زمس��تان هر هفته يك بار آن را آبياری كنيد. در صورتی كه 
آب زياد به آن بدهيد يا موقعی كه گلدان زهكش نداش��ته باش��د، حاشيه 

برگ ها سياه و در پهنك برگ، نقاط قهوه ای ظاهر می شود. 
به هم خوردن فواصل آبياری و يا رطوبت دائمی خاك موجب زرد شدن 
تعدادی از برگ ها می گردد. خش��كی بيش از اندازه نيز همين عارضه را 

به وجود می آورد.
خاک: خاك باغچه، ماس��ه و خاك برگ را به نس��بت مس��اوی مخلوط 

نماييد.
تغذي��ه: گياه را از اوايل بهار تا اواس��ط پاييز ب��ا كودهای كمكی تقويت 
كنيد. اين كودها را به نس��بت س��ه گ��رم در يك ليت��ر آب حل نموده و 
ه��ر هفته ي��ك بار مصرف نماييد. در صورتی ك��ه پوتوس با كمبود مواد 
 غذايی روبه رو باش��د، رش��د آن متوقف گشته و فاصله بين برگ ها زياد 

می شود.
 ازدي��اد: پوت��وس ب��ه روش قلم��ه س��اقه ازدياد م��ی ياب��د. قطعاتی از 
قس��مت های ضخيم س��اقه را به طول ده سانتی متر جدا نموده و در آب 
قرار دهيد، وقتی قلمه ها ريشه زدند آنها را به گلدان منتقل كنيد. هر چند 
بهار مناس��ب ترين زمان برای ازدياد پوتوس است، اما در داخل آپارتمان 
 ه��ر زمان��ی می ت��وان آن را تكثير نم��ود. )بهترين درجه ح��رارت برای 

ريشه زايی قلمه ها 21 درجه سانتی گراد است.(

رولت گوشت
مواد الزم براي تهيه رولت:

نيم كيلوگرم گوشت چرخ كرده مخلوط )گوساله و گوسفند(
يك عدد پياز متوسط

دو حبه سير
چهار تا پنج دانه فلفل سياه درسته

يك قاشق چاي خوري نمك
پودرسوخاري به مقدار الزم

يك قاشق غذاخوري رب گوجه فرنگي
مواد مورد نياز براي داخل رولت:

روش يك:
دو عدد تخم  مرغ

سه قاشق سوپ خوري جعفري يا گشنيز خردشده
نمك و فلفل به ميزان الزم

روش 2:
سه قاشق سوپ خوري زرشك

دو قاشق سوپ خوري گردوي خردشده
 طرز تهيه:

ابتدا پياز را پوست كنده و پس از شستشو خرد كنيد. سپس سيرها را نيز 
پوس��ت گرفته و رنده كنيد. گوش��ت چرخ كرده را به چند قسمت تقسيم 
كرده و هر يك از قس��مت ها را همراه كمي پياز و س��ير داخل دس��تگاه 
خردكن يا غذاس��از بريزيد. اين كار را آن قدر تكرار كنيد كه گوشت هاي 
تقسيم شده با سير و پياز چرخ شود. در پايان كل گوشت را دوباره داخل 

دستگاه بريزيد و خوب با هم مخلوط كنيد.
حاال در كف يك س��يني مقداري آرد سوخاري بپاشيد و نيمي از گوشت 
را برداش��ته و پس از صاف كردن در كف دس��ت، روي س��يني آغشته به 
پودر س��وخاري پهن كنيد تا به صورت گرد باز شود. توجه داشته باشيد 
لبه هاي گوش��ت نبايد ضخيم باش��د و تا جايي كه ام��كان دارد، به طور 
يكنواخت با فش��ار آوردن روي گوشت، لبه  هاي آن را نازك كنيد، سپس 
يكي از مخلوط هاي داخل رولت را آماده كنيد و س��طح گوش��ت را با آن 
بپوشانيد.اگر مي خواهيد از مخلوط تخم  مرغ دار براي داخل رولت استفاده 
كنيد، ابتدا بايد تخم  مرغ ها را آب پز كرده و پس از پوست كندن به صورت 
حلقه حلقه، خرد كنيد. حاال جعفري يا گش��نيز خرد شده را روي گوشت 
بريزيد و س��پس تخم مرغ ها را روي س��بزي بچينيد و با پاشيدن نمك و 
فلف��ل، آن را مزه  دار كنيد. در پايان، لبه هاي گوش��ت را از روبه رو به هم 
بچس��بانيد. براي اين منظور از دو انگشت شست و سبابه استفاده كنيد و 
لبه ها را روي هم طوري فش��ار دهيد تا خوب به هم بچسبند. حاال نوبت 
س��رخ كردن رولت اس��ت. داخل تابه  اي گود، مق��داري روغن بريزيد و 
روي شعله اجاق گاز قرار دهيد تا داغ شود. سپس رولت پيچيده شده را 
داخل روغن بگذاريد. پس از اين كه يك طرف آن كمي س��رخ ش��د، آن 
را برگردانيد تا طرف ديگر نيز س��رخ شود. همان طور كه پيش از اين نيز 
ذكر ش��د، ش��ما مي توانيد داخل رولت را با مخلوط ديگري هم پر كنيد. 
بنابراين رولت را به جاي مخلوط تخم مرغي با زرش��ك و گردو بپيچيد. 
براي اين منظور، پس از پهن كردن گوش��ت روي س��يني آغشته به پودر 
سوخاري، زرشك را شسته و با گردوي خردشده مخلوط كنيد. سپس آن 
را روي گوش��ت بريزيد. حاال دو طرف گوشت را مانند روش قبل روي 
هم چسبانده و آن را سرخ كنيد. پس از سرخ شدن رولت ها، آنها را داخل 
تابه اي بزرگ كنار هم قرار دهيد. تابه كوچك ديگري نيز آماده كنيد و در 
آن كمي روغن بريزيد. سپس يك قاشق سوپ خوري رب گوجه فرنگي و 
مقداري آب نيز به آن اضافه كنيد. حاال س��س حاصله را روي رولت هاي 
چيده ش��ده در تابه  ب��زرگ بريزيد و در ظ��رف را بگذاريد و مدت يك 

ساعت روي شعله اجاق گاز قرار دهيد تا رولت ها بپزد.

جهان نما

جهان نما

دو قدم مانده به مرد شدن  

عفونت  مزمن گوش 
موجب چاقی در كودكان می شود

آلودگی هوا بر زایمان زودرس مؤثر است

جهان نما

جهان نما

روح يك پسر بسيار بزرگ است. يك 
پس��ر در حدود اواسط دوره نوجوانی 
دوس��ت دارد جهشی به س��وی آينده 
داش��ته باش��د، ام��ا بايد جاي��ی برای 
پريدن داش��ته باشد و دست هايی قوی 
برای حمايت از او در كنارش باش��د. 
به همي��ن دليل بايد رواب��ط اجتماعی 
مناسب ايجاد شود تا به او كمك كند. 
اگ��ر ما والدين گروه��ی را در اطراف 
خود داش��ته باش��يم، می توانيم مطمئن 
شويم كه ديگر بزرگساالن )به صورت 
ف��ردی ي��ا در گروه هاي��ی منس��جم( 
می توانند به نوجوان��ان ما كمك كنند 
تا حس ارزشمند بودن و تعلق داشتن 
را ب��ه دس��ت آورن��د. ب��دون اجتماع 
مناس��ب )شبكه بزرگس��االن متعهدی 
كه به صورت آگاهانه مراقب بچه های 
همديگر هس��تند(، نوجوانی به عنوان 
مرحله ای از زندگی با شكست مواجه 
می ش��ود. ورود به مرحله بزرگس��الی 
تاش زيادی در بر دارد. نوجوانان نياز 
دارند با همس��االن خود ارتباط داشته 
باش��ند. اكث��ر والدين به غل��ط تصور 
می كنن��د كه پس��ران نوج��وان نياز به 
دوست صميمی برای ابراز احساسات 
و عواط��ف خ��ود ندارن��د و دختران 
عاطفی ت��ر هس��تند. بنابراي��ن والدين 
توجه داشته باش��ند بايد احساسات و 
عواطف را در بچه ها برچس��ب بزنند، 
يعنی نوجوان بداند احس��اس خش��م، 
اندوه، ش��ادی و نااميدی احساس��اتی 
طبيعی هستند و او بايد اين احساسات 
را تجرب��ه كند. در بس��ياری از مواقع 
والدين تصور می كنند نبايد احساسات 
منفی نوجوان را تأييد كرد، در صورتی 
كه اين كار به س��امت روانی نوجوان 
لطمه می زند. بايد ياد بگيريم احساسات 
منفی نوج��وان را درك كني��م و به او 
 اجازه دهيم احساس��ات خود را بروز 

دهد. 
نوجوان نبايد به خاطر احس��اس بدی 
ك��ه دارد مورد س��رزنش واقع ش��ود، 
بلك��ه بايد س��عی كرد ب��ا آرامش مهر 
تأييد بر احس��اس او زد و سپس به او 
در غلب��ه بر احساس��ش كمك كرد. از 
اين لحاظ هي��چ تفاوتی بين دو جنس 
وجود ندارد و پسران همان قدر نياز به 
 ابراز و درك احساسات خود دارند كه 

دختران. 
بسياری تصور می كنند كه از آن جا كه 
تمايل به داشتن قدرت بيشتر در پسران 
ديده می شود، پس نياز به احساس در 
آنها كمتر اس��ت، در حالی كه احساس 
به قدرت ربطی ندارد و ديده ش��ده كه 
آدم های قدرتمند، احساسات قوی تری 
داش��ته اند. به والدين توصيه می ش��ود 
از واكنش های كليش��ه ای مثل عبارت: 
مرد که گريه نمی کند، در مورد پسر 
نوجوان خود بپرهيزند. با احساس��ات 
 او همدل��ی كنن��د و ب��ه آنه��ا احترام 

بگذارند. 
الگوی مناس��بی برای فرزن��دان خود 
باش��ند و او را تشويق كنند تا دوستان 
صميم��ی برای خ��ود پيدا كن��د. اين 
عب��ارت كه مردها گري��ه نمی كنند، به 
غل��ط در فرهنگ ما و بس��ياری ديگر 
از فرهنگ ها رايج شده و بايد تصحيح 
ش��ود، زي��را همه انس��ان ها ب��ه بروز 
احساس��ات و درك احساساتش��ان از 

جانب ديگران نياز دارند. 
والدين توجه داش��ته باش��ند كه وقتی 
مان��ع ابراز احساس��ات پس��ر نوجوان 
خود می شوند، دو اتفاق ممكن است 
بيفتد؛ ي��ا او بايد احساس��ات خود را 
ان��كار كند كه در آن ص��ورت ممكن 
اس��ت دچ��ار اخت��االت ش��خصيتی 
ش��ود و يا اين كه برای ب��روز آنها به 
ش��يوه های ديگری متوسل شود كه از 
نظر فرهنگی برای جنس او پسنديده تر 
اس��ت، مثل پرخاش��گری. درست به 
همين دليل اس��ت كه پرخاشگری در 
نوجوانان پسر بسيار بيشتر از نوجوانان 

دختر است. 
ممكن اس��ت به جای پرخاش��گری با 
درونی كردن احساسات، به افسردگی 
و اضطراب مبتا شود. چنين نوجوانی 
من��زوی می ش��ود و از خانواده دوری 
می كن��د بدون اين كه از نظر خانواده، 
اين رفتارهای او علت خاصی داش��ته 
بهتر اس��ت والدين  بنابراي��ن  باش��د. 
هوشيارانه نسبت به رفتارهای مختلف 
نوجوان اقدام كنند و هرگز احساسات 
و هيجانات مثب��ت و منفی او را انكار 
نكنن��د، بلكه بس��تری فراه��م كنند تا 
نوجوان بتواند احساسات خود را ابراز 

كند.

پزش��كان اطفال در يك مطالعه جديد 
دريافته ان��د كه عفون��ت  مزمن گوش 
می تواند موج��ب چاقی و اضافه وزن 

بيشتر در كودكان شود. 
ب��ه گزارش ايس��نا، متخصصان كره ای 
در آزمايش��ات جديد خود دريافته اند 
كودكان��ی ك��ه به عفونت ه��ای گوش 
مبتا می شوند، نسبت به ساير همساالن 

خود چاق تر هستند. 
متخصصان دانش��گاه كيون��گ هو در 
س��ئول با مطالعه روی 84 كودك س��ه 
تا هفت س��اله همچنين دريافته اند كه 
كودكان مبت��ا به عفونت گوش خيلی 
كمتر از همس��االن س��الم خ��ود فعال 
هستند. همچنين عفونت گوش به طور 
معمول توس��ط باكتری ايجاد می شود 
 اما ويروس ها ني��ز می توانند عامل آن 

باشند. 
اين وضعي��ت هنگامی رخ می دهد كه 
مايع پش��ت پ��رده گوش تجم��ع پيدا 
می كند و س��پس عفونی می ش��ود. به 
طور طبيعی هر مايعی كه در اين ناحيه 
جمع شود، توسط شيپور استاش )لوله 
يا مجرايی كه گ��وش ميانی را با حلق 

ارتباط می دهد( تخليه می شود. 
اما اگر ش��يپور اس��تاش دچار انسداد 
ش��ود كه در سرماخوردگی، سينوزيت 
و حتی آلرژی به طور شايع اين اتفاق 

می افت��د، اين مايع در گوش ميانی گير 
می افتد و تخليه نمی شود. ميكروب ها 
محيط های تاري��ك و گرم و مرطوب 
را دوست دارند، بنابراين گوش ميانی 
كه از مايع پر ش��ده است، محل خوبی 
ب��رای رش��د و تغذيه آنها به حس��اب 
می آي��د. همان طور ك��ه عفونت بدتر 
می ش��ود، الته��اب در پش��ت و پرده 
گوش بيشتر شده و ايجاد درد می كند. 
تب در صورتی ديده می ش��ود كه بدن 
 كودك س��عی كند عليه عفونت مبارزه 

كند. 
در چنين ش��رايطی ك��ه التهاب گوش 
ميان��ی با تجم��ع ماي��ع، درد، قرمزی 
پ��رده گ��وش و بعض��ی اوق��ات تب 
بروز می كند، در پزش��كی عفونت حاد 
 گوش ناميده می ش��ود. عفونت گوش 
درمان نش��ده يا حاد می تواند منجر به 

پارگی پرده گوش كودك شود. 
البت��ه پارگی پرده گ��وش اغلب اتفاق 
نمی افتد و در صورت��ی كه بروز كند، 
خ��ود به خ��ود و ب��ه س��رعت ترميم 
می ش��ود. اما به اين نكته توجه داشته 
باش��يد در صورت��ی ك��ه اين مس��أله 
ب��رای فرزندت��ان رخ داد او را جهت 
پيگي��ری و اطمين��ان از ترميم پارگی 
 پ��رده گ��وش دوب��اره ن��زد پزش��ك 

ببريد.

ي��ك مطالع��ه جدي��د نش��ان می دهد 
احتم��ال زايم��ان زودرس در مادران 
مناط��ق  نزديك��ی  در  ك��ه  ب��ارداری 
بيش��تر  زندگ��ی می كنند،   پرترافي��ك 

است. 
در اين مطالعه آمده  اس��ت كه فرزندان 
زنان بارداری ك��ه در فاصله  نزديك تر 
از 400 مت��ر ب��ه جاده ه��ای اصلی و 
بزرگراه ه��ا زندگ��ی می كنن��د، زودتر 

متولد می شوند. 

اي��ن مطالع��ه ك��ه توس��ط گروهی از 
كارشناسان دانشگاه كوئينزلند صورت 
گرفته  اس��ت عامل اصلی اين مش��كل 

آلودگی هوا باشد. 
پروفس����ور آدري���ان برن��ت يك��ی 
تهي����ه   در  ك��ه  متخصص��ان��ی  از 
 اي��ن گ��زارش مش����اركت داش��ته 
می گوي��د: نتيج��ه اين تحقيق مش��ابه 
يافته های چهار مطالعه  ديگر در كانادا، 
اياالت متحده، تايوان و هلند است كه 
نش��ان می دهد ع��وارض آلودگی هوا 
با ع��وارض اس��تعمال طوالنی مدت 

دخانيات شبيه است.«
نتايج اي��ن مطالع��ه از آن جهت برای 
س��امت عموم��ی اهمي��ت دارد ك��ه 
احتم��ال مرگ ي��ا معلولي��ت در بين 
و  اس��ت  بيش��تر  زودرس  ن��وزادان 
اغلب اي��ن ن��وزادان پ��س از زايمان 
 بيش��تر در بيم���ارس��ت�ان نگه��داری 

می شوند.

گلخند

پیشبند

خيل��ی از پدر و مادرها در مورد ازدواج كردن و 
به قول خودش��ان عاقبت به خيری تمايل دارند 
كسی را برای دختر يا پسرشان انتخاب كنند كه 
بهترين باشد و چه كسی بهتر از بچه های خواهر 
و برادرش��ان كه هم ديده و شناخته شده هستند 
و هم حيف اس��ت چنين كس��ی با اين ش��رايط 
اخاقی خ��وب و امكانات تحصيلی و ش��غلی 
مناسب را از دست بدهند! آنها پيشنهاد مي دهند 
و در ظاهر، شما را آزاد مي گذارند كه پاسخ مثبت 
يا منفی بدهيد، اما اگر جرأت داريد، بگوييد نه! 
بدری الس��ادات بهرامی، مشاور خانواده در اين 
ب��اره مي گويد: قبل از هر ازدواجی الزم اس��ت 
دو ط��رف يكديگر را مورد ارزيابی قرار دهند و 
بررس��ی كنند كه آيا با هم تناسب دارند يا خير. 
اين م��ورد در ازدواج های فاميلی نبايد فراموش 
ش��ود. بس��ياری از م��ردم گم��ان مي كنند چون 
خانواده دختر و پس��ر يكديگر را مي شناس��ند، 
پس نسبت به بررسی و ارزيابی اين تناسب های 

مهم نيازی احساس نمی كنند.
اتفاق��ًا اكث��ر مش��كات ه��م از اين ط��رز فكر 
ناش��ی مي ش��ود كه دو خان��واده بی گ��دار به 
آب مي زنن��د. در اين جا به دلي��ل وجود چنين 
تناس��ب هايی كه ب��ا فاميل خود داري��م، گمان 
مي كنيم تناس��ب ش��خصيتی و عاطف��ی هم بين 
فرزندان ما برقرار است. اين باور غلط مي تواند 
زمينه س��از بی انگيزگي و بی رغبت شدن دختر و 
پس��ر جوان يا خانواده های آنها شود و آنها را از 
ارزيابی و بررس��ی اين كه آيا در تناسب اخاقی 
 و ش��خصيتی با هم هماهنگ هس��تند منصرف 
كند. بنابراين توصيه مي شود همه دختر و پسرها 
قبل از حركت به سمت عواطف و دلباخته شدن 
در م��ورد اين تناس��ب ها و اين كه آيا مناس��ب 
ه��م هس��تند يا نه، بررس��ی كنن��د و خانواده ها 
اج��ازه دهند آزادانه تصميم بگيرن��د. از مزايای 
ازدواج فاميل��ی مي توان به تناس��ب های بيش��تر 
اش��اره كرد. تناس��ب خانوادگی و سبك تربيتی 
ك��ه افراد با آن رش��د كرده اند، يكی از مهم ترين 
موارد اس��ت. تناس��ب ديگ��ری كه حتم��ًا بايد 
وجود داشته باشد، تناسب فرهنگی است، يعنی 
فرهنگ كه عبارت اس��ت از بايدها و نبايدها و 
ارزش ها و ضدارزش های ما بايد با همس��رمان 
در تناسب باش��د. بايدها و نبايدهای يك دختر 
اهل آذربايجان با دختر يا پس��ری كه در ش��مال 
 كش��ور يا جنوب بزرگ ش��ده اس��ت، يكسان 

نيست. 
فاصل��ه ای در اين ميان هس��ت ك��ه به تناقض 
مي انجامد. اين اخت��اف فرهنگی نقطه آغازين 

دعواه��ا و اختافات آنهاس��ت. مس��أله ديگر، 
تناسب اعتقادی اس��ت. از آن جا كه اعتقادات، 
جنس محكمی دارند و هر فردی با هر اعتقادی 
چه ش��يعه و س��نی، چه بوداي��ی و حتی الييك 
حاضر اس��ت پای عقايد خود بايس��تد، نداشتن 
تناسب اعتقادی واقعًا مسأله ساز است. هر كدام 
از م��ا برای خ��ود اعتقاداتی داريم ك��ه فقط به 
خودم��ان ربط دارد، اما وقتی قرار ش��د در كنار 
هم و ب��ه عنوان زوج زندگی كني��م، نمی توانيد 
بگوييد موسی به دين خود، عيسی به دين خود. 
در ازدواج فاميل��ی جنس اعتق��ادات خانواده از 
يك نوع است و همين مسأله يعنی نداشتن يك 
دس��ته از درگيری ها و مش��كات. پس تناسب 

اعتقادی هم منتفی مي شود.
معايب ازدواج فاميلی 

غامحس��ين قائ��دی، روانپزش��ك و اس��تاديار 
دانش��گاه علوم پزشكی ش��اهد هم در اين باره 
مي گوي��د: مس��أله مهمی ك��ه در ازدواج فاميلی 
مطرح اس��ت، اين است كه معموالً اختاف های 
خانوادگ��ی و فاميلی به زندگی زوجين كش��يده 
مي ش��ود و ب��ر روابط آنه��ا تأثير مي گ��ذارد و 
زندگی زناش��ويی آنه��ا را تحت الش��عاع قرار 
مي دهد. از اين گذش��ته در ازدواج های فاميلی، 
نقش حمايتی خانواده ه��ا در زمان اختاف زن 
 و ش��وهر با همديگر بيشتر است و ممكن است 
مش��كل س��از ش��ود. البته نمی توان قانون كلی 

صادر كرد و گف��ت چنين حمايت هايی همواره 
اختاف ها را بيش��تر مي كند. اين موضوع رابطه 
مس��تقيم ب��ا بلوغ فك��ری- عاطف��ی زوجين و 
خان��واده آنه��ا دارد. ممكن اس��ت بس��ياری از 
زوجين مش��كات و مس��ائل خودش��ان را در 
چارچوب خانه ش��ان ح��ل و فص��ل كنند. اما 
بايد اين نكته را در نظر گرفت كه برای مس��ائل 
عاطفی و احساس��ی خيلی نمی توان چارچوب 
گذاش��ت و امكان دارد اختاف های خانوادگی 
يا اختاف زن و ش��وهر بر يكديگر اثر بگذارد. 
بنابراين توصيه مي ش��ود، حتی المقدور افراد به 
دليل مشكات ژنتيكی و روانی به سمت ازدواج 
فاميل��ی نروند. اگر ه��م ازدواج فاميلی صورت 
گرفت، مش��اوره ژنتيك و مشاوره روان شناسی 
بسيار ضروری است و بايد سامت روان زن و 
مرد سنجيده شود و زمانی كه سامت آنها تأييد 
شد، به شباهت هايي كه قبًا ذكر شد، توجه شود 
تا ازدواج موفقی پيش رو داش��ته باشند. از همه 
اينها گذش��ته، همه كارشناسان اين مسأله علمی 
را قبول دارند كه احتمال بروز مشكات ژنتيكی 
در ازدواج های غيرخويش��اوندی 2 تا 3 درصد 
اس��ت، در حالی كه اين رقم ب��رای ازدواج های 
خويش��اوندی به 4 تا 5 درصد مي رسد. هر چند 
ش��ايد به نظر اين تفاوت ي��ك درصدی اندك 
باش��د، اما با احتس��اب آمار مواليد ساليانه عدد 

قابل توجهی مي شود.  

خوب و بد ازدواج فامیلی  
نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نوزاد در بدو تولد اين آمادگی را دارد كه 
با هر كسی ارتباط برقرار كند، مشروط بر 
اين كه چنين شخصی كامًا رفتارهای او 
را شناخته و نيازهای او را برآورده كند. 

به طور كلی، خوب است كه بزرگ ترها 
به بهترين روشی كه برای كودك خوشايند 
است مانند آرام و با لحن كودكانه صحبت 
كردن، حركت دادن دس��ت ه��ا و... با او 

ارتباط برقرار كنند. 
باالخره پس از ماه ها انتظار، نوزاد متولد 
شده و چشم مادر پس از زايمان به ديدن 
فرزند دلبندش روش��ن می شود. دربيشتر 
موارد اين لحظه ديدار بسيار كوتاه است و 
نوزاد را به سرعت به اتاق نوزادان منتقل 

می كنند. 
ن��وزاد با گريه های مداوم نارضايتی خود 
را از اين جدايی نشان می دهد. مادر خسته 

از دردهای زايمان نيز مايل اس��ت كه نتيجه 9 ماه 
بارداری خود را از نزديك ببيند ،لمس كند، ببوسد 
و در آغ��وش بگيرد و خس��تگی زايمان را از تن 
 بيرون كند، ولی به خواس��ته مادر و نوزاد توجهی 
نمی شود و اين دو را كه ماه ها با هم بوده اند و برای 
 اين لحظه ديدار روزش��ماری كرده اند از هم جدا 

می كنند! 
هر چند كه مطالعات نشان داده كه نخستين رابطه 
مادر و نوزاد بس��يار مهم و اساس��ی است و نقش 
عمده ای در ش��كل گيری رابطه م��ادر و كودك 
دارد، ام��ا در كل از همان نخس��تين لحظات اوليه 
بع��د از تولد، ميان مادر و نوزاد برای مدتی فاصله 

ايجاد می گردد. 
ش��ايد در ظاهر تصور شود كه نوزاد از ايجاد اين 
فاصل��ه و يا هر نوع رفتار اطرافيان ناآگاه اس��ت، 
ام��ا توجه به اين مس��أله الزم و ضروری اس��ت 
كه نوزادان عروس��ك نيس��تند ك��ه از درك رفتار 
ديگ��ران در واكن��ش در برابر آنها عاجز باش��ند، 
 بلكه آنها به خوبی تمام مس��ائل پيرامون خود را 

می فهمند.
نوزادان حتی از دوران جنينی تمام احساس��ات و 
هيجانات را درك ك��رده و آنها را درحافظه خود 
نگ��ه می دارند. به عاوه حتی قب��ل از تولد، يك 
واكنش متقابل بين مادر و جنين وجود دارد و بايد 
گفت كه حداقل نيمی از رفتار و س��لوك كودك 
مانند پدر و مادر است. از نخستين روزهای تولد، 
نوزاد قادر اس��ت به رفتارهای والدين پاسخ دهد. 
به كمك حواس پنجگانه می تواند همه احساسات 
را شناخته و به روش مختلف با اطرافيانش ارتباط 
برقرار كند. روابط اجتماعی و عاطفی، جايگاهی 
ويژه در مراحل ابتدايی رش��د كودك دارد. از بدو 
تول��د، نوزاد حالت روحی و واكنش های خاصی 
ابراز می كند. اين مجموعه گرايشات ذاتی، خلق و 

خوی او را شكل می دهند. 
همچنين نوزاد نياز به تماس، آس��ايش، محبت و 
ن��وازش و مادر نيز نياز به تماس با نوزاد، آرامش 
و حمايت دارد.با تماس پوست به پوست با مادر 
و ب��ا در آغوش گرفتن و تغذيه از پس��تان، نوزاد 

می آموزد كه رنج و استرس هنگام زايمان با راحتی 
بعد از آن همراه اس��ت و اين كه محيط خارج از 
رحم نيز محل گرم و راحتی است و ارتباط با مادر 
نيز همچنان ادامه دارد و تولد فقط راه اين ارتباط 

را تغيير داده است.
پيوستگی نوزاد و مادر ارتباط مداومی است كه از 
دوران ب��ارداری آغاز و ب��ا آگاهی والدين به ويژه 
مادر اي��ن ارتباط خارج از رحم حت��ی از ارتباط 
درون رحم��ی قوی تر می ش��ود. در داخل رحم، 
مادر از خون خود و در خارج از رحم، از شيرخود 
از چش��م ها، دس��ت ها، صدا و كل وجود خود، 
نوزاد را تغذيه جسمی و روانی می كند. پيوستگی 
ن��وزاد و مادر ارتباط مداومی اس��ت كه از دوران 
بارداری آغاز و با آگاهی والدين به ويژه مادر، اين 
ارتباط خارج از رحم حتی از ارتباط درون رحمی 

قوی تر می شود. 
در اين پيوستگی پدر نيز نقش بسيار مهمی دارد. 
در گذشته بيش��تر پژوهش ها بر روی پيوستگی 
مادر و ش��يرخوار بوده است و در مورد نقش پدر 

صحبتی نشده است. 
حال آنكه در پژوهش های اخير به اين مهم توجه 
و بر روی آن مطالعه ش��ده است و نتايج حاصله 
ني��ز داللت بر اي��ن دارد كه پدران��ی كه فرصت 
داش��ته اند تا نقش فعالی در مراقب��ت از نوزاد و 
يا شيرخوارشان به عمل آورند نيز می توانند مانند 
 م��ادر پرورش دهنده جس��م و روان فرزندش��ان 

باشند. 
پدران را به تدريج می بايد در انجام اين وظيفه مهم 
تشويق و انجام كارشان را تأييد كرد. چه پيوستگی 
بين والدين و فرزند نه تنها به مراقبت و س��امت 
جسمی او كمك می كند، بلكه از نظر روانی نيز در 

آينده فرد سالمی خواهد بود.
واکن��ش های مادر و نوزاد: نخس��تين روزهای 
تول��د ن��وزاد، ج��وی مبه��م و خائ��ی عاطفی 
را ب��رای م��ادر ب��ه وجود م��ی آورد ك��ه همين 
 حاالت به مرور سرچش��مه مه��ر و محبت مادر 

می شود. 
تاق��ی نگاه های مادر و ك��ودك، در تقويت اين 
عاق��ه بس��يار تأثيرگذار اس��ت. غري��زه مادری 

بافاصله پ��س از تولد طفل برانگيخته 
نمی ش��ود. چن��د روز اول پس از تولد 
نوزاد، مادر احس��اس خستگی می كند 
و از اين كه نتواند س��امت كودكش را 
حفظ كند، نگران و مضطرب است. او با 
اين توجيه ك��ه اطرافيان مراقب فرزندش 

هستند، خود را تسلی می دهد. 
در چهارمين روز ش��كفتن غنچه زندگی، 
مادر ب��ا در آغ��وش گرفتن، ن��وازش و 
صحبت با او، اين رابطه را مس��تحكم تر 
می كند. تحقيقات ديگری نيز دراين زمينه 
گويای اين مطلب اس��ت ك��ه رفتارهای 
صميمان��ه مادر با فرزندش، تا چه حد در 

رشد شخصيت او مؤثر است. 
اين رفتارها نس��بت به تواناي��ی مادر در 
تأمين نيازهای كودكش تعريف می شود. 
بعض��ی از م��ادران با محب��ت و آرامش 
و برخی ديگر با س��ختگيری و جدي��ت، به اين 

خواسته ها پاسخ می گويند. 
تحقيقات جديد نشان می دهد كه ديدن لبخند نوزاد 
در م��ادر لذتی طبيعی  ايج��اد می كند. اين لبخند 
قس��مت مربوط به پاداش مغز و مناطق مربوط به 
پردازش احساس، شناخت و توليد رفتار را در مغز 

مادر فعال می كند. 
در آزمايش ه��ای قبلی كه مربوط به اعتياد به مواد 
مخدر بود نيز اين مناطق در مغز فعال شده بودند. 
محققان همچنين دريافتند كه واكنش مغزی مادر 
هنگام ديدن چهره گريان كودك خود در مقايسه 
ب��ا چهره يك كودك ناش��ناس، تف��اوت چندانی 
ندارد. اي��ن محققان ادعا می كنن��د اين يافته های 
آنان كه در مجله پزش��كی اطفال به چاپ رسيد، 
 مفاهيم مهم��ی در درك پيوند ميان مادر و كودك 

در بر دارد. 
گفته می ش��ود رابطه ميان مادر و كودك نقش��ی 
حياتی در رشد كودك دارد. در بعضی موارد به هر 
دليلی اين رابطه به صورت طبيعی پيش نمی رود. 
غفلت يا بدرفتاری می تواند اثرات مخربی در رشد 
كودك داشته باش��د. دانستن اين نكته كه چگونه 
هر مادری به طور منحصر به فرد به خنده يا گريه 
كودك خود پاسخ می دهد، می تواند نخستين قدم 
در درك اس��اس عصبی دلبس��تگی مي��ان مادر و 

كودك باشد.
رشد احساسات و شخصيت: درطول شش ماهه 
اول زندگی، نوزاد به لطف و كمك والدين نيازمند 
اس��ت. پس از اين دوران، درم��ورد آزادی عمل، 
استقال و ارتباط با جهان پيرامون خود، تا حدی 

آگاهی كسب می كند. 
تا سه سالگی، كودك همچنين رفتارهای متضادی 
از خود نش��ان می ده��د. در اين مرحله كه بحران 
سه سالگی اس��ت، والدين بايد با صبر و جديت 
با مس��ائل و مش��كات مرتب��ط ب��ا آن برخورد 
كنن��د. در واقع نخس��تين مرحل��ه دوران كودكی 
از بدو تولد تا س��ه س��الگی اس��ت كه زمينه ساز 
 رش��د ش��خصيت كودك در آينده نيز محسوب 

می شود.

عاشقانه با نوزادم
روابط احساسی مادر و نوزادان 
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واعظ آشتياني :
سرپرست استقالل 
متخلف است

باشگاه السد قطر  
به دنبال جذب 
پیرلو

عليرضا جنتی:
بودجه فوتسال 
گیتي پسند افزایش 
مي یابد

مديرعامل س��ابق اس��تقال در مورد اظهار نظرهاي متفاوت 
رئيس مجمع و سرپرس��ت اس��تقال و اعضاي فدراس��يون، 
گف��ت: نه تنه��ا سرپرس��ت اس��تقال متخلف اس��ت بلكه 
فدراس��يوني ه��ا نيز كم��اكان ض��د و نقيض هس��تند و به 

دروغگويي ادامه مي دهند. 
امير رضا واعظ آشتياني مديرعامل سابق تيم فوتبال استقال 
 AFC گفت: اعام اس��امي اعضاي س��ابق هي��أت مديره به
تخلف محض ب��وده و نبايد به عن��وان اعضاي حال حاضر 

معرفي می شدند. 
وي ادام��ه داد: جالب تر اين اس��ت كه رئيس س��ازمان ليگ 
اين موضوع را منتفي اعام كرده و گفته اسامي هيأت مديره 
سابق معرفي نشده اما كفاش��يان در اظهارات عجيب تر گفته 
اس��ت اگر واعظ ناراحت است اس��م وي را حذف مي كنيم. 
 آشتياني در پايان گفت: هم اكنون فدراسيون و باشگاه استقال
در اين باره تخلف انجام داده اند و با دروغگويي قصد دارند 
اين مس��أله را پنهان كنند اما به اعتقاد من تحت هر شرايطي 

بايد با حقيقت عمل كنيم.

 روزنامه الگازيتا دلو اس��پرت  ايتاليا از تاش باش��گاه السد 
قط��ر براي ج��ذب  اندريا پيرلو بازيكن خ��ط مياني تيم آث 

ميان خبرداد.
س��ايت ورزشي اس��تاد دوحه به نقل از اين روزنامه ايتاليايي 
نوشت: باشگاه الس��د قطر به پيرلو پيش��نهاد قرارداد ساليانه 

هفت ميليون يورويي به مدت چهارسال ارايه كرده است. 
بر اس��اس اين گزارش ، قرارداد پيرلو ب��ا تيم آث ميان ماه 
ژوئن پايان مي يابد و باشگاه كنوني وي پيشنهاد عقد قرارداد 
جديد به مبلغ پنج ميليون يورو را پيشنهاد كرده است. باشگاه 
چلسي انگليس نيز به اين بازيكن قرارداد ساليانه شش ميليون 
و 500 ه��زار يورويي به مدت چهار س��ال را پيش��نهاد كرده 

است.
گفتنی اس��ت تيم السد قطر در مرحله گروهی ليگ قهرمانان 
آس��يا با تيم اس��تقال تهران همگروه اس��ت. تيم السد برای 
حض��ور پرقدرت در لي��گ داخلی خود ب��ه حداقل حضور 
پررنگ در مسابقات آسيايی به بازيكنانی همچون پيرلو چشم 

دوخته است.

رئيس هيأت مديره باش��گاه گيتي پس��ند اصفه��ان گفت: با 
توجه به هدف گذاري باش��گاه براي كسب عنوان قهرماني در 
 ليگ برتر فوتس��ال، افزايش بودجه در هيأت مديره تصويب 

شد. 
عليرض��ا جنتي در حاش��يه تمرينات تيم فوتبال اين باش��گاه 
اظهار داشت: جشن سالگرد تأس��يس باشگاه گيتي پسند در 
تيرم��اه جاي برگزار مي ش��ود كه ط��ي آن از تيم هايي كه در 
س��ال 89 موفق به كسب عنوان شدند تجليل به عمل مي آيد، 
همچنين جش��ن پيراهن تيم فوتس��ال نيز در دستور كار قرار 
دارد تا به طور رس��مي بازيكنان اين فص��ل تيم به هواداران 

معرفي گردند. 
وي درب��اره بودج��ه اين فصل باش��گاه و تيم فوتس��ال نيز 
گف��ت: ب��ا توجه به اين كه در س��ال گذش��ته تجربه كمتري 
داش��تيم با احتياط س��رمايه گذاري كرديم، ام��ا در اين فصل 
افزاي��ش بودج��ه در هيأت مديره تصويب ش��ده و نس��بت 
 ب��ه جذب چن��د بازيكن اصفهان��ي ديگر نيز اق��دام خواهيم 

كرد. 

دایی و پرسپوليس به دنبال اعاده حيثيتخبر

 ذوب آهن برای االمارات بازی می کند

شش��مين هفته از مرحله گروهی مس��ابقات فوتبال ليگ 
قهرمانان آسيا در حالی از امروز آغاز می شود كه پرسپوليس 
در مصاف با الوحده امارات به دنبال اعاده حيثيت است و 
ذوب آهن در پی ارائه يك بازی جوانمردانه مقابل الشباب 

عربستان.
روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی مسابقات فوتبال 
ليگ قهرمانان باش��گاه های آس��يا در حالی از امروز آغاز 
می ش��ود كه تكليف گروه های C و H مشخص شده و 
 G و D تنها سه بازی حساس و تعيين كننده در دو گروه
برگزار خواهد ش��د. در اين بين تكليف دو نماينده ايران 
يعنی ذوب آهن و پرس��پوليس مشخص شده است و در 
هفته آخر طی ديدارهايی تشريفاتی با اهدافی متفاوت به 

ميدان می روند.

پرس��پوليس به دنبال تمام ناكامی هايی ك��ه در ليگ برتر 
متحمل شد در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا نيز چهره ای 
ضعيف از خود به نمايش گذاش��ت و با تحمل شكست 
در مص��اف با االتحاد عربس��تان)دور رف��ت( و بنيادكار 
ازبكس��تان)دور برگش��ت( خيل��ی زود در هفت��ه پنجم 
رقابت ها مش��خص شد كه شانسی برای صعود به مرحله 
دوم ندارد. حذف زودهنگام پرسپوليس و الوحده االمارات 
ديدارهای امروز گروه C ليگ قهرمانان آسيا را تشريفاتی 
كرده است. پرسپوليس هر نتيجه ای كه در ديدار با الوحده 
بگيرد، خللی در چگونگ��ی صعود تيم بنيادكار به وجود 
نمی آورد و از رتبه سوم جدول گروه ارتقا نمی يابد. با اين 
ش��رايط پرسپوليس در مصاف با الوحده به غير از احيای 
غرور جريحه دار شده خود، هدفی ندارد. تيم دايی كه در 

بازی رفت مقابل الوحده امارات به نتيجه تساوی يك بر 
يك رضايت داده است، البته در بازی امروز كار دشواری 
را در خان��ه اين تيم پيش رو دارد، حتی اگر حريف مانند 
سرخپوشان شانسی برای صعود نداشته باشد. سرخپوشان 
تهرانی براساس ادعای مربيان اين تيم بازی با الوحده را به 
چشم يك بازی تداركاتی برای مصاف با سپاهان می بينند 
و در اي��ن بازی خارج از خانه كه برد و باخت برايش��ان 
چندان مهم نيس��ت، به احتمال فراوان به س��نجش قوای 
خود می پردازند. باي��د ديد الوحده فرصت اجرای چنين 
برنامه ای را به تيم دايی می دهد يا بازهم مانند ديدار رفت 

اين تيم را غافلگير می كند.
تي��م ذوب آهن با بردی كه هفته گذش��ته برابر االمارات 
امارات بدس��ت آورد، 13 امتيازی ش��د و صعود خود به 
مرحله يك هش��تم نهايی ليگ قهرمانان آسيا را به عنوان 
صدرنش��ين گروه D قطعی كرد. ب��رای ذوب آهن بازی 
هفته آخر مقابل الش��باب عربستان تش��ريفاتی است اما 
حريف عربستانی با انگيزه كسب امتياز به اصفهان می آيد 
تا جواز راهيابی به جمع 16 تيم برتر آس��يا را به دس��ت 
آورد. ذوب آهن كه سال گذشته در شرايطی مشابه ديروز 
بازی تش��ريفاتی برابر االتحاد عربس��تان را ب��رد و با آن 
پيروزی زمينه صعود تيم بنيادكار ازبكستان به مرحله يك 
هش��تم نهايی ليگ قهرمانان آس��يا را فراهم آورد، اين بار 

می خواهد برای االمارات بازی كند!
ابراهي��م زاده در پايان ديدار االمارات امارات - ذوب آهن 
ايران به خبرن��گاران اماراتی وعده داد، تيمش در بازی با 
الش��باب جوانمردانه بازی می كند تا سرنوش��ت دومين 
تيم صعودكننده از گروه D در زمين مسابقه رقم بخورد. 
سپيدپوش��ان اصفهانی كه تا پايان هفت��ه پنجم از مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان آسيا بهترين تيم از نظر كسب امتياز 
بوده اند، در مصاف با تيم الش��باب عربس��تان سه بازيكن 
ش��اخص خود به نام های محمدرض��ا خلعتبری، محمد 
قاض��ی و محمدعلی احمدی را ب��ه علت محروميت در 
اختيار ندارند. هر س��ه اين بازيكنان در ديدار با االمارات 
دو اخطاره شدند تا بازی با حريف عربستانی را از دست 

بدهند.

فعاليت بازنشسته ها در ورزش
حضور غیرقانونی 6 رئیس!

در ص��ورت اج��رای قانون من��ع حضور بازنشس��ته ها در 
فدراس��يون های ورزش��ی رؤسای 6 فدراس��يون ورزشی 
بايد مس��ئوليت های خود را واگذار كنند اما برخی موانع و 
باتكليفی ورزش عما اين فرصت را به آنها داده است كه به 

فعاليت شان ادامه دهند.
طبق مصوبه هيأت دولت فعاليت افراد بازنشس��ته در دواير 
و دس��تگاه های دولتی منع قانونی دارد و اين بخش ها تنها 
با گرفتن مجوز از ديوان محاس��بات و سازمان بازرسی كل 
كشور مجاز خواهند بود پس از بازنشستگی به فعاليت خود 
در بخش های دولتی ادامه دهند. بر اين اساس سازمان تربيت 
بدنی نيز از دو سال پيش قانون منع حضور افراد بازنشسته در 
فدراسيون های ورزشی را اباغ كرد ولی همچنان اين قانون 
به طور جدی به اجرا درنيامده و يا برخی مصلحت انديشی ها 
باعث ش��ده نظير قانون منع فعاليت دوش��غله ها در ورزش 
اجرای آن در اولويت قرار نگيرد. اجرا نش��دن اين قانون از 
سوی س��ازمان تربيت بدنی در حالی صورت می گيرد كه 
بخش عمده ای از مديران اجرايی و مسئوالن فدراسيون های 
ورزشی را چهره های بازنشسته ساير بخش ها و دستگاه های 
دولتی تشكيل می دهند كه پس از بازنشستگی به مديريت 
ورزش روی آورده اند. يك مقام مسئول در سازمان تربيت 
بدنی در خصوص تعداد افراد بازنشسته در فدراسيون های 
 ورزش��ی گف��ت: در ح��ال حاض��ر بي��ش از 50 نف��ر در 
مسئوليت های رئيس، نايب رئيس و دبير در فدراسيون های 
ورزش��ی حضور دارند. اين افراد در حالی در پس��ت های 
اجرايی فدراس��يون ها را اشغال كرده اند كه فعاليت آنها منع 
قانون��ی دارد و تنها در صورت گرفتن مجوز از دولت ادامه 
فعاليت آنها مجاز خواهد بود. عليرضا باقری كارشناس امور 
مش��ترك فدراسيون های ورزش��ی در اين باره می گويد: از 
حدود يكسال پيش اين قانون را به فدراسيون ها اباغ كرده ايم 
و فدراس��يون ها ملزم به رعايت آن هستند. وی افزود: افراد 
بازنشسته تنها با مجوز دولت مجاز به ادامه فعاليت در ورزش 
خواهند بود و اين مجوز با اباغ رياست سازمان بايد گرفته 
ش��ود. باقری يادآور شد: در انتخابات فدراسيون هندبال نيز 
اين مشكل وجود داشت ولی مجوز ادامه فعاليت آقای جال 
كوزه گری كه جزو مديران بازنشسته بودند از سوی رياست 
سازمان اخذ شد. با اين وجود مديران ورزشی زيادی هستند 
كه با وجود بازنشستگی در راس فدراسيون های ورزشی قرار 
دارند و با وجود موانع قانونی به فعاليت خود ادامه می دهند.

علی كفاش��يان رئيس فدراس��يون فوتبال و بازنشسته بانك 
مركزی، محمدرضا يزدانی خرم رئيس فدراسيون كشتی و 
بازنشس��ته وزارت صنايع، سردار محمد علی صبور رئيس 
فدراس��يون س��ه گانه، عليرضا صفارزاده رئيس فدراسيون 
ورزش های باستانی و زورخانه ای، محمود مشحون رئيس 
فدراسيون بسكتبال و بازنشسته آموزش و پرورش، عيسی 
ساوه شمشكی رئيس فدراسيون اسكی و بازنشسته آموزش و 
پرورش از جمله روسای فدراسيون هايی هستند كه مديريت 

آنها با ابهامات قانونی روبروست.
اين عده عاوه بر ديگر افرادی هستند كه مسئوليت های نايب 
رئيسی و دبيری برخی فدراس��يون های ورزشی را برعهده 
دارند و شامل قانون منع بكارگيری افراد بازنشسته می شوند.   
به نظر می رسد سازمان تربيت بدنی برای اجرای اين قانون 
با چالش های عديده ای روبه روست. از يك سو اجرای اين 
قانون به يكباره بدنه ورزش كش��ور را از مديران باتجربه و 
مجرب ورزش��ی خالی می كند و اين امر می تواند لطمات 
جبران ناپذيری به ورزش كش��ور وارد كند. از سوی ديگر 
سازمان فاقد مديران جوان و واجد شرايطی است كه بتواند با 
جايگزينی آنها در كوتاه مدت بار ورزش كشور را با كمترين 

نوسان و تأثير نامطلوب بر دوش بكشند.
اين داليل در كنار وضعيت نامش��خص و بی ثبات سازمان 
تربيت بدنی به واس��طه اجرا نش��دن قانون تشكيل وزارت 
ورزش و جوان��ان، پرداختن به اج��رای قانون منع فعاليت 
بازنشسته ها در بخش های دولتی را به تأخير انداخته است.

با اين وجود به نظر می رسد سازمان تربيت بدنی گريزی جز 
اجرای اين قانون ندارد و بر اين اساس دور جديد انتخابات 
فدراسيون های ورزشی با لحاظ شدن اين قانون و ممنوعيت 

برای ورود افراد بازنشسته در ورزش برگزار خواهد شد.
با اين شرايط پيش بينی می شود از حاال انتخابات دو فدراسيون 
فوتبال و كشتی كه مجمع آنها بايد ظرف ماه های آينده برگزار 

شود با حساسيت فوق العاده ای روبرو خواهد بود.
از يك سو با اين شرايط جديد ادامه رياست علی كفاشيان 
كه ماه های پايانی مديريت 4 ساله خود در فدراسيون فوتبال 
را ط��ی می كند ج��دای از ناكامی ه��ای دوران مديريتش 
عما پايان يافته تلقی می شود و او به دليل بازنشسته بودن 
بايد دی ماه جاری مس��ئوليت رياس��ت فدراسيون فوتبال 
 را ب��ه فرد جدي��دی واگذار كند. محمدرض��ا يزدانی خرم

رئيس فدراسيون كشتی نيز ديگر چهره سرشناسی است كه 
ب��ا اجرای اين قانون بايد صحنه مديري��ت ورزش را ترك 
كند. محمود مشحون و برخی رؤسای نظامی فدراسيون های 
ورزشی نظير سردار صبور و صفارزاده نيز در رديف تغييرات 

قرار خواهند داشت.
بايد ديد سازمان تربيت بدنی كه آگاهانه از اجرای اين قانون 
چشم پوشيده است تا كجا از ادامه فعاليت غيرقانونی مديران 
بازنشسته خود دفاع خواهد كرد و آيا اين روند در وزارت 
ورزش و مديريت آينده ورزش كش��ور نيز  لحاظ خواهد 

شد يا نه؟

گزارش

22 و 23 اردیبهشت
اصفهان ميزبان مسابقات پومسه 

قهرمانی کشور
مس��ابقات پومسه قهرمانی كشور انتخابی تيم ملی 22 و 23 ارديبهشت 
به ميزبانی اصفهان برگزار می ش��ود. اين مس��ابقات كه پيش از اين به 
صورت آزاد برگزار می ش��د ب��رای اولين بار به ش��كل انتخابی انجام 
می شود و اس��تان های سراسر كشور موظف هستند تا نسبت به اعزام 

يك تيم به اين رقابت ها اقدام كنند.
اصفه��ان ك��ه ميزبانی اي��ن رقابت ه��ا را برعه��ده دارد در هر بخش 
بان��وان و م��ردان دو تيم در اين مس��ابقات ش��ركت می دهد. س��الن 
پي��روزی ميزبان برگزاری اين مس��ابقات اس��ت. رقاب��ت های بخش 
 بان��وان 22 ارديبهش��ت و مس��ابقات م��ردان 23 ارديبهش��ت برگزار

می شود.

رده بندی هيات های برتر کشتی اعالم شد:
کشتی اصفهان همچنان در رتبه 13 

کشور
هيات كش��تی اس��تان اصفهان امس��ال هم در رتبه س��يزدهم كش��ور 
ايستاد. فدراسيون كش��تی بر اساس شاخص های تعيين شده عملكرد 
هيأت های كش��تی سراسر كش��ور را بررس��ی كرد. در نتيجه به دست 
آمده هيأت كشتی استان اصفهان با 161 امتياز همچون سال پيش رتبه 
س��يزدهم را در ميان مراكز استان های كش��ور به خود اختصاص داد. 
در اين رده بندي در گروه A اس��تان هاي مازندران و تهران اول و دوم 
هستند و در گروه هاي B و C نيز استان هاي اردبيل و خراسان شمالي 
در جايگاه نخس��ت قرار دارند. بر اين اساس در نامه فدراسيون كشتي 
به هيأت هاي كش��تي سراس��ر كشور از اس��تان هاي صاحب كشتي در 
گروه A خواسته شده در مورد كسب نتايج بهتر و ارتقاء در اين گروه 
فعاليت كرده و از اس��تان هاي حاضر در گروه هاي B و C نيز خواسته 

شده با تاش بيشتر به گروه هاي باالتر راه يابند.

مسابقات پينگ پنگ قهرمانی جهان- هلند
پينگ پنگ باز اصفهانی از دور رقابت ها 

کنار رفت
مس��ابقات پينگ پنگ قهرمانی جهان در بخش بانوان با شكست نمايندگان 
كش��ورمان در ديدارهای دوم انف��رادی و حذف آنها همراه بود.  دومين روز 
مسابقات پينگ پنگ قهرمانی جهان ديروز در روتردام هلند پيگيری شد كه 
طی آن و در بخش انفرادی بانوان، مريم صامت در مصاف با حريفی از لهستان 
4 بر صفر شكس��ت خورد. وی ديدار نخست خود را با پيروزی 4 بر صفر 
برابر نماينده كوزوو تمام كرده بود. پريسا صمدی پينگ پنگ باز اصفهانی كه 
در ديدار نخست به دليل حاضر نشدن حريف آلبانيايی برنده 4 بر صفر معرفی 
شده بود، ديدار دوم خود را با نتيجه 4 بر صفر به بازيكن كلمبيا واگذار كرد. 
مسابقات پينگ پنگ قهرمانی جهان كه از روز يكشنبه در روتردام هلند آغاز 
شده است تا 25 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. اين رقابت ها در دو بخش 
انفرادی و دوبل برگزار می شود. تيم ملی ايران با 5 بازيكن در بخش مردان و 

4 بازيكن در بخش زنان راهی هلند شده است.

رئيس فدراسيون ووشو:
قله هاي پيروزي در انتظار استعدادهاي 

ووشوي اصفهان است
رئيس فدراسيون ووشو گفت: با پشتكار ورزشكاران اصفهاني پيروزي ها و 
موفقيت هاي ووشوي اصفهان در آينده دور از ذهن نيست و قله هاي پيروزي 
در انتظار ووش��وي استان است. مهدي علي نژاد در نخستين سمينار هيأت 
ووشوي استان اصفهان بيان داشت: هيأت ووشوي استان اصفهان نقش بسزايي 

در قهرمان پروري و مدال آوري در عرصه هاي كشوري و بين المللي دارد.  
وي افزود: اس��تان اصفهان از استعدادهاي درخشان ورزش كشور به شمار 
مي رود و انتظار داريم فدراس��يون ووشو بتواند با بكارگيري اين استعدادها 
كشور را به سمت قله هاي پيروزي هدايت كند. رئيس فدراسيون ووشو اضافه 
كرد: اين هيأت مي تواند با برنامه ريزي هاي مديريتي و استعداد يابي حرفه اي به 
قهرمان پروري كشور كمك بيشتري كند. وي با اشاره به اين كه در مسابقات 
گوانگجو دو نفر از مدال آوران طايي بانوي اين استان بودند، گفت: ووشوي 
بانوان اصفهان يكي از مؤثرترين شاخص هاي تيم ملي بانوان است كه انتظار 
داريم با انجام تمرين هاي مستمر، بانوان اين استان خاطره شيرين گوانگجو 
را در مس��ابقات آينده تكرار كنند. علي نژاد به اس��تعدادها و توان هاي بالقوه 
ورزشكاران كش��ور در اين رشته ورزشي اشاره كرد و افزود: در صورتي كه 
بودجه الزم به منظور استفاده از اين ظرفيت ها در رشته ووشو وجود داشته 
باش��د، مي توان افتخارات به دس��ت آمده در اين زمينه را دوچندان كرد. وي 
اضافه كرد: ووشوي امروز ايران نسبت به سال هاي اخير قابل مقايسه نيست 
و اي��ن ورزش در بين جوانان اين مرز و بوم به اندازه كافي جاي خود را باز 
كرده است. گفتني است در اين سمينار خدابخش رئيس سازمان تربيت بدني 
استان اصفهان، مراد يوسفي سرپرست هيأت ووشوي استان اصفهان، ساكت 
سرپرس��ت باشگاه فرهنگي ورزشي فوالد مباركه سپاهان، سرهنگ قاسمي 
سرپرست باش��گاه مقاومت، سردار پاكزاد مشاور استاندار اصفهان و مربيان 

ووشو حضور داشتند.

بيس��تمين دوره رقابت های تكواندو قهرمانی جهان در حال��ی با قهرمانی تيم ملی 
ايران خاتمه يافت كه بيش از هر چيز داش��تن برنامه و مديريت صحيح در كس��ب 

اين عنوان تأثيرگذار بود.
مس��ابقات تكواندو قهرمانی جهان به مدت ش��ش روز با حضور نزديك به 1000 
تكواندوكار در ش��هر تاريخی ِگيونگجو كره جنوبی برگزار ش��د كه در نهايت تيم 
ملی ايران با شايس��تگی تمام عنوان نخست را كسب كرد و روی سكوی قهرمانی 

ايستاد.
ارزش كس��ب اي��ن عن��وان آنجا دو چندان می ش��ود ك��ه بدانيم در ط��ول نوزده 
دوره گذش��ته هيچ تيمی غير از كره جنوبی موفق نش��ده ايس��تادن روی س��كوی 
نخس��ت جه��ان را تجربه كن��د و قهرم��ان 19 دوره گذش��ته همه چي��ز را آماده 
ك��رده ب��ود تا بيس��تمين قهرمان��ی خود را جش��ن بگي��رد. غافل از آنكه به س��د 
مس��تحكمی چ��ون جوانان غي��ور ايران اس��امی  برخورد می كند ك��ه با آمادگی 
 باال برای ايس��تادن روی س��كوی نخس��ت راه حضور در ك��ره را در پيش گرفته 

است.
س��ير صع��ودی تكواندو ايران در رقاب��ت های جهانی بعد از كس��ب مدال طای 
مهدی بی باك  17 س��اله در رقابت های جام جهانی 1997 قاهره مصر و ايس��تادن 
بر س��كوی ناي��ب قهرمانی برای اولين بار آغاز ش��د. اين روند تا 10 س��ال ادامه 
داش��ت و در تمام اين س��ال ها تيم ملی با هدايت حس��ن ذوالقدر و كمك هايش 
)كريمی، رحيمی و مهماندوس��ت( مدال های با ارزشی كسب كرد و يك قهرمانی 
 ج��ام جهان��ی و عناوين متع��دد نايب قهرمان��ی را يكی بعد از ديگ��ر از آن خود 

كرد.
در آغاز سال 2007  هر چند تيم ايران در رقابت های جهانی مدال طا كسب نكرد 
ولی بازهم نايب قهرمان جهان ش��د و اين عنوان  مرهون تقس��يم هشت مدال طا 
بين هشت كش��ور مختلف بود. زنگ خطر برای تكواندو ايران در همان جامپينگ 
چي��ن به صدا درآمد. در رقابت های انتخاب��ی المپيك 2008 پكن هم تيم ملی در 
منچستر انگليس توفيقی كسب نكرد تا سيد محمد پوالدگر در اقدامی صحيح و به 

جا كادر فنی تيم ملی را متحول كند.
رضا مهماندوست كه از پای عقد قرارداد با تيم ملی هلند برگشت و  سكان هدايت 
تي��م ملی را البته با اختيار تام برعهده گرفت. ذوالق��در با تجربه هم ابتدا به عنوان 
مدير فنی و س��پس به عنوان دبير فدراس��يون در كنار پوالدگر ماند تا يك مهره با 
تجرب��ه و فنی همچنان كمك حال تكواندو باش��د و ب��ه خوبی تجربيات يك دهه 

مربيگری تيم ملی را در اختيار بگذارد.
مهماندوس��ت كه در زمان مربيگری در تيم چين تايپه و دس��تياری ذوالقدر در تيم 
ملی ايران هم تجربه الزم را كسب كرده و هم توانائی های خود را ثابت كرده بود با 
استفاده از بيژن مغانلو و مجيد افاكی كادر فنی مقتدری را در تيم ملی تشكيل داد. 
يك تيم سه نفره رويايی كه خود كوله باری از تجربه حضور در ميدان های جهانی 

و آسيايی است و در هر اردو پا به پای ملی پوشان سختی ها را تحمل می كنند.
در واق��ع رمز موفقيت تيم ملی تكواندو همين كادر فنی مقتدر و در راس آن رضا 
مهماندوس��ت بود كه با يك برنامه دقيق  و حس��اب شده نيروی جوانی را آهسته 
آهس��ته به تيم ملی تزريق كردند و با نگاه شايسته ساالری، آنها كه در رقابت های 

انتخابی حقانيت خود را ثابت می كنند به تيم ملی رسيدند.

برنامه مهماندوست در خيلی از مواقع مورد انتقاد برخی اهالی تكواندو به خصوص 
ملی پوش��ان و مربيان قرار می گرفت، ولی اين مربی عاش��ق با ايمان به كار خود 
بدون توجه به اين جبهه گيری ها، كار خود را با قدرت و انگيزه باال انجام داد. در 
اصول مربيگری سختكوش��ی چون مهماندوست، هيچ قهرمانی حاشيه امنيت ندارد 
و هر تكواندوكاری كه به لحاظ بدنی، روحی، تكنيك و تاكتيك و نظم پذيری بهتر 

باشد راه ملی پوش شدن را طی می كند.
تكوان��دوی رو ب��ه اف��ت اي��ران با حضور اي��ن كادر دوب��اره اوج گرف��ت و تيم 
ايران موفق به كس��ب عنوان قهرمانی آس��يا ش��د. كره جنوبی قهرمان س��نتی اين 
 رش��ته س��نتی زنگ خطر را در همان رقابت های قهرمانی آس��يا در س��ال 2008  

شنيد.
در واق��ع در طول دو س��ال گذش��ته تكواندو ايران در مس��ابقات قهرمانی آس��يا، 
نوجوانان جهان، جام جهانی، بازی های آسيايی و اين بار قهرمانی جهان موفق شد 
با كنار زدن كره جنوبی عنوان قهرمانی را كسب كند. اگر از تيم ايران تا پيش از اين 
به عنوان قطب دوم تكواندو ياد می ش��د، اكنون همين نام به عنوان آقای تكواندو 

جهان در سرتاسر دنيا بر روی زبانهاست.
نكت��ه دوم و مهم مديريت صحيح در فدراس��يون و از هم��ه مهم تر توجه ويژه به 
اصل تكواندو اس��ت. به عبارت س��اده تر س��يد محمد پوالدگر  تكواندو را محور 
 ق��رارداد و آنه��ا ك��ه می توانس��تند به اين رش��ته المپيك��ی كمك كنن��د را به كار 

گرفت.
توج��ه به نوجوانان، ج��دی گرفتن برگ��زاری ليگ های منظم در رده های س��نی 
مختلف از ديگر داليل كس��ب موفقيت های پی درپی تكواندوست. تكواندو ايران 
با نوجوانان و جوانان مس��تعد و عاقمند به اين رش��ته كه تعدادشان كم نيست به 
اين مهم دست پيدا كرده، اين تكواندو برخاف بسياری از كشورها وابسته به تك 
چهره ها نيس��ت و  يك تيم به تمام معناست كه هيچگاه نگران خداحافطی و كنار 

رفتن ستاره های خود نيست.
در بخش بانوان تيم ملی ايران در رقابت های جهانی موفق به كس��ب مدال نش��د. 
بانوان ايرانی كه از س��ال 2003 وارد رقابت های جهانی شده اند بعد از چهار دوره 
حضور هر چند مدالی كس��ب نكردند ولی حض��ور در جدول، چند دور مبارزه و 
باال آمدن تا پای سكوی قهرمانی را بايد برای تكواندو بانوان و شرايط خاص آنها 
يك موفقيت نسبی دانست. بانوان تكواندوكار برای رسيدن به مرز مدال آوری در 
جهان بايد ميدان های بيشتری را تجربه كنند و به قول اهالی تكواندو با بهترين های 

جهانی بيش از اين ها پا بزنند.
تكوان��دو ايران با تداوم موفقيت های خود انتظ��ار را در بين اهالی ورزش و مردم 
باال برده اس��ت. رقابت های انتخابی المپيك در پيش اس��ت. تيم ملی ايران درس��ه 
المپيك قبلی كه تكواندو به طور رسمی وارد المپيك شده دو مدال طا و دو برنز 
 كس��ب كرده اس��ت و از اين تيم انتظار تداوم موفقيت های اخير در المپيك  لندن 

می رود.
تيم ملی تكواندو ايران بعد از 38 سال قهرمانی كره جنوبی در رقابت های قهرمانی 
جهان موفق ش��د با سه مدال طای نصرآزادانی، فرزاد عبداللهی و يوسف كرمی و 
تك نقره محمدباقری معتمد و دو برنز كوروش رجلی و ميثم باقری عنوان نخست 

را كسب كند.

عملکرد دور از انتظار بانوان

قهرمانی تکواندو حاصل برنامه و مدیریت صحیح
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پيامبر اکرم )ص(:
مؤمن با خوش اخالقی به 
 جایگاه شب زنده داران 
روزه دار می رسد .

وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي با تأكيد بر سهم قابل 
توجه قاره آسيا در ساختار و تحوالت بين المللي، از 
كشورهاي آسيايي خواست نقش مهم خود را در اين 

عرصه ايفا كنند. 
به گزارش ايرنا، سيدمحمد حسيني در آيين افتتاحيه 
نخس��تين نشس��ت فرهنگي مقامات ارش��د مجمع 
گفتگوي همكاري آس��يا در س��الن س��ازمان ايراني 
مجامع بي��ن الملل��ي وزارت امور خارج��ه، افزود: 
كشورهاي آس��يايي از توان و ذخاير مادي، معنوي، 

فرهنگي و اقتصادي سرشاري برخوردار هستند.
وي افزود: اين قاره كهن با در اختيار داش��تن بيش از 
چهار ميليارد نفر از جمعيت جهان، به واس��طه عدم 
ايفاي نقش فعال در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها 
با چالش هاي سياسي و بين المللي نظير گسترش فقر، 
خطر اعتياد، تروريسم و وجود فاصله طبقاتي عميق 
مواجه است.حس��يني خاطرنش��ان كرد: كشورهاي 
آسيايي و به ويژه اعضاي مجمع گفتگوي همكاري 
آس��يا مي توانن��د با همبس��تگي و ايج��اد تحول در 
وضعي��ت موجود جهاني، نقش جدي تري ايفا كرده 
و سلطه جويان جهاني را به پذيرش اراده جمعي خود 
ناگزير س��ازند. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي گفت: 
به اعتقاد بسياري از تحليلگران، هزاره جديد متعلق 
به آسياست و كش��ورهاي اين قاره مي توانند از نظر 
سياسي، فرهنگي سهم بس��زايي در ساختار جهاني 
داش��ته باشند و از اين رو بايد نقشي در خور و مهم 
در تحوالت سياسي و بين المللي ايفا كنند. حسيني 
افزود: فرهنگ، شالوده و بنيان تفكر و تفاهم انساني 
و بستر به وجود آمدن و يا توسعه تمدن هاست. وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي گفت: آسيا را مهد تمدن 
و فرهن��گ جهاني ناميده ان��د و به همين جهت در 
تمامي اعص��ار و دوران هاي تاريخ��ي، اين قاره از 
نقش بسيار مهمي در تمدن بش��ري برخوردار بوده 
است. حس��يني با اش��اره به اين كه ويژگي فرهنگ 
آسيايي در تنوع آن نهفته است،  افزود: فرهنگ هاي 
مختلف آس��يايي از ديرباز در جهان جايگاه ويژه و 
فوق العاده اي داشته اند، اما نكته قابل تأمل پايين بودن 
سطح تعامات فرهنگي در ميان كشورهاي آسيايي 
اس��ت. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي با بيان اين كه 
كشورهاي آسيايي بايد در تعيين سرنوشت ملل خود 
به دور از اعمال نظر غربي ها تصميم بگيرند، گفت: 
آنها بايد از دخالت غربي ها به عنوان اس��تعمارگران 
قرن ه��ا در مناطق مختلف اين قاره، جلوگيري كنند. 
حس��يني در ادامه خاطر نش��ان كرد: به نظر مي رسد 

تاش براي ارتقاي سطح تعامات فرهنگي در بهبود 
وضعيت فرهنگي در زمينه هاي س��ينما، تئاتر، شعر، 
ادب، موسيقي، هنرهاي تجسمي و چاپ و نشر بسيار 

ضروري و حياتي است. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي در بخش ديگري از 
سخنان خود تأكيد كرد: جمهوري اسامي ايران كه 
يكي از كشورهاي تأثيرگذار فرهنگي از هزاران سال 
پيش به شمار مي رود، اكنون در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي و هنري دستاوردهاي چشمگير و قابل ارائه 
به جهان دارد. وي با اشاره به نقش مهم همكاري هاي 
فرهنگي گفت: جمهوري اس��امي ايران در اينگونه 
همكاري ها و در قالب مجمع گفتگوي همكاري آسيا 
از هيچ كوشش��ي دريغ نخواهد كرد. حسيني افزود: 
فرصت را غنيمت ش��مرده و از تمامي كش��ورهاي 
عضو مجمع براي حضوري فعال تر در نمايشگاه ها 
و جشنواره هاي بين المللي جمهوري اسامي ايران 
كه از اعتبار وااليي برخوردارند، دعوت مي كنم. وي 
همچنين آمادگي جمهوري اس��امي اي��ران را براي 
شركت در چنين برنامه هايي و نيز برپايي هفته هاي 
فرهنگي جمهوري اس��امي ايران در ساير كشورها 

اعام كرد.
حسيني خاطرنشان كرد: جمهوري اسامي ايران بر 
اين باور است كه با تاش منسجم و جمعي، ضمن 
تقويت و ترويج روح همبس��تگي گروهي، مي توان 
زمينه را براي گس��ترش همكاري هاي منطقه اي با 

هدف توس��عه و پيشرفت براي كش��ورهاي عضو 
مجمع و در نهايت تش��كيل اتحاديه آسيايي فراهم 

ساخت.
وي افزود: با كوشش هماهنگ و سازماندهي دوباره 
در برنام��ه ها و نيز تعيين اولويت ها، ش��اهد ظهور 
مجمعي قوي در منطقه و عرصه بين الملل خواهيم 

بود.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��امي گف��ت: جمهوري 
اسامي ايران كه از سپتامبر سال 2010 ميادي رياست 
اج��اس را بر عه��ده دارد، آمادگي خ��ود را جهت 
تقويت آن، تجديد ساختار و گسترش همكاري هاي 
بين اعضا اعام داش��ته و از هيچ تاش و كوششي 
براي تقويت و ارتقاي سطح همكاري هاي آن دريغ 
نخواهد كرد و تسهيات الزم را جهت اجراي سريع 

و موفق برنامه ها فراهم مي سازد.
حسيني ضمن ابراز خرسندي از حضور ميهمانان و 
مقامات ارشد كشورهاي آسيايي در مجمع گفتگوي 
همكاري آسيا، ابراز اميدواري كرد كه در آينده اعتا 
و اه��داف اين مجمع نيز تحق��ق يابد.آيين افتتاحيه 
نخس��تين نشس��ت فرهنگي مقامات ارش��د مجمع 
گفتگوي همكاري آسيا با حضور محمدرضا رحيمي، 
معاون اول رئيس جمهور و شخصيت هاي فرهنگي 
كش��ور و نيز 31 نفر از مقامات ارش��د كش��ورهاي 
آسيايي در سالن س��ازمان ايراني مجامع بين المللي 

وزارت امور خارجه برگزار شد.

هفتاد و پنجمين جلس��ه ش��وراي ثبت و حريم 
در خصوص بررسي پرونده هاي ميراث طبيعي، 
ميراث معنوي و ابنيه تاريخي در اصفهان برگزار 

شد.
ب��ه گزارش م��وج از اصفهان، مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان 
اصفهان در اين جلس��ه گفت: در اين جلس��ه، 
هف��ت پرونده آثار تاريخي بررس��ي و تصويب 
گرديد.اس��فنديار حي��دري پ��ور اف��زود: خانه 
تاريخي محمدي اس��فرجان گلپاي��گان مربوط 
به اواخ��ر دوره قاجار، خان��ه تاريخي وازگين 
قوكاسيان مربوط به اواخردوره قاجاريه و اوايل 
دوره پهلوي، خانه تاريخ��ي زركار )منوچهري 

كاش��ان( مربوط به دوره قاجار - پهلوي و خانه 
بيت العب��اس زواره مربوط به دوره قاجاريه، از 
جمل��ه خانه هاي تاريخي اس��ت كه پرونده آنها 
جهت ثبت ملي بررس��ي گردي��د.وي همچنين 
كاروانس��راي مورچه خ��ورت از دوره صفوي، 
مس��جد زيرزمين كچو متقال اردستان از اواخر 
دوره صف��وي، قنات زواره روس��تاي چرمهين 
مح��ور اردس��تان - زواره از دوره س��لجوقي و 
مادي فرش��ادي را از ديگر پرونده هاي بررسي 
شده جهت ثبت آثار ملي ذكر كرد.حيدري پور 
افزود: قرار اس��ت در سومين همايش ثبت آثار 
تاريخي كه در ش��هركرد برگ��زار مي گردد، آثار 

مذكور شماره ثبت ملي دريافت نمايند.

س��ال قبل همزمان با شايع ش��دن اخباري مبني 
بر حضور تازه واردي در سينماي جوان اصفهان 
در س��مت مدير، ديدگاه هاي بسياري در خفا و 
آشكار بيان ش��د، تا جايي كه مخالفان سعي در 
نشان دادن عدم بي كفايي جمشيديان داشتند كه 
با آمدن وي، فعاليت س��ينماي جوان اصفهان از 

اين پس جناحي مي شود.
معارفه مدير جديد در تاالر فرشچيان انجام شد؛ 
جاي��ي كه رونق از آن با خداحافظي جش��نواره 
تئات��ر كودك از اصفهان رخت بربس��ته بود و با 
آمدن اعضاي س��ينماي جوان، سرانجام سكوت 
از فضاي آن محو ش��د؛ همان هايي كه بس��ياري 
با پيش داوري هايش��ان به بي تجربگي محكوم 

مي كردند.
اعضاي سينماي جوان با فعاليت هاي خود، روح 
تازه اي را در هزار توهاي آهني تاالر فرش��چيان 
دميدن��د و با برنامه هاي منظم و دقيق، اهداف از 
پيش تعيين ش��ده را دنبال مي كردند، به گونه اي 
كه طي مدت كوتاهي عملكرد اين تيم، تاالر به 
پاتوق فرهنگي و هنري خوبي در شهر گنبدهاي 
فيروزه اي تبديل شد. اتفاقًا در همين ايام بود كه 
ديگر متولي فرهنگي و هنري اين ش��هر، حوزه 
هنري ميزبان ميهمانان بس��ياري بود و كارگاه ها 
و كاس هاي سينماي جوان و ميهمانان فيلمساز 

و جوان، جذابيت خاصي براي عاقه مندان اين 
عرص��ه ايجاد كرده بود. اين روال پر رونق ادامه 
داشت و دوس��تداران فرهنگ و هنر كم كم داغ 
جشنواره هاي رفته سينمايي و تئاتري را فراموش 
مي كردند كه دس��ت هاي پرتوان مديريتي بر آن 
ش��دند ت��ا چرخ هايي كه خ��وب مي چرخيد را 
متوقف س��ازند و مدير كارآمد نوآمده را از اين 

كرسي كنار بگذارند.
ح��ال چند م��اه از آن اتفاق مي گذرد و ش��عار 
س��ينما جواني ها، اصرار بي امان بر توليد است؛ 
توليدي كه هنوز كس��ي چيزي به چشم نديده و 
قرار است انجام بشود.سكوت بي سابقه روابط 
عمومي در اين انجمن كه مي توانس��ت بخش��ي 
از ضعف ها را جبران كند، مزيد بر علت ش��ده 
 تا روح س��رد آه��ن و فوالد دوباره در حاش��يه 
زاين��ده رود حاك��م ش��ود و س��ينماي ج��وان 
اصفهان به دوراني بازگش��ت كند كه س��ينماي 
جوان اصفه��ان، جايي ب��راي پيرمردها بود.اين 
روزه��ا موافق��ان و مخالفان مدير قب��ل فقط با 
افس��وس به گذشته نگاه مي كنند و روزهايي كه 
س��ينماي جوان دفتر اصفهان، تاالر فرشچيان را 
ج��وان كرده بود را فقط مرور مي كنند تا ش��ايد 
 برنامه هاي س��ال جديد س��ينماي ج��وان اعام 

شود.

بررسي 7 پرونده آثار تاریخي 
در شوراي ثبت و حریم استان اصفهان

سینماي جوان اصفهان؛ جایي براي پیرمردها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي:

هزاره جدید متعلق به آسیاست
مالزی بازار خوبی برای 

كتاب های ایرانی است
سيدعلی كاشفی خوانس��اری در نشست نقد 
و بررسی نمايشگاه كتاب كواالالمپور، مالزی 
را كش��وری دانست كه به ادبيات ايران توجه 
زي��ادی دارد و می ت��وان از اين فرصت برای 
انتش��ار آثار ايرانی در اين كشور استفاده كرد. 
به گزارش مهر، نشس��ت بررس��ی س��ی امين 
نمايشگاه كتاب كواالالمپور در سرای بين الملل 
بيس��ت و چهارمي��ن نمايش��گاه بين لملل��ی 
كتاب ته��ران برگزار ش��د. در اين نشس��ت 
 ك��ه به هم��ت آژانس ادبی حوا برگزار ش��د،
سيدعلی كاشفی خوانساری در ابتدا با اشاره به 
نقش آژانس های ادبی در چرخه نش��ر جهانی 
گفت: در چرخه نشر جهانی نهادهايی هستند 
ك��ه در بح��ث بازاريابی و خري��د و فروش 
امتي��از ترجمه و چاپ كتاب  در كش��ورهای 
مختلف فعاليت می كنند. اين نهادها نمايندگی 
تعدادی از ناشران، نويسندگان و تصويرگران 
را برعهده گرفته و برای معرفی آثارش��ان در 
عرصه های جهان��ی فعاليت می كنند.وی ادامه 
داد: لزوم توجه به حلقه های واسط نشر باعث 
شد كه آژانس ادبی حوا از سال 88 و با مجوز 
رسمی وزارت ارشاد مشغول به فعاليت شود 
كه تاكنون شركت در 10 نمايشگاه بين المللی 
و ف��روش امتياز ترجم��ه كتاب های مختلف 
ايران��ی به ناش��ران بين الملل��ی را در پرونده 
خود ثبت كرده است. همچنين امتياز چندين 
كتاب ش��اخص از جمله دايره المعارف قرآن 
برای كودكان نيز از س��وی يك ناشر خارجی 
خريداری ش��ده ك��ه اين داي��ره المعارف به 
زودی در ايران منتش��ر می شود. اين نويسنده 
درب��اره  صحبت هاي��ش  ديگ��ر  بخ��ش  در 
حض��ورش در نمايش��گاه بين الملل��ی كتاب 
كواالالمپور توضيح داد: گرچه مالزی س��ابقه 
فرهنگ��ی بلندمدتی ن��دارد، ولی نمايش��گاه 
كتابش 30 دوره اس��ت كه برگزار می شود و 
اين نش��ان از اهميت بحث فرهنگی و ادبيات 
برای آنهاست.كاش��فی افزود: مالزی در كنار 
نمايش��گاه بين المللی، كتاب يك نمايش��گاه 
تخصصی ادبيات ك��ودك و نوجوان نيز دارد 
كه در س��ال 89 نخستين دوره آن برگزار شد 
و امس��ال هم در نمايش��گاه بين المللی كتاب 
كواالالمپور س��هم قابل توجه��ی از آثار را به 

خود اختصاص داده بود. 

خبر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پيمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

نماید.

مؤسسه علم و فرهنگ نوین وطن
زمان: پنج شنبه 90/2/22 ساعت 9:30 صبح

مکان: دفتر مؤسسه
دستور کار: انتخابات هيأت مدیره و بازرس مجمع

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/2/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1390/3/1

 www.abfa.esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
       www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 6680030 - 0311
شركت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومي مؤسسه علم و فرهنگ نوين وطن

برآورد )ریال(تضمين)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

14/000/0002/444/074/045عمرانیاجرای شبکه فاضالب سميرم90-1-94

لوله گذاری فاضالب حدفاصل خيابان 17 90-1-95

شهریور تا بلوار شهيد نيکبخت مبارکه
10/000/0001/016/138/448عمرانی

مناقصه لوله گذاری فاضالب 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 

شهرداری مبارکه در نظر دارد اجرای عمليات مشروحه ذيل را به پيمانكاران 
اطالعات  توانند جهت کسب  می  متقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  واجد شرايط 
بيشتر و اخذ اوراق مناقصه تا تاريخ 90/2/28 به امور قراردادهای شهرداری 
مراجعه نموده و پيشنهادات خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز يكشنبه 

مورخ 90/3/1 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

آگهی مناقصه عمومی

مدت اجرا
 شرايط پيشنهاد

قيمت
اعتبار)ريال( موضوع پروژه رديف

12 ماه  طبق فهرست بهای
پیوست 3/000/000/000

عملیات اصالح، توسعه و نگهداری فضای سبز محالت 
صفائیه و پارک نقاشباشی 1

7 ماه از قرار هر مترمربع 500/000/000
 عملیات آرایش و سرزنی چمن پارک ها و میادین

سطح شهر 2

8 ماه از قرار هر متر طول 500/000/000
 عملیات هرس، آرایش و فرم دهی مورت و

درختچه های زینتی سطح شهر 3

 * ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
* شهرداری در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات واصله مختار می باشد.
* ضمنًا هزينه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جواد جمالی 

شهردار مباركه 

نوبت دوم
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