
سرپرس��ت مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي كاش��ان از انجام شش 
عم��ل موفقيت آميز جراحي قلب باز مرك��ز تخصصي امام علي)ع( 
اين مجتمع از بيس��تم تيرماه س��ال جاري تاكنون خب��ر داد. مهرداد 
حسين پور در گفتگو با فارس با اشاره به راه اندازي اتاق عمل بخش 
جراح��ي قلب اين مركز از 15 تيرماه س��ال جاري، گفت: عمل هاي 

جراح��ي قلب ب��از اين بخش 
ف��وق تخصص  مس��ئوليت  با 
جراحي قلب و ع��روق، دكتر 
پورعباس��ي  ص��ادق  محم��د 
داراي ب��ورد فوق تخصصي و 
عضو... هيأت علمي تمام وقت 
دانشگاه علوم پزشکی كاشان ...

مدير كل مركز هنرهاي تجسمي 
معاون��ت امور هن��ري وزارت 
اس��امي  ارش��اد  و  فرهن��گ 
در مراس��م اختتاميه نخس��تين 
جش��نواره بين الملل��ي هنرهاي 
تجس��مي كودك و نوجوان در 

مجتمع فرهنگي فرش��چيان بيان داشت: استان اصفهان هم از نقطه نظر 
فضاها و محيط   هاي نمايش��گاهي و ه��م از لحاظ توان و ظرفيت هاي 

اجرايي، ضمن برخورداري از استادان و ...

موفقيت 6 عمل قلب باز در كاشان

اولين جشنواره هنرهاي تجسمي كودك و نوجوان
 نمونه بارز از استعدادهاي سرشارايراني

صفـحهصفـحه
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الريجاني در اجالس رؤساي آموزش و پرورش كشور:

خدمات عملي سامان يافته براي حذف كنكور 
انجام نشده است
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 شهرستان    صفحه 4

شهردار اصفهان: 

چند مدیریتی عامل اصلی تأخیر در پروژه 
متروی اصفهان

صفحه4

آموزش خانه صنعت  مس��ئول 
و معدن در يک نشست خبری 
گفت: مجتمع فرهنگی- تفريحی 
فوالدش��هر با زيربنای 60 هزار 
مترمربع از پنجم مردادماه پذيرای 
ميهمانان و همشهريان بوده است، 

اما افتتاح رسمی اين مجموعه اواخر مردادماه خواهد بود. حسين بيات 
 افزود: با اين كه استان اصفهان يک استان توريستی است اما در بخش های

گردشگری، تفريحی و فرهنگی...

یک سرمایه گذار:
مجتمع فرهنگی تفريحی فوالدشهر اواخر 
مردادماه به صورت رسمی افتتاح می شود

شهرستان     صفحه4

آيت ا... مصباح يزدي:
براي ايجاد وحدت بايد يك محور واحد وجود 
داشته باشد

شهرستان    صفحه 4

آگهی مزایده
شماره: 2309- 1390/5/4

صورت اموال مورد مزايده رديف

گروه اول شامل: يک دستگاه خودرو سواری پیکان، دو دستگاه وانت مزدا دو كابین و يک دستگاه وانت نیسان قابل شماره گذاری 1

گروه دوم شامل: تعداد 85 دستگاه كیس كامپیوتر، مانیتور، فتوكپی، پرينتر، تلويزيون، بلندگو، پاور، ماشین تايپ و لوازم كامپیوتر و غیره 2 

گروه سوم: حدود 180 عدد صندلی، میز فلزی، فايل، كمد فلزی، كازيه، میز چوبی و غیره 3

گروه چهارم شامل: تعداد 36 دستگاه يخچال، يخدان چوبی و فلزی 4

گروه پنجم شامل: تعداد 50 دستگاه آبگرمکن، بخاری نفتی و گازی، پیک نیک، چراغ های نفت سوز و غیره 5

گروه ششم شامل: تعداد 15 دستگاه سمپاش موتوری و دستی و موتور برق، مشعل های گازوئیلی و غیره 6

گروه هفتم شامل: آهن آالت، درب چوبی، تخت فلزی، تانکر، بشکه، رادياتور، گاوصندوق، چادرهای صحرايی، كوره های الشه سوز و غیره )برحسب كیلوگرم( 7

گروه هشتم شامل: تعداد 80 دستگاه تلفن وفاكس 8

گروه نهم شامل: يک دستگاه كانتینر 9

گروه دهم شامل: يک دستگاه آزمايشگاه سیار دامپزشکی 10

گروه يازدهم شامل: تعداد 3000 قلم لوازم آزمايشگاهی، سرنگ، شیشه سرنگ، كپسول ازت، انواع پنس، شربت خوران، سر سوزن و غیره 11

گروه دوازدهم شامل: تعداد 330 قلم لوازم يدكی خودرو، كپسول آتش نشانی، فیوز، سیفون، فیلتر، روغن ترمز، واسکازين و غیره 12

گروه سیزدهم شامل: تعداد 65 حلقه الستیک خودرو )نو و فرسوده( 13

اداره كل دامپزشکی استان چهارمحال و بختياری درنظر دارد، باتوجه به جز الف 
بند 38 قانون بودجه سال 1390 و به استناد مجوز شماره 118/90/2035 
مورخه 90/5/2 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اموال مازاد بر نياز خود 
را از طریق مزایده )كتبی( به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم می توانند 
جهت بازدید و دریافت فرم شركت در مزایده، باتوجه به شرایط ذیل الذكر به 

اداره كل دامپزشکی استان واقع در سه راهی خوزستان مراجعه نمایند.
1- مح��ل بازدی��د ام��وال اداره كل دامپزش��کی اس��تان واقع در س��ه راهی 

خوزستان می باشد.

2- زمان بازدید به مدت 15 روز از تاریخ 90/5/5 لغایت 90/5/20 از ساعت 
8 صبح لغایت 2 بعدازظهر به استثنای روزهای تعطيل می باشد. متقاضيان می 
توانند درخواس��ت خود را به انضمام فيش سپرده در پاكت سربسته حداكثر 
تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ��ه 90/5/20 به دبيرخانه اداره كل 

دامپزشکی استان تحویل و رسيد دریافت نمایند. 
به درخواس��ت هایی كه بعد از تاریخ اعالم ش��ده واصل ش��ود و یا درخواست 
های��ی ك��ه مبهم، مش��روط، مخدوش و فاقد س��پرده باش��ند ترتي��ب اثر داده 

نخواهد شد.

3- واری��ز 10 درصد قيمت پيش��نهادی به عنوان س��پرده مزایده به حس��اب 
مندرج در فرم شركت در مزایده

4- پاك��ت ه��ا حداكثر ظرف یک هفته بازگش��ایی و ليس��ت برن��دگان در محل 
بازدید اموال اعالم خواهد شد.

5- كميس��يون مزایده اداره كل دامپزشکی استان در رد یا قبول پيشنهادات 
مختار است.

6- سپرده نفر اول و دوم در صورت انصراف و عدم انجام معامله ظرف مهلت 
مقرر به نفع دولت ضبط می شود.

دكتر حميد مهری
مدیركل

نوبت دوم سازمان دامپزشکی کشور 
اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 

رئيسی:
دانشگاه علوم پزشکی 

شهركرد نيازمند استخدام 
800 نفر است

انس��انی  مناب��ع  مع��اون توس��عه مديري��ت و 
دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختياری 
گفت: ب��رای اجرای قان��ون به��ره وری بالينی 
چهارمح��ال و بختي��اری، نيازمند ب��ه كارگيری 
 800 نيرو در دانش��گاه علوم پزش��کی شهركرد

هستيم.
حميد رئيس��ی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: 
اين دانش��گاه ب��ه منظور اج��رای قان��ون بهره 
نيازمن��د  اس��تان،  در  بالين��ی  كاركن��ان  وری 
درمان��ی  بهداش��تی  ني��روی   800 اس��تخدام 
ش��امل پرس��تار، بهيار، ماما، پزش��ک، تکنسين 
 ات��اق عمل، هوش��بری و فوريت های پزش��کی

است.
 وی اف��زود: در اي��ن راس��تا دانش��گاه در حال 
پيگي��ری جهت اخذ مجوز ب��ه كارگيری نيرو و 
رفع كمبودها از طريق وزارت بهداش��ت، درمان 

و آموزش پزشکی است. 
انس��انی  مناب��ع  مع��اون توس��عه مديري��ت و 
و  چهارمح��ال  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
بختي��اری زمان اج��رای اين قان��ون را در گرو 
اس��تخدام اين تعداد ني��رو وبه كارگي��ری آنها 
 در بيمارس��تان ها و مراك��ز درمان��ی م��ورد نياز

دانست. 
رئيس��ی از برگزاری آزمون استخدامی نيروها و 
كادر درمانی توسط اين دانشگاه در اسفندماه سال 
گذش��ته خبر داد و گفت: بر اساس اين آزمون، 
دانشگاه علوم پزشکی اقدام به جذب 736 نيرو 
ك��رد كه برخی به محل خدمت اعزام ش��دند و 
 مابقی در حال گذراندن مراحل اداری و گزينش

هستند.
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باكو- آنکارا؛ حركت در مسير همگرايي 
راهبردي 

س��فر دو روزه رج��ب طي��ب اردوغان، 
نخس��ت وزي��ر تركي��ه ب��ه جمه��وري 
آذربايجان در حالي روز چهارشنبه پنجم 
م��رداد ماه انجام پذيرفت كه دو كش��ور 
با افزايش هم��کاري هاي خود در قالب 
رواب��ط راهبردي به دنب��ال همگرايي در 
حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 

هستند. 
رج��ب طي��ب اردوغان، نخس��ت وزير 
تركي��ه بنا ب��ه دع��وت الهام عل��ي اف، 
رئي��س جمه��وري آذربايج��ان در رأس 
هيأت عالي رتبه اي روز چهارشنبه پنجم 
 م��رداد در س��فري دو روزه ع��ازم باكو

ش��د. در اين سفر احمد داود اوغلو وزير 
امور خارجه، ظفر چاغايان وزير اقتصاد 
و تان��ر يلديز وزير انرژي و منابع طبيعي 
تركي��ه، اردوغ��ان را همراه��ي مي كنند. 
اردوغان در اين س��فر با ›الهام علي اف‹ 
رئي��س جمه��وري آذربايجان و س��اير 
مقامات بلندپايه آن كشور ديدار و گفت 

وگو كرد.
آن��کارا هم��واره مدع��ي اس��ت روابط 
خ��ود با باك��و را مطاب��ق تعريف حيدر 
علي اف رئيس جمهوري فقيد جمهوري 
آذربايجان بر مبناي دو دولت و يک ملت 
تنظيم كرده اس��ت. تركيه همکاري هاي 
گسترده اي در حوزه انرژي با جمهوري 
آذربايجان دارد كه در اين حوزه خط لوله 
نفتي باك��و - تفليس – جيهان، مهم ترين 
رشته ارتباط راهبردي دو كشور است. به 
موازات اين خط، خط لوله گاز ناباكو نيز 
بين تركيه و جمهوري آذربايجان در حال 
احداث است كه به وسيله آن، گاز مورد 
ني��از تركيه از جمهوري آذربايجان تأمين 
مي ش��ود. حضور تانر يلديز، وزير انرژي 
تركيه در اين س��فر نشان مي دهد دولت 
اردوغ��ان ت��اش دارد تا در ديپلماس��ي 
انرژي، فعال عمل كند. همچنين به گفته 
ناظران، ع��اوه بر مذاكره در حوزه هاي 
اقتصادي نظير توسعه و تحکيم مبادالت 
بازرگاني و فعاليت ش��ركت هاي تركيه 
اي در جمهوري آذربايجان، مس��أله قره 
باغ و چگونگي حل آن، از ديگر مسائلي 
است كه در دستور كار رهبران دو كشور 

قرار گرفت. 
تركي��ه- جمه��وري آذربايجان؛ روابط 

راهبردي 
روابط جمه��وري آذربايجان با تركيه در 
چند س��ال گذش��ته تحت تأثير دو عامل 
عمده قرار داش��ته اس��ت كه از يک سو 
ميراث تاريخي و از س��وي ديگر روابط 
اقتصادي روبه گسترش اين دو كشور را 

مي توان نام برد. 
الف(مي��راث تاريخي: روابط جمهوري 
آذربايج��ان در دو ده��ه گذش��ته و پس 
از اس��تقال اي��ن جمه��وري از اتح��اد 
جماهير ش��وروي، بس��يار تح��ت تأثير 
ميراث تاريخي اين دو كشور قرار داشته 
است؛ ميراث تاريخي كه بخشي از آن را 
ژئوپلتيک دو كشور و روندهاي تاريخي 
 همس��اني قوم��ي و زبان��ي ش��کل داده

اس��ت. چنين ميراثي در قالب ش��اخصه 
هاي ژئوپلتيکي، قوم��ي و زباني به طور 
گس��ترده اي توانسته بر سياست خارجي 
دو كش��ور تأثي��ر بگذارد، ب��ه نحوي كه 
تركيه، جمه��وري آذربايج��ان را منطقه 

خ��ارج نزدي��ک خ��ود قلمداد ك��رده و 
مناس��بات خود را در قالب الگوي روابط 

راهبردي تعريف كرده است. 
تشکيل شوراي عالي همکاري راهبردي 
تركيه و آذربايجان در دهم دي ماه1389 و 
در حاشيه اجاس سران كشورهاي ترك 
زبان در اس��تانبول، ميان رئيس جمهوري 
آذربايجان و نخست وزير تركيه، يکي از 
نمونه هاي چنين تعامل راهبردي اس��ت. 
همچني��ن در اين بخ��ش، بحران قره باغ 
و ح��ل آن يک��ي از موضوع��ات اصلي 
مذاكرات جمه��وري آذربايجان و تركيه 

بوده است. 
ب( رواب��ط اقتص��ادي: يک��ي ديگر از 
مؤلف��ه هايی ك��ه در سياس��ت خارجي 
دو كش��ور نقش اساس��ي ايف��ا مي كند 
 روابط اقتص��ادی ما بين اين دو كش��ور

است. 
با توجه به س��رمايه گذاري هاي گسترده 
آن��کارا در اين بخش و اس��تقبال باكو از 
اي��ن امر، به نظر مي رس��د دو كش��ور با 
توجه به امضاي تأس��يس ش��وراي عالي 
همکاري ه��اي اس��تراتژيکي، گام هاي��ي 
بزرگ تر در اين راه برداش��ته و با كاهش 
اختافات��ي در مورد مس��ائل حقوقي و 
 ي��ا مالي، ب��ر دامنه  همکاري ه��اي خود

بيفزاين��د. عاوه ب��ر اين نيز دو كش��ور 
مي كوش��ند ت��ا ب��ا تأكيد ب��ر پروژه هاي 
آه��ن  راه  پ��روژه  همچ��ون  مش��تركي 
باكو- تفليس- قارص )تاش مي ش��ود 
كه ت��ا پايان س��ال 2012 خط آهن فوق 
تکمي��ل و در س��ال 2013 خط راه آهن 
به بهره برداري رسد(، دامنه همکاري هاي 

اقتصادي خود را افزايش دهند.
تركي��ه و جمه��وري آذربايجان از حجم 
مبادالت تج��اري بااليي ني��ز برخوردار 
هستند، به طوري كه حجم تبادل تجاري 
بي��ن جمه��وري آذربايج��ان و تركيه در 
س��ال 2005 )1384( حدود800 ميليون 
دالر ب��ود ك��ه در س��ال 2010 )89( به 
بيش از س��ه ميليارد دالر افزايش يافت. 
به عاوه حجم كل سرمايه گذاري تركيه 
در اقتص��اد جمهوري آذربايجان، ش��ش 
ميليارد دالر اس��ت و تا سال2010، هزار 
و دويست ش��ركت خصوصي تركيه در 
237 پروژه در اين كشور سرمايه گذاري 

كرده اند. 
جمع بندي 

جمه��وري آذربايج��ان به عن��وان يکي 
از كش��ورهاي قفق��از جنوبي، ب��ه دليل 
ميراث تاريخي نزديک و روابط گسترده 
اقتصادي ناش��ي از ترانزي��ت انرژي، در 
سياست خارجي تركيه از اهميت بااليي 
برخوردار است. سفر رجب طيب اردوغان 
نخست وزير تركيه، به اين كشور پس از 
تش��کيل دولت جديد، نشان از الگوهاي 
رفت��اري ناش��ي از مطلوبيت نگرش��ي و 
اقتصادي دو كش��ور براي يکديگر است. 
بر اين مبنا، بس��ياري از تعامات سياسي 
و اقتصادي دو كشور و حتي ميزان رشد 
روابط تأثير پذيرفته از اين دو ش��اخص 
عمده بوده است كه به ويژه پس از روي 
كار آمدن دول��ت اردوغان و در تلفيق با 
ديپلماس��ي منطقه اي و ديپلماسي انرژي 
 اين كش��ور س��ير صع��ودي پي��دا كرده

است.

جهان نما

رئيس جمه��ور گف��ت: اگر مش��کات اداري كش��ور را برطرف كني��م، كارها 
راحت تر پيش خواهد رفت. به گزارش ايس��نا، محمود احمدي نژاد در مراس��م 
آغ��از آبگيري س��د گتوند در خوزس��تان، با تش��ريح روند طوالني و مش��کل 
 سدسازي درباره سد گتوند، گفت: اين سد يکي از مهم ترين سدهاي كشورمان

است. 
ين س��د حاصل انديش��ه ها، تاش ها و فداكاري هاي بس��ياري است و تاكنون 
1700 ميليارد تومان براي آن هزينه ش��ده اس��ت و تا تکميل آن، 700 الي 800 
ميليارد تومان ديگر هزينه خواهد ش��د. اين س��د به هم��ت متخصصان ايراني 
س��اخته شده اس��ت و تمام مراحل آن را متخصصان كش��ورمان ساخته اند، در 
حالي كه زماني بود كه ما نمي توانس��تيم بس��ياري از مراحل ساخت اين سد را 

خودمان انجام دهيم. 
رئيس جمه��ور ادامه داد: زماني بود كه هر كس پول مي خواس��ت بايد در برابر 
خزان��ه صف مي كش��يد و درخواس��ت مي كرد، ام��ا االن بودجه ه��اي عمراني 
پيش بيني ش��ده اس��ت و چند برابر منابع عمراني مي توان منبع استحصال كرد. 
به عنوان مثال زمين ها و س��اختمان هايي در كش��ور هست كه متعلق به وزارت 
نيروس��ت و اگر فروخته ش��ود، مي توان با پول آن چند س��د ساخت. صندوق 
توس��عه ملي هم هس��ت كه ش��ركت ها و پيمانکاران و كار آفرينان مي توانند با 

استفاده از آن فعال شوند. 
وي با رد مشکل كمبود منابع در كشور گفت: منابع به اندازه كافي وجود دارد، 
اما سيس��تم هاي اداري طوري اس��ت كه اگر كسي پش��ت ميز بنشيند، احساس 
مي كند يک امپراتوري به دس��ت آورده اس��ت. اگر مشکات اداري را برطرف 

كنيم، كارها راحت تر پيش خواهد رفت.
رئيس جمهور با اش��اره به صادرات غيرنفتي كش��ور، تصريح كرد: در سال 83 
ص��ادرات غيرنفتي ما به هفت ميليارد و 300 ميليون دالر رس��يد و اين رقم در 

سال گذشته به 300 ميليارد دالر رسيده است. 
وي در ادامه تاكيد كرد: ملت ما ظرفيت بااليي براي پيشرفت دارد و تاش كنيم 
كه اين ظرفيت ها فعال ش��ود. تجربه ما از مطالعه دوران گذش��ته اين است كه 
اگر مي خواهيم آن دوره تکرار نشود و در دنيا عزت داشته باشيم و صاحب اثر 
باشيم، بايد پيشرفته و قدرتمند باشيم و براي قدرتمندشدن بايد ايران را بسازيم 
و تبديل به قدرت هاي اول منطقه شويم و اين شدني است. احمدي نژاد درباره 

پلي كه بر روي اين س��د ساخته شده اس��ت، نيز گفت: اين پل خود به تنهايي 
يک پروژه بزرگ اس��ت. همين جاده اهواز - اصفهان، از كنار اين س��دها عبور 

خواهد كرد و يکي از زيباترين جاده هاي دنيا خواهد بود. 
رئيس جمه��ور تأكي��د ك��رد: همه بايد مراقب باش��يم از دل تح��والت، نجات 
رژيم صهيونيس��تي بي��رون نيايد و پايه هاي س��لطه آمري��کا در منطقه تقويت 
نش��ود. كشورهاي س��لطه گر، اسلحه مي فروش��ند و بعد دعوا راه مي اندازند تا 
آن اس��لحه ها مصرف شود از همه بايد هوش��يار باشيم تا اين حلقه شيطاني را 

در هم بشکنيم. 
از دل تح��والت منطق��ه نباي��د اي��ن تجدي��د ق��واي نظ��ام س��لطه بي��رون 
بياي��د، بلک��ه باي��د تح��والت منطق��ه، تجدي��د ق��واي ملت ها و بي��داري و 
 انتخ��اب تاريخ س��از و در هم شکس��تن س��لطه اس��تکبار را به همراه داش��ته

 باشد.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

الریجاني در اجالس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور:

خدمات عملي سامان يافته براي حذف كنکور انجام نشده است
رئيس مجلس با اش��اره به مصوبه مجلس براي 
حذف كنک��ور گفت: تاكن��ون خدمات عملي 
س��امان يافته اي براي حذف كنکور انجام نشده 
و بايد وزارتخانه هاي ذي ربط براي اين موضوع 

همکاري كنند.
به گزارش فارس، علي الريجاني طي سخناني 
در بيس��ت و هشتمين اجاس 3 روزه آموزش 
و پرورش مناطق كشور ، اظهار داشت: وزارت 
آموزش و پرورش از نظر تأثيرگذاري در بطن 
كار و توس��عه در كش��ور، با ساير وزارتخانه ها 

متفاوت است. 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ي��ک وزارتخانه 
مؤث��ر در آين��ده كش��ور اس��ت و ب��ه همي��ن 
دلي��ل باي��د ب��ه جاي��گاه اي��ن وزارتخانه در 
 تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در اجرا توجه

شود. 
وي اضافه كرد: اگر مس��ئوالن كشور ما وزارت 

آموزش و پرورش را داراي يک جايگاه بسيار 
مهم در توسعه كش��ور مي دانند، بايد نقش اين 
وزارتخان��ه در تصميم گيري ه��اي مرب��وط به 

توسعه كشور بيشتر و عميق تر شود. 
رئيس مجلس در ادامه از مشکل كمبود مدارس 
در كش��ور س��خن به ميان آورد و گفت: گاهي 
اوقات در كشور شهرك هاي مسکوني احداث 
مي ش��ود كه مردم به آنجا مي رون��د تا زندگي 
كنند، در حالي كه براي س��اخت مدرسه براي 
شهرك هاي مذكور فکر يا برنامه ريزي نمي شود 
ك��ه نتيجه آن ب��ه وجود آمدن مش��کل كمبود 

مدارس در كشور مي شود. 
وي با اشاره به مش��کاتي كه برگزاري آزمون 
سراس��ري كنکور در كشور دارد، گفت: بايد به 
مقررات در كش��ور توجه ش��ود و اگر به موقع 
به مش��کات توجه مي شد، شايد امروز جريان 
 آم��وزش و پ��رورش در كش��ور زنده تر پيش

می رفت. كنکور يک موضوع مهم در كش��ور 
ماست كه بايد به آن توجه شود. 

الريجان��ي ب��ا بي��ان اين ك��ه در بس��ياري از 
كشورهاي دنيا براي راهيابي افراد به دانشگاه ها 
مکانيزم هاي ديگري طراحي شده است، گفت: 
بايد وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم 
همکاري كند تا مش��کل كنکور در كشور حل 

شود. 
وي ب��ا تأكيد بر اين كه ش��رايط امروز آموزش 
و پ��رورش نيازمند تغيير اس��ت، گفت: حذف 
كنکور از س��ال 92 در مجلس شوراي اسامي 
به تصويب رس��يده اس��ت، اما تاكنون خدمات 
عملي س��امان يافته اي براي اي��ن امر صورت 
نگرفته اس��ت، در حالي كه مس��ئوالن وزارت 
آم��وزش و پرورش و عل��وم بايد براي حذف 
كنکور مصر باشند و پاي اين كار بايستند، چرا 

كه امري بسيار مهم است. 

كمک یک ميليارد دالري عربستان به اردن
ميزبان ديکتاتورها در تالش براي مهار

انقالب هاي مردمي
عربس��تان س��عودي كه پيش از اين ميزبان ديکتاتور تونس و پس از آن رئيس 
جمهور يمن بود، اين بار پول هاي خود را به اردن س��رازير كرده تا مانع انقاب 
مردمي در اين كشور شود.به دنبال سرنگوني بن علي، ديکتاتور تونس در جريان 
خيزش مردمي اين كش��ور، عربستان درهاي خود را به روي او گشود و پس از 
آن نيز ميزبان علي عبداله صالح بود كه به منظور مداوا عازم رياض شد. به اين 
ترتيب عربس��تان كه در فاصله اي كوتاه در پرونده خود ميزباني از ديکتاتورها 
را به ثبت رس��اند، اين بار با س��رازير كردن پول خود به اردن، مي كوش��د مانع 
خيزش مردمي در اين كشور شود.روزنامه البيان چاپ امارات متحده عربي، روز 
چهارشنبه در مطلبي با عنوان »اردن به كمک يک ميليارد دالري سعودي دست 
يافت، نوشت: مسئوالن دولتي در اردن فاش كردند كه كشورشان به منظور مقابله 
با مشکات روز افزون مالي، كمک مالي جديدي به ارزش يک ميليارد دالر از 
عربستان دريافت كرد. به اين ترتيب كمک مالي عربستان به اردن در طول دو ماه 
گذشته به يک ميليارد و 400 ميليون دالر رسيد. ملک عبداله دوم، شاه اردن در 
نامه اي به سران سعودي از اين كمک سخاوتمندانه به كشورش كه با مشکات 
مالي زيادي روبه رو است، قدرداني كرد و آن را عامل تقويت روابط و همبستگي 
بين دو كش��وري دانس��ت كه تا كنون از خيزش مردمي در كشورهاي عربي در 
امان مانده اند.البيان نوشت: اين كمک مالي يک هفته قبل از آغاز مذاكرات اردن 
با شوراي همکاري خليج فارس در خصوص شروط پيوستن امان به اين شورا 
اعطا ش��ده است.قرار است ناصر جوده وزير خارجه اردن هفته آينده به منظور 
ديدار با همتايان خود در كش��ورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس عازم 
عربس��تان ش��ود تا در خصوص تعيين چارچوب عضويت در اين شورا كه در 
س��ال 1981 )1360( تأسيس شده است، با آنان گفتگو كند. اين در حالي است 
كه شهرهاي مختلف اردن در ماه هاي اخير صحنه تظاهرات مردمي در اعتراض 
به اوضاع نامس��اعد اقتصادي بوده اس��ت و تظاهرات كنندگان مبارزه با فساد را 

خواستار شده اند.

هشدار رئيس صندوق بين المللي پول:
بحران مالي اروپا مي تواند

به ناآرامي هاي اجتماعي بيانجامد
رئي��س جدي��د صندوق بين المللي پول ب��ه رهبران اتحاديه اروپا هش��دار داد: 
مش��کات اقتصادي كش��ورهاي حوزه يورو، مي تواند به بي ثباتي اجتماعي و 
بروز ناآرامي ها منجر شود.روزنامه انگليسي اينديپندنت روز چهارشنبه در اين 
باره به نقل از كريس��تين الگارد نوش��ت: تاطم اقتصادي كه به تازگي گريبان 
اروپا را گرفته و كش��ورهايي مانند يونان، پرتغال و ايرلند را به دام بحران بدهي 
انداخته، اكنون به كابوس ايتاليا و اسپانيا تبديل شده است.وي افزود: اين موضوع، 
مي تواند به س��ادگي دوباره آفتابي شود و تيش��ه به ريشه رونق بازارهاي مالي 
بزند كه هفته گذشته با اهداي وام 109 ميليارد يورويي به يونان، به ظاهر جاني 
تازه گرفت.وزير دارايي پيش��ين فرانسه كه در نيويورك سخن مي گفت، ضمن 
اش��اره به خيزش هاي مردمي چند ماهه گذش��ته در كشورهاي شمال آفريقا و 
خاورميان��ه، تأكيد كرد كه، معضات اجتماعي براي اقتصاد هاي پيش��رفته هم 
مايه نگراني عظيمي اس��ت. الگارد گفت: جوانان به ويژه در مورد يافتن شغل، 
روزگار سختي دارند كه پيامدهاي سوء بالقوه و مادام العمري را براي آنها از نظر 
كسب درآمد و قابليت استخدام رقم مي زند. وي افزود: اين وضعيت در حالي 
است كه مي بينيم بخش مسن تر جامعه براي حفظ سامتي خود، كسب حقوق 
و مزاياي بازنشستگي در جنگ به سر مي برد و بايد گفت از تركيب اين دو، به 
رويارويي نسل ها مي رسيم.سايه سنگين بحران مالي بر سر كشورهاي اتحاديه 
اروپا و حوزه پولي يورو سنگيني مي كند.اين بحران مالي پيش از اين كشورهايي 
چون يونان، پرتغال و ايرلند را به ورطه ورشکستگي كشانده است. امروز حتي 

كشورهاي ثروتمند تري چون ايتاليا و فرانسه نيز از اين بحران در امان نيستند.

رئيس سابق شوراي امنيت ملي رژیم 
صهيونيستي:

ارتش اسرائيل هرگز در جنگ
عليه  حزب ا... پيروز نخواهد شد

ژنرال گيورا آياند، رئيس سابق شوراي امنيت ملي رژيم صهيونيستي اذعان كرد: 
 ارتش اسرائيل هرگز در جنگ آينده قادر به پيروزي نخواهد بود، چرا كه حزب ا...
تاكتيک هاي خود را گس��ترش داده و قدرت نظامي خود را تقويت كرده است. 
روزنامه لبناني االخبار روز گذش��ته نوش��ت: ژنرال گيورا آياند، رئيس س��ابق 
شوراي امنيت ملي اسرائيل در حال حاضر مشغول بررسي استراتژي هايي است 
كه ارتش اس��رائيل را از هرگونه نوشيدن كاسه زهر همانند جنگ 33 روزه دور 
كند.اي��ن روزنامه لبناني افزود: مأموريت آياند به عنوان رئيس ش��وراي امنيت 
ملي اس��رائيل كمي قبل از ش��روع جنگ 33 روزه به پايان رس��يد، ولي استفاده 
از تجربي��ات وي هنوز ادامه دارد، بنابراين در تحقيقات داخلي ارتش اس��رائيل 
در جنگ 33 روزه كه اس��رائيل آن را جنگ دوم لبنان ناميده، شركت كرده و در 
خصوص قضيه گلعاد شاليط اسير اسرائيلي در زندان هاي مقاومت فلسطيني و 
همچنين نسبت به قضيه كاروان آزادي اول تحقيقاتي را انجام داده است. اين مقام 
صهيونيست تصريح كرد: يکي از مهم ترين عوامل شکست رژيم صهيونيستي 
در جنگ 33 روزه، اين بود كه حزب ا... به عنوان دشمني ضعيف در نظر گرفته 
شد.وي تأكيد كرد: اگر در آينده در لبنان جنگ سومي شروع شود و اسرائيل نيز 
طبق قاعده جنگ گذش��ته عمل نمايد، ارتش هرگز به پيروزي نخواهد رس��يد. 
سيدحسن نصرا... شامگاه سه شنبه به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي حزب ا... 
بر رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه، در جمع هزاران تن از حاميان مقاومت 
در ورزشگاه الرايه در قلب ضاحيه جنوبي بيروت، اظهار داشت: مهم ترين نتيجه 
اين جنگ، از بين رفتن اطمينان ميان مردم اسرائيل با سران اين رژيم و همچنين 
در ميان صفوف ارتش آنها بود و در مقابل بر اطمينان نسبت به مقاومت لبنان و 
فلسطين افزود.وي تأكيد كرد: رژيم صهيونيستي كه ماهيتي متکبر دارد، با اطمينان 
بيش از حد خود، جنگ را عليه لبنان شروع كرد، اما خيلي زود در مقابل مقاومت 
مردم و رزمندگان دچار ضعف و شکست شد. اين جنگ همانطور كه مقامات 
رژيم صهيونيس��تي و حتي شهروندان اس��رائيلي معترف هستند، پيامدها و آثار 

خطرناكي بر پيکره اين رژيم برجاي گذاشت.

ژاپن و روسيه بر سر همکاري در زمينه 
انرژي به توافق رسيدند

ژاپن و روسيه با تأكيد بر اهميت تقويت همکاري هاي دو جانبه در بخش انرژي، 
در زمينه توسعه نفت و گاز طبيعي روسيه به شرق دور و سيبري شرقي به توافق 
رس��يدند.به گزارش روز چهارشنبه تلويزيون ان.اچ.كي، در نشست مشتركي كه 
بين مقامات ارش��د وزارت منابع طبيعي و آژانس ان��رژي ژاپن و وزارت انرژي 
روس��يه در مسکو برگزار شد، دو كش��ور در زمينه توسعه همکاري ها در زمينه 
انرژي به توافق دست يافتند.مقامات روسي در اين نشست بر تعميق همکاري ها 
با ژاپن و استفاده از فناوري اين كشور در زمينه انرژي تأكيد كردند. روسيه قصد 
دارد در زمينه افزايش صادرات انرژي به منطقه آس��يا و اقيانوس آرام از فناوري 
ژاپني ها بهره ببرد.دو طرف همچنين از پيشرفت همکاري ها در زمينه انتقال نفت 
و گاز طبيعي درياي ساخالين به شرق دور و سيبري استقبال كردند. دور بعدي 

مذاكرات، نيمه اول سال آينده ميادي در توكيو برگزار مي شود.

معاون رئيس جمهور: 
ماه رمضان امسال با سال های گذشته 

متفاوت خواهد

از سوي رئيس جمهوري؛ 
اليحه عضويت ايران در سازمان اروپايي 

پژوهش هاي هسته اي تقديم مجلس شد 
مع��اون اول رئيس جمهور: ماه 
رمضان امس��ال ب��دون نگراني 
 از وضعيت بازار سپري خواهد

شد 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره 
به تدابير ويژه دولت براي تنظيم 
 بازار در ايام ماه مبارك رمضان
گف��ت: با تاش ه��اي دولت و 
با مش��اركت مثب��ت اصناف و 
اتحاديه ها، ماه رمضان امسال با 
 سال هاي گذشته متفاوت خواهد
ب��ود. محمدرض��ا رحيم��ي در 
 جلسه س��تاد تنظيم بازار اظهار 
برنامه ريزي ه��اي  ب��ا  ك��رد: 
گس��ترده اي ك��ه دول��ت انجام 
داده و با برپايي نمايش��گاه هاي 

اقام م��ورد نياز مردم و عرضه 
محص��والت در قال��ب فروش 
امس��ال  ماه رمضان  فوق العاده، 
ب��دون نگراني از وضعيت بازار 
سپري خواهد شد و اميدواريم 
م��ردم و روزه داران عزي��ز نيز 
در اين ماه با آس��ايش خاطر و 
بدون نگران��ي به انجام فرايض 
الهي بپردازند. در اين نشس��ت 
وزارت  نماين��ده  همچني��ن 
بازرگان��ي از وضعيت مطلوب 
امس��ال در موجودي��ت كاالها 
خب��ر داد و گفت: با برنامه هاي 
دولت براي ذخيره س��ازي اقام 
و كااله��ا، مش��کلي مبن��ي بر 

كمبود كاال نداريم. 

اليح��ه عضويت ايران در س��ازمان 
اروپاي��ي پژوهش هاي هس��ته اي 
كه به تصويب هيأت دولت رس��يده 
است، براي طي تش��ريفات قانوني 
از س��وي رئيس جمه��وري تقديم 
مجلس شد. در مقدمه توجيهي اين 
اليحه آمده است: به منظور گسترش 
حضور فعال جمهوري اسامي ايران 
در س��ازمان ها و مجامع بين المللي 
و به��ره گيري از آن در جهت تأمين 
مناف��ع ملي و تحقق هر چه بيش��تر 
همگرايي منطقه اي و بين المللي در 
راستاي اصول و اهداف استراتژيک 
سياس��ت خارج��ي كش��ور و بهره 
گيري از آخرين دستاوردهاي علمي 
تکنولوژيک��ي، اليح��ه عضويت  و 

ايران در س��ازمان اروپايي پژوهش 
هاي هس��ته اي براي طي تشريفات 
قانون��ي تقدي��م مجلس مي ش��ود. 
بر اس��اس ماده واح��ده اين اليحه، 
ب��ه دولت اجازه داده ش��ده اس��ت 
در س��ازمان اروپاي��ي پژوهش هاي 
هس��ته اي عضويت يابد و نسبت به 
 پرداخت حق عضويت مربوط اقدام
كن��د. ب��ر اي��ن اس��اس، تعيي��ن و 
ط��رف  اجراي��ي  دس��تگاه  تغيي��ر 
عضوي��ت ب��ر عهده دولت اس��ت. 
پژوه��ش هاي  اروپاي��ي  س��ازمان 
مجموع��ه  بزرگتري��ن  اي  هس��ته 
آزمايش��گاهي دنيا در زمينه فيزيک 
 ذرات بني��ادي و فيزيک هس��ته اي

است. پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بهره برداري از 7 كيلومتر خط 3 مترو
تا پايان سال 

مدير عامل شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( با بيان اين كه خط 3 مترو 
تهران از شمال ش��رقي شهر آغاز شده و 
تا بزرگراه آزادگان به س��مت اسامشهر 
ادامه مي يابد، گفت: تا پايان امسال هفت 
كيلومت��ر از بخ��ش مياني خ��ط 3 مترو 
تهران حدفاص��ل چهارراه وليعصر )عج( 
 ت��ا خيابان س��هروردي، به به��ره برداري

مي رسد. 
ب��ه گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي 
ش��هرداري تهران، هابيل درويش افزود: 
خط 3 مترو تهران از شمال شرقي تهران 
آغاز مي ش��ود و ت��ا بزرگ��راه آزادگان به 
سمت اسامش��هر ادامه مي يابد كه طول 

اين خط حدود 37 كيلومتر است. 
وي ادام��ه داد: تم��ام جبهه ه��اي كاري 

در خ��ط 3 مت��رو ته��ران فعال اس��ت، 
زي��را اي��ن خط پ��س از توس��عه غربي 
خ��ط 4، در اولوي��ت كاري ق��رار دارد و 
تا پايان س��ال بخش��ي از اين خط مهم و 
 پر مس��افر مترو به بهره ب��رداري خواهد

رسيد. 
درويش خاطر نش��ان ك��رد: بخش مياني 
خ��ط 3 مترو كه ت��ا پايان س��ال به بهره 
برداري مي رسد، از چهارراه وليعصر)عج( 
تا خيابان س��هروردي ادامه داد و از نقاط 
مهمي مانند ميدان وليعصر)عج( و تقاطع 

خيابان فاطمي عبور مي كند. 
وي ادامه داد: براس��اس برنامه ريزي هاي 
ص��ورت گرفته، ت��اش خواهيم كرد كه 
خط 3 مترو تهران را تا س��ال 92 تکميل 

كنيم.

تأكيد  ي��زدی  آي��ت ا... مصب��اح 
كرد: ب��راي ايجاد وح��دت بايد 
يک مح��ور واحد وجود داش��ته 
باش��د و در صورتي افراد متعدد 
و گروه ه��اي مختل��ف مي توانند 
وحدت مطلوب و معقول داش��ته 
باش��ند ك��ه وحدت ي��ک محور 

داشته باشد.
به گزارش فارس، آيت ا... مصباح 
ي��زدي اظه��ار داش��ت: مفه��وم 
وحدت يک��ي از مفاهيم كليدي 
بعد از انقاب اسامي ايران است. 
اگر تش��خيص و بين��ش ما با هم 
متفاوت باشد، طبيعتًا در رفتارها 
نيز اثر خواهد گذاشت. همچنين 

اگر تمايات و خواست هاي ما با 
هم متضاد باشد، اختاف ها ظهور 
پي��دا خواهد كرد، بنابراين منظور 
از وحدت اين اس��ت كه انسان ها 
بتوانن��د هدف مطلوب و واحدي 
را در نظ��ر گرفت��ه و امکانات و 
توان خود را به س��مت آن هدف 
س��وق دهند تا به نتيجه مطلوب 
برسند. وي گفت: وحدت ارزش 
مطلق نيس��ت، بلکه ابزاري است 

براي پيشرفت بهتر. 
وي تصري��ح ك��رد: برخي تصور 
نکنند ه��ر كجا عن��وان وحدت 
مط��رح ب��ود، ديگ��ر نمي ت��وان 
حرف��ي روي آن زد و هم��ه بايد 

خود را تسليم آن كنند، بلکه بايد 
ديد هدف از وحدت چيس��ت و 

وحدت براي چه؟ 
اين استاد برجس��ته حوزه علميه 
ادام��ه داد: وح��دت حقيقي ميان 
دو چي��ز متفاوت محال اس��ت، 
چرا كه وحدت يعني همسويي با 
ه��م و در يک جهت. در صورتي 
افراد متعدد و گروه هاي مختلف 
مي توانن��د وح��دت مطل��وب و 
معقول داش��ته باشند كه وحدت 
يک محور داش��ته باش��د، اما اگر 
جه��ت يک��ي از آنه��ا تغيير كند 
و يک��ي به راس��ت و ديگري به 
چپ برود وحدت نخواهد ش��د، 

زيرا از محور دور شده اند. محور 
مقياس و ش��اقول است كه با آن 
معيار و ماك وحدت س��نجيده 
مي ش��ود. اگر حركت در راستاي 
آن مح��ور ب��ود، وح��دت مؤثر 
خواهد ش��د، ولي اگ��ر جهت ها 
تغيي��ر كند وحدت بي ثمر ش��ده 
و تنه��ا يک نام باقي خواهد ماند. 
وي متذكر شد: وحدت در جايي 
رخ مي دهد كه ش��ناخت ها با هم 
همسو بوده و قرابت داشته باشند. 
وي اف��زود: وحدت م��ا با برخي 
ب��رادران اهل تس��نن ب��ه مراتب 
بس��يار بهتر با برخ��ي از برادران 

شيعه بوده است. 

آیت ا... مصباح یزدي:
براي ايجاد وحدت بايد يك محور واحد وجود داشته باشد

رئيس جمهور:
مراقب باشیم از دل تحوالت منطقه، پایه های

سلطه آمریکا تقویت نشود
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زندگی زن و شوهرهای جوان در آغاز، اغلب توأم با صفا و آرامش 
بوده، مهربانی و مؤدت بر تمامی روابط آنها سايه افکنده است. همين 
 مؤدت و مهربانی ميان آنان اس��ت كه مايه آرامش روان می ش��ود
و دنيايی آكنده از عش��ق  و محبت به ارمغان می آورد. زيرا پسر و 
دختری كه براس��اس فطرت الهی نيازمند يکديگرهستند، اكنون به 

خاطر طبيعت خويش به سوی هم جذب شده اند و هر كدام معنايی ديگر 
ب��رای زندگی يافته ان��د و در كنار هم آرامش می يابند. اين آرامش، از اينجا 
ناشی می شود كه اين دو جنس، مکمل يکديگر و مايه شکوفايی و نشاط و 
پرورش هم هستند؛ به طوری كه هر يک بدون ديگری ناقص است و طبيعی 
اس��ت كه ميان يک موجود و مکمل وجود او چنين جاذبه نيرومندی وجود 
 داشته باشد. اين آرامش خاطر جز به وسيله عشق و محبت به دست نمی آيد.
ازدواجی كه در آن مهر، محبت و عاقه وجود نداشته باشد، به طور طبيعی 
زندگی از آرامش واقعی برخوردار نخواهد بود و ديری نخواهد پاييد كه بنيان 
آن سس��ت شده، ويران می گردد. چرا كه »خانه از پای بست ويران است«. 
به همين جهت، در سال های اوليه زندگی، عاقه و محبت نقش مهمی در 
پايداری اساس خانواده دارد و در حقيقت انگيزه ارتباط و بستگی بين زوجين 
است. وقتی مردی برای همسرش كارهای جزئی اما متعدد انجام می دهد، زن 
در می يابد كه شوهرش او را دوست دارد و اين سبب می شود كه زن قابل 
اعتمادتر و دوس��ت داشتنی تر به نظر برسد. انجام كارهای جزئی برای زن، 
 برای خود مرد نيز التيام بخش است. در واقع اين اقدامات جزيی، رنجش های
او و رنجش های همس��رش را التيام می بخش��د، و مرد به تدريج خود را 

موجودی قدرتمند و مؤثر می بيند.
استاد شهيد مطهری، درباره نقش ازدواج در ايجاد عاقه محبت بين زن و مرد، 
می فرمايد:»پسر و دختری كه هيچ كدام آنها در زمان تجردشان در هيچ چيزی 
نمی انديشيدند مگر در آن چه به طور مستقيم به شخص خودشان ارتباط داشت، 
همين كه به هم دل بس��تند و كانون خانوادگی تشکيل دادند، برای اولين بار 
 خود را به سرنوشت موجودی ديگر عاقه مند می بينند، شعاع خواسته هايشان
وسيع تر می شود، و چون صاحب فرزند شدند، به كلی روحشان عوض می 
ش��ود. آن پسرك تنبل و سنگين، اكنون چاالك و پر تحرك شده است و آن 
دختركی كه به زور هم از رختخواب بر نمی خاست، اكنون تا صدای كودك 
گهواره نشينش را می شنود، همچون برق می جهد. كدام نيروست كه لختی 
و رخوت را برد و جوان را اين چنين حس��اس س��اخت؟ آن، جز عش��ق و 
محبت نيست«. قرآن كريم به اين مهم اشاره دارد و می فرمايد:»از نشانه های 
او اين كه همسرانی از جنس خود شما برايتان آفريد، تا در كنار آنها آرامش 
يابيد و در ميانتان مؤدت و رحمت قرار داد، در اين نش��انه هايی است برای 

گروهی كه تفکر می كنند«. بنابر برخی از تفاسير، منظور از مؤدتی كه در آيه 
به آن اش��اره شده است، همان مهر، محبت و مهربانی بين زن و شوهر است 
كه انگيزه ارتباط در آغاز زندگی اس��ت، ولی در س��ال های پايان زندگی كه 
يکی از دو همسر، ممکن است ضعيف و ناتوان گردد و قادر بر كار و خدمتی 
نباشد، »رحمت، شفقت و دلسوزی« جای »مؤدت و مهربانی« را می گيرد. از 
نظرگاه قرآن، مؤدت و مهربانی يکی از اصول اساسی زندگی مشترك  است 
كه خداوند آن را در ميان زن و ش��وهر جوانی كه دل به فردا بس��ته اند، قرار 
داده است. غرض از اين مؤدت، دوستی خالص و صميمانه و به عبارتی ديگر 
همان عاقه آتشينی اس��ت كه بايد بين زوجين وجود داشته باشد. آن گونه 
دوس��تی و عاقه ای كه در اعماق جان آنها ريشه بدواند و موجبات آرامش 
و سکونشان را فراهم آورد. اين عاقه و محبت كه اوج آن در ماه های اوليه 
زندگی است، اگر خالصانه و بی ريا باشد و بنا به دستور اسام پيوسته اظهار 

گردد، به طور فزاينده ای رشد می يابد و عشقی ماندگارخواهد شد.
داد و ستد عاطفی ميان زن و شوهر در ابتدای زندگی تأثير غير قابل انکاری در 
پرورش فرزندان دارد؛ چرا كه پدر و مادر فقط در فضايی آكنده از عشق و محبت 
می توانند به تربيت نسلی سازنده و بالنده بپردازد، و نقصان محبت در هر كدام 
 از آنها، بی شک خلل بزرگی در امر پرورش صحيح كودكان ايجاد می كند.
در اين ميان، عواطف مادر نقش بيش��تری در تربيت دارد و برخورداری او از 
عواطف شوهر، تأثير فراوانی در احساسات مادری او دارد، در نتيجه »وجود 
زن باي��د از وجود مرد، عواطف و احساس��ات بگيرد؛ تا بتواند فرزندان را از 
سرچشمه فياض عواطف خود سيراب سازد«. بنابراين عواطف و احساسات 
زن و عش��ق او به زندگی زناشويی، بستگی مستقيم به ميزان محبتی دارد كه 
از جانب ش��وهر دريافت می كند. بنابراين تبادل عاطفی بين زن و شوهر را 
می توان يکی از ويژگی های خانواده متعادل اسامی و عامل مؤثر همنوايی 
و سازگاری زوجين دانست. چنان كه گفته شد، در ابتدای زندگی اين تبادل 
عاطفی حضور وافر و چشمگير دارد؛ ولی پس از مدتی به لحاظ عدم آگاهی يا 
غفلت يکی از زوجين يا هر دو، نبض زندگی كند می شود و عواطف سرشار 
فروكش می كنند. يکی ديگر از شيوه های تبادل عاطفه، نشان دادن عاقه و 
محبت به وس��يله رفتار است؛ و در اين راه ، انجام هر كار كوچکی كه نشان 
دهنده عشق و محبت باشد، برای زن و شوهر خوشايند و قابل قبول است. 
همين كارهای كوچک و جزئی از عوامل همنوايی، سازگاری و تفاهم  اخاقی 

بين آنهاست. دستور اكيد اس��ام است كه:»با زنان مهربانی 
كنيد و دل های ش��ان را به دست آوريد، تا با شما همراهی 
كنند«. در روايات متعدد ديگری، اسام خوشرفتاری، نيکی 
و مهربانی زن را نسبت به شوهر، از وظايف او می شمارد و 
همراهی و سازگاری با شوهر را در همه حال الزم می داند. 
چنان كه اش��اره شد، اظهار عش��ق و عاقه زن و شوهر به هم، به هر وسيله 
ممکن – و هر چند كوچک و جزئی باشد- موجب رضامندی طرفين است 
و اين امر در مورد زنان بيشتر صدق می كند. مردها اغلب گمان می كنند كه 
اگر كار كوچکی برای همسرش��ان انجام دهند، به طور مثال برای او ش��اخه 
گلی بخرند، يا از دس��ت پخت او تعريف كنند امتياز قابل توجهی در روابط 
زناش��ويی خود به دس��ت نمی آورند. با اين ذهنيت مرد گمان می كند كه با 
پرداختن به كارهای بزرگ و مهم برای همس��رش، وظيفه خود را به بهترين 
شکل انجام داده است؛ اما اين قاعده مؤثر واقع نمی شود، زيرا زن ها در اين 
مورد، ذهنيت متفاوتی دارند. زيرا عشق، عاقه و توجهی را كه به آن احتياج 
 دارد، دريافت می كند؛ در اين شرايط، زن و شوهر هر دو به خواسته های خود 

می رسند. 
همان طور كه مردها بايد پيوسته برای ايجاد عاقه و محبت همسرشان، كارهای 
جزئی كنند، زن هم بايد از اين اقدامات جزئی شوهر، تشکر و سپاسگزاری 
كند. از نگاهی ديگر شايد بتوان گفت، نقش زن در استحکام خانواده از طريق 
محبت و عشق، چه بسا بيشتر از مرد است. زيرا طبيعت او اين چنين است و 
نشان دادن محبت به شوهر ضمن اين كه اعتماد او را به خود جلب می كند، 
نفس گريز پای او را نيز در مهار و كنترل خود در می آورد، زن از طريق اعمال 
محبت می تواند در جان شوهر نفوذ كند؛ در قلب او تأثير گذارد؛ به او شادی و 
اميد دهد؛ اضطراب و نگرانی اش را از ميان ببرد و به او آرامش و صفا بخشد. 
زن با يک تبسم يا تشکر می تواند به شوهرش اطاع دهد كه از كار او خشنود 
شده است. زيرا برای اين كه بتواند همسرش را از لحاظ عاطفی تأمين كند، به 
قدر شناسی و تشويق او نياز دارد. مرد بايد احساس كند كه می تواند تفاوتی 
را در همسرش ايجاد كند و اگر بفهمد كسی متوجه خدمات او نيست، از ارائه 
خدمات بيشتر خودداری می كند. بنابراين زن بايد شوهرش را آگاه سازد كه 

قدر خدمات او را می داند و از آن تشکر می كند. 
با اين روش، حتی اگر مردی همسرش را دوست نداشته باشد، هنوز اين زن 
است كه می تواند، برای بهبود روابط خود با شوهرش كاری انجام دهد، بدين 
صورت كه اگر زن خدمت كوچک و جزئی ارائه شده از سوی شوهرش را 
مورد قدرشناس��ی قرار دهد، مرد بار ديگر احساس می كند كه همسرش را 

دوست دارد.

خوشرفتاری در زندگی

هيچ كس نيست كه در زندگی اش با هيچ مانع و مشکلی 
روبه رو نش��ده باشد. بيش��تر آدم ها در اين شرايط حس 
می كنند كه انگار زندگی ش��ان به بن بست رسيده است. 
اما اي��ن موضوع در زندگی همه ما ي��ک موضوع قابل  
پيش بينی و انتظار است و درست در همين لحظه هاست 
كه تفاوت بين آدم ها مش��خص می ش��ود. بعضی ها مثل 
يک كش كه حس��ابی كشيده شده باش��د به سرعت به 
زندگی ع��ادی برمی گردند و بعضی ديگر به طور كامل 
خود را می بازند و درگير مشکات حاشيه ای می شوند.

فکر می كنيد قابليت بازگش��ت ب��ه حالت عادی در چه 
افرادی وجود دارد؟ آنهايی كه قادرند بعد از رويارويی 
با مش��کل و مانع دوباره با سرعت زياد به حالت عادی 
برگشته و به راه حل هايی ديگر دست پيدا كنند به نوعی 
از نظ��ر فکری و روح��ی انعطاف پذيری خوبی دارند و 
در شرايطی مثل از دست دادن شغل، بيماری و يا مرگ 
عزيزان با س��رعتی زياد كنترل زندگی خود را به دست 

می آورند.
روزنه امي��ددر مقابل، افرادی ك��ه انعطاف پذيری كمی 
دارند ممکن اس��ت خودش��ان در مش��کل گم ش��وند، 
احس��اس كنند قربانی هس��تند، برای هميشه درگير آن 
ش��وند و حتی به مکانيس��م های تطابقی نادرس��ت مثل 
س��وءمصرف موادمخ��در رو بياورند. اي��ن گروه آدم ها 
اس��تعداد زيادی برای ابتا به مش��کات روانی دارند. 
انعطاف پذيری ضرورتا خود مشکل را برطرف نمی كند 
اما به فرد اين توانايی را می دهد تا مشکات را پشت سر 
بگذارد، لذتی را در زندگی )حتی در ش��رايط س��خت( 
پيدا كند و عوام��ل تنش زای بعدی را بهتر تحت كنترل 

درآورد.
اگر ش��ما فک��ر می كني��د انعطاف پذيری كاف��ی نداريد 
می توانيد با تاش و كس��ب مهارت هايی اين قابليت را 
در خود افزايش دهيد. انعطاف پذيری عاطفی و جسمی 
تا حدی يک موضوع ذاتی است. بعضی افراد در شرايط 
تغيير و هيج��ان كمتر ناراحت می ش��وند. اين موضوع 

حتی در نوزادی هم قابل تشخيص است. 
انعطاف پذيری تا ح��دی هم به بعضی عوامل كه تحت 
كنترل فرد نيستند مرتبط است مثل سن، جنس و ميزان 
مواجهه با آس��يب. اما انعطاف پذي��ری در تمام آدم ها با 

تاش و كوشش قابل دستيابی است. 
افراد انعطاف پذير چه خصوصياتی دارند؟

هوش��ياری عاطفی و روانی: آنها احساس��ات خود را 
می شناس��ند و دليل بروز هر نوع احساس مثبت يا منفی 

را می دانند.
صبر و ش��کيبايی: چ��ه روی اهدافی خارجی و چه در 
م��ورد راهکارهای تطابق��ی در درون خود كار می كنند، 

روی كار خود متمركزند، آگاه اند، به مس��ير و فرآيند آن 
اعتماد داشته و از تاش خود دست برنمی دارند.

كنترل درونی: آنها بر اين باورند كه خودش��ان بيشتر از 
عوامل بيرونی، كنترل زندگی خود را در دست دارند.

خوش بينی: در بيش��تر شرايط، جوانب مثبت را می بينند 
و بر قدرت خود اعتقاد دارند.

حمايت: با وجود آنکه به قدرت فردی خود اعتماد دارند 
اما ارزش ش��بکه اجتماعی را می شناسند و اطراف شان 

مملو از دوستان و بستگانی حمايت گر است.
شوخ طبعی: حتی در ش��رايط مشکل زندگی می توانند 

بخندند و موضوعی خنده دار پيدا كنند.
ديدگاه: قادرند از اشتباهات شان درس بگيرند )نه فقط 
آنها را انکار كنند(، موانع را به صورت چالش می بينند و 
اجازه می دهند مصيبت و مشکل موردنظر آنها را قوی تر 
كند. زندگی آنها معنی دار اس��ت و خودش��ان را قربانی 

محسوب نمی كنند.
تمايالت معنوی: ارتباط با جوانب معنوی باعث افزايش 
انعطاف پذيری روانی می شود؛ به خصوص اگر اين باور 

و ارتباط، درونی و قوی باشد.
زود دست به كار شويد

هرچه زودتر اين قابليت را در خود تقويت كنيد، بيشتر 
از زندگ��ی ل��ذت می بريد، پ��س معطل نکني��د. به اين 

راهکارها توجه كنيد:
باورهايت��ان را مثبت تر كنيد: تحقيقات نش��ان می دهد 
اعتماد به نفس در تطابق با اس��ترس و بازتوانی از وقايع 
س��خت نقش مهم��ی ايفا می كن��د. ق��درت، توانايی و 

موفقيت های خود را به ياد آوريد.
بامعناتر زندگی كنيد: تجارب خود را به ديگران انتقال 
دهي��د. در اجتماعات و فعاليت های مثبت، تقويت ابعاد 
معنوی و مش��اركت در فعاليت هايی كه برايتان با معنی 

است شركت كنيد.
اجتماعی تر باشيد: داشتن افرادی حمايت گر در اطراف 
خود فاكتوری حفاظت كننده اس��ت ك��ه طی بحران به 

كمک افراد می آيد.
ب��ا آغوش ب��از به اس��تقبال تغيير بروي��د: مردمی كه 
انعطاف پذي��ری دارند از وقايع زندگی به عنوان فرصتی 
استفاده می كنند تا جهت دهی تازه ای پيدا كنند. در حالی 
كه بعضی ها ممکن است با بروز تغييرات ناگهانی، خرد 
شوند، اين افراد خود را تطابق داده و بر آن غلبه می كنند. 
ارتباط با جوانب معن��وی باعث افزايش انعطاف پذيری 
روانی می ش��ود؛ به خص��وص اگر اين ب��اور و ارتباط، 

درونی و قوی باشد.
خوش بين تر باش��يد: خوش بينی به معنی ناديده گرفتن 
مش��کل به منظ��ور تمرك��ز روی نتايج مثبت نيس��ت. 

خوش بين��ی يعن��ی درك اين موضوع ك��ه موانع موقت 
اس��ت و اين كه ش��ما مهارت ها و تواناي��ی  كافی برای 
مبارزه با چالش های پيش رو را داريد.  فقط اميد بسيار 

مهم است تا بتوانيد آينده را روشن تر ببينيد.
به خودت��ان برس��يد: در مواقع تنش و بروز مش��کل، 
آدم ها به راحتی نيازهای شان را فراموش می كنند. روی 
نيازهايتان تمركز كنيد. زمانی برای انجام كارهای مورد 

عاقه اختصاص دهيد.
مهارت  حل مش��کالت را ياد بگيريد: وقتی با چالشی 
جديد روبه رو می شويد فهرستی از راهکارهای بالقوه ای 
ك��ه می توانيد به وس��يله آنها مش��کل را حل كنيد، تهيه 
كنيد. اس��تراتژی های مختلف را سنجيده و روی روشی 
منطقی برای حل مش��کل تمرك��ز كنيد. در اين صورت 
در زمان ب��روز ناگهانی بحران و چالش، آمادگی بهتری 

داريد.
اهداف تان را مش��خص كنيد: وقتی به ش��دت درگير 
مشکات می ش��ويد، يک گام به عقب برداشته و ببينيد 

قبل از آن چه شرايطی بوده است. بعد همه راه حل های 
ممک��ن را در ذهن بياوريد و بعد آنها را به مراحل قابل 

اجرا تقسيم كنيد.
برای حل مش��کالت، گام تازه ای برداريد: اگر مشکل 
را ب��ه حال خ��ود بگذاريد فق��ط بح��ران را طوالنی تر 
كرده ايد. در عوض، به س��رعت برای حل مشکل اقدام 
كنيد. ممکن است راه حل ساده نبوده و يا به دست نيايد 
اما ش��ما بايد برای بهتر كردن ش��رايط و كاهش تنش، 

اقدام كنيد.
مهارت هايت��ان را بيش��تر كني��د: انعطاف پذي��ری يک 
موضوع فوق العاده و غيرقابل تصور نيست بلکه به طور 
كامل معمولی اس��ت و همه می توانند آن را ياد بگيرند. 
اين قابليت، با رفتار و عملکرد خاصی تعريف نمی شود 
و از ه��ر فرد ب��ه فرد ديگر متفاوت اس��ت بنابراين اگر 
روی خصوصي��ات متداول افراد ب��ا انعطاف پذيری باال 
تمركز می كنيد كار خوبی اس��ت اما يادتان باشد با تکيه 

بر قدرت و توان خودتان آن را اجرا كنيد

آژیر

  چيزی ك��ه نحوه زندگی انس��ان ها را 
مشخص می كند، تفسير و ديدگاهشان از 
وقايع بيرونی است نه خود آن وقايع. نوع 
نگرش و تفکرات هر انسانی نشان دهنده 
ش��خصيت، اعتقاد و باورهای او و ناشی 
از نح��وه توجيه و تفس��ير وی از وقايع 
اطراف و تجربياتش اس��ت. سرچش��مه 
مثبت انديشی از باورهای ماست. باورها 
و اعتق��ادات هر فرد و نوع برداش��تش از 
زندگی و وقايع آن است كه او را به سمت 
و سوی خوشبختی و يا بدبختی می برد. 
پس هر امری می تواند باعث خوشحالی و 
خوشبختی ما و يا باعث ناكامی و ناراحتی 
ما شود. مثبت انديشی به ما كمک می كند 
كه بتوانيم تغييراتی مفيد در رفتار، گفتار، 
كار و زندگی خ��ود ايجاد كنيم. كلمات 
نيز تأثير بسياری بر افکار و احساسات ما 
می گذارند. كلمات می توانند ما را بسيار 
هيجان زده، متاثر يا خوشحال كنند. پس 
دقت كنيد كلماتت��ان را در جهت مثبت 
و زيبا كردن افکار و احساس��اتتان به كار 
ببري��د. به كار ب��ردن واژه ه��ا و عبارات 
تاكيدی مثبت، در زيباتر ش��دن افکار و 
اعمال ما و بهبود كيفيت زندگيمان تاثير 
بس��يار زيادی دارد و باعث ايجاد شور و 
شوق در زندگی می شود. مثل اين جمله: 
»من شايسته موفقيت هستم و هميشه به 
اهدافم می رسم.« به نظر شما بهتر نيست به 
جای اين كه فقط به بی عدالتی ها، گرانی 
و تورم، بيپولی، بيکاری و هزاران مس��أله 
منفی ديگر فکر كنيم، به اين كه در زندگی 
مان بس��ياری از اوقات كارها درس��ت و 
خوب پيش می روند بينديشيم. هيچگاه 
 مش��کات و س��ختی های زندگی تان
را لعنت و نفرين نکني��د. اين فکر را كه 
دنيا سرشار از مشکات است دور بريزيد 
و در عوض هر گاه موقعيت نامطلوب يا 
مساله ناراحت كننده ای در زندگيتان پيش 
آمد، ب��ه دنبال راه ه��ای مثبت و طايی 
برای حل آن مس��ائل باشيد. به كار بردن 
اين روش باعث ايجاد رضايت در ش��ما 
 و حل شدن مسايل زندگيتان به گونه ای
مثبت و خوب می ش��ود. نح��وه اظهار 
نظر كردن درباره ديگران و كارهايش��ان 
نيز بسيار مهم است. سعی كنيد سريع و 
منفی درباره چيزی اظهار نظر نکنيد. ابتدا 
در آن ب��اره فکر كنيد بعد نظر خود را از 
جنبه مثبت مطرح كنيد تا تاثير بيشتری بر 

مخاطبتان داشته باشد.
خوش بينی

در اطراف ما افراد منفی بافی هس��تند كه 

با اف��کار و گفتارش��ان، باعث تضعيف 
روحي��ه ما می ش��وند. تا ح��د امکان با 
چنين افرادی همنش��ين نشويد. بسياری 
 از م��ردم به اف��کار منفی بها م��ی دهند.
ش��ان ه��ای  صحب��ت  در   حت��ی 
 با يکديگر مدام از سختی های زندگی شان،
كم خوابی های ش��بانه ش��ان و نداشتن 
استراحت گله می كنند. و همين موضوع 
 ني��ز بر فک��ر آنها اث��ر منفی م��ی گذارد
و باعث خس��تگی و نااميدی ش��ان می 
شود. مطمئن باش��يد كه اطرافيان تان از 
س��خنان منفی ش��ما لذت نمی برند. از 
جنبه های مثبت زندگ��ی و كارتان برای 
ديگران صحبت كنيد، زيرا ش��نيدن آنها 
م��ی تواند برای ديگران ج��ذاب و لذت 
بخش باش��د. فراموش نکني��د كه افکار 
 منف��ی می تواند روزی زيب��ا و دل انگيز
را برای ش��ما خس��ته كننده كند و افکار 
مثبت حتی روزی سخت و كسالت آور 
را زيبا و بانشاط كند. به طور كلی مثبت 
انديشی و منفی انديشی، هر دو به صورت 
مسری از فردی به فرد ديگر سرايت می 
كند. س��عی كنيد به جای اين كه از افکار 
منفی ديگ��ران تاثير بگيريد و روحيه تان 
تضعيف شود، با گفتار مثبت خود انديشه 
ها و افکار مثبت را به ديگران منتقل كنيد و 
به آنها بياموزيد كه افکار منفی شان را كنار 
بگذارند و انديشه های مثبت را جايگزين 
 آن كنن��د. ب��ا اين كار ش��ما م��ی توانيد
ه��م به اطرافيان خ��ود كمک كنيد و هم 
روحيه مثبت انديش��ی خ��ود را تقويت 
 نماي��د. هرگاه حادث��ه ناراحت كننده ای
در زندگ��ی تان پيش آمد، به جای اين كه 
مايوس و نگران شويد، آن را به فال نيک 
گرفته، به اين فکر كنيد كه راه ديگری برای 
سعادت و خوشبختی شما گشوده شده و 
می بايس��ت آن راه را بياييد. به كار بردن 
واژه ها و عبارات تاكيدی مثبت، در زيباتر 
ش��دن افکار و اعمال ما و بهبود كيفيت 
زندگيمان تاثير بسيار زيادی دارد و باعث 

ايجاد شور و شوق در زندگی می شود.
س��عدی می فرمايد: »خدا گر به حکمت 
ببندد دری به رحمت گشايد در ديگری« 
به فرض اگر شغل تان را از دست داده ايد، 
پيشنهاد می كنيم به جای تاسف و ناراحتی، 
خوشحال باشيد زيرا پيامی مثبت را برای 
 شما به همراه دارد. از دست دادن شغل تان
بدين معناست كه ش��ما بايد وارد كاری 
جديد و بهتر شويد و فراموش نکنيد كه 
در هر چيز به ظاهر ناراحت كننده، جايی 

برای خوشحالی وجود دارد. 

جامعه

چه عينکی بزنيم بهتره
پنجره

مأموران پليس امنيت اخاقي استان 
اصفهان در بازرس��ي از يک واحد 
صنفي بيش از يک هزار حلقه سي 
دي و دي وي دي غي��ر مج��از را 

كشف و ضبط كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني پليس، 
 س��رهنگ مير عب��اس صوفي وند
رئيس پليس امنيت عمومي استان 
اصفهان بااع��ام اين مطلب اظهار 
داشت: در پي كسب خبري مبني بر 
اين كه فردي در يکي از مناطق شهر 
اصفهان اقدام به تهيه و توزيع سي 
دي هاي غير مجاز مي كند موضوع 
در دس��تور كار ماموران اين پليس 

قرار گرفت. 

وي افزود : پس از انجام تحقيقات 
ميداني و كسب اطمينان از درستي 
موض��وع با هماهنگي مقام قضايي 
ماموان ب��ه محل مورد نظ��ر اعزام 
ش��دند. اين مقام مس��ئول تصريح 
كرد: در بازرسي از اين واحد صنفي 
تعداد يک هزار و20 حلقه سي دي 
و دي وي دي غير مجاز كش��ف و 

ضبط شد. 
س��رهنگ صوفي ون��د در پايان با 
بيان اين كه پلمپ اين واحد صنفي 
متخلف در دست اقدام است خاطر 
نش��ان كرد: متهم به همراه پرونده 
جهت سير مراحل قانوني تحويل 

مراجع قضايي شد. 

مأموران فرماندهی انتظامی شهرضا 
در بازرسی از يک دستگاه كاميون 
تعداد 50 دس��تگاه رسيور گيرنده 
ام��واج از ماهواره را كش��ف و دو 
 نف��ر را در اي��ن ارتباط دس��تگير

كردند.
سرهنگ خس��رو احمدی فرمانده 
انتظام��ی ش��هرضا اظهار داش��ت: 
در  مس��تقر  انتظام��ی  مأم��وران 
ايس��ت و بازرس��ی ش��هيد امامی 
كنت��رل  حي��ن  فرمانده��ی  اي��ن 
خودروهای عبوری به يک دستگاه 
 كاميون مش��کوك و آن را متوقف

 كردند. 
وی اف��زود: مأموران در بازرس��ی 

از اي��ن كامي��ون كه حام��ل مواد 
اولي��ه كارخانجات ش��يميايی بود 
تعداد 50 دس��تگاه رسيور گيرنده 
ام��واج از ماه��واره ك��ه ب��ه طرز 
بسيار ماهرانه در زير بار جاسازی 
ب��ود را كش��ف و ضب��ط  ش��ده 
كردن��د. اين مقام مس��ئول تصريح 
ك��رد: در اين ارتباط راننده كاميون 
ب��ه ن��ام هداي��ت-و و ي��ک نفر 
 سرنش��ين به نام امين-و دس��تگير

شدند. 
وی در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: 
متهمان ب��ه هم��راه پرونده جهت 
سير مراحل قانونی تحويل مراجع 

قضايی شدند.

سارق نگون بختی كه قصد سرقت 
سيم برق از دكل برق فشار قوی را 
داشت در اثر حادثه برق گرفتگی 
و سقوط از ارتفاع جان خود را از 
دس��ت داد. سرهنگ محمدصادق 
جبارپور فرمانده انتظامی شهرستان 
چادگان اصفهان با اعام اين مطلب 
اظهار داشت: در پی كشف جسدی 
در يکی از مناطق شهرستان بررسی 
موضوع در دس��تور مأم��وران اين 
پليس قرار گرف��ت. وی افزود: در 
تحقيقات انجام شده مشخص شد 
كه جس��د متعلق به ف��ردی به نام 
خدابخش-س 36 س��اله است و 
مدت��ی بوده كه خانواده اش از وی 
بی اطاع بوده و فقدانی وی را به 

پليس گزارش كرده بودند. اين مقام 
مسئول تصريح كرد: در تحقيقات 
انجام ش��ده در محل كشف جسد 
مشخص ش��د كه اين فرد سارق 
نگون بختی بوده كه قصد سرقت 
سيم برق از دكل برق فشار قوی را 
داشته اما در اثر سانحه برق گرفتگی 
از ارتفاع سقوط كرده و جان خود 

را از دست داده است. 
س��رهنگ جبارپور در پايان با بيان 
وس��ايل  ادوات  و  آالت  اين ك��ه 
س��رقت نيز در كنار جسد كشف 
شد خاطرنشان كرد: جسد پس از 
انجام معاين��ات اوليه با هماهنگی 
مق��ام قضايی به پزش��کی قانونی 

منتقل شد.

كشف بيش از 1000حلقه سي دي
غير مجاز در اصفهان 

كشف 50 دستگاه رسيور از يك كاميون 
حامل موادشيميايی

سيم برق سارقش را كشت

روی كاناپ��ه لم می دهد. كانال ها را باال و 
پايين می كند. ليوان چای و ظرف تنقات 
حاضر است. می گويد حال ندارد. حاضر 
نيست از جايش تکان بخورد. خيلی كه 
همت كند نگاهی سرسری به روزنامه يا 

كتاب می اندازد. 
اين داستان هر شب تکرار می شود؛ روزها 
هم همين منوال است. حوصله كار كردن 
ندارد؛ آن هم به ه��زار و يک دليل. پياده 
روی ه��م، در گرما و ه��وای آلوده برای 
س��امت مضر اس��ت. روزهای تعطيل، 
مسافرت ها و گردش ها تکليفشان معلوم 
اس��ت؛ با خوابيدن و خوردن لذت بخش 
می شوند. به اين ترتيب رتبه سوم جهانی، 
رتبه بدی نيست برای تنبلی اجتماعی. چه 
اهميتی دارد! هرچه باش��د هنوز عرب ها 
و آفريقايی ه��ا از ما تنبل ترند. تحقيقات 
تطبيقی زيادی بر روی شهروندان ايرانی 
انجام شده است تا سطح تنبلی در جامعه 
مشخص شود. نتايج اين تحقيقات نشان 
می ده��د كه ايراني��ان از ميزان متوس��ط 
جهانی فراتر رفته ان��د و پس از اعراب و 
آفريقايی ها رتبه س��وم تنبلی جهان را به 
دس��ت آورده اند. اين مشکل البته داليل 
متعددی دارد. كارشناسان از اقتصاد دولتی 
گرفته تا مش��کات جس��می و عوامل 

فرهنگی را مقصر قلمداد می كنند.
چه شد كه تنبل شديم؟

يک جامعه ش��ناس وجود نف��ت خام و 
نعمت ه��ای الهی را س��بب رواج تنبلی 
بين ايرانيان می داند. چرا كه مردم به دليل 
برخ��ورداری ازاين منابع مالی به س��وی 
كاره��ای توليدی گرايش نداش��ته اند. به 
عقيده اين جامعه ش��ناس عدم تمايل به 
سرمايه گذاری خاق و كارهای توليدی، 
فکر )يک شبه ره صد ساله رفتن( را قوت 
داده اس��ت و بيشتر جوانان به دنبال آنند 
كه به سادگی به سودهای هنگفت برسند. 
از س��وی ديگر، ويژگی اقتص��اد دولتی 
نيز، تنبلی اس��ت. گفته می شود بر اساس 
تحقيقات مردم كشور ما در سال 156 روز 
كار می كنند و بيشتر اوقات نيز به گپ زدن 

و خوردن چای مشغولند. 
بر اس��اس آخرين آمار ميزان ساعت كار 
مفيد در ادارات دولتی يک س��اعت و 25 
دقيقه اس��ت كه به نظر می رسد عدد 25 
دقيقه صحيح تر باشد. از ديگر داليلی كه 

سبب منزوی و تنبل شدن افراد می شود، 
اين است كه در فعاليت های كان از مردم 

كمک گرفته نمی شود. 
محمدی  اصل نااميدی از آينده را س��بب 
س��ركوب ش��دن انگيزه سخت كوش��ی 
می داند. چرا كه جوانان زمانی به س��مت 
تنبلی پيش می روند كه نمی دانند كی قرار 
اس��ت ازدواج كنند، كی به شغل برسند 
و آيا با داش��تن توانايی الزم می توانند به 
جايگاه واقعی خود دست يابند. يکی از 
متخصص��ان علوم رفت��اری، اصلی ترين 
عامل اين مش��کل را، ريش��ه های غلط 
فرهنگی می داند. و از آن جا كه فرهنگ به 
آسانی قابل تغيير و تبديل نيست، اصاح 
اين الگوی رفتاری نيز به سختی امکان پذير 
خواهد بود. فراهانی نوع نظام آموزشی را 

يکی از معضات جدی می داند. 
چرا كه ساختار آموزشی كشور، بيشتر بر 
اساس انتقال محفوظات استوار است. از 
اين رو دانش آموزان و دانش��جويان زمان 
زيادی را به بطالت می گذرانند. كارشناسان 
مش��کات جس��می را نيز در بروز اين 
پديده فراگير دخيل می دانند. گفته می شود 
كه براساس تحقيقات علمی، بيشتر ايرانيان 
دچار تاالسمی خفيف هستند كه به نوع 
اقليم و كمبود آب مربوط اس��ت. دستور 
دادن و كارخواس��تن نيز در رفتار ايرانيان 
ريش��ه تاريخی دارد. بس��ياری از اشعار 

قديمی فارسی نيز گواه اين ماجراست.
راه فرار از كار

مشاور كميسيون اجتماعی مجلس بر اين 
عقيده است كه در كش��ور ما افراد دنبال 
تحصيل می روند ت��ا از كار فرار كنند. از 
اي��ن رو جوانان برای زحم��ت ندادن به 
خود، به تحصيل گراي��ش پيدا می كنند 
كه برايشان س��اده تر است. مجيد ابهری 
در همين راستا می گويد: »در گذشته هر 
كس كه كار می كرد و زحمت می كشيد، 
زرنگ قلمداد می ش��د اما امروزه خاف 
 آن صدق می كند«. البته اين سخن جديدی

نيست. 
ما از حيث فرهنگ كار در كشور مشکل 
داريم. در كش��ور ما فرهنگ يقه سفيدی 
پذيرفته ش��ده اس��ت. اين كه آدم درس 
می خواند تا كار نکند و هركس��ی درس 
نخواند كار كند.... اتاف وقت در فرهنگ 

ما يک امر عادی شده است.«

تنبلی فاجعه عصر امروز آنها که در مشکل گم می شوند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  زاینده رود
مسئول آموزش خانه صنعت و معدن در يک نشست 
خبری گفت: مجتمع فرهنگی- تفريحی فوالدشهر با 
زيربنای 60 هزار مترمرب��ع از پنجم مردادماه پذيرای 
ميهمانان و همشهريان بوده است اما افتتاح رسمی اين 
مجموعه اواخر مردادماه می باشد. حسين بيات افزود: 
با اين كه اس��تان اصفهان يک اس��تان توريستی است 
ام��ا در بخش های گردش��گری، تفريحی و فرهنگی 
از طري��ق بخش خصوصی كم كار ش��ده و بيش��تر 
مجموعه های تفريحی و فرهنگی از سوی شهرداری 
و يا از طريق دولت راه اندازی و اداره می شوند. وی 
خاطرنشان كرد: مجتمع فرهنگی- تفريحی فوالدشهر 
جزء كارهای خدماتی اس��ت كه در اس��تان نظير آن 
 كم كار ش��ده و با سرمايه گذاری شخصی خريداری 

شده است. 
اين سرمايه گذار اظهار داشت: اين مجتمع شامل سالن 
همايش با ظرفيت 450 نفر، س��الن تئاتر و نمايش و 
س��ينما، سالن غذاخوری، آبش��ار مصنوعی و آبنمای 

طبيعی سركوه، شهربازی روباز و ... می باشد. 
بيات تصريح كرد: تاالر پذيرايی با گنجايش دو هزار 

نفر، هم اكنون در اين مجتمع درحال طراحی است كه 
تا چهار ماه آينده به بهره برداری می رسد همچنين از 
سويی بازی های سرپوشيده هم فعًا در حال ساخت 
می باشد كه نهايتاً 25 مردادماه به بهره برداری خواهد 
رس��يد. وی درخصوص ش��هر بازی گفت: اين فضا 
دو ماه و نيم اس��ت كه خريداری ش��ده و با توجه به 
فرصت كم، همان بازی های قبلی را بازسازی كرديم 
و با اين كه شهر بازی ها زير نظر اداره استاندارد هستند 
تمام وسايل با اس��تاندارد بازسازی شدند و چون در 
گذش��ته از استاندارد خارج بودند به نظر می رسد كه 
دوباره ساخته شده اند. اين سرمايه گذار افزود: ضمن 
بازديد دوره ای برای هر دس��تگاه در شهربازی جهت 
بازی های سرپوشيده از اهل فن و سازندگان دستگاه 
كه ش��امل روانشناس��ان داخلی هم می شوند استفاده 

كرديم.
بيات ضمن تشکر از مسئوالن شهر فوالدشهر اعم از 
شورای شهر، ش��هرداری و ... به منظور همکاری در 
روند اين پروژه خاطرنش��ان كرد: ما از س��خنان يکی 
از امام��ان معصوم الهام گرفتيم ب��ا اين عنوان كه پنج 
چيز برای زندگی انسان ها مهم است: سامت، امنيت، 

 وسعت ورزی، همسر و فرزند خوب و از همه مهم تر
آرام��ش خاطر و رفاه زندگی. ما در واقع می خواهيم 
در اين مجتمع خانواده ها رفاه كامل داش��ته باشند و 
از فض��ا بهره الزم را ببرن��د. وی تصريح كرد: من به 
هيچوج��ه به اي��ن موضوع فکر نمی كن��م كه از اين 
مجموعه ساكنان فوالدشهر و يا ساكنان استان اصفهان 
فقط استفاده می كنند بلکه معتقدم كه كل مردم ايران 
 و حت��ی گردش��گران خارجی از اين فض��ا بهره مند 
می ش��وند و حتی خوش��حال می ش��وم كه چندين 
ش��هربازی در كنار اين مجموعه فعال باش��د چرا كه 
اين گونه اصفهان بهتر می تواند توريست جذب كند. 
بيات با بيان اين كه بايد بستر مناسبی برای تفريح سالم 
مردم ايجاد ش��ود خاطرنشان كرد: اين گام كمک می 
كند كه از بس��ياری از تخلفات و فس��ادها جلوگيری 
شود. وی در خاتمه درخصوص اشتغالزايی از طريق 
راه اندازی اين مجموع��ه تفريحی و فرهنگی گفت: 
با راه اندازی اين مجموع��ه حداقل برای 150 نفر به 
طور مستقيم اش��تغال ايجاد كرديم كه شامل كاركنان 
انتظامات، اپراتور دستگاه ها، سالن های سينما و تئاتر، 

سالن پذيرايی و ... می باشد. 

در پي كمبود بودجه هاي دولتي

سازمان فني و حرفه ايي استان اصفهان
از خيرين ياري خواست

       
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان مهم ترين راهبرد ايجاد نظام جامع 
مهارت و فناوري را پرهيز از موازي كاري  دانست وبيان داشت:در كشورهاي مختلف 
60 تا 70 درصد آموزش هاي دانشگاهي ، مهارتي  و 30 تا 40 درصد نظري هستند اما 
در كشور ما آموزش ها چيزي در حدود 100 درصد نظري هستند كه نظام جامع ملي 

مهارت و فناوري  سعي در افزايش سهم آموزشهاي مهارتي  دارد.
زارع  در ادام��ه اف��زود:در اين نظام افراد مي توانند فوق ليس��انس و دكتراي مهارتي 
دريافت نمايند همچنين اين نظام كه بر س��ه اصل آموزش،تعيين صاحيت و شغل 
 استوار است؛شغل به كسي داده مي شود كه صاحيت داشته و صاحيت به كسي داده 

مي شود كه آموزش ديده باشد.
وي گفت:در اين تظام امکان آموزش افراد در محيط كار به صورت تجربي وجود دارد 

و افراد با توجه به سابقه فعاليت در شغل در سطوح مختلف قرار مي گيرند.
اين مدير با اشاره به ارائه گواهي نامه جداگانه به مقاطع مختلف تصريح كرد:در ابتداي 
امر به دنبال رش��ته هاي پودماني هستيم و از مهر سال جاري دانشجوي پودماني مي 
پذيريم. زارع  با اش��اره به اولويت همکاري با دانش��گاه جامع علمي – كاربردي در 
راستاي ايجاد نظام جامع مهارت و فناوري گفت:با توجه به كامل تر بودن امکانات و 
تجهيزات سازمان آموزش فني و حرفه اي،كارگاه هاي عملي و آزمايشگاهي  كه دانشگاه 
 هاي علمي و كاربردي امکانات آن را ندارند در كارگاه هاي آموزشي سازمان برگزار 
مي شوند. وي در راستاي اين همکاري افزود:سه مركز دانشگاهي علمي – كاربردي 
با ظرفيت 360 نفر درهفت رشته آموزشي  نساجي با گرايش ريسندگي،ريخته گري با 

گرايش ذوب،برق الکترونيک ابزار دقيق،تعمير و نگهداري خودرو،جوشکاري،تعميرات 
مکانيکي و ماش��ين افزار در شهرهاي اصفهان و كاشان از مهر سال جاري در مقاطع 

كارداني و به صورت پودماني  دانشجو پذيرش مي كند.
مدير كل س��ازمان آموزش فني و حرفه اي با اشاره به همکاري سازمانش با دانشگاه 
علمي – كاربردي  در پيگيري تنظيم پودمان هاي آموزشي  بيان داشت :در اين راستا 
مدارك مهارتي كه صادر مي ش��وند در هفت س��طح خواهند بود كه هر كدام با يک 
مقطع تحصيلي مرتبط مي شوند. زارع  تصريح كرد:در اصفهان فاز اول مركز سنجش 
مهارت افتتاح مي شود.با توجه به تعداد زياد آزمون دهندگان،مركز آزمون در سه فاز 
در نظر گرفته ش��ده كه فاز اول آن در دهه فجر افتتاح مي ش��ود. وي با اعام اين كه 
اس��تان اصفهان به همراه خراسان رضوي در كشور بيش��ترين مراكز آموزشي را دارا 
هس��تند،افزود:9درصد مراكز ثابت آموزشي در استان اصفهان قرار دارند و اين سهم 
ش��امل 32 پايگاه آموزش روستايي،9مركز آموزش در ندامتگاه ها،23 مركز آموزشي 
در پادگان ها،3 مركز جوار دانش��گاهي،30 تيم س��يار شهري،ارتباط  آموزشي با 700 
واحد صنعتي،هشت مركز جوار كارگاهي مي باشد. مدير كل سازمان فني حرفه اي 
استان ،عملکرد آموزشي بخش دولتي  بر اساس گروه هدف در سال  89 را 21 درصد 
دانشجويان و فارغ التحصيان،24/5 درصد كارجويان شهري،13/5 درصد كارجويان 
روستايي،41 درصد شاغلين اعام كرد. وي  بيان داشت:نظام جامع مهارت و فناوري 
سه شعار هر ايراني يک مهارت،هر خانه يک كارگاه،هر كارگاه يک آموزشگاه را دنبال 
مي كند.زارع افزود:در شعار هر خانه يک كارخانه به دنبال احياء مشاغل خانگي و در 

شعارهر كارگاه يک آموزشگاه به دنبال ايجاد نظام استاد – شاگردي نوين هستيم.
وي در ادامه اضافه كرد:در حال حاضرهشت هزار واحد صنعتي در استان وجود دارند  
كه س��ازمان ما تنها با 10 درصد آنها ارتباط آموزش��ي دارد كه اين زيبنده نيست و ما 
به دنبال ارتباط بيش��تر با اين واحدها هستيم.مدير كل سازمان فني و حرفه اي استان  
در راس��تاي آموزش هاي مهارتي افزود :از سال 85 تعداد2048 نفر از نانوايان استان 
آموزش ديدند كه تعداد 783 نفر مربوط به س��ال 89 مي باشند.دراجراي اين طرح تا 

پايان سال94 كليه نانوايان آموزش هاي مهارتي الزم را فرا خواهند گرفت.

یک سرمایه گذار:

مجتمع فرهنگی تفريحی فوالدشهر اواخر مردادماه 
به صورت رسمی افتتاح می شود

شهرستان
چهارمحال و بختیاریص بزرگان کاشان

خبر

شهردار اصفهان: 

چند مدیریتی عامل اصلی تأخیر 
در پروژه متروی اصفهان

س��قائيان ن��ژاد در جم��ع خبرنگاران 
گفت: چند مديريتی، نحوه اختصاص 
بودجه و تصميمات مديران، از عوامل 
اصلی تأخير در پروژه متروی اصفهان 
اس��ت. وی افزود: بحث مترو به هفت 
س��ال پيش برمی گردد كه يک س��ری 
جدل در اين باره صورت گرفت. قرار 
ب��ود اصل 44 پياده ش��ود، ام��ا در آن 
زمان ش��ركتی در تهران با عنوان مادر 
تخصصی حمل و نقل ريلی درس��ت 
ش��د كه ادعا داشت كه در شهرهای ما 

400 كيلومتر ريگذاری می كند.
شهردار اصفهان تصريح كرد: در پاسخ 
به اين ش��ركت، سه ش��هرداری معتقد 
 ب��ود كه اي��ن قضيه با منط��ق جور در
نم��ی آي��د و كم��ی مش��کل دارد. در 
اي��ن زم��ان مجلس وارد ش��د و برای 
ش��هرهايی كه امکان راه اندازی قطار 
شهری داشتند، كد مستقلی ايجاد كرد. 
س��قائيان نژاد با بيان اين ك��ه قرار بود 
س��الی 10 هزار ميلي��ارد در اين بخش 
كمک ش��ود خاطرنش��ان كرد: در اين 
زمان مس��أله ای پيش آم��د كه بودجه 
اين قضيه را بين دولت و شهرداری ها 

تقس��يم كردند و مشکاتی ايجاد شد. 
وی گفت: براس��اس ساختار اساسنامه 
قطار شهری، ش��ورايی وجود دارد كه 
رئيس آن اس��تاندار اس��ت و بايد اين 
اساسنامه توسط استانداران قبلی امضا 
می ش��د. از س��ويی در اصفهان بحث 
ه��ای ميراثی ني��ز در رون��د كار مترو 

تغييراتی ايجاد می كند. 
ش��هردار اصفهان تصريح كرد: تاكنون 
 TBM س��ه رينگ ديگر باقی مانده تا
از قس��مت غربی چهارباغ )ايس��تگاه 
 ش��ريعتی( خارج و قس��مت ش��رقی 
 ني��ز حداكث��ر دو م��اه آين��ده خ��ارج 
می ش��ود. س��قائيان نژاد ضم��ن بيان 
اين كه قرار اس��ت 23 يا 24 مردادماه با 
پنج شركت مناقصه برقرار شود، افزود: 
از روزی كه قرارداد منعقد شود، دست 
 كم 18 ماه طول می كش��د كه واگن ها
بياي��د. البته ق��رار ب��ود از واگن های 
آلمانی و اسپانيايی استفاده كنيم كه سه 
تا چهار ماه می توانيم تحويل بگيريم. 
10 واگن ديگر نيز قرار است خريداری 
 ش��ود و هم اكنون مذاك��رات در حال 

پيشرفت است. 

وی ب��ا بي��ان اين كه تاكن��ون از 1300 
ميليارد تومان بودجه شهرداری مركزی 
250 ميليارد تومان به پروژه قطار شهری 
 اختصاص دارد، درباره ايس��تگاه های
مت��روی اصفهان گفت: ب��ه جای خط 
دوم كه محور شرقی غربی است، خط 

سوم اولويت دارد و ترميم شده است. 
 درخص��وص ايس��تگاه ه��ای مترو در 
بدن��ه چهارب��اغ ه��م باي��د گفت كه 
در ايس��تگاه مي��دان امام حس��ين )ع( 
 هنوز مش��کاتی وج��ود دارد كه حل 

نشده است.

دبير كنگره كليم كاشاني خبر داد:
راهيابي 70 اثر به كنگره كليم كاشاني

 
دبير كنگره كليم كاشاني گفت: از بين 1300 آثار رسيده از سراسر كشور 
به دبيرخانه اين كنگره 70 اثر ش��عر و مقاله به كنگره راه يافت. عليرضا 
شيدا تصريح كرد: از اين تعداد آثار راه يافته به كنگره 50 اثر شعر و 20 اثر 
به صورت مقاله است كه از استان هاي گيان، مازندران، تهران، اصفهان، 

قم زنجان، چهار محال و بختياري ارسال شده است. 
وي مدت زمان ارسال آثار به دبيرخانه كنگره كليم كاشاني را از فروردين 
تا پايان خردادماه دانس��ت و افزود: ارسال آثار به اين كنگره با دو بخش 
شعر در موضوعات آزاد و مقاله با موضوع كليم انتخاب شده است. دبير 
كنگره كليم كاشاني تصريح كرد: اغلب ارائه كنندگان آثار مقاله از استادان 
دانش��گاه هاي كشور و ارائه كنندگان شعر بيش��تر از شعراي جوان و به 
نس��بت مطرح كشوري هس��تند. به گفته وي هيأت داوري اين آثار پنج 
نفر از استادان، شاعران و كارشناسان برجسته ادبيات هستند كه بازخواني 
و انتخاب آثار برتر از بين ديگر آثار را تا پايان تيرماه به عهده داشته اند. 
ش��يدا در ادامه خاطرنشان كرد: هفتمين كنگره كليم كاشاني همزمان با 
همايش سراس��ري همسفر با پاييز با حضور شعرا، اديبان و كارشناسان 
زبان و ادبيات فارس��ي روزهاي 21 و 22 مهرماه س��ال جاري در خانه 
هنرمندان كاش��ان )خانه تاريخ��ي تاج( برگزار مي ش��ود. وي هدف از 
برگزاري هفتمين كنگره كليم كاش��اني و همايش سراس��ري همسفر با 
پاييز را براي هفتمين سال متوالي در اين شهرستان تعامل بيشتر شاعران 
و انجمن هاي ادبي سراسر كشور با يکديگر، آشنايي و شناسايي بيشتر با 
اين شاعر بلندمرتبه، تجليل و تکريم اين شاعر و ارج نهادن به مشاهير 
ادبي ايران عنوان كرد. شيدا يادآور شد: برگزاري تورهاي يک روزه براي 
هنرمندان و شاعران مدعو در راستاي آشنايي با فرهنگ و هنر كاشان از 
اماك��ن تاريخي و مذهبي اين شهرس��تان از جمله برنامه هاي جنبي اين 

كنگره و همايش است.

رئيس اداره بازرگاني كاشان خبر داد:
شناسايي 2363 تخلف در واحدهاي 

صنفي كاشان
رئيس اداره بازرگاني كاشان از شناسايي دو هزار و 363 مورد تخلف در 
واحدهاي صنفي اين شهرستان خبر داد. علي نطاقي گفت: گران فروشي، 
كم فروش��ي، تقلب، كاالي قاچاق و عدم درج قيمت بيشترين مورد اين 
تخلفات است. وي افزود: اين تخلفات از 913 پرونده واحدهاي صنفي 
متخلف به ارزش ريالي بيش از دو ميليارد و 480 ميليون ريال با اجراي 
طرح نظارتي ويژه از يک ماه قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 
تا پايان 31 تيرماه س��ال جاري در اين شهرستان شناسايي شده است. به 
گفته وي اين تخلفات توسط يک هزار و 140 گشت مستقل و مشترك 
اداره بازرگاني از نظارت و بازرس��ي ب��ر 13 هزار و 714 واحد صنفي، 
صنعتي، مراكز عمده و انبار شناس��ايي شد. رئيس اداره بازرگاني كاشان 
ب��ا تأكيد بر نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي، بخش هاي خدماتي و 
كااليي طرح ويژه نظارتي از روز اول آبانماه سال 89 تا پايان تيرماه سال 
جاري توسط اداره بازرگاني تصريح كرد: در اين طرح قيمت هاي 67 قلم 
كاالي اساسي و دليل نوسان قيمت آن به صورت روزانه از مراكز متعدد 
دريافت و با ارتباط با مراكز توليدي و پخش آن چه در داخل شهرستان 
و چه از استان هاي همجوار مشخص و پيگيري مي شود. نطاقي در ادامه 
از ثبت بيش از يک هزار سفارشات كاال براي اولين بار در داخل شهرستان 
كاش��ان خبر داد و گفت: در گذش��ته ثبت سفارشات وارادت مواد اوليه 
مصرفي و دس��تگاه ها و قطعات براي ش��ركت ها بايد در استان اصفهان 
انجام مي ش��د كه اين كار هم اكنون در شهرستان امکان پذير شده  است. 
وي با اش��اره به معرفي يکهزار و 736 نفر از بافندگان فرش دستباف به 
بيمه تأمين اجتماعي در سال گذشته خاطرنشان كرد: از ابتداي فروردين 
امس��ال تاكنون نيز اين طرح براي 406 نف��ر از آنها انجام و به اين بيمه 
معرفي شده اند. نطاقي تمديد و صدور 132 جلد كارت بازرگاني فعاالن 
اقتصادي شهرستان كاشان را از ديگر اقدامات سال جاري اداره بازرگاني 
كاشان برش��مرد و افزود: پيگيري و تأسيس سه فروشگاه بزرگ عرضه 
مواد غذايي در سطح اين شهرستان نيز از ديگر اقدامات اين اداره است. 
به گفته وي، اجراي فروشهاي فوق العاده كاال در فروشگاه هاي مختلف 
سطح شهر، برگزاري 22 انتخابات اتحاديه هاي صنفي و انجمن حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان، 164 جلسه پيگيري و شوراي نظارت بر بازار 
با 533 مصوبه نيز از ديگر اقدامان اين اداره در راستاي حمايت از بخش 

توليد و مصرف در سال جاري در كاشان است. 

آيت ا... مال عبدالرسول مدني كاشاني
حضرت آيت ا... ما عبدالرس��ول كاشاني)ره( فرزند ما محمد يکي از 
بزرگترين مفاخر علمي و روحاني كاش��ان اس��ت كه در 27 رجب سال 
1280 ه.ق در اين شهر به دنيا آمد. وي از همان اوان كودكي به تحصيل 
علم پرداخت و از محضر استادانی بزرگ همچون: ميرزا فخرالدين نراقي، 
آيت ا... ما حبيب اله شريف كاشاني و آيت ا... سيد كاظم يزدي كسب 
فيض نمود و به مدارج عاليه علمي رسيد. مدتي امر قضاوت و حکومت 
شرعيه وقت را در كاشان به عهده داشت و بيشتر محاكمات و مرافعات 
حتي از ش��هرهاي اطراف چون قم و تهران به محضر آن بزرگوار ارجاع 
مي شد و ايشان در كمال بي طرفي به حل و فصل آن مبادرت مي نمود. 
آيت ا... ما عبدالرسول در طول زندگي پربركت خويش نه تنها چيزي از 
مال دنيا نياندوخت بلکه مقداري قرض نيز باقي گذارد كه بعد از وفاتش 
با فروختن مقداري از كتاب هاي ش��خصي ايش��ان قرض ها ادا گرديد. 
وي تا پايان عمر در خانه اي گلي و بس��يار ساده و بي پيرايه زيست. در 
مقام علمي او همين را بس، كه هر يک از علماء به هنگام بحث با ايشان 
مغلوب مي ش��دند و بيشتر مباحثات علمي را كه علماي كاشان قادر به 
حل و فصل آن نبودند به ايشان ارجاع مي كردند.در امر به معروف و نهي 
از منکر مهارتي تام داش��ت. چنانکه نرخ اجناس بازار را تعيين مي نمود 
هيچ كس جرات تخلف و گرانفروش��ي را نداشت. همچنين از تبليغات 
 اهل ضال جلوگيري مي كرد و به بحث با آنها پرداخته و آنان را مغلوب
مي نمود. عامه تهراني در اعام الشيعه مي نويسد: ما عبدالرسول كاشاني 
دانشمندي بزرگ و مولفي فاضل و مردي وارسته و پرهيزكار بوده است. 
او در كاشان نزد پدرزنش ما حبيب ا... شريف كاشاني و ميرزا فخر الدين 
نراقي تحصيل كرد و … دراين كتاب نام دوازده اثر ما عبدالرسول آمده 
اس��ت. آيت ا... ما عبدالرسول مدني از خود تاليفات گرانبهائي به جاي 
گذارده كه بعضي از آنها به چاپ رسيده است. از جمله آثار قلمي ايشان: 
حواش��ي بر كتب فقه و اصول، كلمات بزرگان يا مجمع النصايح، عائم 
الحقيقه، انصافيه راجع به مش��روطيت، تفکيک عالم حقيقت از طبيعت، 
رساله حجابيه، تاريخ اشرار كاش��ان، آب حيات، كلمات انجمن، تاريخ 
وهابيه، رد بر كتاب پس از مرگ، ش��رح صحيفه س��جاديه در پنج جلد، 

فوائد المتکلمين، شرح دعاي صباح، اخاق مدني و … مي باشد.
حضرت آيت ا... ما عبدالرس��ول مدني كاش��اني سرانجام در غروب 
روز چهارشنبه هشتم ماه صفر سال 1366 ه.ق به سراي باقي شتافت و 
در عالم روحانيان جاي گرفت. جنازه آن عالم جليل القدر با مش��ايعت 

جمعيت كثيري در جوار بقعه پنجه شاه كاشان به خاك سپرده شد.

عيدی:
دستگاه های دولتی برای آبرسانی به 

روستاهای چهارمحال و بختياری بسيج شوند
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختياری از بحرانی شدن وضعيت 
آب آش��اميدنی 250 روستای اس��تان چهار محال و بختياری خبرداد و 
گفت: دس��تگاه های دولتی برای آبرس��انی به روس��تاهای چهارمحال 
و بختياری بس��يج ش��وند. به گزارش مهر، محمود عيدی اظهار داشت: 
دس��تگاه های دولتی برای آبرسانی به روستاهای چهارمحال و بختياری 
بسيج ش��وند. وی به آبرسانی به 95 روستا در چهارمحال و بختياری با 
تانکر اشاره  كرد و گفت: آب آشاميدنی 113 روستا نيز جيره بندی شده 
است. معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختياری شهرستان لردگان را 
جزيره ای محصور در ميان رودخانه ها و سرچشمه كارون بزرگ دانست 
و افزود: 112 روستا در اين شهرستان بحران آب آشاميدنی دارند و حتی 

روستای گودشکرته 10 روز بدون آب مانده بود.
وی آبرسانی به روستاهای شهرستان لردگان در بهترين حالت را هر سه 
روز يک بار اعام و تصريح كرد: دس��تگاه ها و نهادهای دولتی به ويژه 
س��پاه پاسداران انقاب اسامی و جمعيت هال احمر بايد تانکر ثابت 

خود را در اختيار شركت آب و فاضاب روستايی قرار دهند.

 
فرماندار بروجن خبر داد:

تخصيص 480 ميليون ريال اعتبار 
به پروژه هاي عشايري بروجن

 
فرماندار شهرس��تان بروجن از اختصاص بي��ش از 480 ميليون ريال 

براي اجراي پروژه هاي عشايري در اين شهرستان خبر داد. 
فتاح كرمي در نخس��تين نشست شوراي عشاير اين شهرستان اظهار 
داش��ت: اين مبلغ براي مرمت ايل راه ها، مطالعات تامين آب عشاير، 
آبرس��اني س��يار و تعميرات و نگهداري س��اختمان عشايري در نظر 
گرفته شده است. وي بر ضرورت رفع مشکات عشاير اين شهرستان 
تأكيد كرد و گفت: احداث دو باب چشمه آبشخور، اجراي خط لوله 
انتقال آب ش��رب از چش��مه به طول دو هزار متر براي عشاير چالتر 
در دو نقطه از اين منطقه از مهم ترين مصوبات اين نشس��ت اس��ت. 
كرمي خاطرنشان كرد: براي اجراي اين طرح به بيش از0 20 ميليون 
ريال اعتبار نياز اس��ت. فرماندار شهرس��تان بروجن پيگيري صدور 
مج��وز احداث يک حلقه چ��اه نيمه عميق در اين مناطق عش��ايري 
اي��ن شهرس��تان را از ديگر اين مصوبات برش��مرد و گفت: پيگيري 
و ص��دور مجوز براي عش��ايري كه اراضي قابل كش��ت دارند براي 
اجراي طرح آبياري باراني در اين مناطق از ديگر مصوبات نشس��ت 
بررسي مشکات عشاير اين شهرس��تان به شمار مي  رود. وي جامعه 
عشايري استان را يک واقعيت اجتماعي و بخشي از ساختار تاريخي، 
فرهنگ��ي و عضو فعال پيکره جامعه ملي دانس��ت و گفت: هر چند 
نسبت جمعيت عشاير كمتر از جمعيت شهر و روستا است، اما تأثير 
اقتصادي اجتماعي و نقش دفاعي آنان انکارناپذير بوده و بدون ترديد 
يکي از ميراث هاي گرانقدر هستند كه چند برابر نسبت جمعيت شان 
در تأمي��ن فرآورده هاي دامي كش��ور نقش دارند. كرمي تصريح كرد: 
عش��اير به دليل مهارت در اس��تفاده از منابع طبيعي تجديد شونده و 
توليد گوش��ت با كمترين هزين��ه و يارانه تخصيصي از جانب دولت 
س��هم بزرگي در توليد ناخالص ملي از جمله توليد مواد اليافي، لبني 
و پروتئين��ي را ب��ه خود اختصاص مي دهد ك��ه وظيفه دولتمردان در 
حل مش��کات عشاير استان را چند برابر مي كند. فرماندار شهرستان 
بروجن تأكيد كرد: ساماندهي عشاير در راستاي حفظ كرامت انساني 
جامعه عشايري، توسعه همه جانبه مناطق عشايري، ايجاد اشتغال در 
جامعه هدف، بهبود وضعيت شغلي و معيشتي، افزايش درآمد خانوار 
عشايري، ارتقاي شاخص هاي رفاهي، بهداشتي، آموزشي و خدماتي 
با تخصيص اعتبارات مورد نياز به منظور رس��يدن به سند چشم انداز 

20 ساله است.

محمدی:
مسابقات رفتينگ در جذب توريسم 

شهرستان كيار موثر است
مع��اون فرماندار كي��ار گفت: برگزاری مس��ابقات رفتينگ در جذب 
توريس��م در منطقه بسيار موثر است. به گزارش مهر، كاظم محمدی 
اظهار داش��ت: اين طرح اولين طرح اكوتوريس��م در ايران است كه 
به صورت هدفمند كار خود را ش��روع ك��رده و اين طرح موجبات 
پيش��رفت اش��تغال، معرفی نقاط گردشگری اس��تان، واگذاری امور 
به روس��تائيان و حمايت از منابع خدادی اس��ت. وی افزود: انتخاب 
چنين مکانی با اهداف مش��خص كه از كارون سرچشمه گرفته برای 
جذب توريس��م بسيار مؤثر اس��ت. معاون فرماندار كيار عنوان كرد: 
مهمانان اين منطقه با آش��نا شدن منطقه زمينه جذب سرمايه گذار در 
بخش های مختلف را به وجود می آورند. وی با اش��اره به اين كه در 
دول��ت نهم و دهم  اقدامات خوبی در مناطق محروم اين شهرس��تان 
انجام ش��ده، تصريح كرد: نگاه مثبت استاندار در مناطق محروم قابل 
تقدير و تشکر است. وی تصريح كرد: شروع مسابقات نقطه آغازينی 
درايج��اد تحول بزرگ اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی اين منطقه به 

شمار می آيد.

در چهارمحال و بختياری
سياست های تشويقی برای توليد گندم 

مرغوب اجرايی شود
اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: جهاد كش��اورزی بايد برای 
ترغيب كشاورزان به كش��ت گندم مرغوب سياست های تشويقی را 

پيش بينی و اجرايی كند.
علی اصغرعنابس��تانی تغيير رقم گندم های كشت شده در چهارمحال 
و بختي��اری را ضروری بيان و اظهار داش��ت: جهاد كش��اورزی بايد 
ب��ذر گندم ب��ا ارقام مناس��ب را خريداری و برای كش��ت در اختيار 
كشاورزان قرار دهد. وی كشت گندم با رقم آذر دو در چهارمحال و 
بختياری را در حال گس��ترش دانست و افزود: جهاد كشاورزی بايد 
از كش��اورزانی كه گندم با رقم آذر دو كش��ت می كنند حمايت كند. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری تشکيل و راه اندازی آكادمی آرد و 
نان در دانشگاه های چهارمحال و بختياری را ضروری بيان و تصريح 
ك��رد: با تش��کيل و راه اندازی اي��ن آكادمی می توان انواع مس��ائل، 
مباح��ث، مش��کات و موضوعات مربوط به آرد و نان را براس��اس 
نظريه های علمی بررس��ی و راهکاره��ای الزم برای افزايش كيفيت 
آرد و ن��ان توليدی را فراهم و ارائه كرد. وی تش��کيل و راه اندازی 
آكادم��ی آرد و نان در دانش��گاه های چهارمحال و بختياری را باعث 
اس��تفاده حداقلی از امکانات��ی مانند زمان، آب، ادوات كش��اورزی، 
 نهاده های كش��اورزی و نيروی انس��انی و در نتيجه حداكثر توليد و

برداشت برشمرد.

بيمارستاني شهيد  سرپرس��ت مجتمع 
بهش��تي كاش��ان از انجام ش��ش عمل 
موفقيت آمي��ز جراحي قل��ب باز مركز 
تخصصي امام عل��ي)ع( اين مجتمع از 
بيستم تيرماه س��ال جاري تاكنون خبر 

داد. 
مهرداد حس��ين پور در گفتگو با فارس 
با اش��اره به راه اندازي اتاق عمل بخش 
جراح��ي قلب اين مرك��ز از 15 تيرماه 
س��ال جاري گفت: عمل هاي جراحي 
قلب باز اين بخش با مس��ئوليت فوق 
تخصص جراحي قلب و عروق، دكتر 
محم��د صادق پورعباس��ي داراي بورد 
فوق تخصصي و عض��و هيأت علمي 
تمام وقت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 

و به سرپرستاري سيد حبيب اله هاشمي 
از بيس��تم تيرماه تاكنون انجام مي شود. 
به گفته وي ش��ش عم��ل موفقيت آميز 
جراحي قلب باز بر روي بيماران مرد 75 
س��ال به باال به ويژه يک بيمار 95 ساله 
انجام ش��د كه همه آنها با حال عمومي 
رضايت بخش و عملکرد قلبي مطلوب 
از بيمارس��تان ش��هيد بهشتي مرخص 
ش��دند و طي اكو كارديو گرافي انجام 
ش��ده در اين بيمارس��تان موفقيت آميز 

بودن عملشان تأييد شد. 
وي با اش��اره به انج��ام عمل جراحي 
آنژيو گرافي از شش ماه قبل تاكنون در 
اين مركز تصريح كرد: نخس��تين عمل 
جراح��ي آنژيو پاس��تي موفقيت آميز 

مركز تخصصي ام��ام علي )ع( مجتمع 
بيمارستاني شهيد بهشتي كاشان نيز 21 
تيرماه با موفقيت كامل و رضايت بخش 
بودن حال بيمار انجام ش��د. سرپرست 
مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي كاشان 
افزود: نخس��تين عم��ل جراحي آنژيو 
پاس��تي هم بر روي يک بيمار مرد 70 
ساله توس��ط دكتر سيد مجيد مازوچي 
انجام ش��د كه اين عم��ل به مدت يک 
ساعت و نيم با انجام بالن داخل عروق 
كرونر و سپس گذاشتن استنت، تنگي 
عروق كرونر بيمار برطرف شد و بيمار 
به بخش منتقل و پس از 24 س��اعت با 
حال عمومي رضايت بخش از بيمارستان 
مرخص ش��د. حس��ين پور خاطرنشان 

كرد: در مدت زمان انجام عمل جراحي 
آنژيو پاستي، تيم جراحي قلب باز نيز 
آمادگ��ي كامل دارد ت��ا در صورت نياز 
اقدامات پيشرفته درماني را براي بيمار 

انجام دهد. 
وي در پايان از دو نوبته شدن انجام اعمال 
جراح��ي آنژيو گراف��ي بخش جراحي 
قل��ب مرك��ز تخصصي ام��ام علي)ع( 
مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي كاشان 
به مسئوليت دكتر سيد مجيد مازوچي 
و سرپرستاري سيدمرتضي واقفي، بعد 
از م��اه مبارك رمضان خبر داد و يادآور 
شد: با دو نوبته شدن اين بخش در هر 
 نوبت حداقل ش��ش بيمار آنژيوگرافي 

مي شود. 

موفقيت 6 عمل قلب باز در كاشان

  زاینده رود

  زاینده رود
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اطالع رسانی
مزایده

4/312 شماره: 999/14124-2/827 پرونده اجرایی کالسه: 30998 و 30999-2/827 شش دانگ 
یک باب پالک شماره 4858/320 مجزی شده از پالک 4858/5 واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس 
اصفهان خیابان سپهساالر خیابان شیخ مفید نبش بن بست پرنک کدپستی 73871-81647 که اسناد 
مالکیت آن در صفحات 391 و 10 دفاتر 90 و 498 امالک با شماره های 10361 و 87252 ثبت 
و شماره های چاپی 577964 و 3/702437 صادر شده است با حدود: شماالً دیواریست به شارع 
به طول ده متر شرقاً به دیوار خانه چهار هزار و هشتصد و پنجاه و هشت )دویست و شانزده( 
به طول بیست متر جنوباً و غرباً به خطوط مستقیم و مفروض به زمین چهار هزار و هشتصد 
و پنجاه و هشت )پنج( به طول های ده متر و بیست متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق یک باب منزل مسکونی در حد سه طبقه قدیمی ساز که طبق محتویات و مندرجات سند 
مالکیت دارای 200 مترمربع عرصه و مطابق با وضع موجود 172 مترمربع عرصه و حدود 398 
مترمربع اعیانی که با مصالح ساختمانی دیواره های آجری، پوشش سقف تیرآهن، سطوح داخلی 
اندود گچ و خاک، سفیدکاری و رنگ آمیزی شده، درب های داخلی چوبی، درب های خارجی 
 پروفیلی، نمای خارجی آجر 3 سانتی، پوشش کف موزائیک، آشپزخانه با کابینت از نوع ورق فلزی 
دیواره های آن کاشی شده، با سرویس های بهداشتی موردنیاز، پوشش کف حیاط و پارکینگ 
کالموزائیک شده سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی و اشتراکات آن شامل 
برق و آب و گاز می باشد. ملکی آقای سیدمجید طبیبی نیا که طبق اسناد رهنی شماره 3010- 
84/2/26 و 11647- 87/7/6 دفترخانه 146 اصفهان در رهن بانک پارسیان شعبه دکتر محسن 
نوربخش واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق تا تاریخ 91/1/27 دارای 
اعتبار می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 90/6/15 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و پنج میلیون ریال شروع و به هرکس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/5/8 درج و منتشر می گردد و 

در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/4956
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5/127 شماره: 2056 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه باغ موسقان شش جریب 
تقریبی به شماره 37 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو پالک 30- اصلی بخش دوازده کاشان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم ها فرج و مهوش و فاطمه ارباب فرزندان ابراهیم خلیل خان در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1390/6/1 در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز 
و ساعت مقرر در حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 90/5/8                                        زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ وقت رسیدگی
5/192 درخصوص پرونده کالسه 203/90ش16 خواهان داوود علیخانی دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال سند خودروی پاترول 294س62- ایران63 به طرفیت 1- علیرضا قبادی 2- عبدالخالق 
طاهری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 90/6/15 ساعت 17/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/6034 
مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/196 شماره درخواست: 9010460352700029 

شماره پرونده: 8909980362301108 
شماره بایگانی شعبه: 891569 

شاکی مجتبی شاهزیدی فرزند محمدعلی و فاطمه نصری فرزند رمضان و مژده شاهزیدی شکایتی 
بر علیه زهرا حسینی دیدرانی فرزند سیدعباس به اتهام ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980362301108 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/8/18 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. جلسه جهت استماع ایتان سوگند شکایت مصدوم می باشد. م الف/6062
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/197 شماره درخواست: 9010460350600049 

شماره پرونده: 9009980350600431 
شماره بایگانی شعبه: 900436 

خواهان علی الیقی قلعه سوخته فرزند اله بخش دادخواستی به طرفیت خوانده هادی استحمامی 
فرزند غالمحسین فعال مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه سفته و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
پرونده 9009980350600431 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/9/29 و س��اعت 8:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6061
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5/203 ش��ماره: 910/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت بین المللی فوالد ماهوت زنده رود 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 37537 و شناسه ملی 10260551078 به استناد صورت 
جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1390/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نوع شرکت از با 
مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1-1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده 
و 7 تبصره به تصویب رسید. 2-1- سرمایه شرکت مبلغ 1/450/000 ریال منقسم به یک هزار 
و چهارصد و پنجاه س��هم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار و چهارصد و پنجاه س��هم با نام 
می باشد که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3-1- اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 
سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا بختیار به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهناز 
موذنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم الهام کریمی به سمت عضو هیئت مدیره، خانم 
الهام کریمی به سمت مدیرعامل. 4-1- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. 5-1- آقای سجاد رضائی به 
عنوان بازرس اصلی، آقای علی رضائی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 6-1- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در 
تاریخ 1390/4/30 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا 

قرار گرفت. م الف/ 6011/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/206 شماره: 1632/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت طراحی مهندسی پایاب فرآیند پاسارگاد 
با مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاریخ 1390/4/25 تحت شماره 44663 و شناسه ملی 
10260625775 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی 

می شود. 
1- موضوع ش��رکت: طراحی فرآیندهای مهندسی ش��یمی- تجهیزات- فرموالسیون های 
شیمیایی- اتوماسیون فعالیت های بازرگانی- صادرات و واردات- خرید و فروش- اخذ وام 
و تسهیالت فقط جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی 
و دولت��ی- طراح��ی و نظارت و اجرا در زمینه امور مهندس��ی مکانیک و ش��یمی 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی- کدپستی 8415683111- تلفن 
03113865455، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای محمدهادی علیجانیان به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای افشین 
صالبت به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای افشین صالبت به سمت مدیرعامل به مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه. م الف/  6029/2
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/207 شماره: 853/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت ارمغان شیمی سپاهان سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 43444 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1389/12/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم زهرا حقیقی لیفکوئی به عنوان بازرس اصلی، 
آقای علی نصیری ده سرخی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل می باش��ند: خانم شهال س��وداوی و آقای محمدرضا جعفری و آقای فرهاد 
جعفری و خانم اکرم سوداوی تا تاریخ 1391/12/8، 4- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: خانم شهال سوداوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا جعفری به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم 
سوداوی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شهال سوداوی به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. در 
تاریخ 1390/4/25 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار 

گرفت. م الف/ 6029/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/216 شماره درخواست: 9010460350300019 

شماره پرونده: 9009980350300208 
شماره بایگانی شعبه: 900208 

خواهان تعاونی اعتبار ثامن فرزند دادخواستی به طرفیت خوانده محمدعلی مظفری نیا فرزند حسین 
به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به 
کالسه پرونده 9009980350300208 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/6/19 و ساعت 
10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6119
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/217 شماره درخواست: 9010460352700028 

شماره پرونده: 9009980359300512 
شماره بایگانی شعبه: 900456 

شاکی مهدی رحیمی صادق آبادی فرزند داوود شکایتی بر علیه مرتضی یداللهی فرزند به 
اتهام س��رقت موبایل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
336 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980359300512 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی 
آن 1390/8/17 و س��اعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6122
مقصودی- منشی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/218 شماره دادنامه: 9009970350900069 

شماره پرونده: 8909980350901232 
شماره بایگانی شعبه: 891232 

خواهان: شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری با مدیریت حسن طباطبایی به نشانی 
خیابان سعادت آباد نبش چهارراه فرایبورگ خوانده: آقای علی ایاز به نشانی چهارراه شکرشکن 
قصابی ایاز خواس��ته: مطالبه وجه سفته گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام 
 مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای 

می نماید.
رای دادگاه:

دعوی خواهان شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان به طرفیت خوانده 
آقای علی ایاز به خواسته مطالبه مبلغ شصت و هفت میلیون ریال وجه هفده فقره سفته به 
انضمام خسارات دادرسی می باشد. باتوجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 17 فقره 
سفته استنادی و عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و وجود 
اصل سفته ها در ید خواهان با استصحاب دین دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 
198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون ریال 
 بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/417/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم 
می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا محاسبه 
می شود )از تاریخ تقدیم دادخواست 89/9/20( رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است. م الف/6116
اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/219 شماره دادنامه: 9009970353700571 

شماره پرونده: 8909980365600714 
شماره بایگانی شعبه: 891250 

شاکی: گزارش شعبه 25 حقوقی اصفهان متهم: آقای مهرداد قنبری فعال مجهول المکان اتهام: عدم 
ثبت ازدواج گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای مهرداد قنبری فرزند عبدالحسین مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج باتوجه 
به رای شماره 890406ح25 و گزارش ریاست محترم شعبه مذکور و عدم حضور و دفاع متهم 
و سایر شواهد و قرائن بزه وی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسالمی 
نامبرده را به تحمل 91 روز حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/6128
نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/220 شماره دادنامه: 9009970350200321 

شماره پرونده: 8909980350200876 
شماره بایگانی شعبه: 890898 

خواهان: آقای حسن محمددخت گرگابی با وکالت آقای 1- فرامرز شیروانی 2- فرزانه الماسی 
به نشانی دروازه تهران- جنب بانک مسکن- روبروی مجتمع تجاری نگین- بوستان مهر- پ9 
خوانده: آقای سیدرسول قاسمی دستجردی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دعوی خواهان حسن محمددخت گرگابی به طرفیت خوانده سیدرسول قاسمی 
دس��تجردی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون و هش��تصد هزار ریال وجه چک به شماره 
757861- 89/7/17 عهده بانک رفاه کارگران شعبه زینبیه با احتساب هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساساً داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به 
میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند 
مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و 
مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و 
استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ )شصت میلیون 
و هشتصد هزار( ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ )یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار( 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )فوق الذکر به تاریخ 89/7/17( لغایت اجرای حکم براساس 
شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت 
تاخیر تادیه را بشرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف/6120
اعلمی- دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/221 شماره دادنامه: 9009970350200291 

شماره پرونده: 8909980350200875 
شماره بایگانی شعبه: 890897 

خواهان: آقای مجید کردکاری کردآبادی با وکالت آقای 1- فرامرز شیروانی 2- فرزانه الماسی به 
نشانی دروازه تهران- جنب بانک مسکن- روبروی مجتمع تجاری نگین )بوستان مهر(- پ9 
خوانده: آقای سیدرسول قاسمی دستجردی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دعوی خواهان آقای حمید کردگاری فرزند مهدی با وکالت آقای فرامرز شیروانی 
و خانم فرزانه الماسی به طرفیت خوانده آقای سید رسول قاسمی دستجردی به خواسته مطالبه 
مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 757855 عهده بانک رفاه کارگران با احتساب هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساساً داللت بر اشتغال ذمه خوانده در 
قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده 
و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده 
دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 1/205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 89/7/23 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می 
نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به 
خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/6121
رفیعی- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/222 کالسه پرونده: 228/90 وقت رسیدگی: 90/7/13 ساعت 10 صبح خواهان: شرکت مسکن 
جوانان خوانده: رضوان مرادی راد و محسن مقریان خواسته: فسخ قرارداد خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. م الف/6123
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/223 چون آقایان 1- هوش��نگ 2- جمش��ید 3- خدارحم 4- فرهاد شهرت همگی بلندیان 
فرزندان خدایار شکایتی علیه آقای کاظم حاتمی مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 900525ک121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1390/8/9 ساعت 9/30 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6117 
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/225 کالسه پرونده: 225/90 وقت رسیدگی: 90/7/13 ساعت 8/30 خواهان: شرکت مسکن جوانان 
خوانده: ساناز گنجی خواسته: فسخ قرارداد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 

و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف/6124
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/226 کالس��ه پرونده: 223/90ح/10 وقت رس��یدگی: 90/7/12 س��اعت 10/30 خواهان: 
شرکت مسکن جوانان خوانده: رضا شیرازی خواسته: فسخ قرارداد خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
 ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/6125
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/227 کالسه پرونده: 222/90ح/10 وقت رسیدگی: 90/7/11 ساعت 10 صبح خواهان: شرکت 
مسکن جوانان خوانده: ناصر پورمند گندمان خواسته: فسخ قرارداد خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. م الف/6126
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/228 کالس��ه پرونده: 209/90ح/10 وقت رس��یدگی: 90/7/11 س��اعت 10 صبح خواهان: 
شرکت مسکن جوانان خوانده: مریم سلیمان نژاد خواسته: خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
 عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
 نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور

بهمرساند. م الف/6127
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5/229 شماره: 875/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت وقار صنعت صفاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 44392 و شناسه ملی 10260622939 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1390/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس 
ش��هر اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی- حدفاصل نشاط و ملک- ساختمان 211- واحد 
یک- کدپس��تی 8154643971- تلفن 03112650107 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1390/4/28 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. م الف/ 6083/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/230 ش��ماره: 1652/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت پارس فن آور صنعت شعله سهامی 
خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/4/27 تحت شماره 44675 و شناسه ملی 10260625950 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 

زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید و 
فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و 
خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات 
کشور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمایه گذاری در 
شرکت های دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان میدان نقش جهان- بازار رنگرزها- پالک 115- کدپستی 8147774147- تلفن 
03112656803، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 139 مورخ 1390/4/16 نزد بانک ملی شعبه بازارچه نو اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مجتبی 
 شعله به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم همدم شعله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای امیر شعله به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای امیر شعله به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با 
امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای پیمان فلسفین به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- آقای مرتضی اکبر فهرجی مهریزی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6083/2
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/231 شماره: 1504/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت مبین مهر سپاهان سهامی خاص شرکت 
فوق در تاریخ 1390/4/14 تحت شماره 44528 و شناسه ملی 10260624696 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1390/4/14 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: فعالیت در زمینه میوه و تره بار- ص��ادرات و واردات- خرید و فروش- 
توزی��ع و پخش انواع میوه و تره بار- اخذ وام و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی جهت 
تحقق اهداف شرکت- هرگونه اموری که به نحوی مرتبط با موضوع شرکت باشد- طبق ضوابط 
و مقررات دولت جمهوری اس��المی ایران 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان میدان مرکزی میوه و تره بار- تاالر5- 
غرفه14- کدپستی 8376100000- تلفن 03115727052، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 119 مورخ 1390/4/1 نزد بانک سپه شعبه میدان 
میوه و تره بار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقای ابراهیم جان نثاری الدانی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای 
جواد جان نثاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای روح اله جان نثاری به سمت 
عضو هیئت مدیره 4-5- آقای روح اله جان نثاری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
 و یکی از اعضای هیئت مدیره مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات 
هیئت مدیره است. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا حاجیان فرد به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم آسیه غالمی هفشجانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6083/3
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

حصر وراثت
5/233 خانم شهناز احمدی ونهری دارای شناسنامه شماره 283 به شرح دادخواست به کالسه 
2102/90ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر نصیرزاده ونهری بشناس��نامه 15 در تاریخ 89/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک عیال به نام های 
ذیل 1- محمدرضا نصیرزاده ونهری ش ش 42 پسر متوفی 2- امین نصیرزاده ونهری ش ش 
1271470837 پسر متوفی 3- فاطمه نصیرزاده ونهری ش ش 7 دختر متوفی 4- زهرا نصیرزاده 
ش ش 1 دختر متوفی 5- شهناز احمدی ونهری ش ش 283 عیال متوفی والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/6186 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
5/234 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )890433 اجرا( له 
آقای غالمرضا محمودی علیه آقای تقی سعیدی به خواسته مطالبه 5/541/000 ریال درنظر دارد 
مقدار 140 مترمربع سنگ درپوش تراورتن که خبره محلی هر مترمربع آن را معادل 40/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه مورخ 90/6/3 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزایده به نشانی: خمینی شهر بلوار آزادگان پشت پمپ بنزین پارکینگ باللی مراجعه و از 
اموال بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 
10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م الف/11279
سورانی- مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر

حصر وراثت
5/235 خانم اقدس خسرومنش با وکالت امیرحسین روزبهانی دارای شناسنامه شماره 26483 به 
شرح دادخواست به کالسه 2062/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان کریم ترکان بشناسنامه 30954/73 در تاریخ 87/8/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و 
همسر 1- زهره ترکان به ش ش 46716 فرزند متوفی 2- فاطمه ترکان به ش ش 50304 فرزند 
متوفی 3- عفت ترکان به ش ش 864 فرزند متوفی 4- اقدس خس��رومنش به ش ش 26483 
همسر متوفی 5- اصغر ترکان به ش ش 8-086237-128 فرزند متوفی والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/6203 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

دریچه میترال که دارای دو دهانه است، بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته 
است و راه ارتباطی بین آن هاست. به طور طبیعی دهانه های این دریچه، طی انقباض 
بطن چپ به وسیله تارهای نگه دارنده، محکم بسته نگه داشته می شوند.در هنگام 
انقباض دهلیز چپ، دریچه مزبور باز می شود و خون وارد بطن چپ می شود و در 
موقع انقباض بطن، که خون وارد عروق بدن شده و به گردش درمی آید، این دریچه 
بسته می شود.پروالپس دریچه میترال، شایع ترین ناهنجاری دریچه ای قلب محسوب 
می شود. علت اصلی این حالت کامالً مشخص نیست، اما به نظر می رسد با زمینه 
ارثی ارتباط داشته باشد. این اختالل در زنان شایع تر از مردان است. پروالپس دریچه 
میترال هنگامی اتفاق می افتد که موقع انقباض بطن چپ، یک یا هر دهانه دریچه 

میترال به سمت دهلیز چپ باز شوند.
انواع افتادگی دریچه میترال

افتادگی به دو صورت اولیه و ثانویه وجود دارد:
- افتادگی اولیه به واسطه ضخیم شدن یک یا هر دو دهانه دریچه مشخص می شود. 
اثرات دیگر آن ش��امل فیبروز س��طح دهانه دریچه، نازک یا طویل ش��دن تارهای 

نگه دارنده و باقیمانده های فیبرین روی دهانه است.
- در نوع ثانویه دهانه ها ضخیم نمی شوند، بلکه علت افتادگی و وارد شدن صدمه 
ایسکمیک )توسط کاهش جریان خون در نتیجه بیماری عروق کرونر( به عضالت 
نگهدارن��ده دریچه متصل به تارهای نگهدارنده و یا تغییر عملکرد در میوکاردیوم 
است.افتادگی ثانویه ممکن است ناشی از وارد شدن آسیب به ساختار دریچه طی 
انفارکتوس میوکاردیال حاد، بیماری روماتیس��م قلبی و یا بزرگ شدن بطن چپ 

قلب باشد.
عوامل افزایش دهنده خطر

وجود کاردیومیوپاتی، تب روماتیسمی یا بیماری عروق کرونر سبب افزایش خطر 
در دریچه میترال می شود.

عالئم پروالپس دریچه میترال
اکثراً بدون عالمت است، ولی عالئم غیراختصاصی مانند منگی، خستگی، کوتاهی 
تنفس، احساس سبکی سر هنگام برخاستن، درد سینه، تپش قلب، سرگیجه و اضطراب 
دیده شده است . هر چند ممکن است این عالئم هیچ ربطی به بیماری نداشته باشند، 

اما در بعضی اشخاص مبتال به پروالپس دریچه میترال، دیده می شوند.
تحقیقات نشان داده که اختالل افتادگی دریچه قلب همراه با نشانه هایی نظیر تپش 

شدید قلب و درد قفسه سینه، در سنین جوانی بیشتر رخ می دهد.
تشخیص پروالپس دریچه میترال

پزشکان با استفاده از معاینه قلب و گوش دادن به صداهای قلب، آن را تشخیص 
می دهند و برای تأیید آن از اکوکاردیوگرافی استفاده می کنند.

درمان پروالپس دریچه میترال
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای عالئم پروالپس دریچه میترال باشید، 
حتماً به پزش��ک مراجعه کنید.اکثر بیماران مبتال به اختالل خفیف، نیاز به درمان 
خاصی ندارند، ولی جهت جلوگیری از عفونت قلب در هنگام جراحی و یا کشیدن 
دندان باید از آنتی بیوتیک مناسب استفاده نمایند. در صورتی که عالئم ایجاد شود، 
پزشک می تواند برای درمان درد، اختالل ریتم قلبی و یا سایر عوارض، دارو تجویز 

کند. بعضی از این داروها عبارتند از:
- بت��ا بلوکرها جهت کاهش ضربان قلب، آس��پیرین، رقیق کننده های خون مانند 

وارفارین یا کومادین که از انعقاد خون جلوگیری می کند.
درمان های جراحی:

)Valve repair( ترمیم دریچه -

)Valve replacement( تعویض دریچه -
رژیم غذایی و ورزش برای بیماران پروالپس دریچه میترال

رژیم خاصی نیاز نیس��ت. میزان مصرف مایعات را در حد معمول حفظ کنید. در 
مورد بعضی عالئم نظیر تپش قلب، قطع مصرف کافئین و الکل ممکن است سودمند 

باشد.پیاده روی آرام و به طور منظم برای مبتالیان به تپش قلب توصیه می شود.
عفونت دریچه قلب

از جمله مواردی که ممکن اس��ت دریچه قلب را دچار عفونت کند، قرار گرفتن 
آیودی در رحم زنان اس��ت.افراد مبتال به این اختالل مس��تعد سکته قلبی نیستند، 
ولی معموال در بیان حاالت خود اظهار تنگی در قفسه سینه و آندوکاردیت عفونی 

)التهاب پوشش داخلی قلب به ویژه در ناحیه دریچه های قلبی( را نیز دارند.
منیزیم و سالمت قلب

پنه��ان ماندن کمبود منیزیم، می تواند باعث ناراحتی ه��ای زیادی از جمله کاهش 
راندمان و توانایی کار، سردردهای میگرنی، درد قلب، گرفتگی ماهیچه پا و انگشت 
شس��ت پا و عضله شکم شود.از آنجا که س��لول های بدن از طریق هورمون های 
استرس منیزیم بیشتری مصرف می کنند، مقدار کافی این ماده معدنی به ویژه هنگام 

استرس مهم است. 
ورود مقدار کافی منیزیم در بدن، برای سیس��تم قلب و گردش خون مفید اس��ت 
و از آن محافظت می کند، اما کمبود این ماده معدنی، وضعیت قلب را به مخاطره 
می اندازد. مصرف کافی منیزیم به طور میانگین 300 تا 400 میلی گرم است و بدن 
می تواند کمبودهای کوتاه مدت را از طریق دسترس��ی به ذخایر منیزیم موجود در 

اسکلت، تأمین کند.
رژیم غذایی برای حفظ قلب

خوردن غذاهای سرش��ار از میوه، سبزی، حبوبات و لبنیات کم چرب می تواند به 
حفظ سالمت قلب کمک کند.لوبیا و منابع کم چرب پروتئین و به خصوص انواع 
ماهی، می تواند خطر بیماری های قلبی را کاهش دهد. محدود کردن مصرف چربی ها 
هم در این زمینه اهمیت زیادی دارد. با افزایش وزن، بافت چربی افراد نیز بیش��تر 

می شود و این اضافه وزن می تواند خطر بیماری های قلبی را زیاد کند.

آرنيكا

استرس مداوم موجب بروز بيماري هاي 
عفوني مي شود

بدترین غذاها برای معده های حساس

موسيقی توان ورزش کردن را در افراد 
افزایش می دهد

چند اشتباه رایج درباره تيروئيد
غده تیروئید، یک غده  کوچک و پروانه ای ش��کل اس��ت که در انتهای 
قسمت جلوی گردن شما واقع شده است. هورمون های مترشحه از غده  
تیروئید تأثیر گسترده ای بر سالمت ما دارد و بر تمام جنبه های متابولیسم 

بدن مؤثر است. 
1- اگر تیروئید من مشکل دارد، پس چرا گواتر ندارم؟

چون بیشتر بیمارانی که تیروئیدشان مشکل دارد، گواتر )بزرگی غیر طبیعی 
تیروئید( ندارند.

2- من گواتر دارم، پس تیروئیدم یا کم کار است یا پرکار.
نه! خیلی از موارد گواتر در بیمارانی دیده می ش��ود که تیروئیدش��ان نه 
کم کار است، نه پرکار. ولی به هر حال، گواتر عالمت مهمی است و برای 

شناخت علت و درمانش باید هر چه زودتر نزد پزشک رفت.

3- من تیروئیدم کم کار است، پس نمی توانم وزن کم کنم.
واقعیت این اس��ت که اگر تیروئیدتان کم کار باشد، به آسانی نمی توانید 
وزن کم کنید. ولی کار، نشد ندارد. اگر مشکل تیروئیدتان درمان شود و با 
نظر پزشکتان رژیم بگیرید و تحرکتان را بیشتر کنید، روز به روز اوضاع 

تیروئیدتان بهتر می شود و اضافه وزنتان کمتر.
4- من تیروئیدم پرکار است، پس وزنم زیاد نمی شود.

این حرف هم مثل قبلی، اش��تباه است. تازه تمام آنهایی که تیروئیدشان 
پرکار است، کاهش وزن پیدا نمی کنند؛ مثالً بعضی از سالمندان مبتال به 
پرکاری تیروئید نه تنها کاهش وزن پیدا نمی کنند، بلکه وزنشان بیشتر هم 

می شود.
5- من مشکل تیروئید دارم، پس باید تا آخر عمرم دارو بخورم.

بس��تگی به این دارد که مش��کل تیروئیدتان چه باشد. خیلی ها مشکل 
تیروئیدشان موقتی است و طبیعتاً درمانشان هم کوتاه مدت است؛ مثاًل 
بعضی خانم ها بعد از حاملگی دچار التهاب تیروئید می ش��وند و بعد از 
یک درمان موقت، حالشان خوب می شود و دیگر نیازی به مصرف دارو 

ندارند.
6- من در تیروئیدم توده ای لمس می کنم، پس به احتمال زیاد سرطان 

تیروئید گرفته ام.
این طور نیست. فقط بین 5 تا 10 درصد بیمارانی که توده ای در تیروئیدشان 
لمس می شود، توده شان سرطانی است. این که آیا جنس آن توده سرطانی 

هست یا نه، باید پزشکتان با نمونه برداری از توده تشخیص دهد.
7- بیماری های تیروئید مختص خانم های مسن است.

این طور نیست. البته احتمال بروز مشکالت تیروئید در زنان باالی 60 سال 
بین 20 تا 25 درصد است، ولی بقیه در امان نیستند.

بیماری های تیروئید در زنان بیشتر دیده می شود، مخصوصاً پس از زایمان، 
یا وقتی سنشان باال می رود و یا سیگاری می کشند.

8-  بیماری های تیروئید واگیردارند؟
نه! می دانید این باور اش��تباه از کجا آمده؟ ریشه اش این است که بیشتر 
مشکالت تیروئید، مادرزادی است و طبیعتاً احتمال این که یک مشکل 
تیروئیدی را بین اعضای یک خانواده ببینیم، زیاد می شود. ضمن این که 
اگر در منطقه ای دسترسی به ید کم باشد، احتمال بروز مشکالت تیروئیدی 
بین ساکنان آن منطقه نیز زیاد می شود. این جور مسائل، بعضی ها را به این 
اشتباه انداخته که بیماری های تیروئیدی بین اعضای یک خانواده یا بین 
ساکنان یک منطقه، از یکی به دیگری، سرایت می کند، ولی خیالتان راحت. 

پزشکان قاطعانه می گویند بیماری های تیروئید واگیر ندارند.

افزایش سوء تغذیه ناشي
از پرخوري در کشور

 سوء تغذیه به دو شکل سوء تغذیه ناشي از کم غذا خوردن و سوء تغذیه
ناشي از زیاد غذا خوردن در کشور وجود دارد و متأسفانه اکنون سوء تغذیه 
ناش��ي از زیاد غذا خوردن در کشور بیشتر دیده مي شود. به این ترتیب 
درصد قابل توجهي از مردم، زیاد و به شکلي نامناسب غذا مي خورند که 

پیامد آن چاقي و بیماري است. 
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان این مطلب، 
نس��بت به تغذیه نامناس��ب و تحرک ناکافي و ارتباط آن با بیماري هاي 

غیرواگیر هشدار داد. 
بر اس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده، مردم در مورد تغذیه و چگونگي 
غ��ذا خوردن اطالع��ات کافي ندارند. باید گفت در کش��ور ما مصرف 
میوه و س��بزي رو به کاهش اس��ت وتنها 12 درصد مردان و 14 درصد 
 زن��ان 15 تا 64 س��اله کش��ور روزان��ه 5 واحد میوه و س��بزي مصرف

می کنند. 
باید تالش  شود تا آگاهي هاي سیاست گذاران سالمت جامعه و هم چنین 
آگاهي هاي تغذیه اي مردم افزایش یابد. هم چنین تولیدکنندگان صنایع 
غذایي باید نسبت به مسائل سالمت مردم حساس شوند، چرا که صنایع 
 غذایي نقش مهمي در سالمت تغذیه مردم ایفا مي کنند. البته سوء تغذیه
ناش��ي از کم غذایي هم در کش��ور وجود دارد؛ ام��ا به دنبال برنامه هاي 

صورت گرفته، روند آن بسیار پایین آمده است. 
برلیانت بزرگمهر اظهار داشت: قرار گرفتن فست فودها در برنامه اصلی 
غذایی خانواده های ایرانی و استفاده از رژیم های الغری غلط، باعث شده 
که عامه جامعه از فرهنگ غذایی سالم و صحیح دوری کنند.وی افزود: 
روی آوردن اکثر جوانان به مصرف غذاهای آماده و پرکالری، باعث شده 
 که در بیست سال اخیر چاقی در بین کودکان پنج ساله ایرانی به سه برابر

افزایش یابد.
مس��ئول کمیته آموزش همگانی انجمن تغذیه ایران از باالرفتن چربی 
نامطلوب خون، فشارخون باال، تغذیه غلط و جاگرفتن تنقالت دربرنامه 
غذای��ی روزانه نوجوانان ابراز نگرانی کرد و افزود: بدخوری و پرخوری 
جوان��ان در حال حاضر باعث ابتالی اکثر آنه��ا به بیماری های قلبی و 

عروقی، دیابت ، چاقی و الغری مفرط شده است. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه تغذیه ح��رف اول را در س��المتی ایف��ا می کند، 
تصریح ک��رد: امروزه ثابت ش��ده که تغذیه صحیح بیش��تر از ورزش، 
آب و ه��وای پ��اک و وضعی��ت روحی وروانی س��الم نقش بس��زایی 
درایج��اد ش��ادابی، نش��اط، افزایش طول عم��ر و تحرک آدم��ی دارد. 

ترک سریع محل
 پس از شكستن المپ های کم مصرف 

 
عمده نگرانی بهداش��تی این المپ ها مربوط به وجود بخار جیوه است. 
زمانی که المپ های فلوئورسنت شکسته می شود، جیوه آن روی وسایل و 
اشیای موجود در محیط می نشیند. انتشار جیوه در محیط، اثرات نامطلوبی 
دارد، به عالوه با این که نقش اعظم پرتو فرابنفش UV تولید ش��ده این 
المپ ها را ماده فلوئورسنت و شیشه المپ جذب می کند، اما بررسی های 
انجام ش��ده نشان داده است در صورت رعایت نکردن استانداردها پرتو 
فرابنفش تابیده شده از این المپ ها می تواند تغییراتی در سلول های پوست 

ایجاد کند. 
همین نتایج نش��ان داده است افرادی که در خانه یا محل کارشان روزانه 
بیش از 8 ساعت در معرض نور المپهای فلوئورسنت قرار دارند 5 برابر 
بیشتر از افراد دیگر دچار بیماری آب مروارید می شوند. این المپ ها در 
محلی باید نصب شود که حداقل فاصله 3 متر از آن برای کاهش اثرات 
پرتوی فرابنفش حفظ شود و از آنها به عنوان چراغ مطالعه هرگز استفاده 

نشود.

ضرباننسخه گیاهی

نام ه��اي  رايج : تنباک��وي  کوهي ، پنیره ، 
الفوج   الفه��د، دخ��ان   آرنیق��ه ، خان��ق  
 )دودخوشبو(، سوسن  کوهي  و همیشه  بهار

کوهي  )فارسي (.
تنباک��وي  کوه��ي  گیاه  ب��ا دوام  معطري  
اس��ت دوس��اله ، علفي  و پایا ب��ا ریزوم  
خزنده که  داراي  بوته هاي  نرم  و برگ هاي  
بیضي  ش��کل ، کرکدار و تیغدار به  رنگ  
س��بز روشن اس��ت  که  روي  زمین  قرار 
مي گیرند. س��اقه ، 30 الي  60 س��انتي متر 

طول  دارد. 
کرکي اس��ت  و ی��ک  تا دو جف��ت  برگ  
بدون  س��اقه ، در ان��دازه  کوچک تر دارد 
ک��ه  در جه��ت هاي مخال��ف  یکدیگ��ر 
رش��د مي کنند. گل ه��اي  زرد و نارنجي  
ش��بیه  گل  آفتاب گردان  آن  که  بوي بسیار 
مطبوع��ي  نیز دارد در اواس��ط تا  اواخر 
تابس��تان  ظاهرمي ش��وند. گلبرگ ه��اي  
آن  ک��ه  باکرک ه��اي  پش��مي  و نرم��ي  
پوش��یده  ش��ده اند، در نوک  فرورفتگي  
پیدا مي کن��د. در گیاه  آرنی��کا ترکیباتي  
ش��امل  فیتوس��ترول ، موم ، اس��انس هاي  
پلي استیلني ، روغن   فرار حاوي ترکیبات  
معطر، فالوون ، اس��ید گالیک  و مالیک ، 
کولی��ن ،  اینولی��ن ،  اس��یدهاي چرب ، 
وج��ود   Arnidendiol آرنیدندی��ول  

دارد. 
قس��مت مورد اس��تفاده آرنیکا گل های 
جداشده از گریبان یا تمام سرشاخه های 
گلدار تازه و یا خشک شده و به ندرت 
از ریزوم اس��توانه ای آن، سرشاخه های 
گلدار هنگامی ک��ه گل دارند گردآوری 
کرده و هرچه سریع تر در گرمای کمتر 
از 35 درجه سانتیگراد خشک می کنند.

ریزوم در پاییز خشک می شود.
خواص  و اثرات  دارويي : 

طبع  آرنیکا س��رد و خشک  است .آرنیکا 
داراي  خواص  محرک ، مسکن ، اشتهاآور، 
التیام بخش عمومي ،  آرام بخ��ش ،  حالل ، 
ضد تش��نج  و تب  بر، مدر، ضد نقرس ، 
خلط آور و مقوي  عمومي  اس��ت. آرنیکا 
در موارد ضد بریدگي ، کوفتگي  اعضاي  
مفاصل ،کش��یدگي   پیچیدگ��ي   ب��دن ، 

رباط ه��اي  مفصلي ، گلودرد، رماتیس��م  
و س��رفه و نزله ه��اي  ری��ه  ب��دون  تب  
قرار  اس��تفاده   م��ورد  درس��الخوردگان  
مي گی��رد. گل ه��اي  تنباک��وي  کوه��ي  
مي تواند س��بب  التهاب  در پوس��ت هاي  

حساس  شوند. 
در استعمال  خارجي،  پماد گیاه  التهاب  و 
ت��ورم  را کاهش  مي دهد. مصرف  داخلي  
آن  به  دس��تگاه  گوارش  صدمه  مي زند و 
بالقوه  س��مي  اس��ت ، اما دوزهاي  بسیار 
ک��م  آن  در درمان هاي  پزش��کي  توانایي  
تحری��ک  نی��روي  خود ترمیم��ي  بدن را 
دارد و بع��د از وضع  حم��ل ، جراحي  و 
کشیدن  دندان، استفاده  از تنباکوي  کوهي  

به بهبودي  سریع  کمک  مي نماید. 
در اس��تعمال  خارج��ی  ب��راي  درم��ان  
گرفتگي ه��ا مص��رف  مي ش��ود، زی��را 
س��رخ کننده  و محرک  پوس��ت  است . از 
راه  خوراکي  محرک  دس��تگاه  گوارش  و 

کلیه هاست .
 ترشح کیس��ه  صف��را را افزای��ش  داده  و 
برفش��ار خون  اثر مي گ��ذارد. ابتدا آن  را 

پایین  آورده  وسپس  باال مي برد.
مصرف  مقدار زیاد آن  س��مي  اس��ت  و 
از راه  خوراکي  به  علت  س��میت  باید با 
دقت  بس��یار زیاد و با نظارت  پزش��ک  
مصرف  شود. به شکل تنطور یک قاشق 
غذاخ��وری از تنطور در یک چهارم لیتر 
آب در کمپ��رس ها ب��رای گرفتگی ها، 
الته��اب ها و در رفتگی ها و به ش��کل 
قرقره ب��رای التهاب ه��ای دهان و گلو 
)20 قطره تنطور در یک لیوان آب( برای 

گرفتگی صدا مصرف می شود.

به گزارش س��المتیران، اس��ترس مداوم 
باعث آس��یب دیدگي و انس��داد عروق 

مي شود. 
یافته هاي اخیر نشان مي دهد استرس مداوم 
 موجب ترش��ح موجي از هورمون هاي
 اس��ترس در خون مي شود که مي تواند
ق��درت دفاعي بدن را ضعیف س��اخته، 

فرد را مس��تعد بیماري هاي عفوني مثل 
س��رماخوردگي و آنفلوآنزا کند.استرس 
شدید با هر نوع بیماري از سوزش معده 
و انواع س��رماخوردگي ها گرفته تا آسم 
و س��رطان در ارتباط اس��ت و مي تواند 
خطر ابتال به بیماري آلزایمر را در افراد 

مسن افزایش دهد.

 مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماری های
دولت ف��درال آمریکا فهرس��ت تعدادی 
از م��واد غذای��ی را ب��ه عن��وان م��واد 
غذای��ی مضر برای کس��انی ک��ه دارای 
معده حساس��ی هس��تند، معرفی نموده 

 اس��ت. این م��واد ش��امل آبمی��وه های
دارای شکر افزوده، لوبیا، قهوه، کلم بروکلی، 
گوجه فرنگی، ش��یر، غذاه��ای چرب و 
 نوشیدنی های خنک همراه با وعده های

غذایی هستند.

روانشناس��ان می گوین��د مطالعات جدید 
نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی، 
ظرفیت ورزش کردن و تمرینات بدنی را 

افزایش می دهد.
پژوهشگران دانش��گاه برونل در انگلیس 
دریافته اند که اس��تفاده از موسیقی مناسب 
می توان��د ظرفیت و ت��وان ورزش کردن 
را در ش��ما ت��ا 15 درص��د باال بب��رد.در 
واقع موس��یقی هایی ک��ه ضربه های قوی 
و س��ریع دارند، بهترین گزینه هستند.در 
 این پژوهش، محقق��ان روی 30 داوطلب
که هنگام دویدن روی تردمیل )دس��تگاه 
دوی��دن ثابت( به موس��یقی های انتخابی 

خود گوش می دادن��د، آزمایش و مطالعه 
کردن��د و از ای��ن اف��راد خواس��تند ک��ه 
 هماهن��گ ب��ا ضربه های آهن��گ ورزش

کنند. 
این وضعیت یعنی ش��نیدن موس��یقی در 
حین ورزش، اشتیاق و توان ورزشکار را 
باال می برد و باعث می شود حتی افرادی که 
در معرض خس��تگی بدنی ناشی از انجام 
تمرینات هستند، انرژی گرفته و بیشتر از 

دویدن یا تمرینات لذت ببرند.
صدای موسیقی به اشخاص انگیزه می دهد 
و به میزان قابل توجهی عالئم خستگی را 

از بین می برد.

حدود 60 تا 70 درصد بدن ما از آب تش��کیل ش��ده اس��ت. بیشتر خون، 
آب اس��ت و همینطور عض��الت، ریه ها و مغز حاوی مق��دار زیادی آب 

می باشند. 
ب��دن م��ا ب��رای متع��ادل س��اختن درجه ح��رارت ب��دن و ب��رای انتقال 
انتق��ال  موج��ب  آب  دارد.  آب  ب��ه  نی��از  اعض��ا،  ب��ه  مغ��ذی  م��واد 
اکس��یژن ب��ه س��لول ها می ش��ود. همچنی��ن م��واد اضاف��ی را از ب��دن 
 خ��ارج می کن��د و نی��ز عملیات س��اخت مفاص��ل و اعضا را ب��ر عهده

دارد.
آب بدن از چه منابعی تأمین می شود؟

حدود 20 درصد از آب بدن ما از غذاها تأمین می گردد. بقیه آب مورد نیاز 
از نوشیدنی های مختلف تأمین می شود.

- یکی از بهترین نوش��یدنی ها، آب است. نوشابه و نوشیدنی های شیرین 
دارای مقدار زیادی کالری هستند.

- نوشابه های ورزشی حاوی امالح و عناصر مغذی و مفید هستند.
- آب میوه ها و س��بزیجات دارای ویتامین ها و امالح است و مصرف آنها 

نیز بسیار خوب است.
- نوش��یدنی های دارای کافئین مانند چای و قهوه نیز دارای مقداری آب 
هستند. قباًل گفته شده بود که مصرف نوشیدنی های دارای کافئین منجر به 
کم آبی بدن می گردد، اما به تازگی مشخص گردیده که اگر در روز بیشتر 
از 500 تا 600 میلی گرم )4 تا 7 فنجان( نوش��یدنی های کافئین دار بنوشید، 

باعث از دست دادن آب بدن خواهید شد.
به چه مقدار آب نیاز دارید؟

تحقیقات نشان داده که شما می توانید مقدار آب مورد نیاز خود را از طریق 
زیر به دست آورید:

- وزن خود را بر حسب پوند حساب کرده و عدد حاصل را بر دو تقسیم 
کنید )یک کیلوگرم تقریبًا معادل دو پوند اس��ت(. عدد حاصله مقدار انس 
آب مورد نیاز را نشان می دهد )یک انس تقریبًا معادل 30 میلی لیتر است(. 

هر یک عدد لیوان معمولی معادل 240 میلی لیتر است.
ب��رای مثال فردی با وزن 50 کیلوگرم )100 پوند(، مقدار 50 انس )1500 

میلی لیتر(، آب باید دریافت کند، یعنی تقریبا 8 لیوان آب.
- اگر ورزش می کنید، باید هر 20 دقیقه یک بار، یک لیوان آب بنوشید.

- اگر با هواپیما به سفر می روید، باید در هر یک ساعت پرواز، یک لیوان 
آب بنوشید.

- اگر در آب و هوای گرم و خش��ک زندگ��ی می کنید، باید دو لیوان آب 
در روز مصرف کنید.

- با اس��تفاده از روش های باال، نی��از بدن خود را به آب، تأمین و از خطر 
کم آبی نجات پیدا خواهید کرد.

- اگ��ر می خواهید مق��دار زیادی آب را در طول روز بنوش��ید، آن را به 
دفع��ات متع��دد مصرف کنید و هم��ه آن را یکباره ننوش��ید، زیرا در غیر 
 ای��ن ص��ورت، از آب زده خواهی��د ش��د و حال��ت تهوع پی��دا خواهید

کرد.
عالئم کم آبی بدن

ش��ما در حالت عادی، هنگام ادرار کردن، تنف��س، تعریق و فعالیت بدنی 
شدید، مقدار زیادی آب از دست می دهید. مواد ادرار آور نظیر قرص های 

کافئین دار و نوشیدن الکل نیز احتیاج به آب را دو برابر می کنند.
با از دست دادن آب، فقط آب بدن کم نمی شود، بلکه الکترولیت های بدن 

نیز کم می گردند.
یک��ی از مهم تری��ن عملکرده��ای روده ب��زرگ )کول��ون(، بازجذب آب 
اس��ت. در اف��رادی ک��ه با عم��ل جراح��ی کولون آنها برداش��ته ش��ده، 
 روده نمی توان��د کار خ��ود را انج��ام ده��د، در نتیج��ه مدف��وع آبک��ی

است.
تش��نگی )جزء اولین عالمت های کم آبی بدن( ، ادرار بودار و زرد پررنگ 
)برخی داروها و ویتامین  B2 نیز رنگ ادرار را پررنگ می کنند(، گرفتگی 
ش��کم یا پ��ا، درد مزمن مفاصل و عضالت و کمر، ک��م ادراری، کم ادرار 
کردن، تولید کم اش��ک، پوست خشک، لب خشک و  چسبناک، خستگی 

و یبوست. 
جلوگیری از کم آبی بدن

- وقت��ی مش��غول کار ک��ردن هس��تید، ی��ا در ح��ال مس��افرت و ی��ا 
ورزش ک��ردن م��ی باش��ید، ب��رای آن ک��ه آب ب��دن خود را از دس��ت 
ندهی��د، بهت��ر اس��ت ی��ک بط��ری آب همیش��ه همراهت��ان باش��د و 
 مرت��ب آن را بنوش��ید. در ای��ن ص��ورت دیگر نگ��ران کم آب��ی بدنتان

نباشید.
- اگر ش��ما مش��کلی در کلیه و یا غدد ف��وق کلیه داری��د و یا داروهای 
ادرارآور مصرف می کنید، حتمًا از پزش��ک خود راجع به مقدار آب مورد 

نیاز بدنتان سئوال کنید.
- اگ��ر ش��ما مجبوری��د مق��دار زی��ادی آب را در ط��ول روز بنوش��ید 
)مث��ل بیم��اران مبت��ال ب��ه س��نگ کلی��ه(، آن را ب��ه دفع��ات متع��دد 
مص��رف کنی��د و هم��ه آن را ی��ک ب��اره ننوش��ید، زی��را در غی��ر ای��ن 
 ص��ورت، از آب زده خواهی��د ش��د و حال��ت ته��وع پی��دا خواهی��د

کرد.
- در م��ورد ن��وزادان زی��ر ش��ش م��اه، آب م��ورد نی��از از طریق ش��یر 
م��ادر یا ش��یر خش��ک تأمی��ن می ش��ود و نیاز ب��ه آب اضاف��ی ندارند. 
 اگ��ر هم خواس��تید ب��ه نوزادت��ان آب بدهی��د، باید تحت نظر پزش��ک

باشد.

مشكل کم آبی بدن

نکته

استفاده زیاد از ادویه  موجب بيماري هاي 
کبدي و پوستي مي شود

ی��ک متخص��ص داخلي گف��ت: از انواع 
ادویه  ها مي توان براي تعادل غذاهاي سرد 
اس��تفاده کرد و مزاج آنها را تغییر داد، اما 
زیاده روي در اس��تفاده از ادویه  ها موجب 

بروز ناراحتي هاي کبدي مي شود.
علي ابوالحبیب با بیان این که گوشت  سفید 
و قرم��ز منبع غن��ي پروتئین هاي حیواني 
اس��ت،  اظهار داش��ت: امروزه اکثر مردم 
روش اس��تفاده بهینه از این ماده غذایي را 
نمي دانند. وي با بیان این که زیاده روي در 
مصرف گوش��ت سفید نیز مي تواند مضر 
باشد، گفت: هر نوع گوشت مزاج خاصي 
دارد و براي افراد خاصي توصیه مي شود. 
گوش��ت  هاي س��فید عموماً از مزاج سرد 
برخوردارند و براي افرادي که ناراحتي هاي 

استخواني و روماتیسم دارند به خصوص 
براي افرادي که از بیماري هاي روحي رنج 
مي برند،  توصیه نمي ش��ود.این متخصص 
داخلي اضافه کرد: بعضي از گوشت هاي 
قرم��ز نیز داراي طبع س��رد هس��تند و به 
افراد داراي دردهاي اس��تخواني، اعصاب، 
روماتیس��م، آرتری��ت روماتوئید و صرع 
توصیه نمي شود.وی بیان داشت: گوشت 
ش��تر براي افرادي که طبع س��رد دارند و 
همیشه احساس سرما مي کنند، بسیار مفید 
اس��ت.وي اظهار داشت: انواع ادویه  ها نیز 
از مواد غذایي است که براي رنگ و طعم 
غذا استفاده مي شود و عموماً از طبع گرم 
و خشک برخوردار است و از این ر و نباید 

در مصرف آنها زیاده روي کرد.

عمل جراحی کوچک کردن معده )بای پس معده( 
و عوارض خطرناک آن 

عم��ل جراحی کوچک کردن مع��ده )بای پس معده(ی��ک عمل جراحی 
سنگین و طوالنی است که طی پنج ساعت بیهوشی انجام می شود. در این 
عمل حجم معده را کوچک می کنند تا افرادی که به دلیل پرخوری معده 
گشاد دارند، به دلیل زودتر متسع شدن دیواره معده، زودتر احساس سیری 
کنند و دس��ت از غذا خوردن بکش��ند، چراکه مهم ترین مکانیزم احساس 
سیری، پیام های مخابره شده از دیواره متسع معده بر اثر غذا خوردن است 

که به مرکز سیری در مغز مخابره می شود.
این عمل جراحی س��نگین مانند هر جراحی دیگری عوارض بی هوشی، 
خونریزی، عفونت و حتی مرگ و میر را می تواند به دنبال داش��ته باش��د.
افرادی که دچار پر خوری بوده و مدام در حال خوردن هستند و به سراغ 
چنین عمل های خطرناکی می روند، معده هایش��ان سرد است که به این 

افراد توصیه می شود به جای عمل جراحی و پرداخت هزینه هنگفت آن و 
آسیب رساندن به بدن خود، معده خود را گرم کنند تا کمتر دچار دل ضعفه 
و احس��اس گرسنگی شوند. شربت زنجبیل و عسل میل نمایند و صبحانه 
پختن��ی و مفصل )مثل انواع آش ها، حلی��م و کله پاچه( بخورند، اما نهار 
نخورند تا حجم معده آنان کم ش��ود.ناهار در اسالم نیز جایگاهی نداشته 
است و از زمان حکومت امویان در امت اسالم باب شده است. مسلمانان از 
 آغاز تنها دو وعده غذا در طول روز می خوردند. اشتهای کاذب می تواند
 به علت س��ودای زیادی هم باش��د که از طحال به معده فرستاده می شود
و معم��والً آدم ه��ای س��ودایی اینگون��ه هس��تند. ای��ن افراد معم��والً با 
 داروهای دفع س��ودا و فصد دس��ت چپ، به حالت عادی باز می گردند

و اشتهایشان کنترل می شود.

دریچه میترال قلب
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ورزش

زندي: 
استقالل بازیكنان 
خوبي جذب کرده 
اما رئال مادرید 
نيست

آخرو خود را 
بازیكن من سيتي 
خواند

بازیکن اس��تقالل گفت: ما تیم خوبي هس��تیم اما رئال مادرید 
نیس��تیم. به گزارش ف��ارس فریدون زندي پ��س از برتري 3 
بر 2 برابر گل گهر س��یرجان گفت: از این که اس��تقالل به من 
فرصت داد تا در میدان حضور یابم ممنون هستم و مي خواهم 

بازي هاي خوبي براي این تیم انجام دهد.
 وي در م��ورد این که گفته حاضر اس��ت براي اس��تقالل در 
دفاع چپ هم بازي کند، اظهار داشت: من هرگز چنین حرفي 

نزده ام. 
وي در م��ورد این ک��ه روزنامه ه��ا از قول او ای��ن حرف را 
نوش��ته اند، گفت: مي خواستم حرف زش��تي بزنم اما نمي زنم. 
روزنامه ها خیلي چیزها مي نویس��ند که درست نیست. زندي 
در مورد این که گفته مي ش��ود استقالل 90 مانند رئال مادرید 
اس��ت، اظهار داشت: ما بازیکنان خوبي جذب کردیم اما رئال 
مادرید نیس��تیم. بازیکنان زیاد و س��تاره ها نمي توانند تضمین 
قهرمان��ي باش��ند. همان ط��ور که فصل گذش��ته اس��تیل آذین 
نتوانس��ت به قهرماني برسد. اس��تقالل یک تیم خوب و یک 

مجموعه خوب است.

مهاجم آرژانتیني اتلتیکومادرید به صورت رسمي به تیم دوم 
شهر منچستر پیوست.

 ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��رخیو آخ��رو بن��ا ب��ر گ��زارش 
 مناب��ع اس��پانیایي ب��ه مبل��غ 38 میلی��ون ی��ورو و بن��ا ب��ه 
گزارش برخي سایت هاي معتبر بریتانیایي به مبلغ 90 میلیون 

پوند به باشگاه منچسترسیتي انگلیس ملحق شده است.
تناقض در انتشار رقم درشت قرارداد پنج ساله او به دو مورد 
حقوق هفتگ��ي 225 هزار پوندي و فرار مالیاتي مالک عرب 

این باشگاه برمي گردد. 
س��رخیو آخرو، دام��اد مارادون��ا در هنگام خ��روج از مرکز 
ورزش��ي و همایش هاي علم��ي لندن با روی��ت خبرنگاران 
حاض��ر در مح��ل این خب��ر را تایید کرد و خ��ود را بازیکن 

رسمي منچسترسیتي انگلیس خواند. 
او پی��ش از جلس��ه دو س��اعته خ��ود ب��ا وکی��ل باش��گاه 
منچس��تر س��یتي دور از نظر خبرنگاران و عکاس��ان به شهر 
 منچس��تر رفته بود تا ش��رایط مالي و س��کونت خ��ود را نیز 

بررسي کرده باشد. 

در پای��ان رقابت هاي کش��تي فرنگي قهرمان��ي جوانان جهان 
فرنگي کاران کش��ورمان ب��ا دو مدال نقره و ی��ک برنز چهارم 

شدند.
به گزارش فارس در پایان رقابت هاي کش��تي فرنگي قهرماني 
جوانان جهان تیم گرجستان با 49 امتیاز به مقام قهرماني دست 
یافت و تیم هاي آذربایجان و روس��یه با 38 و 36 امتیاز دوم و 
س��وم ش��دند و تیم ایران تنها با اختالف یک امتیاز و 35 امتیاز 
چهارم شد. تیم کشورمان توسط سامان عبدولي و بابک دژباني 
در اوزان 55 و 120 کیلو صاحب مدال نقره و محمد نوربخش 
در 60 کیلو صاحب مدال برنز شد و تنها با اختالف یک امتیاز 

نسبت به تیم سوم )روسیه( در جایگاه چهارم قرار گرفت. 
رده بندي تیمي: 1- گرجس��تان 49 امتی��از، 2- آذربایجان 38 
امتیاز، 3- روس��یه 36 امتیاز، 4- ایران 35 امتیاز، 5- ارمنستان 
 33 امتی��از، 6- ترکی��ه 31 امتی��از، 7- ازبکس��تان 23 امتی��از،

8- لهس��تان 19 امتیاز، 9- اکراین 17 امتیاز، 9- مجارستان 17 
 امتیاز تیم ایران سال گذشته با کسب 3 مدال برنز و 33 امتیاز سوم

 شده بود.

جواد نكونام: 

عده اي تحت هر شرایطي از تیم ملي انتقاد مي كنند 
خبر

حبيبي: 
 كادر فني ملوان روزهاي سختي را گذراند

مربي تیم فوتبال ملوان گفت: با توجه به وضعیت نامس��اعد مالي باشگاه، 
فرهاد پورغالمي براي جذب بازیکنان روزهاي س��ختي را گذراند و بقیه 
اعضاي کادر فني هم تالش کردند تا در تش��کیل یک تیم خوب به وي 
کمک کنند. س��ید محمد حبیبي در گفتگو با ایرنا با اش��اره به اردوي تیم 
ملوان افزود : در مرحله س��وم آماده س��ازي ملوان، یک اردوي سه روزه 
را در ته��ران برگ��زار کرده و دوبازي تدارکاتي انج��ام دادیم و در بازي با 
فوالد خوزستان در پي محک بازیکنان مورد نظرمان بودیم و موفق شدیم 
با نتیجه یک بر صفر این تیم را شکست دهیم . وي ادامه داد: در بازي با 
تراکتورس��ازي بازیکنان در پانزده دقیقه اول شرایط خوبي نداشتند اما در 
ادامه ملوان روند تیمي بهتري پیدا کرد و در کنار یک بازي خوب از روي 
ضربه پنالتي موفق به گشودن دروازه حریف شدیم، دو موقعیت گل دیگر 
نیز داش��تیم که با بي دقتي آنها را از دست دادیم. مربي ملوان در ارتباط با 
اولی��ن بازي این تیم در لیگ یازدهم برتر فوتبال ایران)جام خلیج فارس( 
برابر پرس��پولیس تهران اظهار داش��ت: بعد از حوادث فینال جام حذفي، 
بازي با پرس��پولیس یک بازي خاص براي ملوان محسوب مي شود. بعد 
از آن اتفاقات، هواداران انتظار یک بازي زیبا همراه با کس��ب نتیجه را از 
ما دارند. وي با اش��اره به این که مهدي رحی��م زاده، دروازه بان ملوان 
ب��ه علت عمل جراح��ي روي پاي خود در تمرینات این تیم ش��رکت 
نمي کند؛ تصریح کرد: سید علي حسني صفت، ایمان صادقي و مسعود 
پورمحمد جعفر س��ه دروازه بان ملوان هس��تند که در شرایط خوبي به 
س��ر مي برند. حبیبي در پایان گفت: امیدوارم به زودي مشکالت مالي 
باش��گاه پایان یافته و باعث دغدغه خاطر بازیکنان، هواداران و مربیان 

این تیم پرطرفدار نشود.

مدال بازي هاي المپيك 2012 لندن 
رونمايي شد

 
م��دال بازي ه��اي المپیک 2012 لندن در فاصله یک س��ال مانده به آغاز 
این بازي ها، رونمایي ش��د. به گزارش رویترز، این مدال ها که توس��ط 
دیوید واتکینز هنرمند انگلیس��ي طراحي شده اند، 85 میلیمتر قطر و 400 
گ��رم وزن دارند. م��دال بازي هاي المپیک لندن به دلیل اندازه و وزني که 
دارند، بسیار بزرگتر از مدال بازي هاي دوره هاي قبل طراحي شده اند و 
س��نگین ترین مدال در طول برگزاري المپیک تا کنون به شمار مي روند. 
 از این رو ورزش��کاراني که در المپیک لندن موفق به کسب چندین مدال 
مي شوند، شاید مجبور شوند مبلغ بیشتري را به عنوان هزینه بار خود هنگام 
پرواز به خانه پرداخت کنند. این مدال ها نیز همانند تمامي ادوار گذشته 
المپیک مدرن از سال 1896 تا کنون )البته به جز المپیک 1900 پاریس که 
مدال آن مس��تطیل بود( گرد هستند. یک طرف این مدال ها مثل همیشه 
 تصویر Nike الهه پیروزي یونان نقش بسته که نماد پیروزي و روح بازي ها
اس��ت. طرف دیگر آن نش��ان بازي هاي لندن و س��ومین دوره برگزاري 
 المپیک در این ش��هر را در بر دارد. در این س��وي مدال خطوطي نیز دیده 
مي ش��ود که تشعش��ع انرژي از شهر لندن را نش��ان مي دهد. طرحي از 
رودخانه تیمز نیز بر روي آن دیده مي ش��ود. این مدال ها هفت میلیمتر 
ضخامت دارند که قرار است نام ورزشکاران بر لبه آن حکاکي شود. بزرگي 
مدال بازي هاي المپیک لندن، طراحان لباس ورزشکاران انگلیس را مجبور 
کرده اس��ت تغییراتي در این لباس ها بدهند و اندازه جیب آنها را بزرگتر 
کنند. بنابراین گزارش، 92/5 درصد از مدال طالي المپیک لندن را نقره و 
فقط 1/34 درصد آن را طالیي تشکیل مي دهد که از معدن کنکات کوپر 
ریو تینتو واقع در نزدیکي سالت لیک سیتي استخراج شده است. در طول 
بازي هاي 16 روزه المپیک 2012 لندن، 302 مراس��م اهداي مدال برگزار 

مي شود و بیش از 2100 مدال بین ورزشکاران توزیع خواهد شد.

گرجستان قهرمان 
شد؛ ایران با یک 
پله سقوط روي 
سكو نرفت

این روزها ح��رف و حدیث هاي زیادي درباره کاپیتاني 
تیم ملي مطرح ش��ده است. یکي از حر ف هاي کارلوس 
کرش به این نتیجه  مي رسد که جواد نکونام، کاپیتان تیم 
ملي است و دیگري مي گوید این حق علي کریمي است 
که به خاطر سن و سال بیشترش کاپیتان تیم ملي باشد. 
البته جالب واکنش این دو اس��ت. علي کریمي گفته به 
دنبال بازوبند کاپیتاني تیم ملي نیست و جواد نکونام هم 
در اولین اظهار نظرش به ایسنا مي گوید بازوبند کاپیتاني 

چیزي نیست که بین او و کریمي فاصله بیندازد. 
بازیکن تیم ملي فوتبال ایران در گفتگو با ایس��نا، درباره 
سئوال هاي پر تعدادي که این روزها حول و حوش اش 
مطرح است، پاسخ گفت؛ از تمدید قرار داد با اوساسونا 
ت��ا انتقادهاي مطرح ش��ده به تیم ملي پ��س از بازي با 

ماداگاسکار. 
وقتي از ایران رفتید، غیر از مصاحبه اي که با روزنامه 
محلي پمپلونا داش��تید، صحبت دیگري نداش��ته اید. 
اوضاع و احوال اوساسونا پیش از فصل چه طور پیش 

 مي رود؟ 
از روزي که به اسپانیا بازگشتم تمرینات تیم صبح و بعد 
از ظهر دنبال مي ش��ود. حدود 10 روز در اسپانیا تمرین 
کردیم و بعد به ایتالیا رفت��م. در آنجا با تیم هاي التزیو، 
پارما، ورونا و یک تیم دس��ته دوم��ي ایتالیا بازي داریم 
و رفته رفته آماده حضور در لیگ مي ش��ویم. این فصل 
مسابقات زودتر شروع مي شود و باید خودمان را زودتر 

آماده کنیم. 
فصل قبل مس��ابقات را خوب به پایان بردید. به طور 
معمول در این چند س��اله این طور بوده که اوساسونا 
در روزهاي آخر براي ماندن تالش کرده  اس��ت. فکر 
مي کنی��د فصل جدی��د براي اوساس��ونا چطور پیش 

برود؟ 
ما دو بازیکن اصلي مان را از دست داده ایم، اما در مقابل 
یکس��ري بازیکن گرفته ایم. آن ها ه��م بازیکنان خوبي 
هستند که قطعاً مي توانند به اوساسونا کمک کنند. هنوز 
نی��از داریم دو بازیکن دیگر به تیم مان اضافه ش��وند. به 
هر حال فکر مي کنم سیاس��ت باشگاه این طور باشد که 

نسبت به فصل قبل عملکرد بهتري داشته باشیم. 
اوساس��ونا در میانه هاي جدول است و نشده تیم شما 
شانس حضور در لیگ اروپا یا لیگ قهرمانان را داشته 
باشد. فکر مي کنید با این تغییر و تحوالت مي توانید به 

یکي از این دو رقابت  مهم برسید؟ 
بس��تگي به این دارد که چه بازیکنان��ي به تیم ما اضافه 
ش��وند. 40 روز تا پایان فصل نق��ل و انتقاالت اروپایي 
وقت باقي مانده. قطعاً اگر بازیکنان خوبي را جذب کنیم 
مي توانیم شانس حضور در مسابقات اروپایي را هم پیدا 

کنیم. 
اگرچ��ه 40 روز تا پایان فصل نقل و انتقاالت باقي مانده 
اما شما و مسعود شجاعي خیلي زود با اوساسونا تمدید 

کردید. 
از فصل قبل که قراردادم رو به پایان بود، گفتگو هاي من 
با اوساسونا براي تمدید قرار داد آغاز شد. من به غیر از 
دو پیشنهاد که از اسپانیا داشتم، از خارج از اسپانیا و چند 
تیم عربي هم با پیشنهادهایي مواجه بودم، اما با توجه به 
شرایط اوساس��ونا ترجیح دادم، آنجا بمانم. فکر مي کنم 
انتخابم اشتباه نبود. پنج سال در این تیم بودم و شناخت 

کاملي بین دو طرف وجود داشت. 

عل��ي کریمي، مهدي مهدوي کیا و وحید هاش��میان 
تصمیم گرفتند در آخرین س��ال هاي بازیگریشان در 
ای��ران بازي کنند. احتمال دارد ش��ما بع��د از این دو 

فصل به ایران بیایید؟ 
خودم دوست دارم شرایط طوري رقم بخورد که در دو، 
سه سال آخر فوتبالم به ایران بیایم و با توجه به تجربیاتي 
که از حضور در فوتبال اروپا دارم به فوتبال ایران کمک 
کنم. خودم دوست دارم در یکي از دو تیم پایتخت بازي 
کنم؛ اگر پاس وجود داشت، انتخابم پاس بود، اما با این 
وضعیت مي خواهم در یکي از دو تیم پایتخت بازي کنم. 
به هر حال همه توجه ها در فوتبال ایران بر روي این دو 
تیم است. در ش��رایطي که اگر توجه رسانه اي بین همه 
تیم ها وجود داش��ت، فوتبال ایران با حال و روز بهتري 

روبرو بود. 
بعد از بازي با ماداگاسکار انتقادهاي زیادي نسبت به 
عملکرد تیم ملي مطرح شده. واقعًا تیم ملي آنقدر بد 

بود که این همه انتقاد به وجود آورد؟ 
من بازي با ماداگاس��کار و مالدیو را دیدم. زمان بازي با 
ماداگاسکار که در تهران بودم. به هر حال وقتي تیمي که 
در اردوي بدنسازي اس��ت براي خارج شدن از شرایط 
بدنس��ازي و رسیدن به وضعیت بازي به دیدار دوستانه 
نیاز دارد. بازي با ماداگاس��کار چنین شرایطي داشت و 
باید بدن بازیکنان که در اردوي زیر فشار بدنسازي بود 
به ش��رایط بازي مي رس��ید. طبیعي بود که تیم با چنین 
وضعیتي روبرو باشد. ما در اوساسونا در دوران بدنسازي 
با یک تیم دس��ته دومي مساوي کردیم. طبیعي است که 
اگر در شرایط عادي با این تیم روبرو مي شدیم به راحتي 
آن ها را شکس��ت مي دادی��م، اما به هر ح��ال در دوران 
بدنس��ازي بودیم و در چنین شرایطي این نتیجه  دور از 
ذهن نبود. نباید به خاطر بازي با ماداگاسکار به تیم ملي 
انتقاد کرد. نباید کسي را تحت فشار قرار دهیم، مطمئن 
باش��ید این تیم در آینده، تیم بسیار قدرتمندي مي شود. 
تیم ملي م��ا مربي بزرگي مثل ک��رش دارد و باید به او 
زمان بدهیم. س��ود موفقیت تیم ملي براي همه اس��ت. 
امیدوارم ش��رایط طوري رقم بخ��ورد که تیم ملي نتایج 

خوبي بگیرد. 
به هر حال انتقادهاي زیادي مطرح شد. فکر مي کنید 
این انتقادها تا چه حد عادالنه بود و آیا بازیکنان با این 

حرف ها تحت فشار قرار نگرفتند؟ 
بازیکنان تیم ملي از زمان بازي با ماداگاسکار تا دیدار با 
مالدیو تحت فشار بودند. متاسفانه یکسري افراد هستند 
که تحت هر شرایطي انتقاد مي کنند. فرقي هم ندارد چه 
کسي س��رمربي تیم ملي است. وقتي بالژویچ یا برانکو 
انتخاب ش��دند، این افراد گفتند که اینها مربي نیس��تند. 
وقتي فدراسیون به مربي داخلي روي آورد و قلعه نویي، 
دایي و قطبي انتخاب شدند، باز هم این افراد انتقاد کردند. 
این حرف ها به س��ود فوتبال ایران نیست. یکسري افراد 
به خاطر مصالح خودشان این حرف ها را مطرح مي کنند. 

چیزي که تیم ملي به آن نیاز دارد، آرامش است. 
شما که با کرش کار کرده اید، نشانه هاي مثبتي از روند 

تیم ملي احساس کرده اید؟ 
قطعاً این نشانه هاي مثبت در آینده بیشتر نمایان مي شود. 
با یکي، دو هفته نمي شود درباره تغییرات صحبت کرد. 
وقت��ي یک مربي خارجي ب��ه ایران مي آی��د، باید به او 
زمان داد. اما اگر ش��ما همین حاال هم با بازیکنان درباره 

تمرینات کرش صحبت کنید، متوجه مي شوید که آن ها 
به خوبي به تغییرات اشاره مي کنند. 

بحثي که در روزهاي اخیر پیرامون شما مطرح شد، به 
ع��دم همراهي تان با تیم ملي به اردوي اتریش مربوط 
مي شد. ضمن این که عکس هایي از شما منتشر شد که 
در ته��ران و در کمپ تیم هاي ملي گل کوچك بازي 

مي کردید و انتقادهایي را به همراه داشت. 
در مورد اردوي اتریش باید بگویم، قبل از این اردو یک 
اردوي سه روزه در تهران داشتیم. با کرش صحبت کردم. 
گفتم با توجه به نظر باشگاه اوساسونا بین اردوي اتریش 
و بازي با ماداگاسکار باید یکي از این دو را انتخاب کنم 
که کرش گفت که بازي با ماداگاس��کار چون نخس��تین 
دیدار دوس��تانه مان است، اهمیت بیشتري دارد. او از من 
خواس��ت براي بازي با ماداگارس��کار در کنار تیم باشم 
و س��پس براي بازي ب��ا مالدیو دوباره به تیم ملي ملحق 
ش��وم. اما هیچ کس نمي دانس��ت بازي ب��ا مالدیو جزو 
روزهاي فیفا نیس��ت. تیم که به اتریش رفت بر اس��اس 
برنامه تمریني که اوساسونا به من داده بود، تمرین کردم. 
در یکي از تمرینات عکاس��ي را دیدم که براي عکاسي 
از تمرین��ات تیم جوانان به کمپ آمده بود و داش��ت به 

صورت پنهاني از من عکس مي گرفت.
ب��ه او گفتم که چرا از من عکس  مي گیري؟ که او گفت 
من عکس نمي گیرم. چند دقیقه بعد دیدم خبري منتشر 
شده که نکونام دارد، گل کوچک بازي مي کند. براي من 
باعث افتخار است، در شرایطي که باید دوران استراحتم 
را پشت س��ر مي گذاش��تم،  تمرین مي کردم و این هیچ 
ایرادي ندارد. یک روز قبل از این که تیم به اردو برگردد 
م��ن به همراه حاج صفي تمرینات��م را آغاز کردم تا این 
که یک روز قبل از بازي با ماداگاسکار متوجه شدیم که 
این بازي هم در روز فیفا نیست. پس از آن با اوساسونا 
صحبت ک��ردم تا بتوانم اجازه حض��ور در این بازي را 

بگیرم. اما اوساسونا اجازه نداد. 
آن ها مي خواس��تند تیم را براي فصل بعد آماده کنند. به 
من گفتند که براي بازي هاي بعدي مش��کلي نداري، اما 
نمي تواني در این بازي حاضر باشي. فدراسیون فوتبال 
و ک��رش هم لطف کردند ب��راي این که تعامل دو طرفه 

همچنان وجود داش��ته باش��د، اجازه دادند من به اسپانیا 
بازگردم. به هر حال این اش��تباهي بود که توسط فیفا به 
وج��ود آمده بود و طبیعي بود که کرش ناراحت ش��ود. 
ش��ما فرض کنید ب��ه جاي مالدیو، تی��م ملي با حریف 

قدرتمندتري روبرو مي شد. 
من نب��ودم، یکي، دو بازیکن دیگر ه��م مصدوم بودند. 
بای��د به کارل��وس کرش ح��ق داد که در این ش��رایط 
ناراحت باش��د. تیم ملي پس از بازي با ماداگاسکار زیر 
فش��ار زیادي بود. در ب��ازي با مالدیو از 20 موقعیتي که 
به دس��ت آوردیم، چهار گل به ثمر رساندیم که این به 
خاطر اس��ترس بعد از بازي با ماداگاسکار بود. امیدوارم 
همه به کرش کمک کنیم تا تیم قدرتمندي بس��ازد. اگر 
رسانه ها یار دوازدهم باشند، موفقیت حتمي است و اگر 
این حمایت وجود نداشته باشد، شرایط سخت مي شود.  
بعد از بازي با مالدیو بحث هاي زیادي درباره بازوبند 
کاپیتاني تیم ملي مطرح ش��د. علي کریمي مي گوید 
برای��ش بازوبند تیم ملي اهمیتي ندارد. ش��ما نظرتان 

چیست؟ آیا این مساله براي شما مهم است؟ 
من تا به ح��ال نه براي بازوبند تیم ملي صحبتي کرده ام 
و ن��ه بازوبند برایم اهمیت دارد. رفاقت من و کریمي به 
ام��روز و دیروز بر نمي گردد. من و علي 16 � 17 س��ال 
پیش زماني که در تیم ملي نوجوانان حضور داش��تیم، با 

هم رفاقت پیدا کردیم. 
زمان قطب��ي وقتي کریمي براي یک ب��ازي به تیم ملي 
دعوت ش��د، پیش من آمد و گفت ج��واد تو بازوبند را 
ببند که من هم گفتم ما با هم این حرف ها را نداریم. من 
همیشه به بزرگ تر خود احترام مي گذارم. علي کریمي 
افتخار فوتبال ایران اس��ت و اگ��ر او بازوبند تیم ملي را 
ببندد انگار من بسته ام. ضمن این که شخصیت کریمي را 
هم مي دانم، اگر قرار باشد من بازوبند را ببندم علي اولین 
نفري است که بازوبند را به من مي دهد. چیزي که براي 
ما اهمیت دارد موفقیت تیم ملي است. هیچ کدام مان به 
بازوبند فکر نمي کنیم. بازوبند چیزي نیست که بین من 
و علي فاصله بیندازد. چه علي کاپیتان باشد و چه من و 
چ��ه کس دیگري براي من و علي تنها موفقیت تیم ملي 

مهم است و فقط به این فکر مي کنیم.

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 89/88

1- موضوع مزايده: واگذاری حق بهره برداری سرقفلی يك قطعه زمين فاز دو ميدان ميوه و تره بار 
واقع در بلوار شهيد علی تبار با حفظ مالكيت شهرداری جهت احداث غرفه براساس شرايط مندرج در 

اسناد مزايده
2- مهلت دريافت اسناد مزايده: حداكثر تا تاريخ 90/5/25 از اداره پيمان و رسيدگی واقع در خيابان 

اباذر، ساختمان شهرداری
3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 90/5/27 بصورت الک و مهر شده و تحويل به دبيرخانه 

مركزی
4- بازگشايی پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 90/5/29 در محل شهرداری كاشان باز و قرائت 

خواهد گرديد.
5- شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده 

مزايده می باشد.
تلفاكس: 4465858 )0361( 

سعيد مدرس زاده - شهردار كاشان

شهرداری کاشان 

نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری زاينده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 322/ش/ش/ز نسبت به اجرای عمليات زيرسازی 
و آسفالت بلوار ورودی شهر زاينده رود اقدام نمايد. پيمانكاران واجد شرايط می توانند جهت كسب اطالعات 
بيش��تر و دريافت اس��ناد مناقصه حداكثر تا روز پنج ش��نبه مورخ 90/5/13 به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه فرمايند.
موضوع مناقصه: اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت بلوار ورودی شهر زاينده رود 

مبلغ برآورد اوليه: 1/500/000/000 ريال 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 75/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكی 

زمان بازگشايی: روز شنبه مورخ 90/5/15 ساعت 4 بعد از ظهر 
رتبه مورد نظر: 3 به باال رشته راه و باند – ساختمان 

برنده اول تا سوم در صورتی كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

ابوالفضل توكلی- شهردار زاينده رود

 نوبت دوم
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امام باقر)ع(:
چهار چيز از گنج های نيكوكاری 
است: پنهان كردن حاجت، 
صدقه پنهانی، پنهان كردن درد 
و پنهان نگه داشتن مصيبت.

با برگزاری اختتاميه
برگزیدگان اولين جشنواره 
هنرهای تجسمی کودک و 

نوجوان مشخص شد

نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
ک��ودک و نوجوان اصفهان با برگزاری مراس��م 
اختتامیه و معرفی برترین های این جشنواره به 

کار خود پایان داد.
به گزارش ایمنا، برگزیدگان این جش��نواره در 
دو بخش کودکان و نوجوانان که پس از قرائت 
بیانیه هیأت داوران اعالم شد، به شرح زیر است: 
کاریکاتور کودک: سید دریا قزوینه از استان قم؛ 
هیأت داوران در این رش��ته هیچ یک از شرکت 
کنندگان را شایسته رتبه های دوم و سوم ندانست. 
کاریکاتور نوجوان: سیده شکیبا میر بزرگی، علی 
مالکی، محمدرضا باقری. خوشنویسی کودک: 
هیأت داوران در این رش��ته هیچ یک از شرکت 
کنندگان را شایسته رتبه های اول و دوم ندانست. 
رتبه س��وم: بامداد بابایی. خوشنویسی نوجوان: 
صالح الدین بردل، حامد ش��اه حسینی، مهدی 
رمضانی. تصویر س��ازی کودک: رتبه اول: کیان 
نوروزیان، رتبه دوم: ستاره جوشنی، زهرا ضیایی. 
تصویرسازی نوجوان: فائزه دهقان، کوثر کیایی، 
ندا یعقوبیان. کالژ کودک: پویا جعفری نژاد، الینا 
مشکینی، کارن غضنفری . کالژ نوجوان: نیلوفر 
نعمتی فرد، مهسا قنبری، رویا سرخ خیز. نقاشی 
ک��ودک: فائزه حجت مند، رژان برهانی، به طور 
مشترک به رضا س��عید و مهشید مردانی تعلق 
گرفت. نقاشی نوجوان:  زهرا رمضانی، ریحانه 
جان قلی، پریس��ا زمانی. طراحی نوجوان: مهتا 

عظیمی، مهدی عظیمی، محمدعلی ادیب.
 گفتنی اس��ت در مراس��م اختتامی��ه همچنین 
تفاهم نامه تأسیس دبیرخانه جشنواره بین المللی 
هنرهای تجس��می ک��ودکان بین اس��تانداری 
اصفهان، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

منعقد گردید. 

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-6284167-0311  فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد3

 جایزه بهترین فیلم جشنواره پوال کرواسی به 
»جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی 
رسید. در پنجاه و هشتمین جشنواره فیلم پوال 
در کرواسی فیلم »جدایی نادر از سیمین« ساخته 
اصغر فرهادی درمیان آثار سرشناس کارگردانان 
بزرگ اروپایی، موفق به دریافت جایزه بهترین 
فیلم این رویداد سینمایی شد. در بخش مسابقه 
بین الملل این جشنواره 21 فیلم حضور داشتند 
توان  می  آن  در  حاضر  برجسته  آثار  از  که 
پاپ  یک  »ما  تریر،  فون  الرس  از»مالیخولیا« 
داریم« نانی مورتی و »ایثار« چن کایگه اشاره 
کرد. »جدایی نادر از سیمین« که طی ده روز 

گذشته جایزه بزرگ بهترین فیلم بخش مسابقه 
جشنواره سن پترزبورگ روسیه و جایزه اول 
جشنواره زردآلوی طالیی ارمنستان را دریافت 
کرد، با دریافت جایزه جشنواره کرواسی، سومین 

جایزه اش را طی 10 روز گذشته گرفت. 
این فیلم که هم اکنون درمیان 10 فیلم پرفروش 
سینمای فرانسه قرار دارد، تاکنون بیش از 400 
است.  کرده  خود  جذب  را  تماشاگر  هزار 
»جدایی نادر از سیمین« از روز 25 خرداد در 
بلژیک و دو تیر در تایلند به روی پرده رفته است 
و طبق برنامه از 20 مرداد در هلند و17 شهریور 

در سینماهای سوئیس نمایش خواهد داشت.  

عنوان  به  گفت:  سیما  و  سازمان صدا  رئیس 
هدیه صدا و سیما، مبدل هاي دیجیتال 14 شبکه 
تلویزیوني در اختیار رؤساي مناطق آموزش و 
پرورش سراسر کشور قرار مي گیرد، همچنین تا 
پایان امسال نیز چهار یا پنج شبکه به شبکه هاي 
تلویزیوني اضافه مي شود. ضرغامي گفت: نوع 
کار صدا و سیما مواجهه با مخاطب انبوه است و 
به دنبال آن هستیم تا براي ارائه برنامه هاي مفید به 

دانش آموزان، حرکت هاي جدیدي را با آموزش 
و پرورش شروع کنیم. وي اظهار کرد: اشکال 
ما در صدا و سیما این است که به دلیل انبوه 
مخاطبان و تولید برنامه براي سالیق مختلف، 
تصور مي شود که هر برنامه اي براي هر نوجواني 
مفید است، اما این مأموریت آموزش و پرورش 
است که براي بچه ها در مدارس تبیین کنند که 

کدام برنامه براي آنها مفید خواهد بود. 

بانوي عکاس اصفهاني در جشنواره بین المللي 
عکس ترینبرگ اتریش حضور موفق داشت. 
بیتا رهنما از اعضاي این کانون با چهار عکس 
در جشنواره ترینبرگ اتریش شرکت کرد و با 
اثر برگزیده موفقیتي دیگر را براي کانون  دو 
عکاسان اصفهان رقم زد. این جشنواره زیر نظر 
فدراسیون جهاني هنر عکاسي ) FIAP ( و 
انجمن عکاسي آمریکا )PSA ( و در 25 بخش، 
به صورت دیجیتالي برگزار شده است. تعداد 

192 قطعه عکس در سالن هاي مختلف این 
جشنواره به عکاسان ایراني اختصاص یافت و 
دو نفر از عکاسان ایراني شرکت کننده در این 
و  نام هاي محمدرضا معصومي  به  جشنواره 
مهدي رضوي موفق به کسب مدال هاي طال در 
بخش هاي موفقیت و کودکان جهان شدند. یک 
کتاب در 256 صفحه از هزار عکس راه یافته به 
جشنواره اتریش با تیراژ محدود چاپ مي شود 

که در نوع خود بي نظیر است.

 جدایی نادر از سيمين بهترین فيلم جشنواره 
کرواسی شد 

  رئيس صداوسيما خبر داد؛
راه اندازي 4 تا 5 شبكه تلویزیوني جدید   

تا پایان سال 90

حضور موفق بانوي اصفهاني در جشنواره بين 
المللي عكس اتریش 

خبر

مدی��ر کل مرک��ز هنره��اي تجس��مي 
معاون��ت امور هن��ري وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمي در مراس��م اختتامیه 
نخستین جش��نواره بین المللي هنرهاي 
تجس��مي کودک و نوجوان در مجتمع 
فرهنگي فرش��چیان بیان داشت: استان 
اصفه��ان ه��م از نقطه نظ��ر فضاها و 
محیط   هاي نمایشگاهي و هم از لحاظ 
ت��وان و ظرفیت ه��اي اجرایي، ضمن 
برخ��ورداري از اس��تادان و هنرمندان 
برجس��ته، فرصت بسیار خوبي دارد که 
میزبان جشنواره هاي مختلف فرهنگي و 

 هنري باشد.
محمود شالویي ضمن اشاره به  میزباني 
شایس��ته  اصفهان در نخستین جشنواره 
بین المللي هنرهاي تجس��مي کودک و 
نوجوان  گفت: استان اصفهان با تجربه اي 
که در برگزاري چنین جشنواره ها دارد، 
ای��ن دفعه ه��م از برگزاري جش��نواره 
بین المللي هنرهاي تجس��مي کودک و 

نوجوان سربلند بیرون آمد.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: با توجه 
به این که نخستین جشنواره بین المللي 
هنرهاي تجس��مي ک��ودک و نوجوان 
اصفه��ان نقاط ق��وت زیادي داش��ت، 
ب��ه طبع نق��اط ضعف آن کمت��ر دیده 

مي شود.
وي در ادامه  تأکید کرد: به موضوعات 
ارائه شده به کودکان باید بنا به تقاضاي 
س��ني آنان وسعت داده ش��ود  تا تمام 
نیازه��اي ذهن��ي و فکري آنه��ا را در 

برگیرد.
شالویي با اش��اره به برخي از لوح هاي 
بدون مهر و امضای داده شده به کودکان 
و نوجوانان شرکت کننده در جشنواره، 
بیان داش��ت: از قبل ب��ا برنامه ریزهاي 
انجام ش��ده قرار بر ای��ن بود تا فقط به 
نفرات برگزیده لوحه ها داده شود، ولي 
در لحظات آخر تصمیم گرفته شد تا به 
تمامي کودکان این لوح ها تقدیم شود 

ک��ه دیگر فرصت  مه��ر و امضای آنها 
نبود.

وي اضافه کرد: گواهي ش��رکت براي 
همه ش��رکت کنن��دگان در نخس��تین 
جش��نواره بین المللي هنرهاي تجسمي 
کودک و نوجوان ارس��ال خواهد شد و 
این دلیلي بر ع��دم برنامه ریزي در این 

جشنواره نیست.
شالویي  بیان داش��ت: آثار برگزیده در 
این جشنواره ابتدا در تهران به و سپس 
در سایر استان ها به نمایش گذاشته مي 

شوند. 
دیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
اصفهان نیزدر اختتامیه این جشنواره با 
اشاره به اس��تعدادهاي سرشار کودکان 
ایران زمین در هنرهاي تجس��مي، بیان 
داش��ت:تمام کودکانی که در جشنواره 

اول حضور داش��تند سرمایه های کشور 
هستند و ما آنها را به  عنوان یک سرمایه 

قلمداد می کنیم.
علیرضا حس��یني با اش��اره ب��ه امضای 
تفاهنام��ه تأس��یس دبیرخان��ه دائم��ی 
جش��نواره بین المللی هنرهای تجسمی 
ک��ودک و نوجوان در اصفه��ان، اظهار 
داش��ت: از حاال باید به فکر جش��نواره 
بعدی باش��یم و از تمام��ی همکاران و 
ک��ودکان ایرانی می خواه��م که خود را 
برای جش��نواره دوم آم��اده کنند تا این 
جشنواره غنای بیشتری نسبت به جشنو 

اره اول داشته باشد.
وي تم��ام ک��ودکان ش��رکت کننده در 
جش��نواره اول را سرمایه این جشنواره 
و ضامن بقاي آن دانس��ت وتأکید کرد: 
از توانمندی  هاي تمام این س��رمایه ها 

اس��تفاده می کنیم، مخصوص��ا آنها که 
توانمندی بیشتری داشتند زمینه برایشان 
فراهم می شود تا در جشنواره های دیگر 

داخلی و بین المللی شرکت کنند.
در اولین جشنواره بین المللي هنرهاي 
تجس��مي ک��ودک و نوج��وان ایران به 
میزباني اصفهان، 19 استان کشور و پنج 
کشور لبنان،ایتالیا،تاجیکستان،گرجستان 
و فرانسه شرکت داشتند که از این میان 
6 نف��ر از کش��ورهاي خارجي، 12 نفر 
در بخ��ش ک��ودک و 17 نفر در بخش 
نوجوان برگزیده ش��دند.هیأت داوران 
جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي 
ک��ودک و نوج��وان، ایزابل س��االري، 
نوج��وان ایتالیای��ي _ ایراني را منتخب 
و برگزی��ده ویژه این جش��نواره اعالم 

کردند.

اولين جشنواره هنرهای تجسمی كودک و نوجوان

نمونه بارز از استعدادهاي سرشارایراني
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