
اس��تان  بحران  مديركل س��تاد 
پيش بين��ي  گف��ت:  اصفه��ان 
مي ش��ود در سال جاري حدود 
سه ميليارد تومان غرامت بيمه 
به كشاورزان اردستاني پرداخت 
 ش��ود. منصور شيش��ه فروش

در جريان بازديد... 

تفاهم نامه همکاري ميان شركت 
توزيع نيروي برق استان چهارمحال 
و بختياري و نمايندگان بازاريان، 
تجار و ش��وراي اصناف استان با 
هدف بهينه سازي مصرف انرژي 
الکتريکي در بخ��ش تجاري به 

امضا رسيد. اين تفاهم نامه در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري 
در زمينه اصالح الگوي مصرف، راهبردها و سياست هاي دولت در قانون 

هدفمندي يارانه ها به  ... 

امسالصورتميگيرد؛
پرداخت 3 ميليارد تومان غرامت

به كشاورزان اردستاني

امضاي تفاهم نامه همکاري توزيع برق 
چهارمحال و بختياري و نمايندگان اصناف

صفـحهصفـحه
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بهمني خبر داد: 

چك هاي رنگي به زودي مي آيند 
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شهرستان   صفحه 4 

صفحه4

امور مهندس��ي طرح هاي  مدير 
ش��ركت پااليش نف��ت اصفهان 
اصفه��ان  پااليش��گاه  گف��ت: 
پروژه هاي زيست محيطي خود را 
در راستاي عمل به پروتکل هاي 
مونترال و كيوتو با اعتباري بالغ بر 

20 ميليارد ريال اجرايي  ...

بااعتباريبالغبر20ميلياردريال
توسطپااليشگاه

اجرای پروژه پروتکل مونترال و كيوتو 
در اصفهان 

شهرستان    صفحه 4

فرزين: 
اختصاص منابع پارس جنوبي
به يارانه نقدي كذب محض است 

شهرستان    صفحه 4

نصف جهان رنگ رمضان 
مي گيرد

معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
به منظور استقبال شايسته از ماه مبارک رمضان 
در خصوص اجراي طرح بهسازي و زيباسازي 
مس��اجد و فضاهاي شهري، به مناطق ۱۴ گانه 
 شهر در قالب ۱۱ برنامه ويژه دستورالعملي ارائه

كرد.
به گ��زارش ايمن��ا، مع��اون خدمات ش��هری 
ش��هرداری اصفهان با اعالم اين مطلب افزود: 
اي��ن ويژه برنامه ها ش��امل بخش ه��ای ويژه 
آغ��از ماه مب��ارک رمضان، ميالد امام حس��ن 
مجتبي)ع(، ليالي قدر، روز قدس و عيد سعيد 

فطر است. 
محسن رنجبر با اشاره به پاكسازي و شستشوي 
جداره هاي خارجي مس��اجد، حس��ينيه ها در 
منطق��ه، كاهش آلودگي ه��اي بصري از جمله 
پاكسازي پوس��ترها، برچس��ب ها و الحاقات 
اضافي در نماي س��اختمان ها تصريح كرد: در 
محورهاي اصلي ش��هر، رنگ آميزي و نظافت 
المان ها و عناصر ش��هري خصوص��ًا پيرامون 
مکان ه��اي مذهب��ي و فرهنگ��ي، جمع آوري 
اقالم تبليغاتي پس از پايان مراس��م و استفاده 
از تمام��ي پتانس��يل ها و ظرفي��ت فضاه��اي 
تبليغاتي براي ترويج فرهنگ رمضان از جمله 
برنامه هاي محوري اين معاونت در ماه مبارک 

رمضان است.
وی با بيان اينکه تبليغات فرهنگي ويژه شهادت 
حض��رت علي)ع( در فضاي تبليغاتي و نصب 
پارچه هاي مشکي در معابر و ميادين منطقه از 
جمله برنامه هاي ش��ب هاي قدر است، اظهار 
داشت: در برگزاري مراسم شب هاي قدر مقرر 
ش��ده تا با مساجد، تکايا و حسينيه ها براي در 
اختيار قرار دادن پارچه، پرچم مشکي و اقالم 

مربوط با اين مناسبت همکاري شود. 

آگهی مناقصه

ادارهکلنوس��ازیمدارساس��تاناصفهاندرنظرداردپروژههایمشروحهذيلکهازمحل
اعتباراتدولتیپيشبينیاعتبارشدهراازطريقمناقصهبهپيمانکارانواجدشرايطوتشخيص

صالحيتشدهواگذارنمايد.

فهرست عنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین مدت پایه

نوبت مناقصهبرآورد اولیه به ریالرتبه و رشته مورد نیازشرکت در مناقصه

احداث مدرسه ابتدایی 1
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر نائین

نوبت اول1/194/233/803اشخاص حقیقی

احداث مدرسه راهنمایی 2
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر نائین

نوبت اول1/243/355/548اشخاص حقیقی

احداث مدرسه ابتدایی 3
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر شهرضا

نوبت اول1/168/154/827اشخاص حقیقی

احداث مدرسه راهنمایی 4
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر شهرضا

نوبت اول1/219/453/085اشخاص حقیقی

متقاضيانمیتواننداززمانانتشاربهمدت4روزکاریجهتدريافتاسنادمناقصهبهاين
ادارهکلواقعدربلوارهشتبهشت-مقابلبازارهنرمراجعهنمايندوجهتتکميلوتحويل
پيشنهادهاتاپايانوقتاداریتاريخ90/5/24اقدامنمايند.ضمناًشرکتهايیمیتوانند

نسبتبهارائهپيشنهاداقدامنمايندکهمدارکپروندهارزيابیآنانتکميلشدهباشد.
الزمبهذکراستهزينهدرجآگهیبهعهدهبرندگانمناقصهخواهدبود.
متناينمناقصهدرپايگاهاينترنتیwww.nosazimadaresisf.irو

www.iets.mprog.irقابلرويتمیباشد.
ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان

نوبتاول

براینخستينباردرکشور 

راه اندازی استودیوی تلویزیونی 
مرکز مدیریت راه    ها در اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
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دبيرشورایگفتگوخبرداد:
بخشودگی 6 درصدی جرايم ديركرد تسهيالت بانکی

  زاینده رود

محمد نهاونديان در حاشيه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
در تهران در جمع خبرنگاران از بخشودگی 6 درصدی جرايم ديركرد تسهيالت 
بانکی خبر داد. وی خاطرنش��ان كرد: بخشی از جرايم ديركرد توليدكنندگان 
توسط بانک ها بخشوده می شد كه با نظر شورای گفتگو، از اين پس با توافق 
بانک ها تمام 6 درصد بخشوده می شود. دبير شورای گفتگو افزود: قرار است 
بانک مركزی با بهره گيری از مشوق های خاص، كمک هايی را در اين راستا 
به بانک ها ارائه دهد. نهاونديان همچنين خاطرنشان كرد: نحوه اجرای هدفمند 

ك��ردن يارانه ها در بخش توليد و اجرای ماده 28 بودجه قانون بودجه 90 كه 
به مسأله تقسيط بدهی واحدهای توليدی به بانک ها پرداخته است، در دستور 
كار شورا قرار گرفت. وی با بيان اين كه اين ماده مجوز تقسيط بدهی واحدهای 
توليدی را تا پنج سال به بانک ها داده، افزود: در جلسه قبل شورا مقرر شد بانک 
مركزی در اين باره بخشنامه ای را در اين زمينه به بانک ها ابالغ نمايد. نهاونديان 
گفت: بر اين اس��اس عالوه بر ابالغ ماده 28، بخش��نامه ديگری را نيز بانک 
مركزی صادر كرد كه براساس آن مقرر شد درخصوص بدهی های گذشته اگر 
تسهيالت گيرندگان وثايقی را ارائه كرده باشند، ديگر نيازی به اخذ وثايق اضافی 

نيست و بخشنامه بانک مركزی در اين زمينه رفع ابهام كرد.

سراسری

مذاكرات هند و پاكستان در هاله اي از بيم و اميد

بداغيخبرداد:
فراهم شدن امکان شکايت كودكان آزارديده

مذاكرات اخير هند و پاكستان در هاله اي 
از بيم و اميد قرار دارد كه در صورت موفق 
بودن، طوالني ترين بحران جنوب آس��يا 
برطرف مي شود، اما با ادامه موضوعات 
چالشي، اختالفات دو كشور عميق تر و 
فرسايش��ي تر خواهد شد. مذاكرات هند 
و پاكستان چهارشنبه گذشته، پنجم مرداد 
در سطح وزيران امور خارجه در دهلي نو 
برگزار شد. حنا رباني كهر، وزير خارجه 
پاكس��تان و اس.ام.كريشنا همتاي هندي 
وي، رياست دو هيأت هندي و پاكستاني 
را ب��ر عهده داش��تند. در ه��ر دو هيأت 
وزراي دفاع، كش��ور و تجارت به همراه 
ديگر مقامات رس��مي حضور داش��تند. 
چينش اين وزرا و ديگر مقامات رس��مي 
بيانگر نوع و ماهيت مذاكرات اس��ت. از 
آن جاي��ي ك��ه مذاكرات بين دو كش��ور 
همواره با ماهيت غليظ امنيتي همراه بوده 
و دستور كار مذاكرات نيز مسائل مرتبط 
با اس��تقالل و امنيت دو كش��ور اس��ت، 
وزراي دف��اع و كش��ور در چينش اصلي 
اي��ن دور از مذاك��رات قرار م��ي گيرند. 
 دور قبل��ي مذاك��رات حدود يک س��ال
پيش با حضور شاه محمود قريشي، وزير 
خارجه وقت پاكستان، و كريشنا برگزار 
ش��د. تركيب اظه��ارات وزاري خارجه 
دو كش��ور به همراه نگاه واق��ع بينانه به 
موضوع��ات مبتال ب��ه در روابط طرفين، 
بيانگر وجود بي��م و اميد در نتايج نهايي 
مذاك��رات اس��ت. در حقيق��ت وزراي 
خارجه و ساير مقامات حاضر در جلسه 
ب��ه ابراز نظ��رات رس��مي و ديپلماتيک 
پرداختن��د و اراده خ��ود را بر جلوگيري 
از افشاي جزئيات مذاكره استوار كردند، 
زي��را نتيجه اين دور از مذاكرات س��بب 
مي ش��ود آينده رو به صلح، با تغييراتي 
مواجه گردد ك��ه متغير هاي مياني نقش 
اساس��ي را در آن ايفا مي كنند. به همين 
دليل اين دور از مذاكرات پش��ت درهاي 

بسته برگزار شد. 
فضاي مذاكرات هند و پاكستان 

اي��ن دور از مذاك��رات در فضايي كاماًل 
دوستانه برگزار شد. هر دو طرف مذاكره، 
اراده خ��ود را مبني ب��ر ادامه مذاكرات و 
حفظ ش��رايط ج��اري كه تن��ش در آن 
كاهش يافته، قرار دادند. يکي از مهم ترين 
اقدامات��ي كه طرفين ت��الش كردند تا به 
ايجاد آن مبادرت ورزند، ش��کل دهي به 
اعتماد س��ازي طرف مقابل ب��ود. رباني 
اظهار داش��ت ك��ه مذاك��ره و گفتگوي 
ايجاد شده، بهتر از قطع رابطه است. نگاه 
شخصي وي بيانگر يک ديپلماسي پيشرو 

در قبال هند است. 
رباني پس از ش��اه محمود قريشي، وزير 
امور خارجه س��ابق پاكستان، سرپرستي 
وزارت خارج��ه اين كش��ور را بر عهده 
گرف��ت و نهايتاً به عن��وان جوان ترين و 
اولي��ن بانويي كه زمام وزارت خارجه را 
در پاكستان به دست مي گيرد، به سمت 
وزير خارجه منصوب ش��د. بر اس��اس 
تئوري هاي روانشناس��ي سياس��ي، افراد 
جوان بر خالف افراد پير سياس��ت هايي 
اتخاذ مي كنن��د كه متمايل ب��ه تغييرات 
اساسي است. به عبارتي مخالف هرگونه 
محافظه كاري هستند و نوعي از پويايي 
را در سياس��ت ها دنبال مي كنند. به نظر 
مي رس��د كه اي��ن تئوري روانشناس��ي 
سياس��ي با ش��خصيت و اظهارات رباني 

منطبق است. 
اما در فضاي جانبي مذاكره، شروطي كه 
همواره هند براي مذاكره اعالم مي كند، 
كمي فضا را س��رد مي س��ازد. مهم ترين 
شرط هند براي مذاكرات، تعهد پاكستان 
در سركوب گروه هاي تروريستي است. 
اين ش��روط باعث مي شود پاكستان در 
جايگاه متهم قرار گيرد، همچنين اظهارات 
قريشي وزير خارجه سابق پاكستان مبني 
بر بي نتيج��ه بودن اين دور از مذاكرات، 
 سبب سردي اين دور از مذاكرات مي شد،
 اما واكنش مان موهان سينگ نخست وزير

هند، مانع از غلبه تضادها شد. 
رويکرد دو كشور هند و پاكستان نسبت 
به مذاكرات صلح مثبت است، اما نسبت 
ب��ه موضوعات مختلف مذاك��ره ، روند 
متفاوت��ي را پيگيري مي كنند. در حقيقت 
رويکرد پاكس��تان به هند در موضوعات 
جاري، رويکردی س��ازنده اس��ت، زيرا 
برق��راري صلح بين هند و پاكس��تان به 
منزل��ه رف��ع بزرگ ترين دغدغ��ه امنيتي 
اسالم آباد اس��ت، زيرا پاكستان با توجه 
به س��ه جنگي ك��ه با هند تجرب��ه كرده، 
قدرت براب��ري در حوزه نظامي و جنگ 
متعارف و حتي نامتعارف با هند را ندارد. 
رويکرد هند نيز مثبت و س��ازنده اس��ت 
و مي خواهد مش��کالت از طريق مذاكره 
و به ص��ورت دو طرفه حل ش��ود، زيرا 
 خ��ود را واجد قدرت و نقش��ي مي داند
كه ب��ه تنهايي ق��ادر به حل مش��کالت 
اس��ت. در اين جهت ربان��ي از ارده مان 
موهان س��ينگ مبني بر تقويت مذاكرات 
و حل اختالف پرده برداش��ت كه نوعي 
از انع��کاس جهت  گي��ري ه��اي متقابل 
است. وي اظهار داشت كه هند خواهان 
پاكس��تاني با ثبات اس��ت. موضوعي كه 
س��ايه كم رنگ آن بر مذاك��رات وجود 

داشت، بمب گذاري هاي اخير در بمبئي 
ب��ود، اما طرفين با پيش دس��تي، مانع از 
تأثير حمالت اخير تروريستي بمبئي كه 
حدود 30 كشته داشت، بر اصل مذاكرات 
ش��دند. از يک سو يوسف رضا گيالني، 
نخست وزير پاكس��تان، اين حمالت را 
محکوم كرد و به عبارتي از پاكستان رفع 
اتهام نمود. در مقابل كريشنا وزير خارجه 
هند، نيز اعالم كرد ك��ه مذاكرات تحت 
تأثير انفج��ار هاي بمبئي ق��رار نخواهد 
گرفت. ش��ايد حمالت بمبئي اس��تفاده 
از تجارب گذش��ته است، زيرا مذاكرات 
س��ال 2008 بين هند و پاكستان با شدت 
حمالت در ماه نوامبر متوقف شد. برخي 
معتقدند كه ح��وادث ۱3 جوالي 20۱۱ 
بمبئي از سوي س��ازمان هاي جاسوسي 
رژيم صهيونيس��تي )موس��اد( و آمريکا 
)س��يا( رخ داده اس��ت، زيرا دو كشور با 
اس��تفاده از اختالفات جاري بين هند و 
پاكس��تان مي توانند روابط خاصي با هر 
دو ط��رف برق��رار ك��رده و از منافع اين 

اختالف بهره مند گردند. 
ماهيت مذاكرات هند و پاكستان 

مذاكرات هند و پاكس��تان همواره داراي 
بن مايه هاي عميق امنيتي است. اهميت 
اي��ن دور از مذاكرات در اين اس��ت كه 
پس از يک س��ال دوب��اره موضوعي در 
دس��تور كار ق��رار گرفته ك��ه در روابط 
دو جانبه سرنوش��ت س��از اس��ت . حل 
موضوعات اختالفي بين دو كش��ور، به 
معناي حل عمي��ق ترين و طوالني ترين 
موضوع��ات اختالفي در ش��به قاره هند 
است. در حقيقت با استقالل هند در سال 
 ۱9۴7ميالدي )۱326ه.خ(، شورش هايي
در ش��هر مرزي امريتس��ار هند و الهور 
پاكس��تان به وقوع پيوس��ت كه منجر به 
جدايي پاكستان به عنوان كشوري مسلمان 
از هند شد. پس از تعيين مرز، اختالفات 
ب��ر س��ر منطق��ه خ��وش آب و ه��واي 
كش��مير بروز يافت و با وجود مذاكرات 
 متعدد، همچنان مش��کلي ك��ه دهه هاي
متمادي عمر ك��رده، به حيات خود ادامه 
مي دهد. بنابراي��ن محوري ترين و مهم 
ترين دس��توركار مذاكرات دو كش��ور، 
 بحث كشمير است. شواهد نشان مي دهد
كه مذاكرات رضايت بخشي براي طرفين 
در مورد كشمير صورت گرفته، اما نتايج 
آن هنوز علني نشده است. به عبارتي اين 
مذاكرات هنوز در ابتداي راه قرار دارد و 
اهميتش در آن اس��ت كه اگر اين دور از 
مذاكرات بتواند مسأله كشمير را حل كند، 
تغييرات اساسي در بعد روابط دو جانبه 
و منطقه اي ايج��اد مي كند. در بحث از 
روابط دو جانبه حل مس��أله كش��مير به 
منزل��ه كاهش تضادها بين دو دولت هند 
و پاكس��تان اس��ت و در بعد منطقه اي، 
 قواعد بسياري از بازي ها تغيير مي يابد،
زيرا همواره حمايت كش��ورهاي منطقه 
و ي��ا ق��درت هاي فرامنطق��ه اي از هند 
يا پاكس��تان، س��طح قدرت و جايگاه دو 
كش��ور را تغيير داده است. در مقابل اگر 
اي��ن اختالفات باز هم حل نش��ده باقي 
بماند، با فرسايشي شدن و عميق تر شدن 
اين مسأله، الينحل بودن موضوع كشمير 
قوت بيش��تري مي گيرد. در مقابل اراده 
دو دول��ت، مخالفت هاي��ي وجود دارد 
ك��ه نق��ش آن با دولت ه��ا در يک خط 
موازي قرار مي گيرد. اين اراده متعلق به 
گروه هاي حامي استقالل كشمير است. 
اين گروه ها براي تحقق خواس��ته هاي 
خ��ود، مبادرت به عمليات هاي انتحاري 
و خشونت آميز مي كنند. هرچند برخي 
معتقدند كه گاهي پاكس��تان براي داشتن 
 دست برتر در بحث كشمير اين گروه ها
را تحري��ک ب��ه عملي��ات در خاک هند 
مي كند، اما در هر حال توافق دو كش��ور، 
مورد پذيرش اين گروه ها نيس��ت، زيرا 
طبق س��ناريوهاي تقس��يم كش��مير و يا 
پذيرش شرايط فعلي كه توسط دو دولت 
با ق��وت پيگيري مي ش��ود، با مخالفت 
گروه هاي حامي اس��تقالل كش��مير و يا 
حاميان پيوستن به هند يا پاكستان مواجه 
است. تغيير تركيب جمعيتي كه توسط دو 
دولت در منطقه كش��مير صورت گرفته، 
توان متفاوتي را با اراده دولت ها ش��کل 
داده اس��ت. اين موضوع در قس��متي از 
كشمير كه در كنترل پاكستان است قوت 
بيش��تري دارد، زيرا اين نيروها از كنترل 
دولت خارج ش��ده و معتقدند كه دولت 
توان الحاق كش��مير به پاكستان را ندارد. 
دس��توركار ديگر اي��ن دور از مذاكرات، 
تعهد به جنگ مشترک با تروريسم است 
كه همواره گريبانگير مردم هند و پاكستان 
 بوده اس��ت. ب��روز اي��ن اراده دو جانبه
م��ي توان��د دو كش��ور را از عميق ترين 
از  ديگ��ر  يک��ي  برهان��د.  مش��کالت 
دستوركارهاي مهم، بحث تجارت است. 
اين بحث به لحاظ نظريات كاركردگرايي 
موض��وع اصل��ي مذاكرات نب��وده، بلکه 
استفاده از آن به منظور دستيابي به هدف 
اصل��ي و يا فراه��م ك��ردن زمينه صلح 
اس��ت. به عبارتي مذاك��رات اقتصادي با 
حضور وزراي تجارت، مي تواند س��طح 
همگرايي را از اقتصاد به س��طوح امنيتي 

سرريز نمايد. 

 درحالي اليح��ه  حمايت از كودكان 
و نوجوانان روز يک ش��نبه در جلسه 
هيأت دولت به تصويب رس��يد كه 
اين روزها در رس��انه ها اخبار زيادي 
ف��وت  و  ك��ودک آزاري  م��ورد  در 
كودكان ناشي از اين موضوع منتشر 
مي شود و متأسفانه طبق آمار، بيشتر 
اين آزار و اذيت ها نيز از س��وي پدر 
و مادرها يا سرپرست قانوني كودكان 
صورت مي گيرد، اين در حالي است 
كه به اعتقاد بسياري از حقوقدانان، در 
اين ب��اره با خأل قانوني زيادي مواجه 
هستيم كه اميد است با اليحه جديد 

رفع شده باشد. 
ح��ال با توجه به تصويب اين اليحه 
در دولت، بعد از مدت زماني طوالني 
بايد اين اليحه در مجلس ش��وراي 
اس��المي نيز بررسي ش��ود و بعد از 
تصويب در مجلس و تأييد ش��وراي 
نگهب��ان، بايد منتظر مان��د و ديد كه 
آيا اي��ن اليح��ه و مجازات هايي كه 
در اين ارتباط انديش��يده شده است 
تأثيری در كاهش اين جرايم خواهد 
داش��ت يا خير؟ درپي تصويب اين 
اليحه، معاون حقوقي رئيس جمهور 
در گفتگو با ايس��نا به تشريح برخي 
از موارد اين اليحه پرداخت. فاطمه 
بداغي با بيان اين كه دولت به منظور 
كاهش خألهاي مربوط به بزه ديدگي 

كودكان و نوجوانان »اليحه حمايت 
از ك��ودكان و نوجوانان« را تصويب 
كرده، اظهار داشت: كميسيون لوايح 
دول��ت اين اليحه را در ۱6 جلس��ه 
كارشناس��ي ب��ا حض��ور نمايندگان 
دستگاه هاي اجرايي دخيل در حوزه 
كودكان و نوجوان��ان، قوه قضائيه و 
همچنين معاونت حقوقي رياس��ت 
جمهوري، مورد بررسي قرار داد كه 
به تصويب هيأت وزيران رسيد. وي 
از ارس��ال اين اليحه تا پايان هفته به 
مجلس شوراي اس��المي خبر داد و 
گفت: اين اليحه داراي ۴9 ماده و ۴۴ 
فصل اس��ت كه در فصل اول آن به 
وضعيت هاي مخاطره آميز براي طفل 
اشاره شده كه فقدان سرپرستي، فرار 
از خان��ه، زنداني والدين، خش��ونت 
مستمر، عدم ثبت والدت، سوءرفتار 
بهره كشي و فعاليت مجرمانه به وسيله 
كودک، مواردي از آن است. بداغي به 
تشکيالت حمايتي از كودک در اين 
اليحه اشاره و خاطرنشان كرد: دفتري 
با عنوان حمايت قضايي از كودكان و 
 نوجوانان تحت نظر دادستان پيش بيني
ش��ده اس��ت كه وظيفه پيش گيري، 
مش��اوره، معرفي به مراكز حمايتي و 
نظارت بر اجراي حک��م را برعهده 
دارد. معاون حقوقي رئيس جمهور در 
ادامه اظهار داشت: دستگاه هايي مانند 

سازمان بهزيس��تي، سازمان اقدامات 
تأمي��ن تربيت��ي، وزارت آموزش و 
پ��رورش، وزارت كار و همچني��ن 
ني��روي انتظامي، وظاي��ف مهمي را 
برعه��ده دارند ك��ه در اين اليحه به 
آن پرداخته ش��ده است. وي در اين 
خصوص افزود: شناسايي كودكان در 
معرض خطر، توانمندسازي، برقراري 
امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا 
حمايت��ي ب��راي برداش��تن خطر از 
كودک، از جمله وظايف دس��تگاه ها 
و مراكز مذكور اس��ت. بداغي خاطر 
نش��ان كرد: در اين اليحه پيش بيني 
ش��ده تا كودكان ه��م بتوانند اعالم 
ش��کايت كنند كه اين مورد تاكنون 
در كش��ورمان س��ابقه نداشته است. 
مع��اون رئيس جمهور گفت: در اين 
اليحه فصلي به جرايم و مجازات ها 
و فصل ديگري به جرم انگاري هاي 
جديد اختصاص پيدا كرده و براي آن 

مجازات تعيين شده است. 
وي ب��ه برخي جرايم جديد اش��اره 
ك��رد و گف��ت: ترغيب ي��ا آموزش 
آم��وزش  خودكش��ي،  روش ه��اي 
مضامين مستهجن، افشاي مشخصات 
طف��ل بزه ديده يا در معرض خطر و 
ترغيب ك��ودكان به ترک تحصيل يا 
فرار، جرم محس��وب ش��ده و براي 
آن مجازات نيز تعيين ش��ده اس��ت. 

بداغي از تشديد مجازات هاي جرايم 
موج��ود خبر داد و اف��زود: به عنوان 
مثال ب��رای خريد و فروش و قاچاق 
اعضا و مجروح كردن كودک عالوه 
ب��ر ديه، مجازات حب��س پيش بيني 
شده اس��ت و اگر كسي كه مرتکب 
جرم ش��ده اولي��اي قانون��ي كودک 
باشند مجازات مرتکب، تشديد مي 
ش��ود. وي خاطر نش��ان كرد: براي 
س��رعت بخش��يدن ب��ه رس��يدگي 
ي ها ش��عبه   ، ه��ا ه  ن����د و  پر
خاص��ي در دادگاه هاي خان��واده و 
كيفري اختصاص يافته مي ش��ود تا 
در كمتري��ن زمان ممکن و خارج از 

نوبت، به اين امور رسيدگي كنند. 
مع��اون حقوقي رئي��س جمهور در 
خصوص حفاظت از طفل گفت: در 
اين اليحه نيز به اين موضوع اش��اره 
ش��ده و والديني ك��ه مرتکب جرم 
و ك��ودک آزاري مي ش��وند، از حق 
سرپرستي و يا مالقات با كودک خود 
محروم خواهند شد؛ در عين حال هم 
تأكيد شده تا بدون داليل كافي، كودک 
از محي��ط خانواده جدا نش��ود. وي 
 يادآور ش��د: در اين اليحه پيش بيني
شده كودكاني كه بزه كار هستند ولي 
بزه ديده محسوب مي شوند، بتوانند 
م��ورد حمايت ه��اي قانون��ي قرار 

گيرند. 

جهان نما

رئيس جمه��ور اليح��ه موافقتنام��ه 
بازرگان��ي بين ايران و اكوادور را به 
منظور ايجاد تس��هيالت مناسب در 
رواب��ط اقتصادي بين دو كش��ور و 
ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه 
و تحکيم مناس��بات ه��ر دو دولت، 
تقديم مجلس كرد. به گزارش ايسنا،  
اليحه موافقتنامه بازرگاني بين ايران 
و اكوادور كه بنا به پيشنهاد وزارت 
بازرگاني به تصويب هيأت وزيران 
رسيده است، از سوي رئيس جمهور 
براي طي تش��ريفات قانوني تقديم 
مجل��س ش��د. در مقدم��ه توجيهي 
اين اليحه آمده اس��ت: با عنايت به 
اهميت گس��ترش روابط تجاري در 
توس��عه اقتصادي كشورها و نظر به 
ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني 
ب��راي فعاليت ه��اي تج��اري بي��ن 
ايران  اسالمي  دولت هاي جمهوري 

و جمه��وري اك��وادور و به منظور 
ايجاد تس��هيالت مناسب در روابط 
اقتص��ادي بين دو كش��ور و نيز در 
جهت ارتقاي س��طح همکاري هاي 
دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو 
دولت، اليح��ه موافقتنامه بازرگاني 
بين اي��ران و اك��وادور ب��راي طي 
تقدي��م مجلس  قانوني  تش��ريفات 
مي ش��ود. بر اساس ماده واحده اين 
اليح��ه، موافقتنام��ه بازرگان��ي بين 
ايران و اك��وادور تصويب و اجازه 
مبادله اس��ناد داده مي شود. براساس 
اين اليح��ه، مبادالت تج��اري بين 
طرف ه��اي متعاه��د در چارچوب 
اين موافقتنامه و ي��ا رعايت قوانين 
و مق��ررات هر ي��ک از طرف هاي 
متعاهد و براساس قواعد و مقررات 
ذيرب��ط پذيرفت��ه ش��ده بين المللي، 
انجام خواهد ش��د. بر اين اس��اس، 

هرگونه امتياز اعطا ش��ده توسط هر 
طرف متعاهد به هر كاالي با مبدأ يا 
به مقصد هر كش��ور ديگر، فوري و 
ب��دون هيچ گونه قيد و ش��رطي در 
م��ورد كاالهاي مش��ابه در قلمروي 
طرف متعاهد ديگر نيز اعطا خواهد 

شد. 
همچنين جمهوري اكوادور نرخ هاي 
تعرفه هاي ملل كامله الوداد سازمان 
تجارت جهاني را براس��اس اصول 
تس��اوي حقوق و عدم تبعيض، به 

ايران اعطا خواهد كرد. 

ازسویرئيسجمهور

الیحه موافقتنامه بازرگاني بين ایران و 
اکوادور تقدیم مجلس شد 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

فرزين:

اختصاص منابع پارس جنوبي به يارانه نقدي كذب محض است 

رئي��س كل بانک مرك��زي از ابالغ 
قوانين و دس��تورالعمل هاي جديد 
 چ��ک در آين��ده نزدي��ک خب��ر

داد.
محم��ود بهمن��ي در گفتگ��و ب��ا 

ايس��نا اظهار كرد: اص��الح قانون 
چ��ک در مراحل پاياني اس��ت و 
ب��ه زودي ابالغ مي ش��ود. به گفته 
وي ب��ا اج��راي اين قان��ون ميزان 
چک هاي برگش��تي ب��ه نحو قابل 

مالحظ��ه اي كاهش خواهد يافت، 
چون از اعطاي دسته چک به افراد 
مش��کل دار جلوگي��ري مي ش��ود. 
بهمن��ي ب��ا رد موض��وع ح��ذف 
چک هاي بين بانکي، گفت: چنين 
موضوع��ي صحت ن��دارد و اين 
موض��وع به صورت نادرس��ت از 
سوي برخي رس��انه ها عنوان شده 

بود.

 به گزارش ايس��نا بر اس��اس اين 
قواني��ن جدي��د، ان��واع چ��ک با 
سقف مشخص اعتبار با رنگ هاي 
مختلف به افراد اعطا مي شود و هر 
فرد بنا به اعتبارسنجي كه بانک بر 
روي آن انجام داده است، مي تواند 
بر اس��اس نوع رن��گ چک تنها تا 
س��قف معيني از مبلغ را روي آن 

بنويسد. 

دبير كارگروه ستاد هدفمندي يارانه ها تخصيص 
هرگون��ه اعتبار از منابع مربوط به پارس جنوبي 
و يا هرگون��ه منبع مالي ديگر ب��ه جز آنچه در 
قانون تصويب ش��ده اس��ت را ب��راي پرداخت 

يارانه نقدي كذب محض خواند. 
محمدرض��ا فرزي��ن در گفتگو با ايس��نا با بيان 
اين كه متأسفانه عده اي در اين باره اظهارنظرهاي 
نادرستي داشته اند، گفت:  ما در جلسات رسمي 
در اي��ن باره به طور مفصل گ��زارش  داده ايم و 
تأكي��د كرده ايم كه براي پرداخ��ت يارانه  نقدي 
كام��اًل براس��اس قان��ون عم��ل مي ش��ود. وي 
اف��زود: ما فقط از منابع ناش��ي از اصالح قيمت 
حامل ه��اي انرژي ب��ه يارانه  نق��دي تخصيص 

مي دهي��م. اين منابع ناش��ي از ف��روش بنزين، 
گازوئي��ل، نفت ك��وره، نفت س��فيد، گاز مايع، 
برق، آب و گاز اس��ت كه در آنها س��همي براي 
يارانه  نقدي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. معاون 
وزير اقتصاد در پاس��خ به اين س��ئوال كه گفته 
مي شود دولت عامل اصلي اختالف اخير ايجاد 
ش��ده در نرخ ارز براي كسب درآمد و پرداخت 
يارانه  نقدي بوده است، گفت: من نمي دانم نرخ 
ارز چه ارتباطي به حس��اب هدفمندي يارانه ها 
دارد، اما معتقدم كساني كه اين مسائل را مطرح 
مي كنند، حتي يک بار ه��م قانون هدفمند كردن 
يارانه ها را با دق��ت نخوانده اند و روال اجرايي 
آن را هم بررس��ي نکرده اند. فرزي��ن ادامه داد: 

پول��ي كه ش��ركت پخش و پاالي��ش از فروش 
حامل ه��اي انرژي و ش��ركت گاز و آب و برق 
از فروش اين سه نهاده كسب مي كنند، به عالوه 
درآمدي كه دولت س��ال گذشته از فروش گندم 
داش��ت و امس��ال ندارد، به خزانه واريز شده و 
طب��ق قانون بخش مربوط به يارانه  نقدي، از آن 

برداشته مي شود. 
دبير س��تاد هدفمن��د ي يارانه ها با بي��ان اين كه 
امس��ال عالوه بر اين س��ه هزار و 500 ميليارد 
توم��ان كه به عنوان ياران��ه آرد و نان در بودجه 
ديده شده اس��ت، گفت: همه منابع يارانه نقدي 
همين هاست و هرگونه اظهار نظر ديگري خالف 

واقع است. 

توافق جمهوري خواهان و دموكرات ها 
براي كاهش كسري بودجه دولت آمريکا

باراک اوباما اعالم كرد رهبران دموكرات ها و جمهوري خواهان در كنگره 
به توافقي براي افزايش سقف بدهي دست يافته اند تا دولت از بازپرداخت 

بدهي هايش پس از روز دوم اوت بازنماند. 
به گزارش ايس��نا باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا گفت كه براس��اس 
اي��ن توافق هزينه هاي دولت طي ۱0 س��ال آينده يک تريليون دالر )هزار 
ميليارد دالر( كاهش خواهد يافت و كميته اي ايجاد خواهد ش��د تا در ماه 
نوامبر پيش��نهاد تازه اي براي كاهش بيشتر هزينه ها ارائه كند كه اين طرح 
بايد به تصويب كنگره برس��د. س��قف بدهي كنوني آمريکا ۱۴/3 تريليون 

دالر است.
مهلت افزايش سقف استقراض آمريکا دوم ماه اوت است كه در صورت 
ع��دم تحق��ق آن، دولت فدرال از اين هفته فاقد مناب��ع مالي الزم خواهد 
بود. در اين صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهي هاي خود 
و تأمي��ن بعض��ي از هزينه ها مانند حقوق كاركنانش ب��از خواهد ماند. به 
گزارش بي.بي.سي اوباما گفت: مي خواهم اعالم كنم كه رهبران دو حزب 
در هر دو ش��اخه كنگره به توافقي دس��ت يافته اند كه از كس��ري بودجه 
خواهد كاس��ت و مان��ع ناتواني دولت در پرداخ��ت بدهي هايش خواهد 
ش��د؛ موضوعي كه تأثيري ويرانگر بر اقتصاد ما مي داشت. رئيس جمهور 
آمريکا گفت اين معامله اي كه او مي خواست نيست، اما اشاره كرد كه اين 
طرح گامي جدي در جهت كاهش كسري بودجه برمي دارد. دموكرات ها 
و جمه��وري خواهان در واش��نگتن در مذاكرات خود براي يافتن طرحي 
در زمينه كاهش هزينه ها و افزايش س��قف استقراض به بن بست خورده 

بودند. 
اوبام��ا گفت ك��ه اين فرآيند پر هرج و مرج و بي��ش از حد طوالني بوده 
اس��ت. وي از اعضاي دو حزب خواس��ت به طرح م��ورد توافق رهبران 
كنگ��ره رأي دهند. ج��ان بينر، رئيس مجل��س نمايندگان ك��ه در كنترل 
جمهوري خواهان اس��ت، اظهار اميدواري كرد رأي گيري در اسرع وقت 
انجام ش��ود. او گفت: اين بهترين معامله ممکن نيس��ت، اما نشان مي دهد 
ما چقدر ش��رايط بحث در واش��نگتن را عوض كرده ايم. ناظران هش��دار 
داده اند كه بروز بحراني تازه در بزرگ ترين اقتصاد جهان مي تواند براي 
س��اير كش��ورها نيز پيامدهاي جدي داشته باش��د. دو طرف بر سر نحوه 
كاهش هزينه هاي دولت مانند افزايش ماليات شركت ها يا كاستن از هزينه 

برنامه هاي خدمات عمومي، دچار اختالفات سياسي و عقيدتي هستند.

ناکاميدولتنتانياهودرکنترلقيمتها
شهرداري ها در اراضي اشغالي

 اعتصاب كردند 
ش��هرداري هاي رژيم صهيونيستي در اعتراض به قيمت باالي مسکن روز 
گذش��ته اعتصاب  كردند. به گزارش ايس��نا، به نقل از روزنامه  هاآرتص، 
اغلب كاركنان ش��هرداري ها اعتصاب خود را علني كرده و اعتراض خود 
را به دولت بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي نشان دادند. 
اي��ن اقدام آنها براي حمايت از اعتراض هاي گس��ترده در س��رزمين هاي 
اش��غالي نسبت به قيمت باالي مسکن صورت  گرفت. به اين ترتيب طي 
اين اعتصاب يک روزه، شهرداري ها خدمات به ادارات دولتي ارائه نکرده 
و در س��اعات اداري تعطيل خواهند بود. در عين حال نتانياهو تالش هاي 
خود را براي كاس��تن از تظاهرات گس��ترده در سراس��ر اراضي اش��غالي 
مضاعف كرده اس��ت. نخست وزير رژيم صهيونيس��تي پس از استعفاي 
حاييم  ش��اني، مديركل وزارت دارايي اين رژيم، با چالش جديدي مواجه 
ش��د. علت استعفاي شاني عدم سازمان دهي در حل وفصل بحران افزايش 
قيمت مس��کن و اقدام هاي نتانياهو و يووال اس��تينيتز، وزير دارايي رژيم 

صهيونيستي اعالم شد. 
درحال حاضر بحث و گفتگو در خصوص جانش��ين اين مقام مس��تعفي 
رژيم صهيونيس��تي وجود دارد و اين احتمال هست كه يکي از مقام هاي 
س��ابق امنيتي اين رژيم به عنوان جانش��ين انتخاب ش��ود. نخست وزير 
رژيم صهيونيستي خواس��تار يک نشست غيررسمي با برخي از مقام هاي 
دولتي براي بررس��ي مسائل اقتصادي شد. نتانياهو از مقامات خواسته كه 
پيش��نهادهاي خود را تا پايان ماه ارائه دهند. وي همچنين تصميم گرفت 
تيمي متشکل از وزير و اقتصاددان ها تشکيل دهد كه وظيفه اين تيم دعوت 
از گروه هاي مختلف، گفتگو با تظاهركنندگان و ارائه پيش��نهادها خواهد 
بود. دولت رژيم صهيونيستي همچنين تصميم گرفت ماليات هاي سوخت 
را كاهش دهد. در اواخر اين ماه قرار اس��ت كابينه رژيم صهيونيستي طي 
جلس��ه اي پيشنهادهاي مطرح ش��ده از سوي تيم وزيران و اقتصاددانان را 

مورد بررسي قرار دهد. 

ويليامهيگمطرحکرد:

تهديد انگليس به دخالت نظامی در سوريه 
وزير خارجه انگليس در ادامه مواضع خصمانه غرب در قبال تحوالت سوريه، 

از احتمال دخالت نظامی در اين كشور خبر داد. 
به گزارش مهر، شبکه تلويزيونی العربيه در خبری فوری به نقل از ويليام هيگ 
اعالم كرد: انگليس تش��ديد فشارها بر س��وريه را خواستار شد. وی همچون 
ديگر مقامات غربی كه از چند ماه گذش��ته تاكنون با هدف تضعيف س��وريه 
اظهارنظرهای گستاخانه ای مطرح كرده است، گفت: دخالت نظامی در سوريه 
بعيد نيست. موضع خصمانه كشورهای غربی در قبال تحوالت سوريه در حالی 
مطرح می ش��ود كه اين كش��ورها برخورد دوگانه ای با قيام های عربی داشته 
اند، به طوری كه در برابر جنايات رژيم آل خليفه در بحرين و يمن س��کوت 

كرده اند.

تنشجديددرروابطاسالمآبادباواشنگتن

جنجال سفير آمريکا در فرودگاه بوتو 
اقدام اسالم آباد در وضع قوانين جديد برای سفر سفرای خارجی در پاكستان، 
خشم نماينده آمريکا را برانگيخت، به نحوی كه خشم وی موجب ايجاد جنجال 
در فرودگاه بين المللی بی نظير بوتو ش��د. به گ��زارش مهر به نقل از روزنامه 
واشنگتن تايمز، كامرون مانتر روز شنبه هفته جاری قصد سفر داشت، اما مقامات 
فرودگاه بين المللی اسالم آباد مانع از انجام اين كار شدند كه همين امر جنجالی 
جديد در روابط پاكستان - آمريکا رقم زد. اسالم آباد به تازگی قانونی را وضع 
كرده كه هر يک از سفرای خارجی حاضر در پاكستان برای انجام سفر در اين 
كش��ور، بايد مدركی ويژه را كه به نوعی می توان آن را كارت سبز ناميد همراه 
داشته باشند، اما گويا سفير آمريکا در هنگام سفر اين مدرک را همراه نداشته و 
همين امر موجب جلوگيری از سفر وی شده است. اين اقدام مقامات فرودگاه 
بی نظير بوتو خشم مانتر را برانگيخت و وی به شدت نسبت به اين امر اعتراض 
كرد. شدت اعتراض مانتر به حدی بود كه مقامات فرودگاه به ناچار مجبور به 
تماس با آصف علی زرداری، رئيس جمهور پاكستان شدند تا وی اين مشکل 
را حل كند. بر اس��اس كنوانس��يون وين كه در سال ۱96۱ به تصويب رسيده، 
ديپلمات های خارجی در هر كشوری می توانند آزادانه سفر كنند، اما پاكستان 
در ماه ژوئن اين قانون جديد را به اطالع سفارتخانه های حاضر در اسالم آباد 

رساند و از آنها خواست تا به اين قانون احترام بگذارند. 

بهمنيخبرداد:

چك هاي رنگي به زودي مي آيند
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روزگاری وقتی در انش��ا می پرسيدند: »علم بهتر است يا 
ثروت؟« همه دانش آموزان پاسخ می دادند: »علم«؛ اما اين  
روزه��ا با »ثروت« می ت��وان »علم« را خريد آن هم تنها با 
يک ميليون و دويست هزار تومان ناقابل. هر از چندگاهی 
خبرهای ريز و درش��تی در رس��انه ها مطرح می شود كه 
حکايت از بروز تقلب يا تخلف در آزمون های علمی و به 
نسبت سرنوشت ساز به ويژه در حوزه آموزش عالی دارد؛ 
از جمله اين موارد می توان به مواردی مانند تقلب يا خريد 
و فروش س��ؤاالت در آزمون های دس��تياری پزشکی در 
سال های اخير يا كشف باندهای صدور مدارک تحصيلی 
دانش��گاهی اش��اره كرد كه در ارتباط با هركدام از آن ها، 
مسئوالن ذی ربط به نوعی تالش كرده اند تا مشکل پيش 

آمده را با اقدامات مقطعی رفع و رجوع كنند.
 اما آنچه به تازگی در مواردی مشاهده می شود و به نوعی 
تعجب و نگرانی افکار عمومی جامعه را نيز به دنبال داشته 
اس��ت، گسترش دامنه اين ناهنجاری ها در حوزه آموزش 
و پرورش اس��ت كه به ش��کل صدور مدرک »ديپلم« به 
صورت غيرمجاز و خريد و فروش آن خودنمايی می كند. 
اين مس��أله از اين جهت باعث نگرانی است كه با توجه 
به اهميت دوره دبيرس��تان و تأثي��ر آن در مراحل بعدی 
تحصيل فرد، می تواند پايه های تحصيل افراد را از جهت 
علمی و اعتبار قانونی ُسس��ت كرده مش��کالت و تبعات 
 ناخوشايندی را در بدنه اجتماعی و اداری كشور به وجود

آورد.
دیپلم تضمينی؛ فقط با یه خورده پول ناقابل!

از آن زم��ان به بعد، باز هم به صورت پراكنده از گوش��ه 
و كن��ار زمزمه هايی درباره وجود يا رش��د اين باندها به 
گوش می رسيد؛ نمونه ای از آن ها موردی است كه در آن 
يک مجتمع آموزشی فنی در تهران با درج عباراتی مانند 
»ديپلم تضمينی« در آگهی های تبليغاتی خود اعالم می كند 
كه ب��رای ارائه ديپلم به افراد متقاضی، واحدهای عمومی 
دوره دبيرستان را با پرداخت پانزده هزار تومان به ازای هر 
واحد، به صورت »قبولی تضمينی« به آن ها ارائه می دهد و 
در ارتباط با واحدهای تخصصی و مهارتی نيز، به صرف 
حضور در كالس درس قبولی فرد تضمين می شود؛ البته با 
اين قيد كه مبلغ پانصد هزار تومان نيز تنها برای واحدهای 
تخصص��ی دريافت می ش��ود! در بررس��ی های خبرنگار 
اجتماعی با مؤسسات ارائه ديپلم مشخص شد، هزينه كل 
يک ديپلم برای رش��ته ای مانند مکاني��ک خودرو يا برق 

خ��ودرو در مجموع يک ميليون و دويس��ت هزار تومان 
است كه البته به صورت قسطی با پرداخت دويست هزار 

تومان نقدی و مابقی چک نيز امکان پذير است.
تهدید دیپلم فروشان از سوی وزیر؛ ریشه یابی مشكل از 

سوی معاون وزیر
ادام��ه يافتن اين مش��کل باعث ش��د تا خبرن��گاران اين 
موضوع را دوباره از ش��خص اول نظ��ام تعليم و تربيت 
كش��ور جويا ش��وند؛ حاجی بابايی 22 تيرماه امسال در 
حاشيه ش��ركت در نشس��ت مديران آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران با بيان اين كه ما خودمان پيشتاز 
برخورد با اين مشکالت هستيم، عنوان كرد: متخلفان را به 
دست قانون می دهيم تا قانون به صالحديد خود با آن ها 
برخورد كن��د؛ اين برخورد می تواند پلمپ مركز، جريمه 

نقدی يا زندان  باشد. 
البته معاون آموزش متوس��طه وی ني��ز از زاويه متفاوتی 
به ريش��ه اين مش��کل نگاه می كند؛ ابراهيم سحرخيز كه 

همزمان سرپرست مركز آموزش از راه دور اين وزارتخانه 
نيز هس��ت، با اش��اره به ارائه برخی از واحدهای درسی 
»مراك��ز آم��وزش از راه دور« در »آموزش��گاه های علمی 
آزاد«، اظهار داش��ت: مشکل جعل مدرک و فروش ديپلم 
در اين مراك��ز اتفاق می افتد. وی با بيان اين كه »اين نکته 
نافی مسئوليت همکاران ما در آموزش و پرورش نيست و 
بايد دقت الزم صورت گيرد«، تصريح  كرد: اگر مواردی از 
اين تخلفات وجود داشته مطابق با قانون با آن ها برخورد 
ش��ده اس��ت، از جمله اين كه مجوز اين مراكز لغو شده 
و اگ��ر ديپلمی نيز به اين ش��يوه به برخ��ی از افراد اعطا 
ش��ده باشد، آن مدرک ديپلم باطل می شود. برای ورود به 
دانشگاه جهت ادامه تحصيل يا برای اشتغال و استخدام در 
بخش های خصوصی و دولتی اگر دستگاه مربوط بخواهد 
صحت و سقم مدرک تحصيلی را بررسی كند، الزاماً بايد 
از آموزش و پرورش تأييديه مدرک تحصيلی شخص را 

به طور محرمانه بگيرد.

مراك��ز آم��وزش از راه دور آموزش و پ��رورش زیر 
ذّره بين

عل��ی عباس پور تهرانی فرد رئيس كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
فارس، با اش��اره ب��ه زمينه های بروز اي��ن معضل اظهار 
 داش��ت: در اين زمينه خأل قانونی نداريم بلکه عمدتاً در 

بُعد نظارتی خأل داريم. 
وی ني��ز مانند معاون وزير آم��وزش و پرورش به وجود 
مراكز غيردولتی »آموزش از راه دور« اشاره كرده و گفت: 
اي��ن مراكز واقعاً در سيس��تم آم��وزش و پرورش اخالل 
كرده اند و البته نمونه هايی از آن ها را نيز به وزارت آموزش 

و پرورش منعکس كرده ايم.
روزنه دیپلم فروشی را ببندید

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين كه 
قصد متهم كردن تمام مراكز غيردولتی را نداريم، به اهميت 
امتحانات نهايی دانش آموزان در سال سوم متوسطه اشاره 
كرد و اظهار داش��ت: اين امتحانات تنها برای دادن ديپلم 
و اعالم پايان دوره متوس��طه نيس��ت بلکه از جهت تأثير 
آن ها در آزمون سراس��ری دانشگاه ها نيز اهميت دارد؛ به 
همين دليل در جلسه اخير كار گروه ماده ۴ قانون حذف 
كنکور مقرر شد كه نمرات امتحانات نهايی دانش آموزان 
در كنکور فقط تأثير مثبت داده شود تا در صورتی كه در 
جايی خطايی صورت گرفته است، حقی از دانش آموزان 

ضايع نشود.
 عباس پور با تأكيد بر لزوم وجود يک سيس��تم هوشمند 
برای شناسايی مدارک تحصيلی در آموزش و پرورش به 
سامانه احراز هويت تحصيلی دانش آموزان )ساهت( اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: قطعاً اين س��امانه می تواند به اين كار 
كمک كند و روزنه های صدور مدارک تقلبی را ببندد؛ البته 
يکی از روزنه هايی كه بايد بس��ته شود، مراكز غيرانتفاعی 

آموزش های مجازی در آموزش و پرورش است.
سر چشمه شاید گرفتن به بيل

به هر روی، شايد ميزان شيوع اين مشکل در نظام آموزش 
و پ��رورش ما مانند برخی از معضالت ديگر چندان زياد 
نباشد اما بايد توجه داشت كه بی توجهی نسبت به آن در 
ميان مدت اثرات جبران ناپذيری در پی خواهد داشت كه 
به اين راحتی ها نمی توان جلودار آن ش��د؛ در واقع »س��ر 
چشمه ش��ايد گرفتن به بيل، چو پُر شد نشايد گرفتن به 

پيل«.

آژیر

عش��ق راهی ب��رای ابراز احساس��ات 
اس��ت....اما برای ابراز عش��قتان نبايد 
حتماً منتظر مناس��بات و فرصت های 
خاص باشيد. با به كار بستن اين عادات 
س��اده اما مهم در زندگی خود، ارتباط 
عشقيتان را بيش از پيش رونق بخشيد 
تا ش��ما نيز جزء زوج های خوشبخت 

به حساب بياييد.
حداق��ل روزی یكبار به همس��رتان 
بگویيد دوس��تت دارم. مطمئن باشيد 
كه همس��رتان به ش��نيدن اين كلمات 

نياز دارد.
تا پایان عمرتان، ق��رار مالقات های 
عاش��قانه تان فقط با همسرتان باشد. 
با همس��رتان حت��ی بيش��تر از زمانی 
كه دوس��ت پسر يا دوس��ت دخترتان 
ب��ود رفت��ار كني��د. يادت��ان باش��د كه 
هميش��ه بايد عاش��ق و معش��وق باقی 
بماني��د. پ��س وقتی برای ش��ام بيرون 
م��ی روي��د، در را برای خانمت��ان باز 
كني��د، صندل��ی را ب��رای وی بي��رون 
 بکش��يد، و موقع قدم زدن دست های

همديگر را بگيريد.
مسائل پيش پا افتاده را جدی نگيرید. 
م��ی توانيد اجازه دهيد ك��ه عادات بد 
همس��رتان اعصابتان را به هم بريزد و 
اذيتتان كن��د. می توانيد هم اين عادات 
را بپذيري��د و ب��رای بهب��ود وضعيت 
تالش كنيد. آيا همس��رتان عادت دارد 
در خميردندان را موقع مسواک زدن باز 
بگذارد؟ خميردندانتان را جدا كنيد. آيا 
شوهرتان عادت دارد لباس هايش را در 
همه جای خانه پخش كند؟ توجه نکنيد، 
يا اگر هم خيلی اذيتتان می كند آنها را 
جمع كنيد و هميش��ه به خاطر داش��ته 
باش��يد كه در قبال اين گذش��ت شما، 
 همس��رتان هم كارهای فوق العاده ای

برايتان خواهد كرد.
به جنبه مثبت قضيه فكر كنيد. به جای 
اين كه در مورد راه هايی كه همسرتان 
موجب ياس و ناراحتی ش��ما می شود 
فکر كنيد، در مورد همه چيزهای مثبتی 
درمورد او فکر كنيد كه هميشه نظرتان 

را جلب می كرده است.
وقتی عصبانی می ش��وید، كمی صبر 
كني��د. وقت��ی هر دوی ش��ما عصبانی 
هس��تيد، به هيچوجه ب��ا هم صحبت 
نکنيد. چن��د دقيقه صبر كني��د، بيرون 
رفت��ه و كمی قدم بزنيد، يا روی تخت 
دراز بکش��يد. برای مدت��ی از همديگر 

دور ش��ويد. يک مکث كوتاه به هر دو 
ش��ما اين امکان را می دهد كه به جای 
ناراح��ت كردن و رنجان��دن همديگر، 
عاقالن��ه درم��ورد چيزی ك��ه موجب 
ناراحتيت��ان ش��ده اس��ت ب��ا يکديگر 

صحبت كنيد.
هيچوق��ت از اس��رار و ضعف های 
همس��رتان برعليه او اس��تفاده نكنيد. 
آنچه كه ب��ه نظر غير مه��م، جزئی، و 
پيش پا افتاده می آيد ممکن اس��ت در 
نظر همسرتان بسيار جدی و پراهميت 
باشد. بايد تشخيص دهيد كه چه چيز 
برای همس��رتان مهم اس��ت و به هيچ 
عنوان در مورد آن با دوستانتان، مادرتان، 
خانواده همسرتان و يا هيچ كس ديگر 
صحبت نکنيد. همچنين س��عی نکنيد 
موق��ع دعوا آن مس��ائل را ب��ه رخ او 
 بکش��يد. يک ارتباط عاشقانه رابطه ای
اس��ت كه طرفين بتوانند ب��ه همديگر 
اعتماد كنن��د و رازهای درونيش��ان را 

برای هم مطرح كنند.
اول به همس��رتان فك��ر كنيد. اگر هر 
دوی شما اينکار را انجام دهيد، مطمئن 
باش��يد ارتباط بس��يار لذت بخش در 
انتظارت��ان خواه��د بود. تا م��ی توانيد 
در جواب درخواس��ت های همسرتان 
پاس��خ مثبت بدهيد و ت��الش كنيد كه 
زندگ��ی را برای او راح��ت تر كنيد و 
مطئن باش��يد او نيز همين كار را برای 

شما خواهد كرد.
به همسرتان احترام بگذارید. به هيچ 
عنوان درمورد همس��رتان پيش كس��ی 
بدگويی نکنيد. وقتی درمورد او صحبت 
می كنيد، بگذاريد عشق و احترام شما 

برای همه آشکار شود.
ه��ر روز زمان��ی را ب��ه باه��م بودن 
اختص��اص دهي��د. ببينيد چ��ه كاری 
برای هر دو شما بهتر است....با هم غذا 
بخوريد، با هم برای قدم زدن بيرون برويد 
 و كارهايی از اين قبيل. حتی می توانيد
كاره��ا را باهم مخلوط ك��رده و برنامه 
ت��ان را متنوع كنيد. اگر يکی از ش��ما 
 در مس��افرت به س��ر می برد، شب ها
به همس��رتان زنگ بزنيد و صدايش را 
بش��نويد. فقط مهم اين است كه زمانی 

را كنار هم بگذرانيد.
يادتان باشد...هرچه بيشتر برای ارتباط تان 
 وقت بگذاريد، بيشتر عايدتان می شود.
بگذاريد عش��ق و عاش��قی بخشی از 

زندگی روزانه شما را از آن خود كند.

جامعه

خصوصيت زوج هاي خوشبخت

پنجره
 پليس اصفهان به مناسبت فرارسيدن ماه مبارک رمضان طرح های ويژه ای
را در راس��تای ارتق��ای امنيت اجتماعی و اخالقی ش��هروندان به اجرا 
خواهد گذاشت. مصطفی صادقيان سرپرست مركز اطالع رسانی پليس 
اصفه��ان در گفتگويی اختصاص��ی با خبرنگار اين پايگاه با اش��اره به 
فرارس��يدن ماه رحمت و آم��رزش، ماه مبارک رمضان اظهار داش��ت: 

مجموعه كاری نيروی انتظامی در اين ماه به حوزه های مختلفی تقسيم 
خواهد ش��د به گونه ای كه با شيفت های كاری مضاعف بيش از پيش 

امنيت مطلوب برای شهروندان فراهم شود. 
وی همچني��ن از تمهيدات ويژه ای پليس برای س��اعات پس از افطار 
در ش��ب های قدر خبر داد و گفت: در طول ش��ب های قدر و احيا با 
افزايش تعداد قابل توجهی از گش��ت های پياده، موتوری و خودرويی 
امنيت سطح شهر ارتقا خواهد يافت. اين مقام مسئول تصريح كرد: در 
حوزه تأمي��ن امنيت در اماكن و تعيين س��اعات فعاليت صنوفی مانند 
رستوران ها و اغذيه فروشی ها نيز قبل از آغاز اين ايام پليس اقدام به 
انتش��ار اطالعيه ای كرده و اين موضوع از طريق اداره نظارت بر اماكن 

عمومی پليس استان كنترل و نظارت خواهد شد. سرپرست مركز اطالع 
 رس��انی پليس اصفهان گفت: برای عيد س��عيد فطر هم پيش بينی های
الزم صورت گرفته و در مجموع در طول اين ايام حضور پليس پررنگ 

تر از گذشته خواهد بود. 
صادقي��ان با اش��اره به طرح برخورد ب��ا اراذل و اوباش گفت: در حال 
حاض��ر وضعيت مطلوبی در زمينه برخورد با افراد ش��رور در اصفهان 
وج��ود دارد به نحوی ك��ه مزاحمت های اين افراد در طرح ش��هر به 
حداقل رس��يده اس��ت و رضايتمندی مردم در اين زمينه افزايش يافته 
كه تماس های حاصله با مركز فوريت های پليس��ی ۱۱0 اين موضوع 

را تأييد می كند.

دث
حوا

تمهيدات پليس اصفهان در ماه 
مبارک رمضان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای عمليات ويژه 
انه��دام پاتوق های اراذل و اوباش و دس��تگيری ۱58 
شرور سابقه دار در راس��تای ارتقای امنيت اجتماعی 
اس��تان خبر داد. سردار حس��ن كرمی اظهار داشت: به 
دنب��ال اجرای طرح های ارتق��ای امنيت اجتماعی در 
اصفهان، پلس اس��تان طرح برخورد ضربتی با كسانی 
كه به مزاحمت برای نواميس مردم مبادرت می ورزند 
را در دستور كار خود قرار داد و طی يک عمليات ويژه 
ب��ا رمز يا علی ابن اب��ی طالب به پاتوق های اين افراد 
در اصفهان و هشت شهرستان ديگر استان يورش برد. 
وی با بيان اين كه 50 تيم ويژه در اين عمليات حضور 
داشتند گفت: در اين ارتباط 70 پاتوق اراذل و اوباش 
شناس��ايی و ۱58 نفر از افراد ش��رور كه دارای سوابق 

متعدد كيفری هستند دستگير شدند.
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: از پاتوق های متهمان 
نزديک به ۱50 قبضه انواع س��الح س��رد شامل قمه، 
ق��داره، شمش��ير و چاقوهای نامتعارف، 50 دس��تگاه 
تجهيزات ماهواره، يک هزار حلقه سی دی غيرمجاز، 
مقاديری موادمخدر و تعدادی سالح جنگی كشف و 
ضبط شده و تعداد هفت دستگاه موتورسيکلت و يک 

دستگاه خودرو نيز از آنان توقيف شد. فرمانده انتظامی 
اس��تان اجرای اين گونه طرح ها را به منظور افزايش 
احساس امنيت در بين مردم عنوان كرد و افزود: مردم 
اصفهان مطمئن باشند پليس استان برای برخورد با اراذل 
و اوباش حساسيت خاصی قائل است و با برنامه های 
مس��تمری كه در اين خص��وص دارد اجازه مزاحمت 
برای مردم را به هيچ كس نخواهد داد. اين مقام مسئول 
خاطرنشان كرد: عمليات پليس اصفهان يک پيام ويژه 
ب��رای مردم دارد كه بدانند با وج��ود خادمان خود در 
ني��روی انتظامی هيچگونه ناامنی ش��هر آنها را تهديد 
نمی كند و يک پيام هم برای مجرمينی كه مبادرت به 
اذيت و آزار مردم می كنند خواهد داشت تا بدانند كه 
ديگر راحت نيستند و فضا برای شرارت های آنها امن 
نخواهد بود. سردار كرمی در پايان ابراز اميدواری كرد: 
با ابزارهای مجرمانه و س��الح های س��ردی كه از اين 
متهمان كشف شده و با سوابق و شکايات متعددی كه 
در پرونده آنها وجود دارد مجازات سنگينی برای آنها 
درنظر گرفته شده و درس عبرتی برای ديگر افرادی كه 
قصد ناامن كردن فضای جامعه را در سر می پرورانند 

خواهد شد. 

دو نفر از توزيع كنندگان مواد مخدر كه در مخفيگاهي 
تحت پوشش خانه دانشجويي اقدام به توزيع شيشه مي 
كردند توسط ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان شناسايي و دستگير ش��دند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني پليس، سرهنگ حسين رضايي، رئيس 
پلي��س مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به اقدامات فني و پيچيده 
پليسي در شناسايي عوامل اصلي تهيه وتوزيع مواد مخدر 
در اصفه��ان در يک عملي��ات غافلگير كننده دو نفر از 
توزيع كنندگان شيشه در مخفيگاه خود دستگير شدند. 
وي اف��زود: متهمان كه ف��رزاد - ب و حامد - ش نام 
دارند از توزيع كنندگان فعال وحرفه اي شيشه بودند كه 
با اجاره يک باب منزل مسکوني در يکي از محله هاي 

ش��هر، آنجا را به محل تهيه وتوزيع مواد مخدر تبديل 
ك��رده بودند. اين مقام مس��ئول تصريح كرد: متهمان با 
فريب اهالي محل، خود را دانشجو معرفي كرده وتحت 
پوشش دانش��جو به فعاليت خود كه همان توزيع مواد 
مخ��در بود مي پرداختند. رئيس پليس مب��ارزه با مواد 
مخدر اس��تان در ادامه گفت: در بازرس��ي از مخفيگاه 
متهمان اس��پري، شوكربرقي، ۱50 گرم شيشه، تعدادي 
پايپ استعمال شيش��ه، مقدار زيادي پاكت هاي بسته 
بندي شيشه، ترازوي ديجيتال توزين مواد كشف و ضبط 
شد. سرهنگ رضايي در پايان با بيان اين كه از متهمان 
دو دستگاه خودرو سواري مدل باال توقيف شده است 
خاطرنش��ان كرد : متهمان به همراه پرونده جهت سير 

مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

در پ��ي انه��دام س��ايت اينترنت��ي تهي��ه و توزيع 
محص��والت ض��د فرهنگ��ي در اصفهان توس��ط 
ماموران پليس امنيت عمومي استان اصفهان بيش از 
پنج هزار و 500 حلقه سي دي و دي وي دي غير 
مجاز كش��ف و ضبط شد. به گزارش پايگاه اطالع 
رس��اني پليس، س��رهنگ مير عباس صوفي وند، 
رئيس پليس امنيت عمومي استان اصفهان با اعالم 
اين مطلب اظهار داشت: در پي كسب خبر مبني بر 
اين كه فردي با راه اندازي سايت اينترنتي در شهر 
اصفه��ان اقدام به تهيه و توزيع س��ي دي هاي غير 
مجاز به سراس��ر كشور مي كند موضوع در دستور 
كار ماموران اين پليس قرار گرفت. وي افزود: پس 
از انجام تحقيقات الزم و كسب اطمينان از درستي 
موضوع با هماهنگي قضايي ماموران به محل مورد 
نظر اعزام شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در 
بازرسي از مخفيگاه اين فرد تعداد پنج هزار و 500 

حلقه سي دي و دي وي دي غير مجاز، دو دستگاه 
دابلکتور، يک دستگاه كيس رايانه و دو عدد فلش 
مموري كشف و ضبط ش��د.   رئيس پليس امنيت 
عمومي اس��تان در ادامه از كشف تعدادي سي دي 
غير مجاز در راستاي اجراي طرح بازديد از صنوف 
خب��ر داد و گفت: مأموران پلي��س امنيت عمومي 
اس��تان در راستاي بازديد از صنوف نيز تعداد 273 
حلقه س��ي دي غير مجاز،  پنج دستگاه هارد رايانه، 
سه عدد فلش مموري غير مجاز را كشف و ضبط 

كردند.
 سرهنگ صوفي وند در پايان با بيان اين كه در اين 
 ارتباط دو نفر به نام هاي داريوش -  ع  و كيانوش - خ 
به اته��ام تهيه و توزيع محص��والت ضد فرهنگي 
دستگير شده اند خاطرنشان كرد: متهمان به همراه 
پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شدند.

در نتيجه اجرای طرح سه روزه پاكسازی مناطق 
آلوده از لوث وجود موادمخدر در ش��اهين شهر 
اصفه��ان 3۴ نفر از توزيع كنندگان حرفه ای اين 

گونه مواد دستگير شدند.
س��رهنگ غالمعب��اس بلفک��ه فرمان��ده انتظامی 
شهرستان شاهين شهر اظهار داشت: در پی ابراز 
نگرانی ها و نارضايتی ه��ای مردمی و همچنين 
در راس��تای مبارزه سرس��ختانه ب��ا عوامل تهيه 
و توزي��ع موادمخ��در در محله ها و پاكس��ازی 
مناطق مختل��ف اين ش��هروندان از لوث وجود 
موادمخدر، طرح مبارزه با سوداگران مرگ توسط 
 مأموران اين فرماندهی به مدت س��ه روز به اجرا

درآمد. 
وی اف��زود: ب��ا انج��ام اقدامات ويژه پليس��ی و 
هماهنگی و تعامل با مقام قضايی تعداد 3۴ نفر از 
توزيع كنندگان حرفه ای و با سابقه موادمخدر در 
چندين نقطه شهرس��تان شناسايی و طی عملياتی 
منس��جم و مقتدر كليه آنها در محل های زندگی 

و فعاليتش��ان دس��تگير ش��دند. اين مقام مسئول 
با اش��اره ب��ه اين كه از اين تع��داد ۱3 نفر دارای 
سوابق كيفری متعدد هس��تند تصريح كرد: افراد 
دستگير شده از توزيع كنندگان عمده موادمخدر 
به خصوص مواد صنعتی و روانگردان ها هستند 
كه با اعمال خود در س��طح ش��هر باعث نگرانی 
و رع��ب و وحش��ت در ميان م��ردم و همچنين 
آلوده س��اختن جوانان به اعتياد شده اند. فرمانده 
انتظامی ش��اهين ش��هر با بيان اين كه دس��تگيری 
متهمان خوش��حالی و رضايتمندی شهروندان را 
به دنبال داش��ته است گفت: شهروندان خواستار 
برخ��ورد جدی مراجع قضای با اين افراد ش��ده 
اند. س��رهنگ بلفکه در پايان با اش��اره به كشف 
مقدار قاب��ل توجهی انواع موادمخ��در، آالت و 
ادوات مصرف موادمخدر و س��الح های سرد از 
متهمان خاطرنشان كرد: متهمان با تشکيل پرونده 
جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شدند. 

دستگيری 158 شرور در اجرای عمليات ويژه انهدام 
پاتوق های اراذل و اوباش در اصفهان

رئيسپليسمبارزهباموادمخدراستاناصفهان:

دستبند پليس بر دستان توزيع كنندگان شيشه 
در اصفهان

درپیانهدامسايتاينترنتیتهيهوتوزيعمحصوالتضدفرهنگیرخداد:

كشف بيش از 5500 حلقه سي دي غير مجاز 
در اصفهان 

دستگيری 34 سوداگر حرفه ای مرگ در شاهين شهر

يک��ی از عمده عوام��ل ايجاد توقعات 
نابجا و تأخير در ازدواج جوانان چشم 
و همچش��می اس��ت؛ آن جايی كه در 
رقابتی كوركورانه ب��ا ديگران درصدد 
س��اختن زندگی خود هستيم غافل از 
اين كه هركس��ی بايد به ان��دازه جيب 
خود خرج كند. همواره در تحليل های 
آماری مواردی مانند اش��تغال، مسکن، 
افزاي��ش هزين��ه ازدواج و... به عنوان 
عل��ت تجرد و تأخي��ر ازدواج جوانان 
مطرح می شود و هميشه سعی كرده ايم 
جامع��ه به ويژه مديران و دس��ت اندر 
كاران ام��ر ازدواج را ب��ه عنوان مقصر 
اصل��ی قلم��داد كنيم در حال��ی كه با 
نگاه��ی منصفان��ه و منطق��ی ب��ه اين 
موضوع متوجه می شويم كه مشکالت 
ايج��اد ش��ده در راه ازدواج جوان��ان 
فق��ط به جامعه و عوام��ل اجتماعی و 
اقتصادی برنمی گردد. ب��ه بيانی ديگر 
رواج فرهن��گ  و باوره��ای غل��ط از 
جمله روی آوردن ب��ه زندگی مدرن، 
گريز از ارزش های س��نتی و مهاجرت 
فرهنگی سبب شده است تا با توقعات 
نابجای خود مانعی بزرگ بر س��ر راه 
ازدواج ايج��اد كنيم. حتم��ًا زوج های 
جوان��ی را ديده ايد ك��ه در اين ورطه 
گرفت��ار ش��ده اند و هر طور كه ش��ده 
سعی می كنند در اين مسابقه از ديگران 
عق��ب نيفتند. به طور مث��ال اگر فالن 
فاميلش در يک��ی از بهترين تاالرهای 
ش��مال ش��هر و با هزينه ای سرسام آور 
مراسم ازدواج برگزار كرده است، پس 
او هم بايد حداقل در تاالری همسطح 
آن مراس��م خود را برگ��زار كند يا در 
ت��االری بهتر، وگرنه آس��مان به زمين 
می آيد و مراسمش برگزار نمی شود. به 
بيانی ديگ��ر رواج فرهنگ  و باورهای 
غلط از جمل��ه روی آوردن به زندگی 
مدرن، گري��ز از ارزش های س��نتی و 
مهاجرت فرهنگی سبب شده است تا 
با توقعات نابجای خود مانعی بزرگ بر 
سر راه ازدواج ايجاد كنيم. اين موضوع 
درست است كه چشم وهمچشمی در 
هم��ه ش��رايط و برای همه اش��خاص 
و با هر ش��رايط مالی )چ��ه دارا و چه 
ندار( مذموم و ناپسند است اما جالب 
اينجاست كه بعضی ها به قول معروف 

هشتش��ان گرو نه شان اس��ت و به نان 
ش��ب خود محتاجند اما همچنان به پز 

دادن عشق می ورزند. 
چ��ه زوج ه��ای جوانی كه به واس��طه 
همي��ن تفک��رات غلط ت��ا خرخره در 
بده��ی فرورفته ان��د و ح��اال حااله��ا 
نفس راحتی نمی كش��ند چ��را؟ چون 
مقاب��ل دوس��تان و  در  می خواس��تند 
آش��نايان اين گونه وانمود كنند كه كم 
نياورده ان��د و دستش��ان به دهانش��ان 
می رس��د. به نظر می رس��د اي��ن افراد 
از ح��س خودكم بينی رن��ج می برند و 
دوس��ت دارند در نظ��ر ديگران بزرگ 
جلوه كنند برای همين دست به رقابت 
با ديگران زده تا بتوانند با اس��تفاده از 
ابزار مادی و ظاه��ری اين حس خود 
را ارض��اء  كنند؛ وگرنه كدام فرد عاقل 
اس��ت كه بدون توجه ب��ه درآمدهای 
خود و تنها به خاطر رقابت با ديگران 
و بدون حساب هزينه كند؟ همان گونه 
كه در باال ذكر شد چشم  و همچشمی 
برای همه اشخاص در هر شرايط مالی 
ناپس��ند اس��ت و يکی از داليل تأخير 
ازدواج جوانان به ش��مار م��ی رود به 
ويژه اف��رادی ك��ه تواناي��ی پرداخت 
هزينه ه��ای تحميل��ی را ندارن��د زيرا 
يک ازدواج متوس��ط و معمولی خود 
هزينه های سرس��ام آوری مانند خريد 
حلق��ه ازدواج، اجاره تاالر عروس��ی، 
هزين��ه آرايش��گاه، هزينه عکاس��ی و 
فيلم برداری، خريد عروس��ی، س��فره 
عقد، لباس عروس و.. دارد كه همه به 
راحتی از پس آن برنمی آيند چه برسد 
به اين كه ب��رای فراهم نمودن آن ها آن 
ه��م از نوع بهتري��ن و مجلل ترينش با 
ديگران مس��ابقه بگذاريم. به هر حال 
خان��واده نخس��تين و مهم ترين نهادی 
اس��ت كه بايد با اين پدي��ده برخورد 
كند زي��را پيامدهای ع��دم برخورد به 
موقع و مناس��ب با اي��ن موضوع ابتدا 
گريب��ان خ��ود خانواده ه��ا را می گيرد 
همچنين مس��ئوالن بايد فضای جامعه 
را از رقابت های ناس��الم و مادی پاک 
كنند تا اف��راد موفقيت های خود را در 
مسائل سطحی و مادی جستجو نکنند 
و درگير چش��م و همچشمی و رقابت 

ناسالم نشوند.

وارد اين مسابقه نشويد، برنده ندارد! علم را مي توان با ثروت خرید!
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طرح ه��اي  مهندس��ي  ام��ور  مدي��ر 
اصفه��ان  نف��ت  پاالي��ش  ش��ركت 
گفت: پااليش��گاه اصفهان پروژه هاي 
زيس��ت محيطي خود را در راس��تاي 
عمل به پروتکل هاي مونترال و كيوتو 
با اعتب��اري بالغ ب��ر 20 ميليارد ريال 
اجرايي كرد. حسين ياوري در گفتگو 
با ف��ارس بيان داش��ت: در راس��تاي 
زيس��ت محيطي  مق��ررات  اج��راي 
بين الملل��ي )پروتکل ه��اي مونت��رال 
و كيوت��و( ب��ه منظور تحق��ق اهداف 
زيست محيطي ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان، در س��ال ۱386 ق��راردادي 
تحت عنوان پروژه هاي زيست محيطي 

به صورت EPC بين اين ش��ركت و 
شركت مهندسي و ساختمان تنوتاس 
تابان برگزار ش��ده بود ك��ه اكنون به 
صورت كامل اجرا شده است. وي با 
بيان اين كه اين طرح داراي سه بخش 
اس��ت، گف��ت: جايگزين��ي گازهاي 
مخرب اليه ازن و كاهش ضايعات از 
جمله اهداف اجراي اين مقررات بوده 
اس��ت. مدير امور مهندسي طرح هاي 
شركت پااليش نفت اصفهان با اشاره 
به اين كه اج��راي اليه دوم آب بندي 
سقف شناور ۴0 عدد از مخازن سقف 
شناور موجود با ظرفيت هاي مختلف 
به منظور كاه��ش تبخير و هدر رفت 

مواد هيدروكربوري ذخيره ش��ده در 
آنها و كاهش اثرات گلخانه اي ناش��ي 
از آن ني��ز از ديگ��ر بخش ه��اي در 
حال اجراي اين پروژه اس��ت، افزود: 
جايگزيني سيستم اطفاي حريق اوليه 
غير دوس��تدار الي��ه ازن مبتني بر گاز 
هال��ون نصب ش��ده روي ۴8 مخزن 
سقف شناور با نوع دوستدار اليه ازن 
يعن��ي گاز CFI از ديگ��ر بخش هاي 
اين طرح زيس��ت محيطي در شركت 
پااليش نفت اصفهان بوده اس��ت.وي 
بيان داشت: سيستم اوليه اطفاي حريق 
مركز اصلي برق پااليش��گاه اصفهان 
كه حاوي گاز هالون ۱30۱ اس��ت با 

 200_FM سيس��تم جديد شامل گاز
كه از نوع س��ازگار با ازن عنوان شده، 
در راستاي اجراي اين طرح جايگزين 
شده اس��ت. ياوري با اشاره به اين كه 
دس��تگاه هاي قديمي تبري��د اوليه كه 
شامل پنج دستگاه سردخانه رستوران، 
آزمايش��گاه و سيس��تم س��رمايش و 
تهويه كارگاه ابزار دقيق با روش هاي 
نوين جايگزين ش��ده است، تصريح 
ك��رد: مبلغ اين ق��رارداد معادل 26/7 
ميليارد ريال است كه بخش ريالي آن 
معادل ۱۱/2 ميليارد ريال و قس��مت 
ارزي قرارداد برابر با ۱/۱ميليون يورو 

برآورد شده است.

شهرستان

ص
چهارمحال و بختیاریاصفهان براینخستينباردرکشور

راه اندازی استودیوی تلویزیونی مرکز 
مدیریت راه    ها در اصفهان

مديركل راه  و ترابری استان اصفهان گفت: برای نخستين بار در كشور استوديوی 
تلويزيونی مرك��ز مديريت راه    ها در اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱50 ميليون تومان 

به بهره برداری رسيد. 
هوشنگ عش��ايری در آيين بهره برداری از اس��توديوی تلويزيونی مركز مديريت 
راه    ه��ا در گفتگ��و با ايمنا اظهار داش��ت: برقراری ترددی ايمن و روان نخس��تين 
اه��داف بهره برداری اين طرح اس��ت. وی افزود: در وزارت راه و شهرس��ازی و 
اداره كل راه و ترابری اس��تان اصفهان هر فعاليت و اقدامی صورت می گيرد برای 
رس��يدن به ترددی ايمن و روان در راه ها و جاده  های كش��ور اس��ت. مديركل راه  
و ترابری اس��تان اصفهان تاكيد ك��رد: نصب دوربين   های مدار بس��ته، راه اندازی 
اس��توديوی تلويزيونی مركز مديريت راه ها، اصالح شيب ها، تغيير شانه ها، ايجاد 
تقاطع های هم س��طح، احداث باند دوم، روكش آس��فالت، خط كش��ی ها و نصب 
اعاليم تمامی اين فعاليت ها برای رس��يدن به هدف نخس��ت يعنی برقراری تردد 
ايمن و روان اس��ت. وی تصريح كرد: در اين راستا سازمان صدا و سيمای استان 
اصفهان تعامل بس��يار مطلوبی را در راه و ترابری استان داشته و با تقبل برخی از 
اقالم برای راه اندازی آن، هزينه ها را كاهش داده است كه مجموع كل هزينه مورد 
 نياز برای راه اندازی مركز مديريت راه ها در استان اصفهان يک ميليارد تومان بوده

است. 
وی از نصب 30 دوربين مدار بس��ته در هفت محور ش��ريانی اس��تان اصفهان تا 
پايان سال جاری خبر داد و بيان داشت: در حال حاضر ۱5 دوربين در محورهای 
مواصالتی و هفت محور ش��ريانی استان اصفهان نصب شده كه در صورت ارائه 
سيستم های مخابراتی اين اس��تان تعداد آنها افزايش خواهد يافت. مديركل راه  و 
ترابری استان اصفهان با اشاره به راه اندازی مركز مديريت راه ها در استان اصفهان 
در س��ال ۱388، گفت: اين مرك��ز با حمايت  های دو س��ويه از اعتبارات و منابع 
س��ازمان راهداری و منابع استانی تغذيه ش��د و با همکاری و همدلی بسياری از 
مسئوالن به بهره برداری رسيد. وی اظهار داشت: هدف اصلی در زمان راه اندازی 
مركز مديريت راه ها تبديل آن به اس��توديوی خبری برای اطالع رسانی شهروندان 
از وضعي��ت راه های موجود در اس��تان اصفهان بود.عش��ايری در ادامه افزود: با 
راه اندازی اين مركز ش��هروندان اصفهانی می توانند اطالعات مطلوبی را از برنامه     
سفرهای اقتصادی، تجاری، اداری، ماموريتی و گردشگری خود در حوزه راه  های 

اس��تان به جهت قرارگيری در مركز كش��ور كسب كنند. وی به شماره تلفن ۱۴۱ 
كه تنها س��امانه اطالع رس��انی مردم به صورت گويا بود اشاره كرد و بيان داشت: 
بسياری از شهروندان از اين شماره اطالعی نداشتند و قبل از سفر بدون اطالع از 
وضعيت راه ها و جاده ها حركت كرده و در مسير خود با محدوديت های ترافيکی، 
مشکالت يخ بندان و گردوغبار مواجه می شدند كه اكنون اين مركز مشکالت آنها 
را آس��ان خواهد كرد. مديركل راه  و ترابری اس��تان اصفهان افزود: اين استان در 
چهار فصل قرار گرفته و مناطق ش��رق، غرب، شمال و جنوب آن از لحاظ آب و 
هواي��ی اختالفاتی دارد كه علت نب��ود اطالع مردم از وضعيت راه  ها آنان را دچار 
مش��کالتی می كرده اما خوش��بختانه با همکاری دو معاونت صدا و سيما و فنی، 
شهروندان می توانند از وضعيت راه ها آگاه شوند. وی تصريح كرد: در حال حاضر 
تمام ش��رايط مهيا ش��ده و اميدواريم اين امر كه برای نخستين بار در كشور اتفاق 
افتاده اس��ت بتواند پايلوتی برای اس��تان های ديگر شود تا مردم با اطالع بيشتر از 

وضعيت راه ها مسير خود را انتخاب و با ايمنی باال به مقصد خود برسند.

کارشناسرسمیدادگستریدرامور
حملونقلبينالمللی:

دادگاه تخصصی حمل و نقل بين الملل 
در ايران وجود ندارد

  زاینده رود

 يون��س آقاس��ی جاويد در هماي��ش قوانين و روش ه��ای حمل و نقل 
بين المللی واقع در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در ايران دادگاه تخصصی 
حمل و نقل بين المللی در زمينه رسيدگی به شکايات وجود ندارد. وی 
خاطرنشان كرد: به خاطر فقدان اين دادگاه رسيدگی به شکايات در زمينه 
حمل و نقل بين المللی در شعب مختلف توزيع و نسبت به آن رسيدگی 
می ش��ود. كارشناس رسمی دادگس��تری در امور حمل و نقل بين الملل 
تصريح كرد: طبق ماده 387 قانون تجارت در زمينه حمل و نقل داخلی، 
ارزش واقعی و كاال قبل از حمل، بايد بر روی بارنامه قيد ش��ود. جاويد 
افزود: قرارداد حمل يک قرارداد فرعی در تجارت بين الملل است و شيوه 
حمل و نقل به دو صورت داخلی و بين المللی تقسيم می گردد. وی اظهار 
داشت: ماده 387 قانون تجارت در زمينه حمل و نقل داخلی بوده و طبق 
آن در صورت خسارت ناشی از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات آواری 
مال، متصدی حمل و نقل باتوجه به اين موارد مس��ئول است. كارشناس 
رسمی دادگستری گفت: اگر مطابق ماده 387 قانون تجارت ارزش واقعی 
هر كاال قبل از حمل بر روی بارنامه قيد شود، يا اگر تأخيری در رسيدن به 
مقصد حاصل گردد می توان از محکمه نسبت به ارزش كه بر روی بارنامه 

به واقع و قيد شده خسارت گرفت. 
جاويد افزود: قانون حاكم در زمينه حمل و نقل داخلی باب هشتم از قانون 
تجارت س��ال ۱3۱۱ است و مواد 379، 380، 387 و 393 در زمينه حمل 
و نقل داخلی از مهم ترين مواد در باب هش��تم قانون تجارت است. وی 
خاطرنشان كرد: طبق ماده 379 قانون تجارت ارسال كننده كاال بايد نکاتی 
را از قبيل آدرس مرسل اليه، محل تسليم مال، وزن و محتوای عدل ها و 
... را به اطالع متصدی حمل و نقل برس��اند. چرا كه در غير اين صورت 
خسارات ناشی از عدم تعيين نکات ذكر شده يا تعيين آنها به غلط متوجه 
ارسال كننده است. كارش��ناس رسمی دادگستری درباره ماده 386 قانون 
تجارت نيز تصريح كرد: اين ماده در حوزه حمل و نقل داخلی بسيار مهم 
اس��ت. براساس اين ماده اگر مالی تلف يا گم شود متصدی حمل و نقل 
مسئول كميت آن است مگر آنکه ثابت كند تلف يا گم شدن مال مربوط 
به جنس خود يا مستند به تقصير ارسال كننده يا ديگر موارد بوده كه هيچ 
متصدی حمل و نقل نمی توانسته از خسارت نسبت به مال جلوگيری كند. 
همچنين در حاشيه اين همايش رئيس كميسيون تجارت و خدمات اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: يکی از اساسی ترين ركن، تجارت حمل و نقل 
است و اساس و استقالل هر كشور بر پايه توليدات بوده كه نقش مؤثری 
در رفع بيکاری نيز دارد. ذره بينی درباره راه اندازی پايانه هوايی در اصفهان 
افزود: تالش هايی در زمينه صادرات گل و گياه و محصوالت كشاورزی 
در راه اندازی پايانه هوايی در اصفهان صورت گرفته كه اميدواريم تا پايان 
سال جاری شاهد بهره برداری از اين پايانه باشيم. وی خاطرنشان كرد: اگر 
اين پايانه هوايی در استان راه اندازی شود در ظرف ۱0 ساعت سبزيجات، 
صيفی جات و ديگر محصوالت كشاورزی به بازار اروپا می رسد كه اين 
گام در جهت توسعه صادرات بسيار مفيد است. رئيس كميسيون تجارت 
و خدمات اتاق بازرگانی در خاتمه تصريح كرد: باتوجه به نياز استان طبق 
آمار سال 88، هفت درصد صادرات غيرنفتی كل كشور به استان اصفهان 

اختصاص داشته است.

دهمين متهم جنايت باغ خمينی شهر 
دستگير شد

  زاینده رود

 رئيس كل دادگستری استان اصفهان گفت: دهمين متهم جنايت باغ خمينی شهر
در كرمان دستگير شد. غالمرضا انصاری خاطرنشان كرد: اين متهم سابقه 
دار كه حميد-ن نام دارد شنبه شب در منزل يکی از قاچاقچيان در كرمان 
دستگير شد. وی افزود: با تالش های پی در پی دستگاه قضايی و نيروهای 
انتظامی تعداد دستگيرشدگان اين جنايت تاكنون ۱0 نفر بوده است كه البته 
يکی از افراد دستگير شده باغبان بوده و از متهمان اصلی به شمار نمی آيد. 
رئيس كل دادگستری استان اصفهان تصريح كرد: نخستين جلسه دادگاه 
رس��يدگی به اتهامات متهمان جنايت باغ خمينی شهر ۱8 مردادماه سال 
جاری برگزار می شود. چند روز گذشته در يک جلسه مطبوعاتی سردار 
كرمی فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان نيز در اين باره گفت: فراری 
بودن برخی از متهمان اين جنايت خللی در برگزاری دادگاه ايجاد نمی كند. 

.

استانداراصفهان:
رتبه دوم كشوری را در امر پيشگيری 

از اعتياد كسب كرده ايم
  زاینده رود

ذاكراصفهانی در همايش پيشگيری از اعتياد كه با شعار جامعه سالم عاری 
از اعتياد در تاالر اجتماعات بهزيس��تی برگزار ش��د گفت: استان اصفهان 
امس��ال در امر پيشگيری از اعتياد رتبه دوم كشوری را كسب كرده است. 
وی خاطرنشان كرد: اعتياد يکی از چالش های مهم  جامعه است و تأثيرات 
نامطلوبی در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برجای 

می گذارد.
اس��تاندار اصفهان با بي��ان اين كه اعتي��اد مربوط به اي��ن مقطع تاريخی 
نيس��ت تصريح ك��رد: ما ب��ه داليل جغرافيايی اين اس��تان و كش��ور با 
اي��ن معض��ل اجتماعی روب��ه رو هس��تيم. ذاكراصفهانی ضمن اش��اره 
 ب��ه اين كه اعتياد در بعد اجتماعی س��بب طالق، س��رقت و خودكش��ی 
می گردد گفت: پيش��گيری همراه با شناخت نسبت به برخورد فيزيکی 

دارای برتری است و سبب كاهش هزينه ها می گردد. 
وی در ادامه افزود: بايد آگاهی مردم نس��بت به اين مسأله افزايش يابد و 
آموزش در ارتباط با پيش��گيری از اعتياد بايد از مقاطع پايين يعنی پيش 
دبستانی شروع شود. استاندار اصفهان خاطرنشان كرد: تحرک دستگاه ها 
در مقابله با اعتياد بسيار مؤثر است در واقع بايد سازمان آموزش و پرورش، 
اداره كل تربيت بدنی و دانشگاه ها در مقابله و پيشگيری با اعتياد حضور 
و تحرک بيشتری داشته باشند. ذاكراصفهانی در خاتمه افزود: از آنجا كه 
ورزش الزمه يک جامعه سالم است، بنابراين مديريت استان درصدد ايجاد 
بستری برای ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای است كه بايد گسترش 

يابد. 
در ادامه مديركل آموزش و پرورش از اجرای طرح مروج سالمت در ۴20 
مدرسه اصفهان در سال تحصيلی گذشته خبر داد. سيدمجيد عامليان تصريح 
كرد: آموزش و سالمت الزم و ملزوم و جداناپذيرند. زمان حضور دانش 
آموزان در مدرسه بهترين موقع برای آموزش به ويژه جهت پيشگيری از 
اعتياد است. همچنين تنوع طلبی و هيجان موجود در جوانان و نوجوانان و 

ميل به حقوق ناشناخته از زمينه های انحراف محسوب می شوند. 
مديركل آموزش و پرورش استان با اشاره به تخصيص 76 ميليون تومان 
اعتبار پيش��گيری به ۴0 منطقه گفت: طرح مروج سالمت ازجمله طراح 
هايی است كه در ۴20 مدرسه اجرا شده كه 90 هزار دانش آموز را تحت 
پوشش قرار داده است. به گفته عامليان در سال گذشته حدود 500 مدرسه 

و ۴5 هزار دانش آموز استان تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند. 

ازسوياستانداريچهارمحالوبختياري؛
ساعات كار ادارات دولتي در ماه 

رمضان اعالم شد
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار چهارمحال و بختياري 
گف��ت: س��اعات كار ادارات دولتي در ماه مبارک رمضان از س��وي 
استانداري چهارمحال و بختياري اعالم شد.حسن طاهري در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: كارمندان دولت در ماه مبارک رمضان بايد از 
ساعت هشت صبح تا پس از اقامه نماز ظهر در محل كار خود حاضر 
باش��ند. وي افزود: رعايت اين س��اعت كاري براي تمام دستگاه هاي 
اجرايي در س��طح اس��تان ضروري و الزم االجراس��ت. طاهري ادامه 
داد: همچنين به منظور بهره گيري بيش��تر از ايام و ليالي قدر و ايجاد 
فرصت براي مردم روزه دار به منظور شركت در مراسم مذهبي، دولت 
مقرر كرده اس��ت روزهاي بعد از شب هاي قدر ساعات كار ادارات 
يک س��اعت ديرتر نس��بت به ديگر روزها آغاز شود. معاون توسعه 
مديريت و منابع انس��اني اس��تاندار چهارمحال و بختياري ماه مبارک 
رمضان را ماه خودسازي انسان ها برشمرد و گفت: تمسک به قرآن و 
اهل بيت عصمت و طهارت )ع( موجب سعادت، رستگاري و تقرب 
به خداوند مي ش��ود. وي با تأكيد بر اين كه قرآن بهترين پناهگاه براي 
جلوگيري از خطرات تهاجم  فرهنگي ويژه براي نسل جوانان است، 
افزود: دش��منان اسالم با جنگ نرم مباني اعتقادي ملت ايران را مورد 
هجوم قرار داده  اند و در اعتقادات مردم ايجاد شبهه مي كنند. طاهري 
ماه مبارک رمضان را فرصتي مناس��ب براي انس با قرآن دانس��ت و 
گفت: بر همين اس��اس بايد با ت��الوت و تدبر در آيات نوراني قرآن 
مجيد براي تدوين بيش��تر جايگاه و عظمت و بركات قرآن كريم در 
جامعه تالش كنيم. وي تقوي را از مهم ترين دستاوردهاي ماه مبارک 
رمضان دانست و افزود: تقوي رمز بندگي خالصانه خداست چراكه با 
تقوي عبوديت و عبادات استان مقبول درگاه حق قرار گرفته و انسان 
را به خدا نزديک و به مقام قرب الهي مي رساند. طاهري ماه رمضان 
را بهترين فرصت براي خودسازي و پااليش روح و جسم از گناهان 
دانست و افزود: بر همين اساس رمضان پيام بيداري از خواب غفلت 
و رهايي از دام شهوات و آگاهي از عرفان و عروج بشريت و هشدار 

نسبت به وابستگي به غل و زنجير ماديات است.

مديرکلثبتاحوالچهارمحالوبختياري:
رتبه هاي 17 و 19 براي ثبت احوال 

چهارمحال و بختياري
مديركل ثبت احوال چهارمحال و بختياري گفت: اس��تان چهارمحال 
و بختي��اري در ثبت واقعه فوت رتبه هفده��م و در ثبت والدت در 
جايگاه نوزدهم كش��وري قرار دارد. عبدالرس��ول غزالي در نشست 
ش��وراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي در اين اس��تان اظهار داش��ت: 
يک��ي از منابع بس��يار مهم در برنامه ريزي هاي كالن در كش��ور ثبت 
وقاي��ع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طالق اس��ت كه وظيفه ثبت 
و انتش��ار آن برعهده س��ازمان ثبت احوال اس��ت. وي با بيان اين كه 
اطالعات جمعيتي بايد در مهلت قانوني ثبت و گزارش شود، گفت: 
عدم ثبت به هنگام وقايع حياتي پروسه برنامه ريزي و سياست گذاري 
كش��ور را با مخاطرات و مش��کالت بس��يار مواجه مي سازد كه عدم 
تحقق برنامه هاي توس��عه اي كش��ور بارزترين پيامد اين نقص است. 
غزالي خاطرنش��ان ك��رد: در صورت ثبت به هن��گام اين وقايع ديگر 
نيازي به سرش��ماري هر پنج س��ال يکبار وجود ندارد. مديركل ثبت 
احوال چهارمحال و بختياري در ادامه با اش��اره به تش��کيل شوراي 
هماهنگي ثبت وقايع حياتي در اين اس��تان، گفت: به منظور شناسايي 
موانع و مش��کالت ثبت وقايع حياتي در اس��تان و اتخاد تدابير الزم 
براي رفع آن اين شورا به رياست استاندار در مركز استان و فرماندار 
هر شهرس��تان تشکيل مي شود.وي ادامه داد: براساس تبصره دو ماده 
پنج قانون ثبت احوال تمامي مراكز درماني و بيمارس��تان هاي دولتي 
و خصوصي مکلف هس��تند فهرست مشخصات نوزادان متولد شده 
و اف��راد فوت ك��رده را در مهلت قانوني به نماين��ده ثبت احوال در 
نزديک تري��ن محل گزارش دهند. غزالي ادامه داد: ش��هرداري ها نيز 
موظف هس��تند از طريق واحدهاي اجرايي نس��بت ب��ه اعالم واقعه 
وفات به اداره ثبت اح��وال حوزه مربوط اقدام كنند و دهياري ها نيز 
باي��د اطالعات آمار وقايع حيات��ي را به مأموران ثبت احوال گزارش 
دهند. غزالي با اش��اره به ميزان مرگ و مي��ر در زنان و مردان، تعداد 
آمار فوتي در كشور را ۱2۱ مرد در برابر ۱00 زن اعالم كرد و گفت: 
اين آمار در اس��تان چهارمحال و بختياري ۱۴۱ مرد در برابر ۱00 زن 
اس��ت. وي با تأكيد بر اين كه اين اس��تان كمتري��ن ميزان طالق ثبتي 
را در كش��ور دارد، گفت: در ثبت ازدواج نيز اين اس��تان از ميانگين 

كشوري باالتر است.
 

آرامستان هاي چهارمحال و بختياري 
ساماندهي مي شود

مع��اون سياس��ي امنيت��ي اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري گفت: 
آرامستان هاي اين استان ساماندهي مي شود. يزدان جاللي در نشست 
ش��وراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي در اين اس��تان با گراميداش��ت 
فرارس��يدن ماه مبارک رمضان، اظهار داش��ت: ماه رمضان در فرهنگ 
دين��ي مس��لمانان داراي جايگاهي عظيم اس��ت كه برهمين اس��اس 
گسترش اين فرهنگ ديني در اين ماه بيش از پيش از سوي مسلمانان 
ض��روري اس��ت. وي با اش��اره ب��ه اين ك��ه روزه داري داراي فوايد 
جس��ماني و اجتماعي بس��يار اس��ت، گفت: باتوجه به صبغه معنوي 
اين ماه برنامه ريزي در راس��تاي كاهش جرائم از سوي مسئوالن بايد 
در دس��تور كار قرار بگيرد. جاللي در ادامه با اش��اره به رويکردهاي 
نشس��ت مديران ثبت احوال كش��ور در اين اس��تان، گفت: برگزاري 
اين گردهمايي در اين اس��تان با برخورداري از رويکردهاي اصولي 
و نظم منسجم گامي موثر در راستاي معرفي بيش از پيش اين استان 
خواهد بود معاون سياس��ي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري با 
بيان اين كه اين اس��تان داراي پتانسيل هاي فراوان است تحقق اهداف 
توس��عه اي در اين استان را خواستار ش��د و گفت: يکي از اقدامات 
اساس��ي و پايه اي در اين مس��ير ثبت س��ند هويت مردمي اين استان 
اس��ت. وي ادامه داد: امروزه ثبت احوال بخش هويتي اجتناب ناپذير 
و جدايي ناپذير يک ملت اس��ت، به طوري كه اگر فردي فاقد س��ند 
ثبتي باش��د اثبات هويت او بسيار مش��کل خواهد بود.جاللي تنظيم 
آمار و اطالعات را اساس كار برنامه ريزي در حوزه مديريتي دانست 
و گف��ت: ثبت آم��ار در برنامه ريزي هاي كالن ب��ه عنوان يک راهبرد 
استراتژيک راهگش��اي بسياري از موانع فراروي توسعه خواهد شد. 
وي ب��ا بيان اين كه در حال حاضر سرش��ماري هر پنج س��ال يک بار 
انجام مي ش��ود، گف��ت: در صورت طراحي ي��ک مکانيزم اجرايي از 
س��وي ثبت احوال، نياز آماري كشور به سرشماري پنج ساله برطرف 

و ارانه اطالعات و آمار به روز مي شود. 

مديركل ستاد بحران استان اصفهان گفت: پيش بيني 
مي شود در س��ال جاري حدود س��ه ميليارد تومان 
غرامت بيمه به كش��اورزان اردستاني پرداخت شود. 
منصور شيشه فروش در جريان بازديد از روستاهاي 
بخ��ش برزاوند اردس��تان در گفتگو با فارس با بيان 
اين كه ۱70ميليون تومان براي بهس��ازي كانال ها در 
اختيار جهاد كشاورزي اردستان قرار داده شده است، 
اظهار داش��ت: در اين راس��تا حدود هشت كيلومتر 
كانال انتقال آب بهسازي شده و در سال گذشته سه 
و نيم كيلومتر لوله گ��ذاري و 9 كيليومتر تامين لوله 
ش��ده است. وي به بازسازي 38رشته قنات در سال 
گذش��ته در اردستان اش��اره كرد و گفت: 50 درصد 

از قنوات و چشمه هاي شهرستان دچار كاهش آب 
شده اند.

 مديركل س��تاد بحران استان با بيان اين كه در بخش 
آب روس��تايي در شهرستان اردس��تان شاهد شش 
كيلومتر اصالح ش��بکه و حفر يک حلقه چاه براي 
تامين آب روس��تائيان بوده ايم، افزود: در بخش آب 
شرب ش��هري حدود چهار هزار متر اصالح شبکه 
در اردستان و پنج هزار و ۱00 متر در دو شهر زواره 
و مهاباد و س��اخت يک مخزن ذخيره آب صورت 
گرفته اس��ت. وي بيان كرد: در راس��تاي آب رساني 
به مسکن مهر اردستان 250 ميليون تومان در اختيار 
آب ش��هري و براي برق رساني ۱00 ميليون تومان 

در اختيار ش��ركت برق گذاشته ش��ده است. وي با 
بيان اين كه براي حل مش��کل آب ش��رب شهرهاي 
اردس��تان و مهاباد مقرر ش��د حفر دو حلقه چاه در 
دس��تور كار قرار بگيرد، تصريح ك��رد: مجوز حفر 
چاه جهت تامين آب روس��تاييان صادر شده است. 
مديركل ستاد بحران استان به اصالح ۱7 كيلومتر از 
شبکه آب شهري اردستان اشاره كرد و افزود: در اين 
راستا شاهد كاهش ۱2درصدي مصرف آب بوده ايم. 
وي ب��ا بيان اين كه در حدود 30 كيلومتر از ش��بکه 
توزيع آب ش��هري اردستان نيازمند بازسازي است، 
گفت: شركت آب و فاضالب شهري بايد در جهت 

تامين اعتبار براي بازسازي اقدام كند.

بااعتباريبالغبر20ميلياردريالتوسطپااليشگاه؛

اجرای پروژه پروتکل مونترال و كيوتو در اصفهان 

مديرکلستادبحراناستاناصفهان؛

پرداخت 3 ميليارد تومان غرامت به كشاورزان اردستاني

امضاي تفاهم نامه همکاري توزيع برق چهارمحال و بختياري و نمايندگان اصناف
تفاهم نامه همکاري ميان ش��ركت توزيع نيروي برق 
استان چهارمحال و بختياري و نمايندگان بازاريان، تجار 
و ش��وراي اصناف استان با هدف بهينه سازي مصرف 

انرژي الکتريکي در بخش تجاري به امضا رسيد.
 اين تفاهم نامه در راس��تاي اجراي منويات مقام معظم 
رهبري در زمينه اصالح الگ��وي مصرف، راهبردها و 
سياس��ت هاي دولت در قانون هدفمندي يارانه ها به 
منظور آموزش و آگاه سازي گسترده و فراگير مشتركان 
بخش تجاري در زمينه مديريت مصرف برق به امضاي 
نمايندگان استاني شوراي اصناف كشور و مهندس رحمت 
اله حماميان مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 

 چهارمحال و بختياري رس��يد. براساس اين تفاهم نامه
ش��ركت توزيع نيروي برق موظف است براي اجراي 
مستمر و فراگير اطالع رساني و آموزش نمايندگان بخش 
 اصناف و مش��تركان بخش تجاري استان، برنامه ريزي
و اجراي صحيح آموزش در سطح استان را با همکاري 
سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا( كنترل و نظارت 

كند.
همچنين ش��وراي اصناف نيز موظف است نمايندگان 
مجامع امور صنفي استان را جهت همکاري براي اجراي 
برنامه هاي آموزشي و همراهي گروه هاي مروج بهينه 
سازي برق به شركت توزيع برق معرفي كند. همکاري 

و ايجاد تس��هيالت الزم جهت جايگزيني المپ هاي 
هالوژني با المپ كم مصرف LED در بخش ويترين 
مغازه ها با شركت هاي توزيع برق از ديگر تعهدهاي 
ش��وراي اصناف در اين تفاهم نامه عنوان ش��ده است. 
به گفته مديرعامل ش��ركت توزي��ع برق چهارمحال و 
بختياري، در زمان حاض��ر بيش از 60 درصد مصرف 
ب��رق اصناف به تامين روش��نايي، 30 درصد به تامين 
س��رمايش و گرماي��ش و ۱0 درص��د به تامين س��اير 
 مص��ارف اختصاص دارد ك��ه با ارايه آم��وزش هاي
الزم، مي توان در مصارف بخش تجاري به ميزان قابل 

توجهي صرفه جويي كرد.

دبير خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: مقرر 
شده جهت فعال تر شدن شهرک صنعتي خميني شهر 
تعدادي از واحد هاي صنعتي كه آالينده نباشند به اين 
ش��هرک اضافه ش��وند. محمودرضا اقارب پرست در 
گفتگو با فارس با اش��اره به وضعيت شهرک صنعتي 
خميني ش��هر اظهار داشت: جلسه بررسي مشکالت 
شهرک صنعتي خميني شهر )شهرک تخصصي برق 
و الکترونيک( با حضور مقامات استان در استانداري 
اصفه��ان مطرح و در پي آن مصوباتي نيز به همراه آن 
بيان شد. وي ادامه داد: با توجه به اين نشست، مقرر شد 
به جهت فعال تر شدن شهرک صنعتي خميني شهر و 
جذب سرمايه گذاران جديد، در كارگروه امور زيربنايي 
استانداري موضوع اضافه شدن تعدادي از واحد هاي 
صنعتي كه آالينده نباشند به اين شهرک اضافه شوند. 

دبير خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان با اشاره به 
ديگر مصوبات جلس��ه مربوط به مش��کالت شهرک 
صنعتي خميني شهر ادامه داد: براي استقرار شركت هاي 
رش��د يافته شهرک علمي تحقيقاتي استان در شهرک 
صنعتي خميني شهر، مقرر شده هماهنگي هاي الزم با 
ش��هرک علمي تحقيقاتي صورت پذيرد. وي تصريح 
كرد: شركت ش��هرک هاي صنعتي در صورت امکان، 
شرايط ويژه اي را جهت سرمايه گذاري جديد در شهرک 
صنعتي خميني شهر به وجود آورند. اقارب پرست از 
ديگر مصوبات اين جلس��ه را ساماندهي به زباله ها و 
انبار قراضه ها دانست و افزود: براي ساماندهي به انبار 
قراضه ها در محل ورودي ش��هرک و همچنين محل 
دفن زباله ها بايد اقدامات الزم با هماهنگي هاي صورت 

گرفته با شهرداري انجام گيرد.

دبيرخانهصنعتومعدن
استاناصفهان:

اضافه شدن واحدهاي 
صنعتي به  شهرک صنعتي 

خميني شهر
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اطالع رسانی
تأسیس

5/254 ش��ماره: 1696/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت درس��ا سیب سپاهان سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/30 تحت ش��ماره 44708 و شناس��ه ملی 
10260626284 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/30 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موض��وع ش��رکت: انج��ام کلی��ه فعالیت ه��ای بازرگان��ی از قبیل ص��ادرات و 
واردات، خری��د و ف��روش، تولید و تهی��ه و توزیع کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی- 
اخ��ذ تس��هیالت از بانک ه��ای دولتی و خصوصی و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انج��ام کلیه امور مربوط ب��ه ترخیص کاال از 
گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت 
 و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از 
 شرکت های دولتی و خصوصی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفه��ان- ش��هر اصفهان دروازه ش��یراز- خیابان مالص��درا- کوچه 
12- س��اختمان س��پید- واحد1- کدپس��تی 8168645353 تلفن 03116700260، 
1-3- ش��عبه به مدیریت محس��ن صادق به آدرس ایران- اصفهان- نجف آباد نبش 
دهق- ش��هرک صنعتی دهق- انتهای خیابان نهم- کدپس��تی 8163893113- تلفن 
09123094305، 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 244/609 مورخ 1390/4/19 نزد بانک 
کش��اورزی شعبه شیر پاستوریزه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محسن صادق 
به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای احمدرضا صادق به س��مت نایب رئیس 
هیئ��ت مدیره 3-5- خانم خاتون توکل به س��مت عضو هیئ��ت مدیره 4-5- آقای 
محس��ن صادق به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره 
به تنهایی و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیئت مدی��ره خواهد بود. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- آقای 
حسین خورشیدی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای قائم بداغی به عنوان بازرس 

عل��ی الب��دل. م ال��ف/  6180/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/255 ش��ماره: 1579/ث90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت یکتا همراه سپاهان سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/4/20 تحت ش��ماره 44621 و شناس��ه ملی 
10260625342 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/20 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موض��وع ش��رکت: فعالیت در زمینه تلف��ن ثابت و همراه و س��یم کارت و کلیه 
دس��تگاه ه��ای الکترونیکی مورد موافق��ت مخابرات به جز م��واردی که طبق قانون 
در انحصار ش��رکت مخابرات ایران می باشد، صادرات و واردات، خرید و فروش، 
توزی��ع کلیه کاالهای مج��از بازرگانی- انجام کلیه امور خدمات��ی از قبیل تعمیرات، 
اخ��ذ وام و اعتب��ار از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت- 
 اخ��ذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های داخلی و خارج��ی- انعقاد قرارداد با کلیه 
ارگان ه��ا، ادارات، اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
دولت��ی و خصوص��ی، انجام کلیه ام��ور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور 
هرگونه اموری که به نحوی مرتبط با موضوع ش��رکت باشد طبق ضوابط و مقررات 
جمه��وری اس��المی ایران به جز مواردی ک��ه به موجب قانون در انحصار ش��رکت 
 مخاب��رات ای��ران می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به م��دت نامحدود 
 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان میدان مرکزی میوه 
تره بار- غرفه14- تاالر5، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به 
یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 1/3672 مورخ 1390/3/22 نزد 
بانک صادرات شعبه میدان میوه و تره بار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای روح اله جان 
نثاری به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای ابراهیم جان نثاری الدانی به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای جواد جان نثاری به س��مت عضو هیئت مدیره 
4-5- آقای جواد جان نثاری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور و تعهدات ش��رکت با 
امض��ای مدیرعام��ل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوب��ات هیئت مدیره خواهد بود. 8- 
ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای زه��را حاجیان فرد به عنوان بازرس اصلی 
2-8- خانم آس��یه غالمی هفش��جانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6180/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
تغیی��رات ش��رکت تکس��اب صنع��ت  آگه��ی  931/ت90/103   5/256 ش��ماره: 
زاینده رود س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 44382 و شناسه ملی 10260622808 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1390/5/1 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
 ش��د: 1- س��مت اعضای هیئت مدیره به ق��رار ذیل تعیین گردیدن��د: آقای مجید 
 حبی��ب الهی خوراس��گانی به س��مت رئی��س هیئت مدی��ره و خانم مری��م براتی 
قلع��ه نوئ��ی به س��مت نایب رئی��س هیئ��ت مدیره و آق��ای مهدی حبی��ب الهی 
خوراس��گانی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حبیب الهی خوراسگانی 
به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر ش��رکت معتبر است. در تاریخ 1390/5/2 
 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار 

گرف��ت. م ال��ف/  6180/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/257 ش��ماره: 1690/ث90/103 آگهی تأس��یس موسسه مش��اوره حقوقی و وکالت 
راس��تین عدالت ایرانیان موسس��ه فوق در تاریخ 1390/4/30 تحت ش��ماره 3002 و 
شناس��ه ملی 10260626246 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/4/30 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 

در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسس��ه: ایج��اد دفتر خدمات حقوقی توس��ط نصراله احمدی دارای 
پروان��ه مش��اوره حقوق��ی بش��ماره 187/15110/م/پ ص��ادره از ط��رف معاون 
محت��رم قضایی ق��وه قضائیه و رئیس هیئت اجرایی مش��اوران حقوقی جهت ارائه 
خدم��ات حقوقی به عنوان مش��اوره حقوقی در دعاوی کیف��ری و حقوقی- انجام 
 وکال��ت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده- ش��هرداری ها و 
کمیس��یون های آن به ویژه کمیسیون ماده 5- دادگاه های انقالب و مراجع مربوط 
به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیس��یون های آن- هیأت های رس��یدگی 
تحت پوش��ش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان عدالت اداری- همچنین ارائه 
خدمات حقوقی ش��امل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع 
داخل��ی و از طرف ایرانی��ان در مراجع بین المللی و دادگاه ه��ا و مراجع قضائی 
کش��ورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل 
و انجام امور دادرس��ی اعم از داخلی و بین المللی. 2- مدت موسس��ه: از تاریخ 
ثبت به مدت 2 سال 3- مرکز اصلی موسسه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان توحید- چهارراه پلیس- س��اختمان ماکان3- طبقه6- واحد27- کدپس��تی 
8173956951 تلف��ن 03116280398، 4- س��رمایه موسس��ه: مبلغ 1/000/000 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران موسس��ه: 1-5- آقای نصراله احمدی به سمت 
عض��و هیئت مدی��ره 2-5- آقای نصراله احمدی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات موسس��ه با امضای مدیرعامل و با مهر موسس��ه معتبر است. 7- اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 6140/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/258 شماره: 1707/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت کارون شیمی دارو با مسئولیت 
مح��دود ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/5/1 تحت ش��ماره 44717 و شناس��ه ملی 
10260626396 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/5/1 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگان��ی از قبیل صادرات و واردات- 
خری��د و ف��روش- تولید و تهیه و توزی��ع کلیه کاالهای مج��از بازرگانی- اخذ وام و 
تس��هیالت از بان��ک ه��ای دولتی و خصوص��ی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت- 
انج��ام کلی��ه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی- مش��ارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و 
 خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی- تهیه و تولید و 
بس��ته بندی مجدد و توزیع موادش��یمیایی مج��از و دارویی مورد اس��تفاده در صنایع 
دامپروری و دامپزش��کی- پزش��کی و غذایی- هرگونه اموری که به نحوی با موضوع 
شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان انتهای هشت بهشت شرقی- خیابان میثم- 
خیابان ارشاد- انتهای بن بست ستاره- کدپستی 8157987588- تلفن 03112604330، 
 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 
1-5- آقای فریدون اکبری بوانی به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره 2-5- آقای فریدون 
اکبری بوانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 

معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 6140/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/259 ش��ماره: 1710/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت فروغ دانش پرنیا با مسئولیت 
مح��دود ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/5/1 تحت ش��ماره 44719 و شناس��ه ملی 
10260626417 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/5/1 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه خدمات حس��ابداری و اتوماس��یون اداری و صنعتی 
و حس��ابداری و تامی��ن نیروی انس��انی موق��ت جه��ت ارگان ها و انج��ام خدمات 
 کامپیوت��ری صرف��ا س��خت افزار و ش��بکه و امنیت ش��بکه، اخذ وام و تس��هیالت از 
 بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی 
ش��رکت های دولتی و خصوصی و انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت 
 مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان پروین- خیابان صباحی- کوچه شهید ملکوتی- 
 بن بس��ت س��یاوش- پالک90، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم فیروزه مس��یبی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
2-5- آقای محمد قاس��می به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای محمد قاسمی به 
س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می 

باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 6140/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/260 ش��ماره: 1708/ث90/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت ورزش گس��تر س��پاهان 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/1 تحت شماره 44718 و شناسه ملی 
10260626402 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/5/1 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، 
 خری��د و ف��روش، تهیه و توزی��ع کلیه کاالهای مج��از بازرگانی- اخذ تس��هیالت از 
بان��ک های دولت��ی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام کلیه امور 
مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی 
و دولتی- مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی- اخذ و 
اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوص��ی و انجام امور خدماتی همچنین 
ش��رکت در مسابقات ورزش��ی داخلی تحت نظارت هیئت مربوطه 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان ش��یخ بهای��ی- روبروی بیمارس��تان مهرگان-پالک482، 4- س��رمایه 
ش��رکت: 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 
724 مورخ 1388/12/25 نزد بانک س��په شعبه ش��یخ بهایی اصفهان پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای حس��ین ی��ار محمدیان به س��مت رئیس هیئت مدی��ره 2-5- خانم زهرا 
 رحیمی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای فرهاد رحیمی به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای فرهاد رحیمی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
 مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای امین 
امین الرعایا یمینی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای س��لمان رستگار مقدم قائمی به 

عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6140/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

انحالل
5/261 ش��ماره: 8559/ث- 1390/5/1 آگهی انحالل شرکت نیکو زره سپاهان سهامی 
خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 24833 و شناس��ه ملی 10260456154 برابر صورتجلسه 
مجم��ع عمومی فوق العاده مورخ 1390/5/1 ش��رکت فوق منحل اعالم گردید و آقای 
هیبت اله س��عیدی به کدملی 1289626405 و کدپس��تی 8167663781 بسمت مدیر 
تصفیه برای مدت شش ماه انتخاب گردید و محل تصفیه در اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان ش��هید خلیلی- روبروی داروخانه احس��ان- کدپستی 8167663781 می باشد؛ 

امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/5/1 تکمیل گردید. م الف/  6140/5
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
5/262 ش��ماره: 3796/ث- 1390/5/1 آگهی تغییرات در موسسه نامی هدف اصفهان 
 ثبت ش��ده بش��ماره 615 و شناسه ملی 10260118315 به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
ف��وق العاده م��ورخ 1390/2/18 تصمیم��ات زیر اتخاذ گردی��د: 1- آقایان محمدعلی 
اساس��ی، بیژن س��پندی، محمد مکوندی و ناصر آقابابائی و محمد خضری هرکدام با 
دریافت تمامت سهم الشرکه خود به مبلغ پنج میلیون ریال از موسسه خارج گردیدند. 
س��رمایه موسس��ه از مبلغ چهل میلیون ریال به مبلغ پانزده میلیون ریال کاهش یافت و 
ماده سه اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیون ریال نقدی 
اس��ت که تمامًا بصورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران موسس��ه قرار گرفت. شرکاء 
فعلی و میزان سهم الشرکه هرکدام بدین شرح است: آقایان مسعود شریفیان دارنده پنج 
میلی��ون ریال- ایاز بهرامی اس��فرجانی دارنده پنج میلیون ریال و رضا علیمرادی جزی 
دارنده پنج میلیون ریال سهم الشرکه. شرکا از بین خود آقایان ایاز بهرامی اسفرجانی به 
کدملی 1199730351 و کدپستی 8174748779 به سمت مدیرعامل و رضا علیمرادی 
جزی به کدملی 1286572460 و کدپستی 8145663491 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مس��عود شریفیان به کدملی 1287596193 و کدپستی 8163917731 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در 

تاریخ 1390/5/1 تکمیل گردید. م الف/  6140/6
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ابالغ رای
5/274 شماره دادنامه: 9009970351600693 

شماره پرونده: 9009980351600227 

شماره بایگانی شعبه: 900242 
خواهان: خانم فاطمه خس��روی به نش��انی مل��ک ش��هر خ آزادگان ک طالقانی جنب 
مجتمع ب��اران واحد 2 منزل ساس��ان امانی نیا خوانده: آقای محمدعل��ی میربختیار به 
نش��انی مجهول المکان خواسته: گواهی عدم امکان س��ازش گردشکار: دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای 

می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دعوی خواهان خانم فاطمه خس��روی به طرفیت خوانده آقای محمدعلی 
میربختیاری به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط ضمن 
عق��د نکاح، باتوجه به متن دادخواس��ت تقدیم��ی خواهان، اظهارات وی در جلس��ه 
دادرس��ی، مودای اظهارات گواهان تعرفه ش��ده از ناحیه وی، مفاد سند رسمی ازدواج، 
نظری��ه داوری، مفاد دادنامه ش��ماره 1299- 89/11/16 ش��عبه 101 کیفری اصفهان و 
نظریه پزشکی قانونی ضمیمه سوابق امر و باتوجه به عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده 
و سایر محتویات پرونده و قرائن و امارات، دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و عسر و حرج خواهان را احراز و تحقق شرایط 2 و 8 از شرایط ضمن عقد نکاح 
را محرز لذا به اس��تناد ماده 1130 قانون مدنی و ماده 8 قانون حمایت خانواده گواهی 
ع��دم امکان س��ازش صادر تا خواهان پس از قطعیت دادنام��ه صادره در یکی از دفاتر 
اس��ناد رسمی حاضر و خود را براساس بند ب س��ند نکاحیه مطلقه و به ثبت برساند. 
گواه��ی صادره تا س��ه ماه پس از ابالغ دارای اعتبار اس��ت. زوجین دارای فرزند نمی 
باش��ند. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/6246
احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5/293 ش��ماره: 5052 آگهی تغییرات شرکت س��نت سپهر سپاهان )سهامی خاص( به 
ش��ماره ثبت 690 و شناس��ه ملی 435665-1026 به اس��تناد صورت جلسات مجمع 
عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1390/4/28 شرکت سنت سپهر سپاهان در شرکت 
خود تغییراتی به ش��رح ذیل آمد: 1- آقایان حس��ین عابدپور و فرهاد عابدپور و خانم 
ناهید ش��جاعی واژنانی به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال در 
س��مت خود ابقا گردیدند. 2- خانم ناهید ش��جاعی واژنانی به سمت مدیرعامل، آقای 
حس��ین عابدپور به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد عابدپور به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اس��ناد و اوراق مالی و 
تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
هیئت مدیره کلیه اختیاراتی را که در اساس��نامه داش��ت به مدیرعامل تفویض نمودند. 
3- خانم طیبه روش��نی طالش و آقای مس��عود رحمانی کرچگانی به س��مت بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب شدند. 4- روزنامه زاینده رود جهت 

درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید. م الف/138
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ
5/296 نظر به اینکه آقای س��یدجعفر امامی به اتهام ترک انفاق- اعتیاد حس��ب شکایت 
خانم مرجان پهلوانی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 900717د37 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اج��رای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/6327
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
5/297 نظ��ر به اینک��ه خانم پری رفیعیان فرزن��د عبدالوهاب به اتهام نش��ر اکاذیب- 
نزاکت- توهین- افترا حس��ب ش��کایت آقای علی میرزاخانی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 900703د37 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/6328
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5/298 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای سیدحمید طباطبائی فرزند سیدجالل شکایتی 
علیه آقای محمدعلی منصوری فرزند مصبح دایر بر خیانت در امانت یک تانکر تریلی 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 900328ب16 ثبت گردیده است 
 که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 
می ش��ود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 

این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/6316
مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/299 چ��ون آقای عباس خوش بیان فرزند غالمرضا ش��کایتی علیه آقایان 1- اصغر 
ش��فیعی و 2- جواد شفیعی مبنی بر مش��ارکت در ضرب و جرح عمدی مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 891474 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/8/21 
ساعت 10 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 نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6317 
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/300 چون خانم ش��یدا ادیبی سده فرزند بهمن شکایتی علیه آقای رشید چراغی فرزند 
رس��ول مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
900269 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 90/6/29 ساعت 9 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی 
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 رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/6318 
مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/301 شماره دادنامه: 9009970350300395 

شماره پرونده: 8909980350301214 
شماره بایگانی شعبه: 891216 

خواه��ان: آقای س��یف اله محمدباقری به نش��انی بلوار کش��اورز ک��وی مفتح کوچه 
 طالقان��ی پ1 خوان��دگان: 1- آق��ای محمود بانک 2- خانم پروین تاج افش��ار هر دو 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه طلب گردش��کار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

نظر به اینکه خواهان باس��تناد چهار فقره چک بش��ماره های 85/3/9-725714-1 2- 
546506-85/5/8 3- 546507- 85/5/8 4- 725713-85/6/9 عه��ده بان��ک تجارت 
ش��عبه میر اصفه��ان به مبلغ 140/600/000 ریال طرح دعوی نم��وده با توجه به اینکه 
صحت و اصالت مستندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان 
قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها به خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده 
و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن نیز مسلم و وجود اصول چک ها در ید خواهان 

اس��تقرار دین برعهده خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیها و 
طل��ب خواهان دارد و باتوجه به اینکه نامبردگان هی��چ گونه دلیلی بر بری الذمه بودن 
خوی��ش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و 
با وصف ابالغ در جلس��ه دادرسی مورخ 90/3/29 حضور نیافته و مستندات ابرازی را 
مورد تکذیب قرار نداده اند لهذا ضمن استصحاب بقای دین دادگاه دعوی مطروحه را 
وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
1و2 قانون مس��ئولیت مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 249 و 310 و 
313 قان��ون مدنی حکم ب��ه محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
140/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/862/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت براساس 
شاخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 

و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/6322
اسماعیلی- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/304 شماره درخواست: 9010460350300021 

شماره پرونده: 9009980350300440 
شماره بایگانی شعبه: 900440 

خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت علی امینی دادخواستی به طرفیت خوانده 
حمید حلبیان فرزند رحیم حمید درش یس��ر فرزند نعمت اله به خواس��ته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خیابان چهارباغ باال- 
خیابان شهید نیکبخت- س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350300440 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
آن 1390/6/22 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت 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 ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6324
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/305 شماره درخواست: 9010460352900003 

شماره پرونده: 8909980359400361 
شماره بایگانی شعبه: 900526 

ش��اکی علی صادقی ش��کایتی بر علیه یداله ماهرانی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه 
عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیاب��ان چهارباغ باال- خیابان 
ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 
ارجاع و به کالس��ه پرونده 8909980359400361 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 
و س��اعت تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/6323
سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/306 شماره درخواست: 9010460350800024 

شماره پرونده: 9009980350800428 
شماره بایگانی شعبه: 900429 

خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده مصطفی ناظریان و 
اکرم طالبی صادی و امید رجبی و محمدمهدی رجبی و محمد تس��لیمی به خواس��ته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350800428 ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگی آن 1390/8/11 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده 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 ش��ود 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/6321
شکیبافرد- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/307 شماره درخواست: 

9010460350800025 شماره پرونده: 8909980350800493 
شماره بایگانی شعبه: 890493 

خواهان محس��ن دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن و زهره دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن 
و مجید دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن و علی دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن و مجتبی 
دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن و ملیحه دهقانی ناژوانی فرزند حس��ن دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده حس��ن محمدی فرزند عروجلی و کامران نکوئی و خس��رو محمدی 
فرزند عروجعلی و محمد نوری و فرحناز محمدی فرزند عروجعلی و حسین محمدی 
فرزند عروجعلی و اشرف دانش و راضیه محمدی فرزند عروجعلی به خواسته مطالبه 
اجرت المثل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه پرونده 8909980350800493 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 1390/8/17 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده 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 ش��ود 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/6320
شکیبافرد- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/308 شماره درخواست: 9010460350800023 

شماره پرونده: 9009980350800271 
شماره بایگانی شعبه: 900271 

خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده مهرنوش امامیان فر و 
سعید شریفی و حمید نظری عمروآبادی فرزند حبیب اله و مهران امامیان فر به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350800271 ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگی آن 1390/7/9 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده 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 ش��ود 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/6319
شکیبافرد- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thuesday 2 August 2011 جوان و خانواده

دیگر به نگاه کاوشگرانه نیازي نیست، 
چ��را که به ه��ر دریچ��ه اي بنگري 
 حض��ور طربناکش غوغا م��ي کند.
از واژه ج��وان و جوان��ي جز معناي 
شیرین ش��ادابي نباید مفهومي دیگر 
در ذهن مجس��م ش��ود. اوس��ت که 
 ردپاي علم جویي اش در دانشگاه ها،
نقش برجس��ته اي اس��ت که شعور 
سیاسي و فهم تعامالت اجتماعي در 
تار و پود آن تنیده شده و یا اگر برای 
ذهن حس��ابگر و گام هاي حس��اب 
شده اش به میان داالن و حجره هاي 
بازار مجالي فراهم آید، به یقین رونق 
و شکوفایي اقتصادي، شاید کمترین 
ثم��ره حض��ور اثرگذارش باش��د و 
ی��ا اگر به خوبان و برجس��تگان آنها 
بهترین جایگاه اجتماعي تقدیم شود، 
چنان پران��رژي حرکت مي کنند که 
آوازه به بارنش��یني حرکت هدفمند 
و متعهدان��ه آنه��ا در گ��وش جهان 
طنین انداز مي شود و بسیار چیزهای 
دیگري ک��ه روایتگر توانمندي هاي 

جوانان است.
پس آی��ا چنین انس��ان تأثیرگذاري، 
شایسته دیده ش��دن و عزیز شمردن 
نیست؟ اما این نسل پر شور و آینده 
س��از مش��کالتي را با خود به همراه 
دارد که گذر از این روزها را برایش 
سخت مي کند. در اینجا از زبان خود 

جوانان مشکالتشان را مي شنویم:
مشكالت جوانان ريشه اي است

ب��ي هویت��ي دین��ي و مل��ي یکي از 
مهم ترین مش��کالت جوان��ان امروز 

است.
 جوان امروز چنان س��ر درگم است 
که گاه به دنبال اصل و ریش��ه خود 
به این س��و و آن سو مي رود. روابط 
خشن و بي روح حاکم بر خانواده ها 
و ب��ه تبع آن ب��ر جامع��ه، منجر به 
بیگانگي این دو از هم  مي شود و گاه 
سخت گیري هاي بي مورد خانواده ها 
و جامعه که گاهي به نام عرف و دین 
قلمداد مي شود، مشکالت جوانان را 

دو چندان مي کند. 
برقراري روابط س��ازنده و صمیمي 
در بی��ن اعض��ای خانواده و اقش��ار 
جامع��ه ب��ا رعایت اص��ل احترام به 
عقای��د همدیگر، عامل مهمي در کم 
کردن مش��کالت جوانان است. باید 
درک ک��رد جوان در ای��ن مرحله از 

زندگ��ي اش ج��دا از آنچه که تحت 
عنوان تربیت و آموزه هاي اکتس��ابي 
درک کرده، خودش نیز به نوعي در 
حال آزمون و خطا در مورد تجربیات 
و وظایف��ش اس��ت و نبای��د جوان 
را موج��ودي ذاتًا منح��رف و دائمًا 
اش��تباه کننده در نظر گرفت. تزریق 
ای��ن نوع نگ��رش در جامعه، عاملي 
 براي تول��د نگاه هاي مثبت در جوان

است. 
با تحق��ق ای��ن مهم، ح��س اعتماد 
به نف��س و ش��ادي در درون جوان 
افزایش مي یاب��د و در این صورت 
احتمال قرارگیري او در مسیر تکامل 
و پیشرفت، بیش��تر مي شود. هرگاه 
عوامل ایجاد کننده ش��ادي سطحي 
باش��د، ش��ادي ها نیز کمرنگ به نظر 
مي رس��ند. پس باید بررسي کرد که 
چه عواملي بیش��ترین شادي  را براي 
جوان به ارمغان م��ي آورد و در قدم 
بع��دي باید س��عي کرد ب��ه صورت 

ریشه اي این عوامل را فراهم آورد.
مش��كل اش��تغال دغدغ��ه بیش��تر 

جوانان است
داشتن ش��غل و درآمد مناسب براي 
جوان��ان در ایج��اد ح��س رضایت 
مندي آنها از زندگي موثر است. اگر 
بخش��ي از عوامل مهیا کننده شادي 
را رس��یدن به خواس��ته ها و آرزوها 
بدانیم، بنابراین جوان براي داش��تن 
ش��ادي، حتم��ًا باید داري ش��غل و 
درآمد باش��د که البت��ه نباید از نقش 
تحصیل در این خصوص غافل ماند. 
جوان تحصیلکرده یاد گرفته اس��ت 
ب��ا مش��کالتش چگون��ه بجنگد که 
در رویاروی��ي با آنه��ا قافیه را نبازد 
و ش��ادي حقیق��ي در دل و روحش 

پایدار بماند.
مش��كالت جوانان را بايد از زاويه 

ديد خودشان بررسي شود
داریوش مهدوي، دانش��جوي رشته 
کامپیوت��ر معتق��د اس��ت ک��ه باید 
بررسي مش��کالت جوانان از زاویه 
دید خ��ود آنان ص��ورت گیرد. وي 
در ای��ن خص��وص م��ي گوی��د: از 
مش��کالت عمده و مشترک جوانان 

امروز، مي توان به مش��کل مسکن، 
اش��تغال و ازدواج اش��اره کرد.ای��ن 
دانش��جو با تأکید بر تأثیر پیش��رفت 
عل��م و تکنولوژي بر ن��وع و روش 
زندگ��ي افراد، م��ي گوی��د: از بین 
رفتن مرزه��اي جغرافیایي به دنبال 
گس��ترش دنیاي مجازي، ذهن، فکر 
و ش��یوه زندگي جوان��ان با دغدغه 
هایي مانند چگونگي همراه شدن و 
 تطابق با ش��رایط موجود همراه شده 

است.
مهدوي ش��ادي را عاملي براي رشد 
و موفقی��ت آدمي، به ویژه جوانان - 
به سبب شرایط س��ني آنها- معرفي 
مي کند و مي گوید: ایجاد ش��ادي در 
اولین قدم منوط به ش��رایط مناسب 
درون خانواده اس��ت و در گام هاي 
بعدي عوامل محیطي از جمله فضاي 
مناس��ب بصري، بهداشت جسمي و 
روان��ي و همچنین وج��ود امکانات 
و فضاه��اي موج��ود را در ب��روز ، 
ماندگاري و حتي نابودي ش��ادي در 

زندگي جوانان مؤثر است. 
وي در خصوص بررس��ي عملکرد 
جوان��ان عقیده دارد: توج��ه به این 
موض��وع ک��ه جوان��ي اتفاق��ي آني 
نیس��ت، بس��یار مؤث��ر و کارس��از 
اس��ت. آسیب شناس��ي رفتار جوان، 
در صورتي تحقق م��ي یابد که ابتدا 
دوران ن��وزادي، کودکي و نوجواني 

او مورد بررسي قرار گیرد. 
مهدوي می افزاید: ن��وزاد و کودک 
دیروزي که پ��رورش یافته در دامان 
تنش، اس��ترس و بي مهري اس��ت، 
ممکن اس��ت اکنون به جواني لبریز 
از چالش دروني و آس��یب اجتماعي 

تبدیل شود. 
مهدوي مي گوید: مگ��ر توقع جوان 
ایالمي با انتظارات وسیع یک جوان 
تهران��ي و یا اصفهاني یکي اس��ت؟ 
جوان ایالم��ي از کمترین ها هم بي 

بهره است!
ای��ن ج��وان دانش��جو توج��ه ویژه 
نهادهایي مانند س��ازمان هاي تربیت 
بدن��ي و مل��ي جوان��ان را که اغلب 
برنامه ریزي و سیاستگزاري در امور 
جوانان را عهده دار هس��تند، به طور 
غیر مس��تقیم در افزایش سطح میزان 
رضایت من��دي جوان��ان از زندگي 

خویش مؤثر مي داند.

گلوکسینیا
گلوکس��ینیا  گیاهی جالب و تماش��ایی، حساس و ظریف است که 
از طریق قلمه برگ، تقس��یم بوته و کاش��ت ب��ذر تکثیر می گردد. 
تجارت کنندگان گل و گیاه، بیشتر با روش کاشت بذر، این گیاه را 
تکثیر می کنند که بهترین روش اس��ت؛ اگرچه از طریق قلمه برگ 

نیز می تواند تکثیر شود. 
البته با روش تقسیم در اواسط بهار نیز می توانید آن را تکثیر کنید، 
ولی کمی مش��کل خواهد بود، زیرا این گیاه از انواع گوشتی است 
ک��ه به راحتی صدمه می بیند و منج��ر به بروز بیماری های قارچی 
می شود که خسارت های بعدی را به وجود خواهد آورد.در روش 
قلمه گیری برگ در اوایل تابس��تان، برگ هایی را که خیلی بزرگ و 

مسن نباشند، انتخاب کنید. 
مراقبت: گلوکس��ینیا به نور متوس��ط، گرمای زیاد، آبیاری فراوان، 
رطوب��ت محیطی 50 ت��ا 90 درصد و خاک کمی اس��یدی احتیاج 

دارد.
ازدي��اد: وقت��ی این گی��اه گل داد، باید به تدری��ج آب دادن را کم 
کنی��م، به طوری که هنگام زرد ش��دن برگ ها آبی��اری کاماًل قطع 
ش��ده باشد. آنگاه غده ها را از خاک درآورده و درمحلی خشک و 
سرد نگهداری کنید. گلوکسینیا از طریق قلمه برگی، تقسیم بوته و 
کاشت بذر تکثیر می شود. روش کاشت بذر، بهترین روش است. 
خاک: مخلوطی از خاک برگ و ماس��ه به نس��بت مس��اوی، خاک 

مطلوب گلوکسینیاست.
آبیاری: رشد بهتر گلوکسینیا زمانی است که به صورت یکنواخت 
خاک گلدان ها مرطوب نگه داش��ته شود. این در صورتی است که 
زمس��تان گلدان ها نباید زیاد خیس نگه داش��ته ش��وند. گیاهان در 
 داخ��ل گلدان های کوچک نباید به نقط��ه پژمردگی در مقدار آب

برسند. 
در ای��ن صورت جوانه ه��ای گل، بلوغ زود هنگام داش��ته و قبل 
از این ک��ه گیاه به اندازه مطلوب رس��د، گل باز می ش��ود. آبیاری 
گلوکس��ینیا از طریق لوله های پالس��تیکی هم ص��ورت می گیرد. 
آبیاری بهتر اس��ت در اول صبح انجام ش��ود چون شاخساره گل ها 

زودتر خشک می شوند. 
دما: بهترین دما در ش��ب ب�اید 68-65 درجه و 75 درجه در ط�ی 
روز در زمستان باشد. م�راحل محصول دهی را می توان با کاهش 
یا افزایش دما س��رعت بخش��ید. در طی تابس��تان دما از 85 درجه 
نباید بیش��تر شود. دماهای روزانه و ش��بانه کمتر در زمستان رشد 

گلوکسینیا را به تأخیر می اندازد. 
توجه بیش��تر به کل مسائل از جمله تهویه و کاهش نسبت رطوبت 

در ط��ی زمس��تان برای 
جلوگی��ری از بیماری ها 
اس����ت.  ض����روری 
برعکس، نسبت رطوبت 
در ط��ی روزه��ای گرم 
تابستان مورد نیاز است. 
در تابس��تان با آبپاش��ی 
در  ت��وان  می  مس��یرها 
باال بردن رطوبت تالش 

کرد.

گلخند
يك جرعه جواني، يك دريا حرف دل... گرماي رابطه را فراموش نكنيد

رابطه والدین با فرزند، اولین و مهم ترین 
عاملی است که در اخالق و رفتار آینده 
او مؤثر است. یکی از مهم ترین مسائل 
در زمینه رابط��ه والدین با فرزندان این 
اس��ت که  والدی��ن بتوانن��د رابطه ای 
گرم و صمیمی با ک��ودک برقرار کنند. 
برق��راری رابط��ه صمیمانه ب��ا کودک 
نیازه��ای مهم روانی او از جمله نیاز به 
محبت، امنیت و همدلی را برآورده می 
سازد. احترام همراه با محبت و مهربانی 
شیوه تربیتی بسیار مؤثری است که هم 
ب��ه پیدایش صمیمیت می انجامد و هم 
رش��د همه جانبه ش��خصیت کودک را 

تأمین می کند.
همبازی ش��دن ب��ا کودکان، ب��ا آنها به 
تفریح و گردش رفتن، وقت بیشتری را 
ب��ا آنها به گذراندن و باالخره با محبت 
و احترام با آنها رفتار کردن، در پیدایش 
صمیمیت مؤثر اس��ت. ام��ا قبل از همه 
باید از عواملی که موجب از بین رفتن 
صمیمیت و پیوند قلبی می شود پرهیز 

کرد. 
اهانت و تحقیر کودک: س��رزنش های 
مداوم و انتقادهای بیجا و ناس��زا گفتن 
ب��ه او و ب��ه کارگیری الف��اظ رکیک و 
تعبی��رات غیرمحترمان��ه از مهم تری��ن 
عواملی هس��تند که ب��ذر کینه و نفرت 
را در دل کودک می پاش��ند و زمینه را 
برای پیدایش صمیمیت از بین می برند. 
بر این اساس در تعالیم اسالمی توصیه 
ه��ای اکیدی وجود دارد که پدر و مادر 
ب��ا فرزندان خود با ادب و احترام رفتار 

کنند. 
داشتن رفتار محترمانه با فرزندان خود، 
عالوه بر آثار تربیتی یاد ش��ده، این اثر 
 مه��م را نیز دارد که س��بب می ش��ود
فرزندان نیز به دی��ده احترام به والدین 
خ��ود بنگرند. ای��ن نگرش آنه��ا را به 
اطاعت از والدین وا می دارد و بر نفوذ 
کالم آنها می افزاید.همدلی و صمیمیت 
با کودک س��رمایه گرانبهایی اس��ت که 
او را از بس��یاری از آفت ه��ا در دوره 
ه��ای بعد حفظ می کند و پیوند او را با 

خانواده محکم می سازد.
جدا سازی دختران و پسران

از جمله مسائل مهم در تربیت کودکان، 
پرورش نقش جنس��ی آنهاس��ت. یعنی 
هریک از آن دو باید با نقش خاص خود 
به عنوان دختر یا پس��ر آشنا شوند. در 
 دوره دبستان با کودکان باید به گونه ای
رفت��ار کرد که هریک از آنها نقش زنانه 

و مردانه مناسبی پیدا کنند.
نبای��د این کار تا زمان بل��وغ به تعویق 
بیفت��د.در اینجا تنها به ذک��ر یک نکته 
اساسی در تربیت دختران بسنده می کنیم 
و آن این که بسیاری از مشکالت تربیتی 
و حتی انحراف��ات اخالقی دختران در 
سنین باالتر، ناشی از احساس حقارتی 
اس��ت ک��ه برخوردهای نامناس��ب در 
دوران کودک��ی و نوجوان��ی در زمینه 

روحی آنها به وجود می آورد. 
از ای��ن رو از هر گونه گقتار و کرداری 
که موج��ب پیدایش عقده خود کم بینی 
در دخت��ران می ش��ود، باید به ش��دت 

پرهیز کرد.
پیامبر اک��رم )ص( می فرماید: خداوند 
متعال نس��بت به زن��ان مهرب��ان تر از 
مردان اس��ت. همچنین در آموزش های 
اسالمی تأکید ش��ده که به دختران باید 
بیشتر از پس��ران محبت کرد، زیرا نیاز 
آنه��ا به محبت بیش��تر اس��ت و این با 
توجه به حساس��یت عاطفی دختران و 
لطافت روحی آنان، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ هرچند این عمل نباید 
طوری انجام پذیرد که در نظر پس��ران 
نوعی تبعیض و بی عدالتی وانمود شود 
ت��ا موجبات تحریک حس��د را در آنها 

فراهم ننماید.

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نکته

خبر

پیشبند

آش کشك سنندج
مواد الزم براي تهیه آش:
گوشت گوسفند: 500 گرم

برنج: 3 فنجان
نخود: 1 فنجان

شوید یا شبت: 100 گرم
جعفري ساطوري شده: 100 گرم

گشنیز: 100 گرم
مرزه: 100 گرم

سبزي کوهي یا کاشمه: قدري
کشک: 1 فنجان

گردو: براي تزئین
پیاز داغ: 3 قاشق سوپخوري

نعناع داغ: 2 قاشق سوپخوري
مواد الزم براي تهیه کوفته ريزه آش:

گوشت چرخ کرده: 500 گرم
پیاز: 1 عدد

نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
روغن: به میزان الزم
ادویه: به میزان الزم

طرز تهیه:
گوشت بهتر است ران گوسفند باشد، سبزي ها خرد و شسته باشند، 
پیاز سرخ شده باشد، نعناع تفت داده شده یا در اصطالح نعناع داغ 
باش��د، سبزي کوهي در صورت موجود بودن کاشمه باشد، کشک 
ساییده باشد، ادویه شامل دارچین، گلپر، گل محمدي، جوز هندي، 

تخم گشنیز، رازیانه و زیره باشد که همگي پودر شده اند.
طرز تهیه کوفته ريزه:

گوش��ت چرخ ک��رده، پیاز و ادویه را با فلف��ل، نمک و زرد چوبه 
مخلوط کرده خوب ورز مي دهیم. س��پس ب��ه اندازه فندق بزرگ 

گرد مي کنیم و در روغن که داغ شده است، سرخ مي کنیم.
طرز تهیه آش:

نخ��ود را خیس کرده و با گوش��ت مي پزی��م. بعد برنج و نمک را 
به آن اضافه کرده تا برنج مثل کته نرم و له ش��ود. سپس سبزي ها 
و س��بزي کاشمه خش��ک شده را از قبل خیس و صاف مي کنیم و 
با برنج و گوش��ت مخلوط مي کنیم. کشک ساییده را آرام آرام در 
چن��د مرحله اضافه مي کنیم و هم مي زنیم )با حرارت کم(. وقتي 
خوب مخلوط شد، نصف کوفته ها را داخل آن مي ریزیم و به هم 

مي زنیم، حرارت را خاموش مي کنیم.
نکته: در هنگام پختن، آب آش برچیده مي شود. هربار مقداري آب 
ج��وش اضافه کرده و ه��م مي زنیم. این آش مثل بقیه آش ها باید 
مقداري ش��ل و روان باش��د. آش را در ظرف مورد نظر مي کشیم 

و روي آن را ب��ا 
کشک 4 قسمت 
در  و  کنی��م  مي 
قس��مت  ه��ر 
کوفته  تع��دادي 
ری��زه، ن��عن��اع 
داغ، پی��از داغ و 
گردو  مق��داري 
 ب���راي تزئ�ی��ن

مي ریزیم.

اکثر پدر و مادرها می دانند که دعوا و 
جار و جنج�ال ج�لوی فرزندانشان 
کار درس��تی نیس��ت، اما واقعی�ت 
ای�ن است که ای�ن ات��فاق معموالً 
رخ م��ی ده���د. در ی���ک ازدواج 
ع��وامل���ی م�ث��ل مس��ائل م�الی، 
ک�اری،  فش���ارهای  و  اس����ترس 
ک�مب��ود خ�واب، تغ�یی��ر خ�لق و 
خ�و و کمبود فرصت اس��تراحت، 
مخالفت  م���وجبات  ت�وان��د  م�ی 
و ناس��ازگاری زن و شوهرها را در 

خ�انه ف�راهم آورد.
خیل��ی از زوجین تص��ور می کنند 
که دعوا هر از گاه باع�ث می ش��ود 
اخت�الفات از بی��ن رفته و رابطه به 
خوبی پیش رود، اما به چه قیمتی؟ 
ای��ن دعواه��ا و ج��ار و جنجال ها 
بر رش��د ما چه تأثی��ری دارد؟ اکثر 
بچ��ه ه��ا متوجه ناس��ازگاری ها و 
تعارض��ات پدر و مادر می ش��وند 
و اگر ب��ه طور مداوم ش��اهد زد و 
خورد آنها باش��ند، نش��انه هایی از 
ناراحتی های فیزیکی  پریش��انی و 
و احساسی از خود بروز می دهند. 
برخی تحقیقات نش��ان می دهد که 
بچه ها حتی از شش ماهگی نسبت 
به اس��ترس صداهایی که در اطراف 
خ��ود م��ی ش��نوند و برخوردها و 
واکنش  پرخاش��گرایانه  منازع��ات 

نشان می دهند. 
واکنش های فیزيكی 

بچه ها در هر سن و سالی در برخورد 
با دعوا و مش��اجرات پ��در و مادر 
خود، واکنش هایی از شوک و ضربه 
 نش��ان می دهند. ندرتًا می خواهند
که ای��ن دع��وا ادامه پی��دا کند، از 
این رو معموالً س��عی م��ی کنند و 
دخالت کنند و با ایجاد س��ر و صدا 
و اعت��راض، توج��ه والدینش��ان را 
جلب کنند، آنه��ا را به خنده دارند 
و ی��ا از موقعیت ف��رار می کنند. به 
ط��ور کلی، هر چه بچه ها کوچکتر 
باش��ند، احتمال گریه کردن و نشان 
دادن واکن��ش ه��ای ت��رس از آنها 
بیشتر است. بچه های بزرگتر برای 
تمام کردن درگیری، معموالً حرف 

می زنند. 

واکنش های احساسی 
 شواهد و مدارک تجربی نشان می دهد
که چیزهای��ی که والدین تجربه می 
کنن��د، بچه ها هم تجرب��ه خواهند 
کرد. از این رو، اگر والدین عصبانی 
و ناراحت باشند، این احساسات به 
س��ایر اعضای خانواده نیز س��رایت 
خواه��د ک��رد. از آنجا ک��ه بچه ها 
والدینشان را الگوی خود می دانند 
و به آنها تکی��ه می کنند، دیدن آنها 
در حال دعوا و مش��اجره برایش��ان 
ناراح��ت کنن��ده خواهد ب��ود. این 
نوع رفتار م��ی تواند منجر به ایجاد 
احس��اس اس��ترس و اضطراب در 

بچه ها شود. 
حس خانواده در آنها به همراه حس 
اعتماد به نفسشان تخریب می شود. 
 وقتی می بینند پدر و مادر قانون شکنی
می کنند درحالی که همیش��ه آنها را 
از آن منع می کردن��د، باعث از بین 
رفت��ن ح��س اعتماد در آنها ش��ده 
و ای��ن تجربه برای بچه ها بس��یار 
گی��ج کننده خواهد ب��ود. اگر دعوا 
و مش��اجره بخشی از زندگی عادی 
پدر و مادر باش��د، بچه ها همیش��ه 
منتظ��ر بروز بح��ث و درگیری بین 

آنها خواهند بود. 
ع��الوه بر این رفتارهای حفاظت از 
خود، بچ��ه ها ب��رای جلوگیری از 
بروز این درگیری ها خود را خسته 
می کنن��د. این مس��أله آنه��ا را در 
موقعیتی بسیار دشوار قرار می دهد 
و مجبورش��ان می کند که نقش یک 

آدم بزرگ را بازی کنند، درحالی که 
نه از نظر فیزیکی و نه ش��ناختی به 

آن اندازه نرسیده اند. 
تأثیرات طوالنی مدت 

در  ناس��ازگار  رفت��اری  الگوه��ای 
بچه ها زمانی ش��کل م��ی گیرد که 
می خواهن��د خود را ب��ا دعواها و 
مش��اجرات پدر و مادر وفق دهند. 
آنها گریه می کنند، عالئمی از ترس 
نش��ان می دهند، در دعوای والدین 

دخالت و یا فرار می کنند. 
بچ��ه ها ممکن اس��ت حس��اس و 
مضطرب ش��وند. این خصوصیات 
رفتاری می تواند تأثیر بسیار هنگفتی 
بر اعتماد به نف��س، تصویر نفس و 
عزت نفس آنها داش��ته باشد. وقتی 
الگوهای احساس��ی منف��ی از زمان 
کودکی در آنها شکل گیرد، اصالح 
و تغییر آنها بس��یار دش��وار شده و 
در زندگی آینده خطرس��از خواهد 
ش��د. اگر بچه ه��ا به ط��ور مداوم 
شاهد این دعواها باشند، به ویژه در 
محیط خانه، ای��ن رفتارها را تقلید 
کرده و در بازی با دوستانشان و در 
موقعیت ه��ای دیگر همانها را اجرا 
می کنند. مدل س��ازی از رفتارهای 
والدین، پدیده ای رش��دی است که 
اگر دعوا کانون آن باش��د، تأثیراتی 

بسیار مخرب خواهد داشت. 
تأثیر را به حداقل برسانید 

بچه ه��ا را وارد دع��وا نکنید، آنها 
توانایی سازگار شدن ندارند. عالئم 
و نش��انه های پدیدار شدن دعوا و 

مش��اجره را تشخیص دهید و آن را 
به زمانی که بچه ها حضور نداش��ته 
باش��ند بیندازید. ی��ک قدم به عقب 
بردارید، تا ده بشمارید، آرام شوید 
و خودت��ان را از محی��ط خطر دور 
کنی��د. بهترین ع��الج عصبانیت، به 

تأخیر انداختن آن است. 
در مورد ناسازگاری ها با فرزندتان 

صحبت کنید: 
- برای توصیف س��اده احساساتتان 
بعد از مش��اجره ب��ا فرزندتان وقت 
بگذاری��د، ب��دون اینک��ه بخواهید 

همسرتان را بدنام کنید. 
- فرزندت��ان را مطمئ��ن کنی��د که 

همدیگر و آنها دوست دارید. 
- ب��رای فرزندتان توضیح دهید که 
دعواها و مش��اجرات کوچک هر از 
گاهی ممکن است در خانواده اتفاق 
بیفتد و سعی خواهید کرد که از این 
به بعد دعوای شدید نداشته باشید.

- اج��ازه بدهی��د فرزندتان درمورد 
مشاجره سئوال کند. بچه ها ممکن 
است درمورد رابطه پدر و مادرشان 
دچار ترس و نگرانی ش��وند چون 
درواقع بحث و مش��اجره ش��ما را 
خوب نمی فهمند. از این رو، باید به 
آنها فرصت دهید این نگرانی ها را 

به حداقل برسانند. 
- ش��دت دعوا را کنت��رل کنید. اگر 
می بینید که دعواهایتان روز به روز 
ش��دیدتر و بیش��تر می شود، کمک 
بگیری��د. از روانش��ناس و مش��اور 
خانواده بخواهید ک��ه موقعیت بین 
شما را کمی آرام تر کرده و نظرات 

هر دو شما را جویا شود. 
هرچقدر هم که تالش کنیم، دعوا و 
مشاجره بین پدر و مادرها هیچ وقت 
 از بی��ن نم��ی رود. اگ��ر بچه های
ما شاهد مهر و عالقه ما به یکدیگر 
باشند و خودشان نیز به اندازه کافی 
از این محب��ت دریافت کنند، وقتی 
دعوا و مش��اجره ای هم پیش بیاید، 
در نظ��ر آنها این مش��اجره در یک 
رابطه دوس��تانه و گ��رم و بامحبت 
اتف��اق افتاده اس��ت و تأثیر چندان 

منفی بر آنها نخواهد داشت.

جلوی كودكان دعوا ممنوع!
یک متخصص اطفال گفت: س��المت ش��یرخواران تا 6 ماهگی به شیر مادر وابسته 
اس��ت اگر حجم ش��یر مادران با روزه داری کاهش پیدا نمی کند، روزه داری مانعی 

ندارد در غیر این صورت باید با پزشک مشورت کنند.
احمد صفرزاده درگفتگو با فارس درباره روزه داری مادران ش��یرده، اظهار داش��ت: 
مادری که به نوزاد خود ش��یر می دهد نس��بت به یک فرد عادی به کالری بیشتری 
نیاز دارد و بدن او به مایعات بیشتری احتیاج پیدا می کند.وی افزود: اگر مادری که 
به نوزاد خود شیر می دهد شاغل نیز باشد و در ایام ماه رمضان روز پرکاری را در 
گرمای هوا طی  می کند، بهتر است روزه نگیرد، زیرا روزه گرفتن در این شرایط به 
میزان ش��یر مادر آسیب می زند؛ اگر یک مادر شیرده روزه نگیرد چیزی را از دست 
نداده اس��ت و مطابق قوانین شرع برای مادری که به نوزاد خود شیر می دهد روزه 

گرفتن واجب نیست.
این متخصص اطفال بیان کرد: آنچه در رش��د نوزاد مؤثر است، میزان شیر دریافتی 
از مادر اس��ت، بنابراین اگر مادری روزه بگیرد و میزان حجم ش��یر او آسیب نبیند 
همچنین نوزاد او به طور مرتب از ش��یر م��ادر تغذیه کند و دفعات ادرار و مدفوع 
آن تغییری نیابد یعنی روند رش��د نوزاد به درستی ادامه پیدا کند، روزه گرفتن مادر 

تأثیر منفی بر رشد نوزاد نخواهد داشت. 
مادران ش��یرده باید توجه داشته باش��ند که کیفیت و حجم شیردهی بر روی رشد 
نوزاد اثر مس��تقیم دارد.صفرزاده درباره وعده های غذایی مادران شیردهی که روزه 
می گیرند،اظهار داش��ت: اگر کوچک ترین مش��کلی در هنگام روزه داری برای یک 
مادر ش��یرده به وجود بیاید تغذیه نوزاد دچار مشکل می شود، پس اولویت نخست 
مادران ش��یرده باید تغذیه نوزادش��ان باشد، مادران ش��یرده باید توجه کنند که اگر 
گرفتن روزه حجم ش��یر آنها را کاهش دهد، ممکن است این وضعیت تغذیه نوزاد 

را به سمت شیر خشک ببرد.
وی ادامه داد: مادران ش��یردهی که در ماه رمضان روزه می گیرند باید توجه داش��ته 
باش��ند که از حضور در محیط       های گرم پرهیز کرده و در فاصله افطار تا س��حر از 
غذاهایی تغذیه کنند که کالری کافی را به بدن آنها برساند، همچنین نوشیدن حجم 
کافی مایعات برای جلوگیری از کاهش آب بدن مادر در فاصله بین افطار تا سحر 

بسیار تأکید می شود.
صفرزاده تصریح کرد: زمان ش��یردهی نوزادان دو س��ال اس��ت که در سال نخست 
تولد، ش��یرمادر غذای اول و تغذیه کمکی غذای دوم نوزاد اس��ت، ولی در 6 ماه 
نخس��ت تولد، تغذیه نوزاد فقط باید با ش��یر مادر انجام شود و در سال دوم تولد، 

تغذیه کودک با غذا بیشتر از شیر مادر مورد تأکید است.

تشریح اصول روزه داری برای مادران شيرده

متخصصان اس��پانیایی می گویند آنتی اکس��یدان ها برای درمان نازایی هم در زنان و 
هم در مردان مؤثر و مفید هستند.

به گزارش ایس��نا، این متخصصان می گویند مشکالت باروری اغلب یک شاخص 
اولیه از سایر مشکالت و بیماری های تحلیل برنده مثل تصلب شرائین، فشارخون 
باال و نارسایی قلبی است، بنابراین روش هایی که بتوانند برای بهبود و درمان این 
بیماری ها موثر باش��ند، برای مقابله با مش��کل نازایی نیز مفید و موثر خواهند بود.
به گزارش ش��بکه خبری ان بی سی، این یافته حاصل مطالعات دکتر توری هاگن از 
متخصصان انس��تیتو لینوس پائولینگ در دانشگاه ایالتی اورگون و دکتر فرانچسکو 
ویس��یولی است که سرپرستی این مطالعه را در انس��تیتو مطالعات پیشرفته مادرید 

برعهده داشته است.
دکت��ر هاگن در این باره اظهار داش��ت: برخی از آنتی اکس��یدان های معمولی مثل 
ویتامین های C و E در این زمینه مؤثر هس��تند، اما برخی دیگر مثل اسید لیپوئیک 
تأثیر نس��بتا بیش��تری دارند و مجموعه ای از واکنش های زنجی��ره ای بیولوژیک را 

تحریک می کنند که تأثیر با دوام تری روی سالمتی انسان دارند.

آنتی اكسيدان ها در درمان ناباروری مؤثر ند
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ورزش

سجاد استکی 
از فوالد مبارکه 
سپاهان بهترین 
گلزن جهان

صلصالي: 
کاپیتان امسال 
ذوب آهن هم 
خودم هستم

کمیته فنی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان 
جهان در حالی نام برترین های این رقابت ها را اعالم کرده 
که س��جاد اس��تکی ملی پوش فوالد مبارکه سپاهان به عنوان 

بهترین گلزن معرفی شده است. 
همچنین از میان برترین رقابت ها س��جاد اس��تکی از ایران با 
به ثمر رس��اندن 84 گل از میان 278 گل زده ایران به عنوان 
برتری��ن گل زن این رقابت ها معرفی ش��د. در دوره قبل این 
بازی ها هم اله کرم استکی برادر این هندبالیست جوان ایران 
و دیگ��ر بازیکن فوالد مبارکه  ج��زء بهترین گل زنان جهان 
انتخاب شد. در همین بخش ایمان جمالی دیگر هندبالیست 
س��پاهان  با به ثمر رس��اندن 80 گل در رده دوم جهان قرار 
گرف��ت. اما در بخش دروازه بان ها س��عید حیدری از ایران 
در رده شش��م جهان قرار گرفت. در بخش بهترین بازی های 
تیمی هم تیم ای��ران در رده چهاردهم قرار دارد. هجدهمین 
دوره مس��ابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان با حضور 24 
تیم با قهرمانی تیم آلمان در تسالونیکی یونان به اتمام رسید. 

تیم جوانان ایران هم به مقام دوازدهم دست پیدا کرد.

   کاپیتان تیم ذوب آهن گفت:  امسال هم بازوبند کاپیتاني بر بازوان 
من بسته مي شود و مطمئن باشید عملکردم به گونه اي خواهد بود 
که یک بازیکن ثابت در ذوب آهن باشم.محمد صلصالي در گفتگو 
ب��ا ایمنا در مورد وضعیت تمرینات ذوب آهن گفت: همه چیز به 
خوبي پیش مي رود؛ در روزهاي گذشته در تمرینات سنگین پیش 
از آغاز لیگ شرکت کردیم و از آمادگي خوبي براي فصل جاري 
برخوردار هستیم. وي در مورد تغییرات ذوب آهن در فصل جاري 
گفت: ذوب آهن در فصل جاري اسکلت اصلي تیم خود را حفظ 
کرده و چند بازیکن تیم جاي خود را به دیگر بازیکنان دادند؛ پارسال 
منصوري و اشجاري از تیم جدا شدند و امسال چند بازیکن دیگر. 
به هر حال تغییرات جزیي از فوتبال است و امیدوارم این تغییرات 
به سود تیم ما باشد. کاپیتان ذوب آهن در پاسخ به سئوالي پیرامون 
افتش در فصل گذش��ته و طوالني شدن مصدومیتش بیان داشت: 
فصل گذش��ته با بدشانسي هاي بسیاري مواجه شدم و قبول کنید 
کسي که رباط صلیبي پاره کرده به سختي مي تواند به شرایط ایده آل 
باز گردد اما من تالش کردم که به شرایط ایده آل بازگردم و به نظر 

خودم در هفته هاي پایاني عملکرد بدي نداشتم. 

س��رمربي ایتالیایي تی��م ملي فوتبال ژاپن گف��ت: در رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني 2014 حریف��ان با تمام قوا مقابل ما حاضر 
خواهند ش��د. به نقل از س��ایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، آلبرتو 
زاکه روني اظهار داش��ت: ممکن است گروه سوم گروه سختي به 
نظر برسد، اما در راه رسیدن به جام جهاني دیر یا زود باید با این 
حریفان روبه رو ش��ویم؛ بنابراین تنها با این هدف به مصاف آنها 
مي رویم. تیم ملي فوتبال ژاپن با کره ش��مالي، سوریه و ازبکستان 
در گروه سوم مس��ابقات مقدماتي جام جهاني 2014 برزیل قرار 
گرفته است. وي ادامه داد: ما قهرمان آسیا هستیم، بنابراین رقیبان ما 
تکلیف خود را انجام مي دهند و با تمام قوا به مصاف ما خواهند 
آم��د، ما نیز بر روي تم��ام بازي ها تمرکز مي کنیم. ژاپن مي تواند 
مقابل کره شمالي که بازي خوبي مقابل برزیل در مرحله گروهي 
جام جهاني انجام داد، محک بخورد. شینجي کاگاوا، هافبک ژاپني 
بورسیا دورتموند نیز اظهار داشت: توجهي نمي کنیم که چه تیمي 
مقابل ما قرار گرفته است، رقابت در آسیا سخت است و بارها شده 
که مقابل تیم هاي رده پایین شکست بخوریم؛ بنابراین با جدیت در 

بازي هاي آینده به میدان مي رویم.

امروز آغاز دوباره ماراتن ليگ 

پرسپوليس-  ملوان؛  تكرار فينال جام حذفي
خبر

برای حضور در جام زنده رود
 شطرنج بازان آذربایجان، گرجستان 

و ارمنستان به اصفهان می آیند
مسابقات بین المللی ش��طرنج جام زنده رود برای سومین سال پیاپی در 
اصفهان برگزار می شود. به گزارش ایمنا، یازدهم شهریور ماه سومین دوره 

مسابقات بین المللی شطرنج جام زنده رود در اصفهان آغاز می شود. 
ای��ن رقابت ها در بخش مردان به صورت آزاد و در بخش بانوان تنها در 
رده س��نی زیر 12 سال برگزار خواهد شد. مسابقات بین المللی شطرنج 
جام زنده رود طبق مقررات فدراسیون جهانی شطرنج، به روش سوئیسی 
و با شرکت شطرنج بازانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و 
ارمنستان برگزار می شود. هیأت شطرنج استان اصفهان را در برگزاری این 

رقابت ها، اداره کل تربیت بدنی استان همراهی می کند. 

كشتي جوانان جهان- روماني؛ 
آزادكاران كشورمان بر سكوي سوم 

جهان ایستادند
 

تیم کشتي آزاد جوانان ایران با کسب دو مدال طال توسط حامد طالبي 
زری��ن کم��ر و جاب��ر ص��ادق زاده در اوزان 96 و 120 کیلوگرم، یک 
م��دال نقره توس��ط ابراهیم نصی��ري در وزن 66 کیلوگرم و یک مدال 
برنز توسط آرش دنگسرکي در وزن 55 کیلوگرم و با کسب 46 امتیاز 
به مقام س��وم رقابت هاي قهرماني جهان در روماني دس��ت یافت. به 
گزارش ایرنا؛  در پایان رقابت هاي کش��تي آزاد قهرماني جوانان جهان 
که روزهاي 8 و 9 مرداد ماه با ش��رکت 49 کش��ور در س��الن مرکزي 
ورزش شهر بخارس��ت روماني برگزار شد، تیم ایران پس از تیم هاي 
روسیه و گرجستان سوم شد. همچنین تیم ایران نسبت به رقابت هاي 
جهاني س��ال گذش��ته دو پله صعود کرد و تعداد مدال ها و مرغوبیت 

آنها را نیز افزایش داد. 
بن��ا بر این گ��زارش مدال هاي ط��ال این رقابت ها بین چهار کش��ور 
روس��یه، ایران، گرجس��تان و آذربایجان تقسیم ش��د. به طوري که سه 
مدال طال به روس ها، دو مدال به ایران و گرجس��تان و یک مدال نیز 

به آذربایجاني ها رسید. 
ضم��ن آنکه حام��د طالبي زرین کمر کش��تي گی��ر آزادکار وزن 120 
کیلوگرم کش��ورمان نی��ز بدون دادن حتي یک امتی��از به حریفان خود 
صاحب گردن آویز طالي این مس��ابقات شد. گفتني است، تیم کشتي 
آزاد جوانان ایران س��ال گذش��ته در رقابت هاي جهاني مجارس��تان با 

کسب دو مدال برنز یوسفي و امیري به مقام پنجم رسیده بود. 

پورحيدري:
این توان را داریم كه 3 ستاره اي شویم 

سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت: این توان را در مدیریت و بازیکنان 
مي بینیم که با قهرماني در آس��یا دو س��تاره  اس��تقالل تبدیل به سه ستاره 
 ش��ود. منصور پورحیدري سرپرست تیم استقالل در نشست خبري این
باش��گاه در خص��وص این که آیا این تیم را در قواره هاي قهرماني آس��یا 
 مي بیند یا خیر گفت: در این مورد شکي ندارم. تیمي که بسته شده بسیار

قدرتمند است. 
وي افزود: پرویز مظلومي همیش��ه در اس��تقالل کنار این باشگاه بوده و 
تجربه دارد به ش��رطي که او با حاش��یه نبرند. تمام تالش��م این است که 
مظلومي روي مس��ائل فني تمرکز کند. از نظر بازیکن یارگیري خوبي و 

نفرات جدیدي را به تیم قبلي اضافه کردیم. 

درخشش تكواندوكاران پيشكسوت 
اصفهانی در مسابقات جهانی پومسه

چهار تن از تکواندوکاران پیش کس��وت اصفهانی اعزامی به مسابقات 
جهانی پومسه، به مدال های نقره و برنز این رقابت ها چنگ انداختند. 
در ای��ن رقابت ها محمدتق��ی حاتمی و هادی ترکاش��وند مدال نقره 
علی س��لمانی و عل��ی نادعلی مدال برنز را به خ��ود اختصاص دادند. 
خانم مهناز مردانی تکواندوکار ارزنده اصفهانی نیز در مسابقات جهانی 

پومسه زنان به مدال برنز دست پیدا کرد.

زاكه روني:
 ما قهرمان آسیا 
هستیم 

 فوتبال ایران از امروز دوباره داغ خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، پس از 70 روز تعطیلي یازدهمین دوره لیگ برتر 
ایران امروز با انجام هش��ت دیدار آغاز مي ش��ود و در 
این میان تماش��اي بازي ه��اي تیم هاي مختلف با مربي 
و بازیکن��ان جدیدش��ان لطف خاص��ي دارد. از دیدن 
راه آهن علي دایي گرفته تا اس��تقالل پرویز مظلومي که 
خیلي ها آن را کهکش��اني  مي نامند و پرسپولیس حمید 
اس��تیلي همگي از تیم هایي هستند که نگاه کردن بازي  
آن ها در فصل جدید دیدني اس��ت. دیدار سخت علي 
دای��ي و تیمش در اولین گام مقاب��ل ذوب آهن، تکرار 
فینال فصل قبل جام حذفي بین پرس��پولیس و ملوان و 
تقابل استقالل و سپاهان از جذاب ترین دیدارهاي هفته 

نخست خواهد بود. 
برنامه بازي ها در هفته نخس��ت لیگ برتر بدین ش��رح 

است: 
پرسپولیس � ملوان ورزشگاه آزادي ساعت 22:30 

علي دایي با ماجراهاي بس��یار از پرسپولیس جدا شد و 
همان طور که گفته بود، حاضر نشد با حبیب کاشاني در 
پرسپولیس کار کند. در عوض حمید استیلي که خیلي ها 
از میانه هاي فصل گذش��ته او را جایگزین اصلي دایي 
مي دانس��تند، به وسیله کمیته فني باشگاه پرسپولیس به 
عنوان س��رمربي برگزیده ش��د و خیلي زود کار جذب 
بازیکن را هم آغاز کرد. پرسپولیس��ي هاي س��ابق مانند 
علي کریمي، میث��اق معمارزاده، محمد نصرتي، مهرداد 
اوالدي و جواد کاظمیان بار دیگر به تیمشان آمدند. در 
کنار اینها پرس��پولیس بازیکنان زیادي را هم از دس��ت 
داد. از جمله س��پهر حی��دري، رحمان احمدي، مهدي 
ش��یري، جالل اکبري، اش��پیتیم آرفي و تیاگ��و فراگا. 
شاگردان استیلي یک اردوي 10 روزه را در ترکیه بدون 
حضور ملي پوشانش��ان برگزار کردن��د و حال باید در 
هفته نخست لیگ برتر خاطره پیروزي خود را بر ملوان 
در فین��ال جام حذفي فصل قبل زنده کنند. هر چند که 
به نظر مي رسد، سرخپوشان براي این پیروزي نسبت به 
فینال جام حذفي کار راحت ت��ري دارند، اما هیچ چیز 
در هفته هاي نخس��ت لیگ ایران قابل پیش بیني نیست. 
درس��ت اس��ت که ملوان بازیکنان خوب فصل گذشته 
خ��ود را دیگر در اختی��ار ندارد، اما باز ه��م با اتکا به 
جوان ه��اي خود و مربیگري فره��اد پورغالمي به فکر 
آزار دادن پرسپولیس در آزادي است. البته استیلي امسال 
مایلي کهن و کمیته فني را هم باالي سر خود مي بیند و 
باید دید این شیوه جدید در پرسپولیس چگونه جواب 

خواهد داد. 
فجر سپاس��ي � نفت آبادان ورزشگاه حافظیه شیراز 

ساعت 22 
فجري ه��ا که پ��س از ی��ک س��ال دوري از لیگ برتر 
 خیلي زود به جمع لیگ برتري ها بازگش��تند، کم سر و 
صدا ترین تیم در ای��ن یکي، دو ماه بودند و با آرامش 
تمام خود را براي آغاز لیگ آماده مي کردند. بر خالف 
تیم ش��یرازي، نفت تهران فراز و نش��یب هاي زیادي را 
متحمل ش��د و ه��ر روز خود را در یکي از دو اس��تان 
مرکزي و تهران مي دید و آخر س��ر مربیان این تیم هم 
نمي دانس��تند که تیمشان باید در کدام استان بازي کند. 
بماند که چقدر کارشناسان و فوتبالي ها از انتقال نفت به 
اراک انتقاد کردند. در عین حال مسایلي که براي اراکي ها 
پیش آمد، از جمله بودجه براي اداره تیم باعث شد نفت 
در زادگاه اصلي خود بماند. با این تفاسیر طبیعي است 
ک��ه نفت در فصل نقل و انتق��االت آن بازیکناني را که 
مي خواس��ته نتواند جذب کند. شاگردان حسین فرکي 
همانند فصل گذش��ته با میانگین سني جوان به مصاف 

حریفان قدرتمند خود در لیگ خواهند رفت. 
 س��ايپا � مس سرچش��مه ورزش��گاه انق��الب کرج 

ساعت 22 
س��ایپا پس از چند فصل مایلي کهن را باالي سر خود 
نمي بیند. نارنجي پوشان که فصل گذشته را به هر حال 
خوب به پایان رس��اندند، ترجیح دادند این بار از یک 
مربي جوان به نام مجید صالح اس��تفاده کنند. صالح در 
ورود خود به سایپا با قدرت از موفقیت تیمش در فصل 
جدید لی��گ برتر صحبت کرد و حتي ب��ه بازیکنانش 
گف��ت »هر کس فکر مي کند قهرماني براي س��ایپا دور 
از دسترس اس��ت، مي تواند از تیم برود«. پیروز قرباني 
بازیکن ش��اخصي بود که س��ایپا گرف��ت و البته حفظ 
کری��م انصاري فرد هم اتفاق بزرگي بود. در مقابل مس 
سرچشمه که براي نخستین بار در رقابت هاي لیگ برتر 
بازي مي کند، امروز با ترکیبي از بازیکنان بومي و جوان 
و با تجربه و با هدایت احمد سنجري چشم به حمایت 
هواداران مشتاق رفس��نجاني براي ماندن در لیگ برتر 
دارد. مس اسکلت تیم خود را از فصل قبل حفظ کرده 
و به گفته سرمربي اش تنها براي پیروزي به مصاف سایپا 

مي رود. 
علي س��امره، علي موالیي ، محس��ن زاهدي و مجتبي 
ترشیز از بازیکنان جدید مس سرچشمه در فصل جدید 

هستند. 
تراکتورسازي تبريز � صباي قم ورزشگاه يادگار امام 

)ره( تبريز ساعت 22 
امیر قلع��ه نویي پس از دو فصل قهرماني با س��پاهان، 
دیگر با اصفهاني ها به توافق نرسید و آن طور که معلوم 
بود و رئیس هیات مدیره سپاهان هم اعالم کرد مشکل 
قلعه نویي با س��پاهان س��قف قرار داد ب��ود. چیزي که 
براي قلعه نویي دردسرسازش��ده و باید به سازمان لیگ 
برود ولي قلع��ه نویي مي گوید به هیچ عنوان براي این 
کار به س��ازمان لی��گ نخواهد رفت. به نظر مي رس��د 
تراکتورسازي به حضور قلعه نویي و بازیکناني همچون 
امیرحس��ین صادقي، فرزاد آشوبي، اشتیتیم آرفي، فصل 
پر سر و صداتري را حتي بیشتر از زماني که کمالوند در 
ای��ن تیم بود تجربه کند. صباي قم اما از دیگر تیم هایي 
بود ک��ه با آرامش در این تعطی��الت کار خود را پیش 
برد و با عبداله ویس��ي به فکر شگفتي سازي در فصل 
جدید اس��ت. همان طور که خود ویسي مي گوید »صبا 
در فصل جدید پدیده لیگ خواهد ش��د و چند بازیکن 
پدیده  هم به لیگ معرفي خواهد کرد«. باید دید نخستین 
بازي فصل پس از این همه س��ر و ص��دا در روزهاي 
اخی��ر با چه نتیجه اي ب��راي او همراه خواهد بود و این 
که آیا قلعه نویي مي تواند همانند س��پاهان و اس��تقالل 

قهرماني هاي خود را در لیگ را تکرار کند. 
 راه آه��ن � ذوب آه��ن ورزش��گاه اکبات��ان ته��ران 

ساعت 22 
عل��ي دایي با پذیرفتن یک ریس��ک بزرگ در روزهاي 
پایاني فصل نقل و انتقاالت و در حالي که همه بازیکنان 
مطرح براي خود تیم پیدا کرده بودند، حاضر شد هدایت 
راه آهن را در فصل جدید بپذیرد. دایي پس از آمدن به 
راه آهن عش��ق به کارهاي سخت و کمک به خصوصي 
سازي در فوتبال را دالیل آمدنش به این تیم عنوان کرد. 
سرمربي فصل قبل پرسپولیس بازیکناني همچون حسین 
کعبي، حسین کاظمي و حسن رودباریان را به تیم خود 
آورد و از ابتداي فصل هم از مدیر عامل تیمش تعریف 
کرد و از ابتداي فصل هم همانند فصل هاي گذش��ته از 
مدیر عامل تیمش تعریف کرد. دایي این فصل مي تواند 
با راه آهن دست به کار بزرگي بزند، او باید در نخستین 

آزم��ون خود در این فصل ب��ه مصاف ذوب آهن برود. 
ذوب آهني که در این آمدن ها و رفتن ها بیشتر بازیکنان 
مه��م خود را حفظ ک��رد و تنها محمدرضا خلعتبري و 
مهدي رجب زاده بودند که از جمع ش��اگردان ابراهیم 
زاده جدا ش��دند. ضمن این که شاهین خیري هم دیگر 
در ذوب آهن نیست. یکي از دو نماینده ایران در مرحله 
یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا انگیزه هاي فراواني 
براي ب��ازي مقابل علي دایي دارد. ک��دام یک بازي را 

مي برد؟ راه آهن یا ذوب آهن. 
فوالد خوزس��تان � شاهین بوش��هر ورزشگاه تختي 

اهواز ساعت 22 
مجید جاللي و ش��اگردانش پس از پشت سر گذاشتن 
اردو در ترکیه فصل جدید را با داربي جنوب ایران آغاز 
مي کند، آرش افش��ین و رضا نوروزي )بهترین گل زن 
فصل قبل لیگ( با وجود پیشنهادهاي زیادي که داشتند 
به خاطر داش��تن قرار داد با ف��والد در این تیم ماندني 
ش��دند تا باز ه��م به مجید جاللي کم��ک کنند. معتقد 
است در این فصل س��تاره هاي جوان زیادي را به لیگ 
برتر معرفي خواهد کرد. دیدار نخست آن ها با شاهیني 
اس��ت که تغییرات زیادي را نسبت به فصل گذشته در 
خود دیده و امیدوار است با کمک اسپانسرهاي جدید 

مشکالت مالي خود را رفع کند. 
حمید درخشان که در چند روز گذشته انتقادهاي زیادي 
از بهروز رهبري فرد و محمد پروین درباره خود شنیده 
است، دوس��ت ندارد تمرکزش را در هفته هاي آغازین 
فصل از دس��ت بدهد. وحید طالب لو، علي انصاریان، 
میثم منیعي و هادي ش��کوري از جمله بازیکنان جدید 

شاهین در فصل جدید هستند. 
داماش گیالن � نفت آبادان ورزشگاه عضدي رشت 

ساعت 22 
دام��اش با امیر عابدیني که در نقل و انتقاالت ش��بیه به 
فتح ال��ه زاده عمل مي کند و روحیاتي مانند سرپرس��ت 

اس��تقالل دارد، در این یکي دو ماه پر س��ر و صدا کار 
کرد و البت��ه بازیکنان خوبي هم به تیمش آورد. محمد 
محمدي ، محمد غالمي و مهدي مهدوي کیا از جمله به 
جمع شاگردان مهدي دینورزاده اضافه شدند. دینورزاده 
در فصل جدید شکل تیمي که تازه به لیگ برتر آمده را 
ندارد و بیش��تر شبیه به یکي از تیم هاي مدعي مي ماند. 
هر چند باید داماش را در کوران مسابقات ارزیابي کرد، 
اما با ش��یوه همیش��گي خود نفت آبادان را براي فصل 
جدید آم��اده کرد، او مي داند ک��ه آباداني ها انتظارهاي 
زیادي از تیمش��ان دارند و دوست دارند همانند فصل 
گذش��ته آغاز خوبي در لیگ داشته باش��ند. پیرواني با 
بس��تن تیمي جوان به فکر رده ه��اي میاني جدول بوده 
و مثل همیش��ه با ابزارهاي کمت��ري از تیم مقابلش به 

میدان مي رود. 
 م��س- ش��هرداري تبريز، ورزش��گاه ش��هید باهنر 

ساعت 22 
در دیگ��ر دیدار ام��روز مس کرمان میزبان ش��هرداري 
تبریز خواهد بود. صمد مرفاوي براي دومین سال پیاپي 
هدایت نماینده کرمان را بر عهده دارد و امیدوار اس��ت 
 ب��ه همراه این تی��م در جمع چهار تی��م ابتداي جدول
رده بندي لیگ قرار بگیرد. نماینده کرمان از زمان صعود 
به لیگ برتر نش��ان داده اس��ت که توانایي رس��یدن به 
جایگاه ه��اي باالي جدول را دارد و رقیبي سرس��خت 

براي سایر تیم هاي لیگ برتر است.
 ش��هرداري تبریز نیز که س��ال گذشته با هدایت حمید 
درخشان بازي هاي به نسبت قابل قبولي انجام داد و در 
نهایت در هفته هاي پایاني توانست خود را در لیگ برتر 
حفظ کند، امسال با هدایت یک مربي صربستاني به نام 
میودراگ یسیچ در آرزوي رسیدن به مقامي درخور در 
لیگ برتر یازدهم است. به گزارش ایسنا، آخرین دیدار 
هفته نخس��ت لیگ برتر فردا س��اعت 22 بین تیم هاي 

سپاهان و استقالل برگزار مي شود. 

مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت: باشگاه استقالل هنوز هیچ پاسخي به نامه 
ما نداده اس��ت و اکنون نیز حیدری در لیست سپاهان است بنابراین منتظر 

پاسخ این باشگاه هستیم.
محمدرضا س��اکت در حاش��یه تمرین تیم فوتبال س��پاهان در ورزش��گاه 
فردوس اصفهان در گفتگو با ایمنا پیرامون اجاره ورزشگاه 22 بهمن توسط 
باش��گاه س��پاهان گفت: این پروژه با حمایت اس��تاندار و معاونت سیاسی 
امنیتی اس��تاندار در حال اجرا شدن است، همچنین در هیات مدیره باشگاه 
نیز مورد بحث قرار گرفته و بررسی شده است. وي ادامه داد: دو سال پیش 
نیز چنین طرحی بود اما به دلیل این که حمایت های الزم صورت نگرفت، 
این پروژه در همان جا متوقف ش��د اما اکنون با هماهنگی که بین باش��گاه 
س��پاهان و ارتش جمهوری اسالمی به وجود آمده قرار است که در قالب 
یک قرار داد حداقل 10 ساله، این ورزشگاه طبق مقررات و استانداردهای 
AFC بازس��ازی شود و با مشارکت اس��تانداری، ارتش و فوالد مبارکه به 

یک ورزشگاه استاندارد تبدیل شود.
مدیر عامل باش��گاه سپاهان گفت:  این ورزش��گاه می تواند یک جایگزین 
خوب برای ورزشگاه نقش جهان باشد ضمن این که یک مجموعه ورزشی 

قدیمی احیا می ش��ود و می تواند مس��ابقاتی که در حد متوس��ط از لحاظ 
تماشاگر هستند را پشتیبانی کند. 

وی افزود: این پروژه در مرحله عقد قرارداد چهار جانبه بین باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، ارتش جمهوری اسالمی، شرکت فوالد مبارکه و استانداری 
اس��ت که ه��م اکنون مراح��ل مقدماتی آن انجام پذیرفته اس��ت. س��اکت 
گفت: هم اکنون طراحی فاز نخس��ت ورزش��گاه که پی��ش بینی پارکینگ 
طبقاتی در آن ش��ده انجام پذیرفته اس��ت ضمن این که برآوردهای مالی و 
 مس��ائل حقوقی این پروژه نیز نهایی شده اس��ت و تنها تدوین پروتکل و 
 امض��ای آن ب��ه هم��راه موافق��ت نام��ه آن مانده اس��ت که انش��اا... حل 
 می ش��ود. وی همچنین پیش بینی کرد در صورت نهایی شدن توافق، این
 ورزش��گاه طی 16 ماه به طور کامل بازسازی ش��ود و آماده بهره برداری 

گردد. 
س��اکت افزود: هزینه بازسازی این ورزشگاه توس��ط باشگاه فوالد مبارکه 
س��پاهان و ارتش جمهوری اسالمی با حمایت اس��تانداری اصفهان تامین 
می ش��ود و سبک این قرارداد طوری اس��ت که چون این ورزشگاه تحت 
اجاره 10 س��اله باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان است بخشی از هزینه ای که 

این باشگاه انجام می دهد مستهلک شود. 
وی پیرامون بحث خس��رو حیدری و پیوس��تنش به اس��تقالل گفت: تنها 
چیزی که در مورد حیدری می توانیم بگوییم این اس��ت که ما نامه اي به 
باش��گاه استقالل ارسال کرده  اما تا این لحظه هیچ پاسخی از طرف باشگاه 
اس��تقالل دریافت نکرده ایم و حتی صحبتی نیز از سوي آنها نشنیده ایم و 
امیدواریم آقایان هرچه س��ریع تر پاس��خ نامه را بدهند. حیدری هم اکنون 
در لیست س��پاهان است مگر این که تا شروع لیگ باشگاه استقالل اقدامی 

کند. 
س��اکت همچنی��ن در م��ورد ب��ازی دوس��تانه با اس��پانیول بیان داش��ت: 
ب��ازی دوس��تانه با اس��پانیول قبل از ش��روع لیگ پیش بینی ش��ده بود اما 
ب��ه دلی��ل برنامه ریزی لیگ و این که نتوانس��تند برنامه ه��ای لیگ را جا به 
 جا کنند و باش��گاه اس��پانیول هم در هم��ان تاریخ برای بازی با س��پاهان 
 برنامه ریزی کرده بود، برنامه این بازی محقق نشد اما در تالشیم که در تاریخ 
جدیدی که پیش��نهاد دادیم دو تیم به مص��اف یکدیگر بروند. به هر حال 
مهم این است که سپاهان توانست با باشگاه اسپانیول یک ارتباطات نزدیک 

برقرار کند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان :

حيدری سپاهاني است مگر این كه باشگاه استقالل اقدامی كند

   اصفهان قهرمان واليبال شد،

تهران قهرمان فوتسال
مس��ابقات والیبال بانوان روستایی منطقه 4 کش��ور به میزبانی اصفهان با 

موفقیت تیم میزبان در رشته والیبال به پایان رسید.
به گزارش ایمنا این رقابت ها در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید بهشتی 
اصفهان برگزارش��د که در رشته والیبال اصفهان به مقام قهرمانی رسید و 
استان مرکزی درجایگاه دوم ایستاد تا این دو تیم به مرحله کشوری این 

رقابت ها صعود کنند. 
در رش��ته فوتس��ال هم تیم های تهران و البرز به ترتیب اول و دوم شدند 
و به مرحله نهای��ی راه یافتند. این رقابت ها با حضور 160 نفر از بانوان 
ورزشکار روستایی در قالب 10 تیم از شش استان کشور رقابت کردند. 
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امام صادق)ع(:
خداوند روزه را واجب كرد تا 
بدین گونه فقير و ثروتمند با 
همدیگر برابر شوند.

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
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

گفت:  اصفهان  ملل  فرهنگ  خانه  معاون 
مرکز  در  اصفهان شناسي  تخصصي  کتابخانه 
افتتاح  ملل  فرهنگ  خانه  و   اصفهان شناسي 
شد. علیرضا مساح با اشاره به این که استفاده از 
این کتابخانه براي محققان و پژوهشگران رایگان 
است، اظهار داشت: این مرکز خدماتي مانند 
مشاوره پژوهشي درباره اصفهان به محققان ارائه 
و از پایان نامه هاي تحصیلي کارشناسي ارشد و 
دکترا درباه اصفهان حمایت مالي مي کند.  وي 
و  رجال  بزرگداشت  همایش هاي  برگزاري 
جلسات علمي آشنایي با میدان تاریخي امام 
علي)ع( را از جمله فعالیت هاي دیگر این مرکز 
برشمرد و تأکید کرد: در حال طرح نرم افزار 
پژوهشي اصفهان هستیم که مشتمل بر تعداد 
زیادي کتاب، پایان نامه و مقاله درباره اصفهان 

بوده و قابلیت جستجو را نیز داراست. 
وی درباره اهداف تأسیس این مرکز گفت: این 
مرکز که تاکنون 44 عنوان کتاب در موضوعات 

در  به چاپ رسانده،  اصفهان  درباره  مختلف 
اردیبهشت 1384 با هدف ایجاد مرکزي پژوهشي 
و تحقیق در زمینه هاي فرهنگ، تاریخ و اجتماع 
این  کرد:  تصریح  وي  شد.  تأسیس  اصفهان 
 دوره هاي آموزشي 60 ساعته است که 30 ساعت
آن در بنا هاي تاریخي برگزار مي شود و عناوین 
تدریسي در این دوره ها شامل تاریخ و فرهنگ 
هنر  و  معماري  ابنیه،  و  آثار  رجال،   اصفهان، 
است. مساح افزود: همچنین سلسله برنامه هایي 
پنج شنبه  شناسي،  اصفهان  عنوان  تحت 
آخر هر ماه از طرف مرکز اصفهان  شناسي 
برگزار  اصفهان  مرکزي  کتابخانه  در محل 
 مي شود که شرکت در آن براي عموم آزاد
است. عالقه مندان به استفاده از دوره هاي 
آموزشي این مرکز مي توانند به آدرس میدان امام 
علي)ع(، خیابان هارونیه، مرکز اصفهان شناسي 
و خانه ملل مراجعه و یا با شماره 2208180 

تماس بگیرند.

از  اصفهان  هنری  حوزه  ادبیات  مدیرخانه 
داستان  جشنواره  دوره  نخستین  برگزاری 
کوتاه روایت اصفهان در آذر ماه سال جاری 
خبر داد. غالمحسین مردانیان گفت: فراخوان 
می شود  منتشر  جاری  ماه  طی  جشنواره  این 
و دوستانی که مایل هستند در این جشنواره 
جلسات  در  شنبه ها  می توانند  کنند،  شرکت 
که  هنری  حوزه  داستان  آفرینش های  کانون 
ساعت 17 برگزار می شود، حضور یابند هر چه 
بیشتر خود را برای آن آماده کنند. وی ادامه داد: 
شرکت کنندگان در این جشنواره باید داستان های 
مرتبط با اصفهان و موضوعات متناسب با این 
به رشته تحریر  اعالم می کنیم  ما  را که  شهر 
درآورند. وی تأکید کرد: ما برای برگزاری این 
از جشنواره  قبل  ماه  پنج  از حدود  جشنواره 
اقدام  جنبی  کارگاه  های  برگزاری  به  نسبت 

کرده ایم تا حاصل آن آشنایی با اصفهان باشد و 
آن  را استانی برگزار کردیم تا شرکت کننده ها را 
تحت نظر داشته باشیم و بتوانیم آنها را هدایت 
کنیم. وی تصریح کرد: بی شک این جشنواره 
و کارگاه های جنبی آن موجب می شود که ما 
یک بار دیگر تاریخ اصفهان را دوره کنیم و باید 
گفت متأسفانه با وجود تاریخ گسترده ای که این 
شهر دارد، داستان های اجتماعی در رابطه با آن 
بسیار کم است و اصاًل ما یک رمان اجتماعی 
خوب در مورد اصفهان نداریم که نیاز به آن 
به شدت احساس می شود. وی در ادامه افزود: 
تاریخ عظیم اصفهان، جنگ ها، قحطی ها و ... 
فرصت مناسبی را فراهم می آورد تا داستان های 
بسیاری نوشته شود و امیدواریم این جشنواره 
آغازگر نهضت بزرگ داستان نویسی اجتماعی 

در مورد اصفهان باشد.

معاون مركز اصفهان  شناسي خبر داد:
افتتاح کتابخانه تخصصي اصفهان شناسي

 در خانه ملل 

مدیر خانه ادبيات حوزه هنری اصفهان:
جشنواره داستان کوتاه روایت اصفهان

 برگزار می شود

خبر

تا  از تولید  مختارنامه در هشت سالي که 
پخش به طول انجامید پرحاشیه بود؛ ساخت 
خانه کعبه و نشان دادن واقعه کربال همزمان 
سریال  توجه  جالب  نکات  از  عاشورا،  با 
داوود میرباقري بود. در این مدت عالوه بر 
این  که مختارنامه با از دست دادن برخي از 
عواملش عزادار بود، با مسائلي مثل نمایش 
وضعیت  و  ابوالفضل)ع(  حضرت  چهره 

نامشخص دکورهایش، حاشیه ساز شد. 
مسائل  نیز  فیلمبرداري  طوالني  مدت  در 
و  بنزین  سهمیه بندي  مثل  غیرمترقبه اي 
بیماري داوود میرباقري براي تیم مختارنامه 
مشکل ساز شد و وقفه هایي را در ساخت آن 
به وجود آورد. فریبرز عرب نیا � بازیگر نقش 
سریال  این  فیلمبرداري  در طول   � مختار 
تاریخي � مذهبي در فیلم سینمایي یا سریال 
دیگري بازي نکرد. عرب نیا در این سریال 
بار گریم شد. همچنین  تا 150  بین 100 
مختارنامه بیش از 110 بازیگر اصلي داشت 
و بدلکاران و سیاهي لشکران زیادي نیز در 
نهایت  در  و  داشته اند  سریال حضور  این 
حاصل کار  بیش از دو هزار دقیقه فیلم مفید 
بود که توسط میرباقري و همکارانش به ثبت 

رسید. 
 نمايش چهره حضرت ابوالفضل)ع( 

از  ابوالفضل)ع(  حضرت  چهره  نمایش 
بود.  حاشیه سازترین بخش هاي مختارنامه 
میرباقري در زمان فیلمبرداري سریالش بنا 
را بر نمایش بدون پوشش چهره حضرت 
ابوالفضل)ع( گذاشت، اما با نزدیک شدن 
به روزهاي پخش، نمایش این صحنه ها با 
اعتراض برخي از مراجع تقلید مواجه شد 
که نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل)ع( 
را جایز نمي دانستند. بر این اساس چهره  
حضرت ابوالفضل)ع( در صح��نه هاي 
عاشوراي مختارنامه طبق روال عادي نمایش 
شخصیت هاي مذهبي در تلویزیون ایران، با 

نور و مه همراه شد. 
دکورهاي احمدآباد مستوفي 

امسال  ماه  تا خرداد  بود  قرار  دکورها  این 
در اختیار تیم تولید مختارنامه باشد و بعد 
از آن در اختیار صاحبان اصلي قرار گیرد تا 
تخریب شده و به شکل زمین کشاورزي 

برگردد. هشدارهاي تهیه کننده مختارنامه و 
سایر رسانه ها ادامه پیدا کرد تا این  که معاون 
سیما به همراه جمعي از مدیران و معاونان 
این سازمان، از دکورهاي مختارنامه بازدید 
کردند. در نهایت قرار بر این شد تا قرارداد 
زمین هاي احمدآباد به مدت سه ماه دیگر 
تمدید شود تا سازمان صداوسیما نظر قطعي 
اعالم  دکورها  این  خرید  درباره  را  خود 
کند. ضمن این که در این مدت برخي از 
سیاسیون هم بر راه اندازي شهرک سینمایي 
اما  کردند،  تأکید  مختارنامه  لوکیشن  در 
آخرین خبرها از شکایت صاحبان زمین از 
تهیه کننده مختارنامه و رفتن محمود فالح به 

دادگاه حکایت دارد. 
با  همزمان  کربال  صحنه هاي  نمايش   

عاشورا 
براي  که  مختارنامه  جالب  نکات  از  یکي 
بود،  جذاب  سریال  این  ایراني  مخاطبان 
پخش صحنه هاي مربوط به واقعه عاشورا 
در  که  میرباقري  بود.  روز  این  با  همزمان 
مختارنامه 50 دقیقه از کربال را به تصویر 
کشیده بود، به فراخور داستان و فالش بک  
به گذشته، قصه برخي شخصیت هایي که 
در کربال حضور داشتند را روایت کرد؛ در 
روز عاشورا نیز صحنه هایي از کربال در قالب 
مختارنامه پخش شد که با استقبال مخاطبان 

این سریال روبه رو گردید. 
خشونت هاي تصويري مختارنامه

مختارنامه با بهره گیري از تکنیک هاي جدید 
و جلوه هاي ویژه گریم عبداله اسکندري، 
قاتالن  از کشته شدن  صحنه هاي بسیاري 
این  خشونت  کرد.  خلق  حسین)ع(  امام 
صحنه ها که تا قسمت آخر و کشته شدن 
که  بود  به حدي  گاه  داشت،  ادامه  مختار 
شبکه اول نیز از طریق زیرنویس به مخاطبان 
خود اخطار مي داد تا اگر مشکل قلبي دارند، 
برخي بخش ها را نبینند؛ هرچند نویسنده و 
کارگردان مختارنامه دائماً تأکید داشتند که 
خشونت جزئي از چیزي است که ساخته اند 
و خشونت در برخي صحنه ها اجتناب ناپذیر 
اصرار  همواره  آنها  عالوه  به  است.  بوده 
داشتند خشونت هاي مختارنامه خیلي کمتر 
واقعیت وجود  در  که  است  آن چیزي  از 

داشته و آنها در واقع مختارنامه  را مالیم تر 
کرده اند. 

 فريبرز عرب نیا و اعالم رقم دستمزدش 
حضور فریبرز عرب نیا � بازیگر نقش مختار 
� در برنامه »هفت« و صحبت هایش درباره 
نکات  دیگر  از  ایران،  سینماي  وضعیت 
حاشیه اي مختارنامه بود. عرب نیا که چند 
سال در هیچ برنامه  تلویزیوني حاضر نشده 
بود، در دو قسمت از برنامه »هفت« شرکت 
فریدون جیراني،  به سئواالت  پاسخ  در  و 
عرب نیا  کرد.  مطرح  را  خود  دیدگاه هاي 
همچنین در یک اقدام جالب  توجه، دستمزد 
خود را در مختارنامه به طور شفاف اعالم کرد. 
 او در طول ساخت مختارنامه 600 میلیون
تومان دستمزد گرفته که به گفته خودش از 
دستمزد یک بازیگر یا مربي در یک فصل 

فوتبال کمتر است. 
فشردگي ساخت و انتقاد میرباقري 

مراحل پس از تولید مختارنامه حتي بعد از 
ادامه  فشرده  به صورت  فیلمبرداري  پایان 
برخي  آماده سازي  که  به  طوري  داشت، 
مراحلي  کشیدن  طول  دلیل  به  قسمت ها 
مثل صداگذاري و جلوه هاي ویژه، تا یک 
ساعت قبل از پخش ادامه داشته است. این 

مسأله حتي باعث شد که قسمت سي و دوم 
مختارنامه به پخش نرسد. 

موسیقي و گاليه ها 
موسیقي  از  ترکیبي  مختارنامه  موسیقي 
جنوب ایران، موسیقي حماسي و موسیقي 
عرب بوده است. صداي الالیي زني در پس 
زمینه موسیقي تیتراژ به گفته سازنده موسیقي 
مختارنامه، فریاد فروخورده زني است که 
از شخصیت  متأثر  را  آن  میرباقري  داوود 
حضرت زهرا)س( مي داند. در حین ساخت 
موسیقي این سریال، ساز جدیدي نیز اختراع 
شده که بر حسب نام مخترع، آن را ساز 
ناصري نام گذاري کرده اند. این ساز، شکل 
سیمرغ است و یک ساز زهي است که با 

آرشه نواخته مي شود و زخمه هم دارد. 
موسیقي مختارنامه با انتقادهایي هم همراه 
بود. محسن شریفیان که خود را پژوهشگر 
آلبوم »اهل ماتم« که بخش هایي از آن در 
استفاده  مختارنامه  سریال  تیتراژ  موسیقي 
شده معرفي کرد، با نگارش نامه اي خطاب 
عدم  نسبت  سازمان صداوسیما  رئیس  به 
درج نامش در تیتراژ این سریال گالیه کرد. 
همچنین خواننده زن الالیي تیتراژ مختارنامه 
به استفاده از صدایش بدون اجازه او  هم 

انتقاد داشت که در نهایت با تقدیر ضرغامي 
از وي، غائله خاتمه یافت. در همان زمان 
امیر توسلي � آهنگساز این سریال � درباره 
انتقادها به ایسنا گفت: به نظرم این اعتراضات 
مباحث انحرافي است. به هرحال هر کار 
اعتراضاتي  چنین  با  است  ممکن  بزرگي 
همراه شود. برخي آمدند اعتراضاتي کردند 
که اصوالً به موسیقي مختارنامه وارد نیست. 

چهره زنان 
تصویر چهره زنان نیز از دیگر حاشیه هاي 
سریال مختارنامه بود. فیلمسازان و منتقدان 
این  به  شاه حسیني  انسیه  قبیل  از  زیادي 
چهره هاي  زنان  که  بودند  معترض  امر 
پوران  نیستند.  مختارنامه  در  تأثیرگذاري 
درخشنده هم گفته بود: »شخصیت هاي زن 
این سریال با واقعیت فاصله دارند.« سیدرضا 
اکرمي، عضو کمیسیون فرهنگي مجلس هم 
معتقد بود که سریال مختارنامه درخصوص 

نقش زنان در جامعه مبالغه کرده است. 
ساخت خانه کعبه 

عالوه بر سایر دکورهاي عظیم مختارنامه، 
این  در  نیز  کعبه  خانه  لوکیشن  و  دکور 
سریال ساخته شد. دکورهاي مکه به این 
دلیل واقعي به نظر مي رسید که در مختصات 
نزدیک به خانه کعبه ساخته شد و این دکور 
در واقع 10 درصد کوچک تر از کعبه واقعي 

و به صورت چهار بعدي است. 
دوبله سريال و پاسخ آي فیلم 

از دیگر حاشیه هایي که براي مختارنامه به 
وجود آمد، دوبله این سریال به زبان عربي 
و پخش آن از شبکه »آي فیلم« بود. در حالي  
که مخاطبان عرب  زبان از پخش مختارنامه 
استقبال کرده بودند، تهیه کننده این سریال 
نسبت به دوبله عربي مختارنامه انتقاد کرد 
دانست. فالح همچنین  نامناسب  را  آن  و 
از این  که با عوامل مختارنامه براي دوبله 
این سریال هماهنگ نشده بود، انتقاد کرد. 
این  به  پاسخ  در  نیز  »آي فیلم«  مسئوالن 
در  که  کردند  عنوان  بیانیه اي  در  انتقادات 
دوبله مختارنامه از بهترین دوبلورهاي عرب 
استفاده شده و حتي سعي کرده اند برخي از 
بخش هاي مختارنامه را با استفاده از دوبله، 

اصالح کنند. 

پاياني بر يك پرونده هشت ساله

آگهی ارزيابی عمومی نوبت دوم
)شماره 800/10270(

- مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

- موضوع مناقصه: اجرای لوله كشی سيستم خنک كننده یک دستگاه مخزن 40 ميليون ليتری 

سقف شناور )شماره 131( در انبار نفت شهيد محمد منتظری

- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبنی بر واریز مبلغ 28/000/000 

ریال به عنوان سپرده نقدی به حس��اب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه

- مهلت تكميل و تحویل فرم های استعالم ارزیابی HSE مندرج در سایت: به مدت دو هفته 

http://monagheseh. و http://iets.mporg.ir از تاری��خ درج این آگهی، كه از س��ایت ه��ای

niopdc.ir قابل برداش��ت می باشد و تحویل آن به آدرس اصفهان، خيابان چهارباغ باال، جنب 

پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 0311-6244618

- شرایط متقاضی: كليه شركت های توانمند:

1- دارای رتبه 5 در رش��ته صنعت و معدن و یا رتبه 5 در رش��ته تأسيس��ات و تجهيزات از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور

2- احراز امتياز قابل قبول براس��اس معيارهای ارزیابی توانمندی بهداش��ت، ایمنی و محيط 

زیست. 

 ش��ایان ذكر اس��ت اس��ناد مناقصه به ش��ركت های پذیرفته ش��ده در ارزیابی HSE توزیع

خواهد شد. 

ضمناً متن آگهی در سایت های

 http://isfahan.niopdc.ir , www.shana.ir قابل رویت می باشد.

م الف:6114

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مناقصه خط انتقال فاضالب، لوله گذاری فاضالبنوبت دوم

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درنظر دارد پروژه های ذیل را از 

طریق مناقصه عمومی با فهرس��ت بهای س��ال 1388 س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نماید.

نوع محل اجراشماره مناقصه
برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجه

90-2-205
اجرای خط انتقال فاضالب مسیر 

مجموعه نگین به مسیر تصفیه خانه 
شمال اصفهان

29/000/0007/354/047/714عمرانی

لوله گذاری فاضالب خمینی شهر و 90-2-206
77/000/0001/833/118/164جاریحومه

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه:

 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/5/22

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یک شنبه 90/5/23

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

WWW.abfaesfahan.ir

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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