
بانوان سپاهان  كاراته  سرپرست 
گفت: امس��ال تنها س��ه بازيكن 
غير بوم��ي در تيم ه��اي كاراته 
بانوان حضور خواهند داشت و 
ادامه اين روند در ايجاد انگيزه در 
بازيكنان بومي و رشد آنان تأثير 

بسزايي خواهد داشت. رابعه اجاقي اظهار كرد: تمرينات تيم را يك ماه 
است آغاز نموديم و تست بازيكنان نيز...

مدير فرودگاه ش��هركرد گفت: 
فرودگاه ش��هركرد به عنوان يكي 
از فرودگاه هاي بين المللي كشور 
قابليت پذيرش و انجام 96 پرواز 
در روز را دارد. س��عيد سلطاني 
اظهار داشت: فرودگاه شهركرد به  

واسطه برخورداري از امكانات ناوبري قابل قبول مطابق با استانداردهاي 
كشوري، به  خوبي ...

سرپرست كاراته بانوان سپاهان:
روند بومي سازي تيم همچنان ادامه دارد

مدير فرودگاه شهركرد:
فرودگاه شهركرد قابليت انجام 96 پرواز 

در روز را دارد
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وزیر کار اعالم کرد: 
جمع بندی اصالح قانون کار پایان یافت
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 شهرستان    صفحه 4

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی  خبر داد:

اجرای کامل مصوبات فرهنگی دور 
اول سفر ریاست جمهوری به اصفهان
صفحه4

كش��اورزي  جه��اد  مدي��ركل 
بختي��اري گفت:  و  چهارمحال 
بروز پديده خشكسالي دو هزار 
و 410 ميليارد ريال به كشاورزان 
و دامداران اين اس��تان خسارت 
وارد كرده است. صفدر نيازي در 

نشس��ت شوراي مورد استقبال مسافران و شركت هاي حمل و نقل قرار 
گرفته است كه...

خسارات 2/4 هزار ميلياردي خشكسالي 
در چهارمحال و بختياري

 ورزش    صفحه 7

رهبر معظم انقالب اسالمی:
رفتار قبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد 
از نقاط ضعف کشور است

 شهرستان    صفحه 4

در استان چهارمحال و بختياري؛ 
517 طرح مشاغل خانگي 

از مزایاي وام صنایع دستي 
برخوردار مي شوند

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان 
چهارمحال و بختياري از دريافت تسهيالت 517 
طرح مشاغل خانگي صنايع دستي در سال جاري 
 خب��ر داد و اظهار داش��ت : از اي��ن مجموع تا 
به حال 217 طرح مشاغل به صورت پشتيبان و 
مستقل به اداره كار و امور اجتماعي استان معرفي 

شده اند. 
مهرداد رئيسي با بيان اين كه 12 طرح معرفي شده 
جزء طرح هاي پشتيباني ش��ده بودند افزود: هر 
كدام از طرح هاي پشتيباني از يك الي 25 نفر را 

تحت پوشش اشتغال خود قرار داده اند. 
رئيسي با اشاره به اين كه طرح هاي پشتيبان مشاغل 
خانگي بيشترين اشتغالزايي را در جامعه به همراه 
دارند بيان داشت: هر كدام از اين طرح ها به طور 
متوس��ط 500 ميليون ريال تس��هيالت دريافت 
مي كنند. وي يادآور ش��د كه 205 طرح مس��تقل 
معرفي شده تا سقف 50 ميليون ريال تسهيالت 
 دريافت خواهند كرد.  رئيس��ي تسريع كرد: طي 
دو هفته آينده تعداد 50 طرح مستقل و چهار طرح 
پشتيبان و طرح هاي مشاغل خانگي ديگر تا پايان 
شهريور ماه تكميل و به اداره كار و امور اجتماعي 

استان براي دريافت تسهيالت معرفي مي شوند. 
وي بيش��ترين طرح هاي معرفي ش��ده را شامل 
رش��ته هاي گليم بافي، معرق چ��وب، قلمزني، 
قلمكاري، نمدمالي و س��رمه دوزي دانس��ت و 
افزود: براي تمامي متقاضي��ان كه از لحاظ فني 
توانايي انجام كار را داش��ته اند، مجوز اش��تغال 
خانگي صادر ش��ده است. رئيس��ي با اشاره به 
اين كه هنرمندان مي توانند با در دس��ت داش��تن 
مجوز در منزل مس��كوني خود به توليد صنايع 
دستي بپردازند، تصريح كرد: هدف از اجراي اين 
طرح اشتغالزايي، رفع بيكاري و كمك به اقتصاد 

رناخانواده ها در جامعه است. 
 اي

س:
عک
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سراسری

سندي بر عدم استقالل رسانه هاي غربي
تظاهرات گسترده در سرزمين هاي اشغالي

رهبر معظ��م انقالب رفتار قبيل��ه ای در ميدان 
سياست و اقتصاد را يكی از نقاط ضعف كشور 
برش��مردند و فرمودند: در رفتار قبيله ای تأييد 
يا تخطئه اقدامات افراد براس��اس ماهيت عمل 
آنها انجام نمی شود، بلكه انتقاد و يا تعريف از 
افراد به نحوه وابس��تگی آنها به قبيله مورد نظر 
مرتبط است. به گزارش مهر، حضرت آيت ا... 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی، عصر 
يك شنبه در ديدار رؤسای قوای مجريه، مقننه و 
قضائيه، رئيس مجلس خبرگان، اعضای هيأت 
وزيران، نمايندگان مجلس، مسئوالن دستگاه ها 
و سازمان های مختلف، ائمه جمعه و نمايندگان 
ولی فقيه در استان ها و فرماندهان ارشد نيروهای 
مس��لح، در س��خنان بس��يار مهمی با اشاره به 
شرايط بی سابقه منطقه و جهان، تحليل جامعی 
از ش��رايط كش��ور ارائه دادن��د و تأكيد كردند: 
ارزيابی واقع بينانه از جايگاه نظام اس��المی بعد 
از گذشت 32 سال، نشان می دهد كشور اكنون 
به دستاوردها و پيشرفت های بزرگ و غيرقابل 
تصوری رسيده كه اميدبخش و زمينه ساز برای 
ادامه حركت ش��تابان به سمت قله ها هستند و 
در كنار آنها نيز اولويت ها و فهرستی از كارهای 
انج��ام نگرفته وجود دارند ك��ه بايد با همدلی، 
وحدت، كار و تالش شبانه روزی، ايستادگی بر 
اصول و ارزش ها و با استفاده از اعتماد كم نظير 
مردم به نظام و اعتماد به نفس ملی باال در ميان 
جوانان، از فرصت های موجود حداكثر استفاده را 
كرد و ايران اسالمی را به جايگاه شايسته خود در 
منطقه و جهان رساند. رهبر انقالب اسالمی، نگاه 

واقع بينانه در هرگونه ارزيابی شرايط كشور را 
مهم دانستند و افزودند: برای رسيدن به يك نگاه 
صحيح و واقعی از وضعيت كشور، بايد شرايط 
فعلی منطقه و جهان را نيز در نظر گرفت، زيرا 
بيداری اسالمی كنونی در منطقه و بحران اقتصادی 
عجيبی كه گريبانگير غرب شده و همچنين رشد 
جريان های افراطی در غرب، از ابتدای پيروزی 
انقالب اسالمی تاكنون بی سابقه است. حضرت 
آيت ا... خامنه ای خاطرنشان كردند: وجود چنين 
شرايط بی سابقه ای در منطقه و دنيا، فرصت های 
بزرگی را پيش روی نظام اسالمی قرار داده است 
كه اگر ارزيابی واقع بينانه ای از ش��رايط كشور 
وجود نداشته باشد، ممكن است اين فرصت ها 
از دست بروند و يا حتی تبديل به تهديد شوند. 
ايشان ارزيابی صحيح از شرايط كشور را مستلزم 
نگاه واقع بينانه و پرهيز از يكسونگری دانستند و 
افزودند: در بررسی شرايط كشور، بايد هم نقاط 
ق��وت و هم نقاط ضعف را ديد و از نگاه منفی 
و يا نگاه مثبت مطلق پرهيز كرد. رهبر انقالب 
اسالمی س��پس به برخی نقاط قوت كشور در 
شرايط كنونی اش��اره و تأكيد كردند: اين نقاط 
روشن و مثبت محصول يك حركت مستمر و به 
هم پيوسته نظام جمهوری اسالمی ايران در طول 
32 سال گذشته است كه البته فراز و نشيب هايی 
هم داش��ته اس��ت. حضرت آيت ا... خامنه ای، 
توانايی غلبه بر تهديدها را نقطه قوت درجه اول 
نظام خواندند و افزودند: نظام اسالمی، از ابتدای 
پيروزی انق��الب تاكنون با تهديدهای مختلف 
و پيچيده سياس��ی، امنيت��ی، نظامی و اقتصادی 

قدرت های جهانی مواجه بوده، اما توانسته است 
با تكيه بر مردم و توانايی های خود، بر همه آنها 
غلبه كند. اعتماد ميان مردم و نظام، دومين نقطه 
قوت كشور بود كه رهبر انقالب اسالمی به آن 
اش��اره و تأكيد كردند: اعتمادی كه اكنون مردم 
ايران به نظام اس��المی دارن��د، در كمتر نظامی 
در دني��ا وجود دارد. حضرت آيت ا... خامنه ای 
حضور بيش از 80 درصدی مردم در انتخابات 
دو س��ال قبل و حضور گسترده و پرشور مردم 
در دو راهپيمايی ساالنه روز قدس و 22 بهمن 
را نمونه های عينی اعتماد مردم به نظام دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: امسال نيز با وجود هوای 
گرم، دنيا عظمت مردم ايران را در ماه رمضان و 
در روز قدس خواهد ديد. ايشان افزودند: برخی 
موارد خاص نيز همچون حركت عجيب مردم 
در نهم دی سال 88، نمونه ديگری از احساس 
دلبس��تگی عميق مردم به نظام اس��المی است. 
رهبر انقالب اس��المی با اظهار تأسف از برخی 
سخنان و مطالب به ظاهر مصلحت جويانه كه 
مدعی از دست رفتن اعتماد مردم به نظام هستند، 
خاطرنشان كردند: مردم، نظام اسالمی را دوست 
دارن��د و از آن دفاع می كنند. حضرت آيت ا... 
خامنه ای، پيشرفت در ش��رايط تحريم را يكی 
ديگر از نقاط قوت كشور دانستند و افزودند: در 
سخت ترين تحريم ها و در شرايطی كه دشمن 
از تحريم ه��ای فلج كننده س��خن می گويد، 
كش��ور در عرصه های مختلف از جمله علم و 
فناوری، پيش��رفت های شگرفی كرده است كه 
دستاوردهای هسته ای، فناوری زيستی، فناوری 
نانو، فناوری انرژی های نو، صنايع هوا – فضا و... 
نمونه هايی از پيشرفت در فناوری هايی است كه 
در بعضی از موارد آن، فقط چند كشور معدود 
صاحب آنها هس��تند. رهبر انقالب اسالمی در 
ادامه، نااميدی دش��منان از منفعل كردن انقالب 
اسالمی، ثبات كشور، الهام بخشی، الگوسازی، 
ضعي��ف ش��دن دش��منان و تجرب��ه متراك��م 
قانونگذاری و اجرايی در كشور را از ديگر نقاط 
قوت نظام اسالمی برشمردند. حضرت آيت ا... 
خامنه ای بعد از تبيين نقاط قوت، به بيان نقاط 
ضعف كشور پرداختند و تأكيد كردند: اگر نقاط 
منفی ديده نش��وند،ْ يقيناً ضربه خواهيم خورد. 
ايشان افزودند: در زمينه های سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی ضعف ها، غفلت ها و كوتاهی هايی 

وجود داش��ته كه در بيشتر موارد ناشی از عمل 
نكردن به وظيفه بوده است. رهبر انقالب اسالمی 
با يادآوری شكست مس��لمانان در جنگ احد 
و علل و عوامل آن، افزودند: س��رگرم شدن به 
منازعات و مش��اجرات سياسی، روی آوردن به 
رفاه طلبی و زندگی اش��رافی، غفلت از روحيه 
جهادی و ايثار، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، 
غفلت از در كمين بودن دشمن، غفلت از نفوذ 
دشمن در فضای رسانه ای كشور و كم توجهی 
نسبت به حفظ بيت المال، از جمله نقاط ضعف 
هستند. حضرت آيت ا... خامنه ای رفتار قبيله ای 
در ميدان سياست و اقتصاد را يكی ديگر از نقاط 
ضعف برشمردند و خاطرنشان كردند: اگرچه 
در عرصه اقتصادی اقدامات زيادی انجام شده، 
اما هنوز مس��أله اش��تغال، تورم و فرهنگ كار 
حل نشده است. رهبر انقالب اسالمی فرهنگ 
عمومی مردم را يكی ديگر از زمينه هايی دانستند 
كه بايد به آن توجه جدی تر شود. ايشان مطرح 
نش��دن صحيح مبانی اعتقادی اسالم و انقالب 
را يكی ديگر از نقاط ضعف برش��مردند و در 
جمع بندی اين بحث تأكيد كردند: نقاط قوت، 
اميدها را افزايش می دهند و نقاط ضعف، نشان 
دهنده اولويت ها هستند، بنابراين در هر ارزيابی 
از ش��رايط كش��ور، بايد نقاط مثبت و منفی با 
يكديگر ديده شوند. حضرت آيت ا... خامنه ای 
در ادام��ه به وضعيت منطقه نيز اش��اره و تأكيد 
كردند: شرايطی كه اكنون در منطقه حاكم است، 
كام��الً برخالف تصور و محاس��بات آمريكا و 
صهيونيزم بين الملل پيش می رود. رهبر انقالب 
اس��المی افزودند: قدرت های بين المللی قصد 
داش��تند با تحريم اقتصادی، ايران را فلج كنند، 
اما اكنون خداوند به گونه ای مقدر كرده اس��ت 
كه بحران اقتصادی گريبان خودشان را به شدت 
گرفته است. حضرت آيت ا... خامنه ای، بيداری 
 اس��المی در منطقه را نيز حادثه ای فوق العاده
مهم دانستند و تأكيد كردند: ابعاد آنچه كه اكنون 
در مصر، تونس و يمن در جريان اس��ت، قابل 
محاسبه نيست و ابعاد عظيم آن در آينده مشخص 
خواهد ش��د. در ابتدای اين ديدار احمدی نژاد، 
رئيس جمهور گزارش مبسوطی از فعاليت های 
شش ساله دولت در بخش های عدالت گستری، 
ترويج مهرورزی و خدمتگزاری و پيش��رفت و 

آبادانی كشور بيان كرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمی:

رفتار قبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد 
از نقاط ضعف کشور است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نام سازمان مناقصه گذار: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.
موضوع مناقصه يك مرحله اي: عبارت از انجام خدمات تنظيفي به متراژ 78040 
مترمربع، نگهداري فضاي سبز به متراژ 92300 مترمربع، انجام امور تايپ به 
تعداد 8870400 كلمه،  انجام امور دفتري و چاپ و تکثير و تلفنخانه به مدت 
19122 ساعت كار، انجام امور حمل و نقل به مدت 60666 ساعت كار و اداره 

6 باب آبدارخانه جهت مركز چهارمحال و بختياري به شرح اسناد مناقصه.
مهلت فروش اسناد: از تاريخ چاپ نوبت دوم حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

دوشنبه مورخ 90/05/24 مي باشد.
محل دريافت اسناد: شهركرد، خيابان فردوسي شمالي، ميدان آيت اله دهکردي، 

صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري.
جاري  حساب  به  ريال   200/000 مبلغ  وجه:  واريز  نحوه  و  اسناد  قيمت 
7829114015 نزد بانك تجارت شعبه مركزي شهركرد قابل پرداخت در كليه 

شعب بانك تجارت مي باشد.
ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 116/000/000 ريال.

 مهلت تحويل پاكات پيشنهادي: كليه پاكات )الف، ب و ج( بايستي به صورت درب بسته
درون يك پاكت الك و مهر شده تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 90/06/05 به 

دبيرخانه صداو سيماي مركز چهارمحال و بختياري تسليم گردد.
ب(  و  )الف  پاكت هاي  گشايش  زمان  پيشنهادها:  قرائت  محل  و  مناقصه  زمان 
رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 90/06/07 در دفتر معاونت محترم اداري 

و مالي سازمان واقع در تهران مي باشد.
نظر  اعالم  و  ارزيابي كيفي  بررسي  از  )ج( پس  پاكت هاي  مرحله دوم گشايش: 

كميته فني بازرگاني انجام خواهد پذيرفت.
شركت كننده مي بايستي داراي مجوز صالحيت انجام امور از مراجع ذيصالح را 

براي همان سال داشته باشد.
 براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2221447-0381 و 0381-2220511

صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري آقاي كريمي تماس حاصل فرمائيد.
* كليه هزينه هاي آگهي در روزنامه به عهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

موضوع: اطالعيه شماره 7
روش های آموزش مديريت مصرف و كاهش هزينه های برق مصرفی در بخش اداری از سوی 

وزارت نيرو در 2 بخش بدون هزينه و كم هزينه بدين شرح اعالم گرديد:
راهکارهای بدون هزینه: 

1- تنظيم دمای اتاق ها روی درجه حرارت 22-24 درجه در تابستان
2- تنظيم دمای اتاق ها روی درجه حرارت 20-22 درجه در زمستان

B و A 3- خريد و جايگزينی كليه لوازم برقی از قبيل كولر، يخچال، تلويزيون و ... با رتبه
4- خريد لوازم اداری شامل رايانه ها، نمايشگرها، چاپگرها، نمابر و ... از نوع كم مصرف و 

Energy Star دارای برچسب
5- خاموش كردن تأسيسات سرمايش و گرمايش و تهويه مطبوع مركزی، بعد از ساعات اداری 
و آخر هفته و روزهای تعطيل؛ اين مهم حتی المقدور با به كار گماردن يکی از پرسنل تأسيسات 

و با برنامه ريزی قبلی ميسر خواهد بود.
6- استفاده حداكثر از روشنايی طبيعی روز )با تنظيم پرده و كركره ها و همچنين چيدمان 

مناسب ميزهای كار(
7- تعيين فردی مسئول به عنوان مدير انرژی ساختمان برای نظارت بر امور فوق و كنترل و 

بازرسی فضاها و تأسيسات در پايان روز و آخر هفته
8- تشکيل كميته انرژی در سطح دستگاه- متشکل از اعضای كليدی سازمان به منظور تنظيم 
خط مشی مديريت و اصالح الگوی مصرف انرژی و برنامه ريزی و پيگيری نسبت به اجرايی 

نمودن اقدامات بهينه سازی و صرفه جويی در مصرف انرژی
راهکارهای کم هزینه:

 T 8 با المپ  T 12 و T 10 1- تعويض المپ
2- تعويض المپ رشته ای 100 وات با كم مصرف 23 وات

3- هوشمندسازی روشنايی با فرض كنترل مركزی برای يك ساختمان اداری
4- نصب حس گر حضور در راهرو و دستشويی بدون تابلو مركزی

اتوماسيون در ساعات  و  افزاری  نرم  از طريق سيستم  آنها  كنترل  و  كامپيوترها  تنظيم   -5
اداری

6- نصب سامانه كنترل هوشمند سيستم سرمايش تراكمی، كاهش كاركرد چيلرها در روزهای 
تعطيل و ساعات غير اداری

7- نصب سامانه كنترل هوشمند گرمايش مركزی
برای كسب اطالعات بيشتر و آگاهی از جزئيات روش های مورد اشاره به سايت شركت به 

آدرس www.epedc.ir مراجعه نماييد.
ضمناً روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبريك می گوييم.

آگهي فراخوان
مناقصه عمومي 90/37

اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی

روابط عمومی سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

رسانه های خارجی در بازتاب خبری 
تظاه��رات در رژيم صهيونيس��تی، 
ضمن كوچك جلوه دادن اختالفات 
در اي��ن رژيم، دليل اصلی تجمعات 
اعتراض��ی را بی عدالتی اقتصادی در 
دولت راستگرای بنيامين نتانياهو ذكر 

كردند.
 رسانه های خارجی همزمان با آغاز 
اعتراضات در رژيم صهيونيستی در 
پوش��ش خبری خود به انتشار اخبار 
مرب��وط به تظاه��رات آن ب��ه طور 
پرداختند. رسانه هايی چون  محدود 
بی بی س��ی، صدای آمريكا، صدای 
رژيم صهيونيس��تی، راديو فرانسه و 
رادي��و فردا در اخباری كه تاكنون در 
اين رابطه منتشر كردند، ناخشنودی 
مردم را ناش��ی از وضعيت رفاهی نه 
چندان مطلوب به ويژه در ميان طبقه 
متوسط در رژيم صهيونيستی اعالم 
كردند و مدعی شدند شهروندان اين 
رژيم اش��غالگر هرگز برای به دست 
آوردن كمبودهای سياسی و اجتماعی 
نظير آزادی و اصالحات دموكراتيك، 
دس��ت به اعت��راض و ايجاد جنبش 
نزده اند. تعداد تظاهركنندگان در اين 
رسانه ها 300 هزار نفر ذكر شده است 
ك��ه از اين تعداد 270 ه��زار نفر در 
تل آويو، پايتخت رژيم صهيونيستی 

دست به تظاهرات زده اند. 
تارنمای دويچه وله به نقل از منش��ه 
امي��ر، تحليلگر راديو ص��دای رژيم 
صهيونيستی كه با نهادهای امنيتی اين 
رژيم رابطه نزديكی دارد، سه دليل را 
برای نارضايتی های اقتصادی در اين 
رژيم برشمرد كه عبارتند از: مصرف 
منابع ملی در مناطق اشغالی و به ويژه 
در كرانه باخت��ری رود اردن، هزينه 
باالی طبقاتی كه مولد ثروت نيستند، 
بلكه مص��رف بااليی دارند، از جمله 
مذهبی های تندرو و اعراب اسرائيل 
ك��ه زاد و ولد بااليی دارند، اما به امر 
تولي��د كمك نمی كنند! و س��رانجام 
مهاجرپذيری رژي��م و هزينه ای كه 
صرف سكونت دادن، آموزش و رفاه 
آنها می شود. بدين ترتيب وی عماًل 
اقدامات اقتصادی رژيم صهيونيستی 

را بدون نقص دانس��ته و مشكالت 
دوش  ب��ر  را  موج��ود  اقتص��ادی 
شهروندان و مهاجران به سرزمين های 
اش��غالی و اعراب كه ساكنان اصلی 

فلسطين هستند، گذاشته است. 
تارنمای صدای رژيم صهيونيس��تی 
هم به منظور هماهنگ نش��ان دادن 
اقدام��ات م��ردم و دول��ت! در اين 
رژيم و كمرنگ جلوه دادن ش��دت 
اعتراض��ات مردم��ی، روز گذش��ته 
در خب��ری اع��الم ك��رد: ترتي��ب 
دهن��دگان اعتراض ها از قش��رهای 
مختلف گفته اند ضم��ن هماهنگی 
ب��ا يكديگ��ر، می خواهند امش��ب 
بزرگ ترين تظاهرات هفته های اخير 
 را ش��كل دهند. تارنمای بی بی سی
ني��ز تظاه��رات گس��ترده در رژيم 
صهيونيستی را در اعتراض به افزايش 
قيمت ها عنوان و در عين حال اعالم 
كرد: اسرائيل، روز شنبه )ششم اوت( 
شاهد يكی از بزرگ ترين تظاهرات 

خيابانی طی دهه ها بوده است. 
راديو فردا نيز در خبری كوتاه تظاهرات 
مردمی در رژيم صهيونيستی را تنها در 
اعتراض به وضعيت اقتصادی در اين 
رژيم توصيف و به نقل از رسانه های 
رژيم صهيونيستی اعالم كرد كه اين 
تظاه��رات در دهه ه��ای اخير در آن 
كشور بی س��ابقه بوده است. بررسی 
و تحليل اخبار منتشر شده در رابطه 
با تظاهرات در سرزمين های اشغالی 
در رسانه های خارجی، نشان می دهد 
كه اين رسانه ها قصد كوچك جلوه 
دادن اختالفات ميان دولت و مردم در 
رژيم صهيونيستی و تقليل اين تضادها 
در ح��د نارضايتی ه��ای اقتص��ادی 
را دارن��د، اين در حالی اس��ت كه به 
اعتراف روزنامه صهيونيستی يديعوت 
آحارانوت، معترضان ش��ب گذشته 
دست نوشته ها و تابلو هايی به همراه 
داشتند كه بر روی آن نوشته شده بود: 
نتانياهو تو يك خوک هستی، اسرائيل 
را به ما برگردان. به گفته اين روزنامه، 
تظاهركنندگان همچنين آدمك بنيامين 
نتانياهو را برافراشته بودند كه سوار بر 

خوک بود.

وزير كار اعالم كرد: 
جمع بندی اصالح قانون 

كار پایان یافت
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعالم اينكه 
هم اكنون اصالحات مدنظر دولت در مورد قانون 
كار، نهايی و به جمع بندی رسيده، گفت: پس از 
اتمام بررسی در شورای عالی كار، اليحه تقديمی 
به مجلس برآيند نظرات كارگران، كارفرمايان و 

دولت خواهد بود.
عبدالرضا ش��يخ االس��المی در گفتگو با مهر از 
جم��ع بندی كامل و نهايی قانون كار در وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ی خبر داد و گفت: 
وزارتخانه بررسی ها و كارشناسی های خود در 
زمينه اص��الح قانون كار را نهايی و جمع بندی 

كرده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با 
 اتمام بررسی ها در وزارتخانه، هم اكنون جمع آوری
نظرات نمايندگان كارگ��ران و كارفرمايان را در 
دس��تور كار خود قرار داده ايم. ش��يخ االسالمی 
ادام��ه داد: از نمايندگان ش��ركای اجتماعی در 
قالب جلسات شورای عالی كار دعوت به عمل 
آورده ايم و از اين طريق به دنبال نظرخواهی از 
نمايندگان كارگری و كارفرمايی كشور پيرامون 
اصالح قانون كار هستيم. وی با اشاره به اينكه در 
تالش هستيم تا اليحه اصالحی نهايی تقديمی 
به مجلس برآيند نظرات  كارشناسی های همه 
شركای اجتماعی باشد، بيان داشت: در اين زمينه 
وزارتخان��ه از لحاظ قانونی، الزامی برای دعوت 
 از نماين��دگان كارگ��ری و كارفرمايی نداش��ته 

است. 
وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعی افزود: برای 
تقويت همگرايی در كارها پذيرفتيم كه نمايندگان 
كارگری و كارفرمايی در زمينه اصالح قانون كار 
نظرات خود را در نشست های شورای عالی كار 

ارائه كنند.
به گفته ش��يخ االسالمی، به تازگی نيز در برنامه 
تجلي��ل از كارآفرينان برتر كه در حضور رئيس 
جمهور برگزار شد، با رويكرد تقويت مشاركت 
ش��ركای اجتماع��ی، از توانايی های نمايندگان 

كارگران و كارفرمايان استفاده شده است.
وی ب��ا تأكيد بر اينكه در بخش تعاون نيز كه به 
تازگی در وزارتخانه های كار و رفاه ادغام شده 
است هم، با روحيه كار جمعی و مشاركت ديگر 
شركای اجتماعی، كار خواهد شد. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی همچنين از آخرين اقدامات 
صورت گرفته در زمينه تدوين س��ند توس��عه 
اش��تغال كش��ور خبر داد و گفت: اين سند هم 
اكنون در حال تدوين است، اما به نظر می رسد 
تا پايان ش��هريور ماه س��ال جاری نهايی و قابل 

ارائه شود.

نوبت دوم

فضل اله وطنخواه
مدير دفتر روابط عمومی

شركت توزيع برق استان اصفهان

مركز چهارمحال و بختياری 
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اگر بخواهيد خواسته های تان را عينيت ببخشيد، پيش از هر چيز بايد بدانيد كه 
همه چيز از درونتان شروع می شود. اين افكار شما هستند كه احساساتتان را خلق 
می كنند. سعی كنيد در همه موارد زندگی، گيرنده خوبی باشيد. از هدايا، اسرار، و 
معجزات با روی باز استقبال كنيد؛ و خيلی باز تر با مسائلی نظير شادی، عشق و 
نعمت های فراوان برخورد نمائيد. از جمله موارد حياتی ديگر كه همواره بايد به 
خاطر داشته باشيد اين است كه به طور كامل دريابيد الزم نيست حتماً تمام اين 

مراحل را به تنهايی طی كنيد. 
زندگی ما طوری پايه ريزی ش��ده كه برای رس��يدن به موفقيت بايد مانند يك 
اركستر سمفونی در كنار يكديگر و در نهايت هماهنگی و هارمونی كار كنيم و در 
عين حال از نيروهای طبيعی كه برای خوشبختی و سعادت ما آماده به كار هستند 
كمك بگيريم. زمانی كه متوجه ش��ديد بايد به طور دقيق چه چيزی را آش��كار 
سازيد، آن وقت بايد اهداف و نيات خود را مشخص كرده، توجه خود را متمركز 
نماييد، تصويری از آرزوهای تان را مجسم كنيد. درست مثل اين كه در حال حاضر 
برايتان رخ داده اند، متشكر و قدردان باشيد، برای انتخاب های مناسب بعدی به 
جلو گام برداريد، تصور كنيد كه هميشه هيچ گونه نگرانی، شك و ترديد، و ترسی 
وجود نداشته و آزاد و رها هستيد. زمانی كه برای پشتيبانی و حمايت، خود را با 
كائنات همسو بسازيد؛ چيزی نخواهد گذشت كه شاهد اسرار و معجزات زندگی 

و زندگی كردن خواهيد شد. كليدهای طالئی برای خلق زندگی ای  كه آرزويش 
را داريد و نحوه آشكار ساختن سرمايه های درونی را در زير مرور می كنيم:

  قدرت برتری را انتخاب كنيد كه در حقيقت و به طور كامل شما را دوست می 
 دارد و به شما عشق می ورزد. كسی كه به طور قلبی به شما عالقه دارد و می خواهد

شما از تمام خوشی ها و ثروت های جهان بهره مند گرديد.
 هنگام طراحی نقشه رسيدن به موفقيت، بهتر است از خوش بينی و توانمندی 
كمك بگيريد. يك تصوير ذهنی كاماًل روشن از آرزوهايتان مجسم كرده و سعی 

كنيد در اين راه دقيق، روشن و منحصر بفرد عمل نماييد. 
 در ه��ر زمان حس كاميابی خود را زنده نگه داريد. اجازه ندهيد افكاری نظير 
كمبود، محدوديت، و يا چش��م و هم چشمی به ذهنتان وارد شوند. فقط با اين 
حقيقت روبرو شويد كه فراوانی بی حد و حصری در كائنات وجود دارد كه برای 

همه افراد از جمله شما كفايت خواهد كرد. 
 در افكار، گفتار و رفتار خود عقايد نيرومند، مثبت، و پشتوانه دهنده را به كار 

بنديد.
 طبق چيزی كه اعتقاد داريد درست است، عمل كنيد. مطمئن باشيد: به هر چيزی 
 كه فكر كنيد، گسترش پيدا خواهد كرد. جايی كه توجهتان را به آن معطوف می كنيد،
 فكر ش��ما بايد درست همان جايی باش��د كه آرزوهايتان در آن قرار گرفته اند.

  اگر در مورد مسائل مالی صحبت می كنيد هميشه از »حداقل« و  يا »بيشتر« 
نيز استفاده كنيد. به عنوان مثال: من هر ماه می توانم حداقل 100 هزار تومان و يا 
بيشتر پس انداز كنم. به حقايق مالی خود و يا »بهتر« اضافه كنيد. برای مثال: من 
در حال حاضر يك مرس��دس بنز 500SL قرمز آلبالويی دارم كه داخل آن كرم 
رنگ است يا بهتر سعی نكنيد انرژی هايی را كه از سوی كائنات به سمت شما 

روانه هستند محدود كنيد.
 س��عی كنيد در همه موارد زندگی، گيرنده خوبی باش��يد. از هدايا، اس��رار، و 
معجزات با روی باز استقبال كنيد؛ و خيلی باز تر با مسائلی نظير شادی، عشق و 

نعمت های فراوان برخورد كنيد.
 قدردان نعمات زندگی خود باشيد. هر تجربه، هر ارتباط، و هر سكه 1 ريالی 
كه كسب می كنيد، همه هدايايی هستند كه به شكلی خاص خودشان را آشكار 
ساخته اند. می بايست نسبت به هدايايی كه همچون سيلی پرخروش به سمت 

شما سرازير می شوند، آگاهی داشته باشيد و از تك تك آنها قدردانی نماييد.
 نسبت به خود و ديگران سخاوتمند باشيد. هر چيزی كه ببخشيد دو مرتبه چند 
برابر شده و به خودتان باز می گردد و اين نمودی از كائنات است كه شما برای 

دريافت آن بايد آماده و خواهان بوده و توانايی اش را داشته باشيد.
 برای زمان حال، خودتان را آماده كنيد. اگر در گذشته باشيد، احساس گناه و 
پشيمانی به شما دست خواهد داد. اگر زندگی خود را از آينده پر كنيد، با ترس 
مواجه می شويد. شما در زمان حال هستيد و توانايی اين امر را داريد كه ثروت 

زياد و نعمات فراوانی را خلق كنيد. 
همچنان كه از اين كليدها استفاده می كنيد، درهای موفقيت بزرگ به روی شما 
گش��وده می ش��وند، تا سرمايه های بی پايان شخصی ش��ما را به عرصه ظهور 
بگذارند. هر روز كه از خواب بلند می شويد با خود عهد ببنديد كه سرمايه های 
درونی و موفقيت خود را بيش از پيش آشكار خواهيد ساخت و طوری زندگی 
می كنيد كه زندگيتان سرشار از ثروت، فوق العادگی، دوست داشتن، جذابيت، 
سالمت و پر از تجربه های جديد باشد. لذت ببريد و بدانيد كه شما استحقاقش 

را داريد.

کلیدهای طالیی برای رس�یدن
ب�ه آرزوه�ای درون�ی!

»همه بچه ها هنرمند هستند، آنچه مهم است هنرمند ماندن 
در بزرگسالی است« 

 گاهی وقت ها در ميانه های روز خودم را با بچه ها پرت می كنم
 روی رختخواب و تمام مشغله هايم را فراموش می كنم؛
 اين كه چك های پرداخت نشده را چه كار كنم، ماشين ام
احتي��اج به تعمير دارد، بيمه ام عق��ب افتاده، آرزوهايم به 
ب��اد رفته و ... فقط و فقط ب��ا بچه ها بازی می كنم. روی 
تخت باال و پايين می پريم و بالش ها را به سر و صورت 
همديگر می زنيم، البته من خودم را به شكس��ت خوردن 
می زنم و اجازه می دهم بچه ها تا دلشان می خواهد مرا 
 بزنند؛ هم خستگی ام در می رود، هم آنها تخليه می شوند!
گاه��ی هم با آنها می نش��ينم و كارتون ن��گاه می كنم و 
همراه با آنها در هيجان ش��ان شريك می شوم؛ شخصيتی 
م��ورد عالق��ه پيدا می كن��م و از او حمايت م��ی نمايم. 
تفن��گ بازی، دزد و پليس و حتی آش��پزی ب��ا بچه ها... 
اي��ن اواخر هم موقع بازی كامپيوتری چنان س��ر و صدا 
راه انداختي��م كه صدای مامان خان��م درآمد و ما بچه ها 
را حس��ابی ادب ك��رد. ب��ه خصوص گفتم »م��ا بچه ها« 
چون من در 48 س��الگی ش��ده بودم همسن پسر 8 ساله 
و دختر 6 س��اله ام. و اين يك »ادا« نبود، يك حس واقعی 
بود. ش��ايد با خودتان بگوييد چ��ه احمقانه ؟! حق داريد. 
 وقتی از بيرون نگاه می كنيد احمقانه به نظرتان می رس��د
اما وقت��ی داخل بازی قرار می گيريد می فهميد چقدر از 
بزرگ بودن خسته بوديد و نمی دانستيد. اگر يك بار اين 
حس را تجربه كنيد ديگر اجازه نمی دهيد از اين احساس 
كودكانه دور بيفتيد و اين لذت خاص و ناب را از دس��ت 
بدهيد. اما چگونه؟ به هر حال در جريان رشد ما، كودكانی 
مان را از دس��ت م��ی دهيم و اين اتف��اق ناراحت كننده 

غيرقابل پيشگيری است. 
خوبی های کودکی چیست؟ 

كودک بودن، كودک ماندن يا كودكی را از دست دادن تنها 
در قاب دو مقوله »خوشحالی« و »بی گناهی« نمی گنجد. 
كودک بودن در دنيای بزرگی به ما كمك می كند تا بيشتر 
خالق، روياپرداز، مبتكر و فعال باش��يم. چرا كه وقتی ما 
كودک هس��تيم طبيعتاً خالق و كنجكاو هستيم و جرات 
مان برای تجربه كردن بدون نگرانی و اضطراب هم بيشتر 
اس��ت. اگر بخواهيم برخی از ظرفيت های كودكانه را به 

طور نمونه با هم مرور كنيم، عبارتند از: 
   در حال زندگی كردن و نگران گذشته و آينده نبودن. 

 نگرانی پول، سود، ضرر و زيان مالی را نداشتن. 
 محدود نكردن قوه تخيل و به معرض نمايش گذاشتن 

آن. 
  بازی كردن و گم شدن در فضای بازی و رفتن در نقش 

به طول كامل. 
  مخترع بودن بدون چارچوب. 

  درنهايت كنجكاو بودن و درباره هر مس��اله س��اده ای 
سئوال داشتن، آن هم سوال هايی كه تمامی ندارد.

  عشق نمايش دادن خودشان به ديگران.
 و ... خيلی موارد مثبت ديگر كه ما می توانيم از كودكان مان

بياموزيم. درست است كه آنها توانايی هايی دارند كه ما نه 
آنها را داريم و نه می خواهيم داشته باشيم، اما به نظر من 
بچه ها بی نظير هستند! و برخالف تالش امروزی ما برای 
تغيير دادن حالت بچگی بچه ها و آنها را به شكل آدم بزرگ 

 ترها درآوردن چيزی كه بس��ياری وقت ها در برنامه های
 تلويزيونی می بينيم و به قول معروف خوشمان هم می آيد
آنها همين كه هس��تند، خوبند. آنها بچه اند! كلمات شان 
بچگانه است، رفتارشان صادقانه است، دنيای شان هنوز از 
بدبينی و ش��ك و ترديد و دودلی پر نشده! و به هيچوجه 
نيازی نيست كه شبيه آدم بزر گ ها شوند و به طور حتم 
اگر اين كار انجام شود، در حق كودكان مان جفا كرده ايم و 
 حقيقت اين است كه كودكان نياز ندارند شبيه ما آدم بزرگ ها

باشند؛ ما نياز داريم كه گاهی شبيه آنها شويم. 
کودکی ام کو؟ کو کودکی ام؟ 

ما كودكی مان را از دس��ت می دهيم، طبيعت كودكی مان 
 جای نهال های نازک روزهايش را به درختان قطور می دهد
و ما... بزرگ می شويم. سری به آلبوم كودكی تان بزنيد و به 
خودتان نگاهی بيندازيد. گاهی وقت ها باور اين كه ما »اين 
كودک« بوده ايم سخت است. ما، پسربچه ای شر و شيطان 
بوديم، دختری پر شور بوديم، خجالتی بوديم، خوش لباس 
بوديم، نق نقو بوديم يا... ما هر چه بوديم االن تغيير كرده ايم. 
مهم ترين اين تغييرات را هم جامعه ای كه در آن زندگی 
 می كنيم باعث ش��ده اس��ت. كودكی دوران شكل گيری

اس��ت، مي��ان اي��ن تغيي��رات خ��الق ت��ر ش��ده اي��م 
خالقي��ت  دن��دان  متأس��فانه  هايم��ان  بعض��ی  و 
 م��ان از بي��خ كن��ده ش��ده اس��ت. بعض��ی های م��ان 
كنجكاوتر ش��ده ايم و بعضی های مان ب��ه زور بايد يك 
سئوال از گوش��ه ذهنمان بيرون بكشيم. متأسفانه سيستم 
آموزش��ی گاهی بدجور به كودكی ما ضربه زده، در حالی 
كه ما می توانيم فعال تر، خالق تر و كنجكاوتر باش��يم و 
اين يك بدبختی است، ما موتور كاملی داشته ايم كه گوشه 
های مهمی از آن يا ضرب ديده يا به كل پياده شده است. 

گاهی هم كه سيس��تم غلط آموزش��ی در خانه و مدرسه 
كودك��ی را ب��ه كل از درون ما بيرون می كش��د، پس راه 
چاره نداريم؟! نااميد نباش��يد. ما آدم های خوشبخت می 
توانيم در عين حفظ مسئوليت های بزرگی مان از كودكان 
بياموزيم و دوباره صفحات مچاله آن روزها را باز كنيم. اما 
ما بايد بتوانيم خودمان را به بچه ها نزديك كنيم و نسبت 

به فضای آنها حالت تدافعی نداشته باشيم. 
چگونه بچگی کنیم؟ 

در قدم اول بايد بدانيم هيچ تغييری يك دفعه اتفاق نمی افتد 
و ما نمی توانيم به يك باره از يك آدم خميده، ناراحت و 
 فرسوده تبديل شويم به يك فرد شاد، سرحال و سرزنده ای
كه كودک وجودش زنده است اما رسيدن به اين حالت به 
سختی هايش می ارزد و می تواند زندگی شما را زمين تا 
آسمان تغيير دهد. از همين امروز شروع كنيد. شروع تان 
هم بايد با اين حالت همراه باشد كه تصميم بگيريد – خيلی 
محكم جانب احتياط و وسواس و فردا چه می شود و بدبينی 
 را كنار بگذاريد. قدم بعدی پيدا كردن حس های كودكانه ای
اس��ت كه از دست داده ايد يا حداقل فكر می كنيد آنها را 
از دست داده ايد. بعد كه اين حس ها را پيدا كرديد شروع 
كنيد به تقليد آنها. به عنوان نمونه جلوی آينه برای خودتان 
برقصيد، برای خودتان ادا دربياوريد، جست و خيز كنيد، 
 كنجكاوی به خرج دهيد، در لحظه زندگی كنيد، نگرانی هايتان

را متوقف كنيد – حداقل برای لحظه هايی خالقيت به خرج 
دهيد، چشم هايتان را ببنديد و روياپردازی كنيد و خالصه 
اين كه لذت ببريد. حتی يك كارتون كودكی تان را پيدا كنيد 
و ببينيد، اگر هم به آن كارتون يا قهرمان دسترسی نداريد 
 عكس اش را پيدا كنيد و در مقابل ديدتان قرار دهيد. بچه ها
را زي��ر نظر بگيريد. نگاه كردن به بچ��ه ها هم می تواند 

بس��يار به ش��ما كم��ك كند. اين ك��ه آنها چگون��ه بازی 
می كنن��د؟ چگون��ه زندگی م��ی كنند؟ چگون��ه دنبال 
چيزهای جديد م��ی گردند؟ سئوال های ش��ان را چطور 
مط��رح می كنند؟ حتماً در اي��ن ميان هم با رفتاری چون 
 ك��ج خلقی، قش��قرق ها، جن��گ ها و صلح های ش��ان
روبه رو می ش��ويد؛ باز ه��م تحمل كنيد و ببينيد چطور 
مش��كالت را ح��ل می كنند، چطور بع��د از يك دعوای 
جانانه دوباره همديگر را در آغوش می كشند. نگاه كنيد 
و بياموزيد. اگر خودتان كودكی داريد كه چه بهتر اگر هم 
نداريد به بچه های افراد فاميل و همس��ايه نزديك شويد. 
 حتی می توانيد زمانی را بگذاريد و به پارک نزديك خانه تان
بروي��د، روی صندل��ی بنش��ينيد و بچ��ه ه��ای در حال 
ب��ازی را ن��گاه كني��د. خودت��ان را در بازی گ��م كنيد. 
ي��ك دايناس��ور باش��يد، ي��ك گوري��ل و... چ��ه عيبی 
 دارد؟ ش��ما ت��ا لب��اس بزرگ��ی و چارچ��وب ه��ای
سخت و خشك را كنار نزنيد نمی توانيد شادی را احساس 
 كنيد آن هم در ميان بچه ها و با بچه هايی كه می خواهند
 ش��ما را ب��ه دني��ای خودش��ان راه بدهند. اگ��ر بچه ها
را ب��اور كنيد لذتی ن��اب را تجربه می كنيد و در آن ميان 
خودت��ان را م��ی يابيد. ش��ادی و غم های ت��ان را و تمام 

چيزهايی كه از دست داده ايد. 
 با بچه ها صحبت كنيد. از آنها سئوال بپرسيد. به جواب های شان
گوش دهيد. نه از ديدگاه يك آدم بزرگ بلكه از نگاه يك 
فرد شنونده يا يك دوست. فراموش نكنيد شما 8، 9 سال 
 بيش��تر نداريد و گاهی هم دو ساله ايد. البته مانند بچه ها

هم ادا در نياوريد و لحن صدايتان را تغيير ندهيد كه فكر 
نكنند شما آنها را به مسخره گرفته ايد و خيلی هم بزرگ 
ب��ازی در نياوريد! اگر هم در اين ميان يك س��يلی جانانه 
خورديد خيلی جا نخوريد. شما فعال بچه ايد. با خودتان 
ب��ازی كني��د. بيرون برويد، ش��ب ها هنگام پي��اده روی، 
يواشكی سرسره سوار ش��ويد، روی بلندی ها راه برويد 
و به فكر اين كه كس��ی دارد ش��ما را نگاه می كند نباشيد. 
يك بچه از خودتان بسازيد. به حرف ديگران درباره اين كه 
چه رفتاری داريد، چه لباس��ی پوش��يده ايد و چه كار می 
كني��د در اين محدوده زمان��ی اهميتی ندهيد. هيچ چيزی 
نمی تواند ش��ما را محدود كند. فرياد بكشيد. موهايتان را 
دم موشی ببنديد. مثل بچه ها به اطراف تان نگاه كنيد. ما 
بزرگ ترها هميشه همه چيز به نظرمان همان طوری هست 
كه بايد باش��د اما بچه ها به اين اصل اهميت نمی دهند. 
آنها همه چيز برايشان عجيب و نامتعارف است. آنها نمی 
دانند چرا شب سياه است و روز سفيد، تخم مرغ چرا اين 
شكلی اس��ت و... و ما هم جواب خيلی از اين سئوال ها 
را نمی دانيم اما نمی پرسيم. در لحظه زندگی كنيد. شايد 
اين توصيه را زياد ش��نيده باشيد اما زياد شنيده شدنش را 
بگذاري��د پای اهميت اش. هم��ه چيزهايی كه بايد انجام 
دهيد را فراموش كنيد، موبايل تان را چند ساعتی خاموش 
كنيد، به اتفاق ديروز فكر نكنيد، به آنچه فردا برايتان پيش 
 می آيد فكر نكنيد. فقط به كاری كه انجام می دهيد مشغول
 باش��يد. در آخر اين كه... اگر ش��ما بچ��ه داريد، بگذاريد 
بچگی كند. لحظه ای از تربيت نظامی آنها دست برداريد. 
لحظه ای از شكل دادن آنها به شكل كسی كه نيستند دست 
برداريد. مدام آنها را قضاوت نكنيد، اجازه دهيد از زيبايی 

دنيای كودكی لذت ببرند.

آژیر

جامعه

هر 10 ثانيه، یك مرگ به علت كشيدن 
سيگار رخ مي دهد

پنجره

آيا ت��ا به ح��ال به اين موض��وع فكر 
كرده ايد كه چرا بعضي افراد مجذوب 
ش��ما نمي ش��وند؟ و گاهي احس��اس 
تنهايي مي كني��د و رضايت كمتري در 
گروه مي بريد؟ چطور مي توان افراد را 
درک كرد و با جل��ب اطمينان، آنها را 
به سوي خود جذب كرد ؟ چقدر تا به 
حال به ديگران خوب گوش كرده ايد؟ 
وقت��ي ط��رف مقابلتان از احس��اس و 
عمل��ش برايتان ح��رف مي زند اجازه 
ب��راي بازگو ك��ردن تم��ام حرفش را 
داده اي��د؟ چق��در در بي��ن گفته هايش 

سكوت كرده ايد تا ادامه بدهد؟ 
چقدر ب��ا پرس��ش س��ئواالتي از بين 
گفته هاي��ش او را وادار به تكيه به فكر 
خودش كرده ايد؟ آيا توجه كرده ايد كه 
وقتي شخصي برايتان حرف مي زند و 
شما احس��اس او را مي فهميد و سعي 
مي كنيد اجازه دهيد كه با همان حس، 
خ��ود را خالي كند، چقدر احس��اس 
عزت نفس و دوس��ت داش��ته شدن و 
صميميت را ب��ه او داده ايد و چقدر از 
خش��مش كاس��ته ايد. يا وقتي خود را 
ج��اي او مي گذاريد و به مس��أله نگاه 
مي كنيد چق��در او را مي فهميد و به او 

هم احساس فهميده شدن مي دهيد.
يا وقتي كه از گفته ها مطابق گفته هايش 
از او پرسش مي كنيد يا جمالتي را بيان 
مي كنيد كه خودش فكر كند و پاس��خ 
 گويد چقدر به او در حل مش��كالتش
)توسط خودش( و رسيدن به استقالل 
كم��ك كرده ايد. و يا ب��ا حركات غير 
كالمي و بيان جم��الت كوتاه تاييدي 
در بي��ن بي��ان حرف ها و احساس��ش 
چقدر به او احس��اس ب��ا ارزش بودن 
و مهم ب��ودن مي دهيد و ي��ا وقتي كه 
گاه��ي در جمالت خ��ود از فاعل من 
اس��تفاده مي كنيد و حس خود را بيان 
م��ي كني��د مي بينيد كه چط��ور اعتماد 
آنها را به خ��ود جلب كرده ايد و آنها 
را حتي آماده كرده ايد كه احساس��ات 
 و گفته هاي ش��ما را بش��نوند و درک

 كنند
 انتظارات ش��ما برايش��ان قابل احترام 
خواهن��د ش��د، مي بينيد ك��ه چقدر به 

آنها قدرت مسئوليت پذيري مي دهيد. 
نكت��ه اي كه در بي��ن گفتگوهاي تان با 
ط��رف مقاب��ل بايد ب��ه آن توجه كنيد 
مي��زان تمايل يا عدم تمايل ش��خص 

براي ادامه گفتگوهاست.
به عن��وان مثال وقت��ي از جايش بلند 
مي ش��ود و يا به ساعت نگاه مي كند و 
يا بيان س��رد و بي احس��اس در مقابل 
س��ئوال هاي تان دارد متوجه مي شويد 
كه تمايلي براي ادامه گفتگو ندارد. آيا 
توج��ه كرده ايد كه چرا در روابط خود 
با ديگران متوقع مي ش��ويد و يا اصاًل 

منشاء توقع چيست؟ 
به راس��تي چقدر به بيرون خود چيزي 
بخش��يده ايد؟ به عن��وان نمونه وقتي 
از ديگ��ران توقع داريد ش��ادي كنند و 
به شما ش��ادي بدهند چقدر خود اين 
ش��ادي را به ديگران بخش��يده ايد؟ آيا 
مي داني��د قدرتمندتري��ن چيزهايي كه 
مي تواني��د ببخش��يد غير م��ادي ترين 
آنهاس��ت؟ ح��ال چق��در مي خواهيد 
بش��نويد؟ آيا فكر مي كنيد كه ديگران 
به س��مت ش��ما نمي آيند و يا شما را 
نمي خواهن��د يا خود كاري مي كنيد كه 

آنها را از خود فراري مي دهيد؟
آيا فك��ر مي كنيد كه ديگران ش��ما را 
نمي فهمند و به انتظارات ش��ما احترام 
نمي گذارن��د ي��ا خود اي��ن فرصت و 
موقعيت را ب��راي خود نس��اخته ايد؟ 
 آيا باز هم مي گوييد اعتماد به س��ختي 
حاص��ل مي گردد؟ آيا باز هم نمي توان 
ديگ��ري را فهمي��د؟  چق��در ت��الش 
ب��راي درک ديگ��ري كرده اي��د؟ آي��ا 
مي دانيد توجه ش��ما غيرمادي ترين و 
ارزشمند ترين چيزهاست كه مي توانيد 

ببخشيد؟

چگونه یكدیگر را بهتر بفهميم؟  

زنده باد كودك درون من!

چگونه کودک درونمان را زنده نگه داریم؟

دث
حوا

سرپرست مركز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان از كشف مقدار 91 كيلوگرم مواد مخدر از 
نوع ترياک در مبادي ورودي شهرستان هاي سميرم، نايين و كاشان اين استان خبر داد. مصطفي صادقيان 
گف��ت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با كمك همكاران خود در 
شهرستان هاي سميرم، نايين و كاشان، طي 48 ساعت گذشته اين مواد مخدر را حين كنترل خودروهاي 

عبوري كشف و ضبط كردند. 
وي افزود: 40 كيلو و 800 گرم از اين مواد در شهرستان سميرم، 25 كيلو و 100 گرم در شهرستان نايين 
و مابقي در شهرستان كاشان كشف شد. اين مقام مسئول گفت: در عمليات هاي انجام شده، شش دستگاه 
خودرو سواري توقيف و 9 نفر از قاچاقچيان و سوداگران مرگ نيز كه با جاسازي ماهرانه قصد انتقال اين 

مواد از جنوب به شمال كشور را داشتند، دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.

رئيس پليس آگاهی استان اصفهان گفت: مأموران پليس آگاهی استان اصفهان در پی انهدام يك شركت هرمی ديگر دو نفر 
از سرشاخه های اصلی و 10 نفر از اعضای اين شركت را دستگير كردند . حسين حسين زاده افزود: به دنبال اعالم شروع 
فعاليت يك ش��ركت هرمی به نام گاما در اصفهان پيگيری در دس��تور كار پليس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت و  طی 
تحقيقات اوليه مشخص شد تعدادی از دفاتر اين شركت ها كه اقدام به كالهبرداری و سوء استفاده از شهروندان می كردند 

توسط مأموران شناسايی و اعضای آن دستگير شدند.
 وی افزود: چندی پيش مأموران اين پليس از فعاليت دفتری ديگر از اين شركت مطلع شدند كه تحت پوشش سرمايه گذاری 
سود آور اقدام به عضوگيری و كالهبرداری می كرد. اين مقام مسئول تصريح كرد : پس از انجام تحقيقات الزم و هماهنگی 
با مقام قضايی مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند كه  در اين ارتباط دو نفر از سر شاخه های اصلی اين شركت به همراه 

10 نفر از اعضای آن دستگير شدند.  

كشف 91 كيلوگرم تریاك در استان اصفهان
رئيس پليس آگاهي استان اصفهان:

یك شركت هرمی دیگر در اصفهان منهدم شد

يك پژوهشگر گفت: در حال حاضر هر 
10 ثانيه يك مرگ به علت كشيدن سيگار 
رخ مي دهد كه در 30 تا 40 س��ال آينده 
 اين رقم به هر ثانيه يك مرگ مي رسد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، 
عليرضا كفي��ري افزود: طبق مطالعات و 
بررسي هاي انجام شده، در حال حاضر 
حدود هزار و صد ميليون س��يگاري در 
جهان وجود دارد كه 800 ميليون نفر از 
آنان در كشورهاي در حال توسعه و 300 
ميليون نفر از آنان در كشورهاي توسعه 
يافته هستند. همچنين 45 ميليون نفر از 
مردم آمريكا و 35 درصد از مردم آلمان 
سيگاري هستند. وي با اشاره به اين كه 
ش��يوع مصرف س��يگار در دانشجويان 
آمريكايي نزديك به 30 درصد اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: اين در حالي است كه 
دوران دانشجويي به لحاظ انتقال جسمي 
و جنس��ي از دوران نوجواني به جواني 
و قرار گيري در ي��ك محيط اجتماعي 
جديد مصرف سيگار يك وجه اجتماعي 
به خود م��ي گيرد. كفيري يادآورش��د: 
آمار منتشره از سازمان بهداشت جهاني 
)WHO( بيانگر كاهش س��ن ش��روع 
استعمال دخانيات در دهه هاي اخير از 
سنين ميانسالي به جواني و نوجواني است 
به طوري كه 22 درصد از جوانان سيگار 
 را قبل از 13 س��الگي ش��روع كرده اند.

اين كارش��ناس ارشد پرس��تاري يادآور 
 ش��د: ح��دود 90 درصد س��يگاري ها،

مصرف س��يگار را قبل از 18 س��الگي 
شروع كرده اند و بسياري ازآنان ماهيت 
اعتياد به س��يگار را درک نكرده اند. وي 
افزود: ميانگين سني شروع اولين مصرف 
س��يگار در ايران 16 سالگي، در سوريه 
19، برزيل 17و در آمريكا 14 س��الگي 
بوده است.اين موضوع را بايد جدي در 
نظر گرفت چرا كه شروع زودتر استعمال 
س��يگار باعث ثبات استعمال سيگار در 
س��نين باالتر و از س��وي ديگر افزايش 
ميزان استعمال سيگار در افراد مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه مواجهه طوالني 
تر با نيكوتين خطر ب��روز بيماري هاي 
مرتب��ط با س��يگار را افزايش مي دهد و 
از طرف ديگر امكان اين كه فرد مصرف 
كننده در سيگار كشيدن قهار شود، بيشتر 

مي ش��ود. حتي گفته ش��ده كه اهميت 
سن ش��روع دخانيات از مقدار مصرف 
آن بيشتر است. اين محقق گفت: كميته 
كش��وري كنترل دخاني��ات با همكاري 
س��ازمان بهداشت جهاني تحقيقي را در 
 س��ال 85 انج��ام دادند و بررس��ي هاي
انجام ش��ده نش��ان داد كه 17/5 درصد 
نوجوان��ان13 تا 15 س��اله ايراني تجربه 
ان��د داش��ته  را  دخاني��ات   اس��تعمال 
 كه ب��ه تفكي��ك جنس��ي 27/7 درصد
 پس��رها و 11 درصد دختره��ا بوده اند،
عالوه بر اين مش��خص ش��د كه 36/1 
درص��د پس��ران و 27 درص��د دختران 
اولين س��يگار را از 10 س��الگي تجربه 
ك��رده اند. ب��ه گفته اين محقق، ش��يوع 
س��يگار در مقاطع تحصيلي دانشجويان 
پزش��كي بين 15 ت��ا 20 درص��د بوده 
اس��ت كه در مقايسه با ساير كشورهاي 
در حال توس��عه از جمل��ه تركيه كمتر 
بوده اس��ت. كفيري ادامه داد: مطالعات 
كشورهاي توس��عه يافته نشان مي دهد 
كه روند مصرف س��يگار در دانشجويان 
رو ب��ه افزايش اس��ت و نتايج حاكي از 
آن اس��ت كه دوره دانشجويي يك برهه 
زماني خاص براي آغاز س��يگاري شدن 
است و به علت نقش الگويي دانشجويان 
براي كودكان و نوجوانان، مصرف سيگار 
در بين دانشجويان مي تواند به طور غير 
مستقيم سبب افزايش مصرف سيگار در 
محيط بيرون از دانشگاه شود. وي گفت: 
درحال حاضر ساليانه چهار ميليون مورد 
م��رگ به علت مصرف س��يگار در دنيا 
گزارش مي شود اين در حالي است كه 
تا 20 س��ال آينده اين رقم به 10 ميليون 
مورد خواهد رسيد كه هفت ميليون اين 
مرگ ها در كش��ورهاي در حال توسعه 
خواهد بود. اين پژوهشگر گفت: در قرن 
گذشته حدود 100 ميليون نفر در جهان 
به دليل استعمال دخانيات جان خود را 
از دست داده اند و پيش بيني مي شود در 
قرن حاضر اين رقم به حدود يك ميليارد 
 نفر برسد. س��ازمان بهداشت جهاني در
تازه تري��ن تحقيقات خ��ود اعالم كرد 
س��يگار عامل اصلي مرگ در سراس��ر 
جهان است و ساالنه چهار ميليون و500 
هزار نفر بر اثر مص��رف دخانيات جان 

خود را از دست داده اند.
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

خسارات 2/4 هزار ميلياردی خشكسالی 
در چهارمحال و بختياری

مديركل جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری گفت: بروز پديده 
خشكسالی دو هزار و 410 ميليارد ريال به كشاورزان و دامداران اين 
استان خس��ارت وارد كرده اس��ت. صفدر نيازی در نشست شورای 
هماهنگی مديريت بحران اين اس��تان اظهار داش��ت: باتوجه به تغيير 
شيوه بارش، كاهش ميزان بارندگی ها  در 30 سال گذشته در اين استان 
بی سابقه است كه اين امر ضرورت ارائه راهكارهای مؤثر را در راستای 
مقابله با پديده خشكسالی در اين استان ايجاب كرده است.  وی افزود: 
باتوجه به ثبت آمار بارندگی، طی خردادماه جاری در اين استان هيچ 
بارندگی صورت نگرفته اس��ت، به طوری كه تمام بارندگی های اين 
استان در فصل زمس��تان بوده كه برای كشاورزی بی تأثير بوده است. 
نيازی ادامه داد: خش��ك ش��دن 230 حلقه چاه از مجموع 330 حلقه 
چاه اين اس��تان و كاهش50 درص��دی آب دهی مابقی چاه ها، كاهش 
عمق آبرفت های اين استان، عدم برداشت محصول از 40 هزار هكتار 
از اراضی ديمی بخشی از آسيب های خشكسالی در اين استان است. 
مديركل جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری با اش��اره به ميزان 
اراضی زير كشت اين اس��تان، گفت: در حال حاضر 85 هزار هكتار 
از زمين های زراعی اين اس��تان به شيوه كش��ت آبی، 75 هزار هكتار 
به صورت كش��ت ديم و 45 هزار هكتار نيز در غالب كش��ت باغ آبی 
در اين اس��تان زير كش��ت انواع محصوالت است كه باوجود كاهش 
56 درصدی بارندگی در س��ال های 86 و 87 اين استان و كاهش 34 
درصدی بارندگی در س��ال جاری ضربات سنگينی بر كشاورزان وارد 
شده است. وی از فعاليت 25 مجتمع دامداری در اين استان خبر داد 
و اف��زود: از اين تعداد مجتمع دو مجتمع دامداری به  طوركلی از آب 
بی بهره هس��تند و 10 مجمع دامداری نيز با مشكل كم آبی مواجه اند. 
نيازی از كاهش س��طوح زير كشت انواع مختلف محصوالت در اين 
اس��تان خبر داد و گفت: باتوجه به شرايط موجود سطوح زير كشت 
برنج در اين اس��تان از پنج هزار هكتار به دو هزار هكتار كاهش يافته 
است. وی با بيان اين كه خشكسالی موجود موجب خشك شدن 20 
هزار هكتار از باغات اين اس��تان ش��ده اس��ت، ادامه داد: در مجموع 
خسارت مستقيم برداشت محصوالت كشاورزی اين استان 73 ميليون 

و 500 هزار تومان برآورد شده است. 
مدي��ركل جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری با اش��اره به ديگر 
مشكالت فراروی بخش كشاورزی اين استان، گفت: عدم تخصيص 
ح��ق آبه چهارمحال و بختياری توس��ط وزارت نيرو در برنامه پنجم 
توسعه برای استان چهارمحال و بختياری از ديگر مشكالت كشاورزی 
اين استان است. نيازی با اشاره به راهكارهای مؤثر در كاهش خسارات 
خشكسالی اين استان، افزود: همراهی مسئوالن با بخش كشاورزی و 
درک وضعيت موجود، مساعدت در پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
برای كش��اورزان و دامداران، اس��تمهال وام های كشاورزان، پرداخت 
يارانه  ب��ذر، اجرای پروژه های تغذيه مصنوعی آبخيزداری و حمايت 
از دام مولد استان از جمله راهكارهای مناسب برای كاهش خسارت 

خشكسالی به مردم كشاورزان و دامداران استان است. 

اختصاص 360 ميليارد ریال
 اعتبار برای مبارزه با خشكسالی 

در چهارمحال و بختياری
مدي��ركل منابع طبيعی اس��تان چهارمحال و بختي��اری از اختصاص 
360 ميلي��ارد ري��ال اعتبار به  منظور مقابله با پيامدهای خشكس��الی 
در عرصه های منابع طبيعی اين اس��تان خبر داد. عطاءاله ابراهيمی در 
نشست ش��ورای هماهنگی بحران چهارمحال و بختياری با اشاره به 
ظرفيت منابع طبيعی در اين استان، اظهار داشت: از مجموع مساحت 
اين استان يك ميليون و 400 هزار هكتار را اراضی ملی و 19 هكتار 
را عرصه های جنگلی تشكيل می دهد. وی با بيان اين كه20 درصد از 
مجموع مساحت چهارمحال و بختياری برخوردار از پوشش گياهی 
اس��ت، گفت: تاكنون افزون بر يك هزار و 300 گونه گياهی در اين 
اس��تان شناخته شده اس��ت كه از مجموع اين گونه های گياهی 400 
گونه آن دارای خواص دارويی هس��تند. ابراهيم��ی ادامه داد: وجود 
سه هزار كيلومتر رودخانه، 950 چشمه و برخورداری از 150 كانون 
گردش��گری از ديگر ظرفيت های متنوع اكولوژی، جانوری و گياهی 

اين استان است. 
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری چهارمحال و بختياری خاطرنشان 
كرد: اين اس��تان از نظر منابع طبيعی يكی از استان های بسيار غنی و 
بی نظير است، به طوری كه به عنوان يكی از قطب های منابع طبيعی در 

كشور شناخته شده است. 
وی با تأكيد بر اين كه مراتع و جنگل ها نخس��تين بخش آسيب پذير 
از خشكسالی است، گفت: از آنجا كه اشتغال بيشتر مردم اين استان 
وابسته به طبيعت است، توجه به طبيعت و منابع طبيعی به عنوان يك 
ض��رورت مهم بايد بيش از پيش مورد توج��ه قرار بگيرد. ابراهيمی 
با اش��اره به پيامدهای مثبت حفظ و احي��ای جنگل ها، افزود: توليد 
انرژی و ذخيره سازی آب در اليه های زيرزمينی از مهم ترين اين مزايا 
به ش��مار می رود. وی در ادامه افزايش آتش سوزی ها را از پيامدهای 
خشكسالی در گستره منابع طبيعی برشمرد و اظهار داشت: فرسايش 
خاک، كاهش كيفيت محصوالت كشاورزی و هجوم حشرات از ديگر 
اين پيامدها محسوب می شود. ابراهيمی با اشاره به ميزان برآوردهای 
خشكسالی در سطح عرصه های منابع طبيعی اين استان، گفت: باتوجه 
به بررسی های كارشناسی صورت گرفته خشكسالی به طور مستقيم 

370 ميليارد ريال بر منابع اين استان خسارت وارد كرده است. 
وی خس��ارات غيرمستقيم خشكس��الی بر منابع طبيعی را يك هزار 
ميليارد ريال اعالم ك��رد و افزود: به منظور مقابله با اين پديده افزون 
بر 360 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده ش��ده اس��ت كه با اجرای 
برنامه ه��ای كوتاه مدت و بلند مدت می تواند كاهش بخش اثرات و 

پيامدهای خشكسالی در اين استان باشد.

رئيس اتحاديه سنگ اصفهان انتقاد كرد:
سنگ اندازی بانك ها در ارائه تسهيالت 

به سنگبری ها
رئيس اتحاديه سنگ استان اصفهان گفت: بانك ها با تعيين شروط 31 
گانه برای واحدهای سنگبری برای پرداخت تسهيالت به اين واحدها 
سنگ اندازی می كنند. امير حسين يوسفی در گفتگو با فارس با اشاره 
به اين كه در حال حاضر بيش از 55 هزار واحد س��نگبری در كش��ور 
فعاليت می كنند كه حدود دو هزار واحد آن در استان اصفهان مستقر 
اس��ت، اظهار داشت: استان اصفهان تنها با در اختيار داشتن حدود دو 
هزار واحد س��نگبری، 50 درص��د از توليد و صادرات ايران در زمينه 

سنگ را محقق كرده است. 
وی ادامه داد: متخصصان صنعت سنگ كشور در استان اصفهان فعاليت 
می كنن��د و به دليل مهارت صنعتگران اصفهان��ی در اين زمينه، ديگر 
شهرستان های كش��ور نيز با استان اصفهان برای راه اندازی واحدهای 

توليدی شراكت می كنند. 
رئيس اتحاديه سنگ استان اصفهان با اشاره به اين كه بيش از 200 واحد 
س��نگبری در استان اصفهان به دليل كمبود نقدينگی و شرايط دشوار 
بانك ها برای دريافت تس��هيالت به تعطيلی كش��انده شده اند، افزود: 
به منظور رفع اين مشكل جلس��ات متعددی از سوی وزارت صنايع 
در گذش��ته برگزار ش��د كه به رغم مصوباتی كه اين جلسات داشته 
اس��ت تاكنون اقدامی در مورد تس��هيل دريافت تسهيالت از بانك ها 
اجرايی نشده است. وی بيان داشت: خودكامگی بانك ها در سال های 
اخير لطمه های فراوانی به صنعت كش��ور وارد كرده است. يوسفی با 
تأكي��د بر اين كه دولت اعتباراتی را ب��رای تأمين نقدينگی واحدهای 
كوچك صنعتی در اختيار آنها قرار داده اس��ت، اظهار داشت: بانك ها 
با ش��رايط دش��واری كه برای توليدكنندگان قرار داده اند اعتباراتی كه 
دولت از طريق آنها در اختيار توليدكنندگان بايد قرار بگيرد در حساب 
بانك ها مانده اس��ت. وی بيان داشت: بانك ها برای اعطای تسهيالت 
به واحدهای توليدی وس��نگبری ها 31 شرط را تعيين كرده اند. رئيس 
اتحاديه سنگ استان اصفهان با بيان اين كه كم ترين اين شرايط داشتن 
پروانه بهره برداری واحد توليدی و تسويه حساب اين واحدها با اداره 
دارايی اس��ت، ادامه داد: هيچ واحد توليدی توانايی اين را ندارد كه با 
دارايی تسويه حساب كند و بيشتر آنها سال به سال حساب خود را با 

دارايی تسويه می كنند. 
وی تصري��ح كرد: برای دريافت حدود 50 ميليون تومان تس��هيالت 
از بانك بايد توليدكننده به منظور تسويه حساب 50 ميليون تومان به 
دارايی بپردازد كه حال اين پرسش مطرح است كه اگر توليدكنندگان 
چنين توان مالی را داش��تند چه نياز به دريافت تسهيالت بانكی بود. 
يوس��فی با بيان اين كه وام های بانكی در راستای كمك به واحدهای 
سنگبری در سه قالب پرداخت می ش��ود، افزود: وام های نقدينگی با 
سقف 50 ميليون تومان، وام های كوچك كه به نسبت وسعت كارخانه 
پرداخت می شود و در نهايت تسهيالت بزرگ نوسازی كه هنوز به طور 
قطع ميزان آن مش��خص نشده است اما اين تسهيالت از 500 ميليون 
تومان تا يك ميليارد تومان اس��ت. وی بيان داشت: كارمزد تسهيالت 
پرداختی به سنگبری ها حدود 13درصد است و بانك صنعت و معدن 
كه بايد حامی صنعتگران باشد برخالف كاربرد خود با چنين شرايطی 
با صنعت مخالفت می كند. رئيس اتحاديه سنگ استان اصفهان با اشاره 
به اين كه ستاد هدفمندی يارانه ها بايد مسائل و مشكالت مربوط به اين 
بخش را بررسی قرار دهد و تعامالت الزم را با بانك ها برای رفع اين 
موضوع انجام دهد، گفت: كارگروه س��نگ كشور هم اكنون در استان 
اصفهان تشكيل شده و پس از هر جلسه با بررسی مشكالت مربوط به 
اين بخش پيشنهادات خود را در قالب مصوبه به وزارت صنايع ارسال 
می كند تا تصميمات الزم در اين راستا اجرايی شود. وی اضافه كرد: 
وضعيت سنگبری های استان اصفهان از نظر نقدينگی به گونه ای است 
كه اگر با درخواست در اختيار گذاشتن محصول با ارزش 100 ميليون 
تومان مواجه ش��وند توان اجرای اين كار را دارند اما توان تأمين 100 

ميليون تومان سرمايه نقد را ندارند.

شهردار منطقه 6 اصفهان:
تكميل رینگ سوم ترافيكی تا اوایل 

سال 91 
شهردار منطقه 6 اصفهان با تأكيد بر اين كه عمليات اجرايی 1800 متر 
از تكميل رينگ س��وم )پروژه ش��هيد همت( باقی مانده است، اعالم 
كرد: اوايل سال 91 پروژه شهيد همت تكميل و در اختيار شهروندان 

قرار می گيرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
محلوجی با بيان مطلب فوق گفت: پس از 13 س��ال كه عمليات 42 
كيلومتر از رينگ س��وم ترافيكی اجرا شده بود توافقات نهايی اجرای 
1800 متر مابقی اين طرح كه در اراضی هوانيروز و سپاه قرار داشت 

در سال گذشته انجام گرديد و اكنون درحال اجرا است.
وی با تأكيد بر اين كه پروژه ش��هيد همت ش��امل چهار طرح است، 
تصريح كرد: پروژه ش��هيد همت در چهار بخش تقاطع غيرهمسطح 
ش��هيد الوی- شهيد همت، تونل زيرباند فرودگاه، بزرگراه حدفاصل 
بعد از تونل تا ش��هيد كش��وری و تقاطع غيرهمسطح شهيد همت- 
كش��وری، در نظر گرفته ش��ده كه مدت اجرای اين پروژه ها 18 ماه 

می باشد.
شهردار منطقه 6 اصفهان با بيان اين كه اين چهار طرح به طور همزمان 
در حال اجراس��ت تا در كوتاه ترين زمان ممكن در اختيار شهروندان 
ق��رار گيرد، افزود: 340 مت��ر از اين بزرگراه به صورت تونل )زيرباند 
فرودگاه( نظر گرفته شده و مابقی اين شريان به شكل روباز احداث و 

به بزرگراه شهيد كشوری متصل می شود.
محلوجی اظهار داشت: با تكميل رينگ سوم، بزرگراه همت به شهيد 
كشوری نيز متصل خواهد شد و رينگ دوم و سوم ترافيكی شهر نيز 

به يكديگر اتصال می شوند.

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان از 
اجرای كامل مصوبات فرهنگی دور اول سفر رياست 
جمهوری به اين استان خبر داد. سيد عليرضا حسينی 
با اشاره به اجرايی شدن تمامی مصوبات دور اول سفر 
رياست جمهوری به اصفهان در حوزه فرهنگ، گفت: 
مجموع مصوبات حوزه فرهنگ و ارش��اد اسالمی در 
سفر نخست رياست جمهوری به اصفهان، شش مصوبه 
بود كه خوش��بختانه با پيگيری های انجام شده، تمامی 
اين مصوبات به مرحله اج��را درآمد و هم اكنون برای 
مصوبات دور دوم و سوم تالش می كنيم. وی با اشاره 
ب��ه مجموع اعتبارات اختصاص يافته به منظور اجرای 
مصوبات فرهنگی دور اول سفر رياست جمهوری به 
اس��تان اصفهان، افزود: در مجم��وع 12 ميليارد و 300 
ميليون ريال برای اجرای ش��ش مصوبه اين س��فر در 
سطح استان اصفهان اختصاص يافت. مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه به فعاليت های 
انجام گرفته بر اساس مصوبات دور اول سفر رياست 
جمهوری به اين استان اشاره كرد و اظهار داشت: اخذ 
مجوز مطالعه و تأسيس پژوهشكده بين المللی هنرهای 
اس��المی، اح��داث و تجهيز مجتم��ع فرهنگی هنری 
كاشان، مطالعه تأسيس دانشگاه معارف و علوم قرآنی 
در شهر دولت آباد، تكميل مجتمع فرهنگی فرشچيان، 
اختصاص 70 هزار جلد كتاب عالوه بر سهميه استان 
به كتابخانه ه��ا و تجهيز مجتمع های فرهنگی و هنری 
و كتابخانه های استان از جمله اين مصوبات محسوب 
می شود. وی در بخش ديگری از صحبت های خود با 
بيان اين كه مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوری 
به اصفه��ان در حوزه فرهنگ نيز در حال اجراس��ت، 
تصري��ح كرد: هي��أت دولت در دومين س��فر خود به 

اصفهان، 10 مصوبه فرهنگی را در س��طح اين اس��تان 
به تصويب رساند كه اين مصوبات هم اكنون در مرحله 
اجرا قرار دارد. حس��ينی اضافه كرد: از مجموع اين 10 
مصوبه، چهار مصوبه به صورت كامل به اجرا درآمده 
و مابقی مصوبات نيز مراح��ل اجرايی را می گذرانند. 
وی بيان داش��ت: چهار مصوبه ای كه به صورت كامل 
ب��ه اجرا درآمده، هزينه ای بالغ بر 80 ميليارد ريال را به 
خود اختصاص داده اس��ت. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان به ش��رح كامل مصوبات اجرا 
شده پرداخت و گفت: تكميل و تجهيز كتابخانه خيرين 
گلپايگان، راه اندازی 500 كانون جديد فرهنگی هنری 

مس��اجد در سطح استان، اختصاص حداقل 200 هزار 
جل��د كتاب ب��ه كتابخانه های اس��تان و اختصاص دو 
ميليارد و 800 ميليون تومان برای كمك به فعاليت های 
فرهنگی، هنری، قرآنی و دينی استان از جمله مصوبات 
دور دوم سفر رياست جمهوری به اصفهان محسوب 
می ش��ود. وی در م��ورد چراي��ی اجرا نش��دن مابقی 
مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوری به اصفهان، 
افزود: برخی از مصوبات اين دور از سفر به دليل تأمين 
نشدن اعتبار آنها و تعدادی ديگر هم به دليل عدم اخذ 
مجوز كميسيون ماده 32 برنامه چهارم توسعه پيشرفتی 

نداشته است.

الدن سلطانی    
زمانی در گفتگو ب��ا زاينده رود تصريح كرد: عدم ورود 
اطالعات به سيس��تم سب شده بود كه درصد پيشرفت 
پروژه های آموزش و پرورش صفر نش��ان داده ش��ود. 
چندی پيش در جلسه شورای اداری استانداری اصفهان، 
معاون عمرانی استانداری درخصوص درصد پيشرفت 
پروژه های عمرانی اس��تان گفت: استان اصفهان در اين 
زمينه با 82/64 درصد اس��تان ها است اما باز هم استان 
می توانس��ت به عدد 100 درصد نزديك باشد ولی به 
دليل آن كه درصد پيشرفت برخی دستگاه ها صفر بوده 

اين نتيجه حاصل نشد. 
صمصام شريعت خاطرنشان كرد: برخی از اين ادارات 
و دستگاه ها اطالعات پروژه ها را وارد سيستم موردنظر 
كردند كه يكی از اين ادارات آموزش و پرورش بود كه 

با چهار طرح و 30 پروژه درصد پيشرفت پروژه هايش 
صفر نشان داده شده است. 

بر اين اس��اس طبق تماس تلفنی با روابط عمومی اداره 
كل آموزش و پرورش دليل اين امر را جويا شديم. آنها 
اذعان داش��تند كه اطالعات پروژه ها و طرح های اين 
اداره به اداره كل نوسازی مدارس مربوط می شود و آنها 
بايد پاسخگو باشند. بنابراين به سراغ مديركل نوسازی 

مدارس رفتيم:
س��جاد در گفتگو با زاينده رود اعالم كرد: منظور از 30 
پروژه و چهار طرح همان طرح های مربوط به آموزش 
و پرورش می باشد كه پيشرفتشان صفر درصد نشان داده 
شده اس��ت چرا كه تعداد طرح های اداره كل نوسازی 
بيش از 60 طرح و تعداد پروژه ها بس��يار بيشتر از آنچه 
كه گفته شده اس��ت. وی خاطرنشان كرد: در رده بندی 

پيش��رفت فيزيكی پروژه ها اداره كل نوسازی جزء سه 
دستگاه اول اس��ت و پيشرفت فيزيكی نهايی پروژه ها 
باالی 95 درصد می باشد. بنابراين به دنبال پاسخ سئوال 
خود به س��راغ كارشناس مس��ئول اعتبارات آموزش و 

پرورش استان رفتيم:
زمانی در اين باره گفت: عدم ورود اطالعات به سيستم 
و به بيان ديگر ارس��ال username و password به 
قسمتی ديگری از اداره ارسال و گزارش شده و اين امر 
سبب گرديد كه اطالعات در قسمت موردنظر وارد نشود 
و دليل اعالم صفر درصدی پيش��رفت پروژه ها نيز اين 
موضوع بود. وی تصريح كرد: پس از آن مهلت ارسال و 
ورود اطالعات پروژه ها به سيستم سه روز تمديد شد 
ك��ه اكنون اين موارد وارد گرديد و در واقع اطالعات به 

روز می باشد.

مدير فرودگاه شهركرد گفت: فرودگاه شهركرد 
به عنوان يكی از فرودگاه های بين المللی كشور 
قابليت پذيرش و انجام 96 پرواز در روز را دارد. 
سعيد سلطانی اظهار داشت: فرودگاه شهركرد به  
واسطه برخورداری از امكانات ناوبری قابل قبول 
مطابق با استانداردهای كشوری به  خوبی مورد 
استقبال مسافران و شركت های حمل و نقل قرار 
گرفته است كه اين امر می تواند نويدبخش آينده 
درخشان برای اين فرودگاه باشد. وی افزود: با 
تالش مجموع��ه مديريت اين فرودگاه به دنبال 
نصب تجهيزات و امكانات الزم ضريب امنيتی 
حم��ل و نقل كاال و بار از س��وی اين فرودگاه 
تضمين می شود، بر همين اساس تجار می توانند 
با آس��ودگی خاطر از اين ناوگان استفاده كنند. 
سلطانی از نصب نرم افزارهای اينترنتی مجهز در 
اي��ن فرودگاه خبر داد و گفت: به  منظور نصب 
و راه اندازی تجهيزات مهندس��ی و نرم افزاری 

در اي��ن فرودگاه اف��زون بر 45 ميلي��ارد ريال 
اعتبار هزينه شده است. مدير فرودگاه شهركرد 
نصب سيستم روشنايی الين های پرواز در اين 
فرودگاه را از ديگر امكانات و قابليت های اين 
مركز اعالم كرد و گفت: با نصب اين سيس��تم 
روش��نايی امكان پرواز هواپيماهای مسافربری 
و باربری اين فرودگاه در شب نيز محقق شده 

است. 
وی ب��ا بي��ان اين كه اي��ن ف��رودگاه مجهز به 
چهار جايگاه هواپيمايی اس��ت، گفت: جايگاه 
هواپيمايی در اي��ن فرودگاه مجهز به پاركينگ 
هواپيما نيز اس��ت. س��لطانی خاطرنشان كرد: 
باتوج��ه به قابليت ها و امكان��ات اين فرودگاه 
به  طور متوس��ط در ش��بانه روز امكان انجام 96 
پرواز از اين فرودگاه محقق ش��ده اس��ت. وی 
تصريح كرد: تمام تالش مديريت اين فرودگاه بر 
اين است تا امكانات رفاهی بيشتر برای مسافران 
ايجاد كرده و تعداد مسافر بيشتر به استان زيبای 
چهارمحال و بختياری جذب كند. مدير فرودگاه 
ش��هركرد در ادامه با بيان اين كه امروزه حمل و 
نقل را شريان اقتصادی كشور می نامند، عنوان 
ك��رد: امروزه تمام  صاحب نظ��ران معتقدند كه 
بدون حمل و نقل مناسب و پيشرفته نمی توان 
توسعه س��اير بخش های اقتصادی را تضمين 
كرد. وی گفت: توس��عه فرودگاه ها می تواند به 
منزله موتور توسعه اقتصاد كشور باشد و در اين 
راستا نقش صنعت حمل و نقل هوايی و صنعت 
توريست به عنوان دو بازوی قوی فرودگاه ها نيز 

از اهميت خاصی برخوردار است.

مديركل راه آهن استان اصفهان:
قطار ترن ست اصفهانـ  تهران 

هنوز عملياتی نشده است
مدي��ركل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: با وج��ود پيگيری های 
صورت گرفته از س��وی راه آهن استان اصفهان برای اختصاص 
يك رام قطار ترن  س��ت به خط آهن اصفهان � تهران تاكنون اين 
خواس��ته عملياتی نشده است. بهروز تاكی در گفتگو با فارس با 
اشاره به اين كه را ه  آهن اس��تان اصفهان زير پوشش مركز كنترل 
ترافي��ك )CTC( اداره كل راه آه��ن يزد اس��ت، اظهار داش��ت: 
در ص��ورت بروز هرگونه اش��كال از جمله قطعی برق در روند 
فعاليت ه��ای اين حوزه اختالل ايجاد خواهد ش��د كه در همين 
راس��تا ضروری است جانش��ينی اصفهان برای يزد در اين زمينه 

ايجاد شود. 
وی اين درخواست را در راس��تای اجرای برنامه های مربوط به 
پدافند غيرعامل دانس��ت و بيان داش��ت: برای تحقق اين مهم به 
لحاظ س��خت افزاری مانعی وجود ندارد و تنها بايد سايت های 
كوچك در اين زمينه تأسيس و برنامه نرم افزاری برای اين اقدام 
تدوين و اجرايی ش��ود. مديركل راه آهن استان اصفهان ادامه داد: 
با پيگيری های به عمل آمده طرح دو خطه شدن ميبد به ديزيچه 
در راستای تس��هيل در روند عبور و مرور قطارها در اين محور 

پرترافيك جزء اولويت های راه آهن كشور قرار گرفته است. 
تاكی با اشاره به اين كه امكانات فعلی در بخش مسافری راه آهن 
اس��تان اصفهان ازجمله تعداد قطارها و فرس��ودگی بيش از حد 
سالن های مسافری قطار اصفهان- تهران، به گونه ای نيست كه با 
ش��أن و منزلت اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 
اسالمی همخوانی داشته باشد، اظهار داشت: انتظار داريم با پيگيری 
 مس��ئوالن كشوری ذيربط اين مس��أله در قطار اصفهان - تهران
برط��رف ش��ود. وی اضافه كرد: با وج��ود پيگيری های صورت 
گرفت��ه برای اختصاص يك رام قطار ترن  س��ت به خط راه آهن 

اصفهان-تهران تاكنون اين خواسته عملياتی نشده است.  

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی  خبر داد:

اجرای کامل مصوبات فرهنگی 
دور اول سفر ریاست جمهوری به اصفهان

كارشناس مسئول آموزش و پرورش استان:
عدم ورود اطالعات به سيستم باعث صفر شدن درصد پيشرفت شده است

مدير فرودگاه شهركرد:
فرودگاه شهركرد قابليت انجام 96 پرواز در روز را دارد

افتتاح نمايشگاه عکس
 ايران خيال انگيز در بام ايران

نمايش��گاه عكس ايران خيال انگيز در نگارخانه ش��هيد شهرانی اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختياری افتتاح شد. مسئول بنياد 
ايران شناسی استان چهار محال و بختياری در آئين افتتاحيه نمايشگاه عكس 
ابنيه تاريخی ايران در شهركرد اظهار داشت: اين نمايشگاه يكی از سلسله 
نمايشگاه های بنياد ايران شناسی است كه در سراسر كشور برپا می شود. 
عب��اس قنبری عديوی افزود: در اين نمايش��گاه 110 قطعه عكس بناهای 
تاريخی، طبيعت زيبا، گونه های مختلف گياهی و جانوری و تنوع اجتماعی 
جامعه ايران اس��المی را به نمايش گذاش��ته اس��ت.  اين نمايشگاه شامل 
عكس هايی از بناهای مذهبی، امام��زادگان، گنبدهای تاريخی، خانه های 
تاريخی دارای ارزش مذهبی و تاريخی، نمونه آثار ايران باس��تان در حوزه 
سازه ای، نقش نگاری و ساختمان هاست. اين نمايشگاه تا 25 مردادماه سال 

جاری در نگارخانه شهيدشهرانی برای بازديد عالقه مندان داير است.

نياز 20 ميليارد ريالی كاشان
برای جلوگيری از فاجعه خشکسالی 

مدير جهاد كش��اورزی شهرستان كاش��ان گفت: برای جلوگيری از وقوع فاجعه 
بزرگ خشكسالی و مرگ تدريجی كشاورزی در كاشان مبلغ 20 ميليارد ريال مورد 
نياز اس��ت. ايش��ان در ادامه افزود: آبدهی قنوات شهرستان كاشان را 120 ميليون 
مترمكع��ب اعالم كرد و يادآور ش��د: از اين مي��زان 48 ميليون مترمكعب به دليل 
خشكسالی های اخير كاسته شده است. جواد امانپور گفت: برای اولين بار در استان 

اصفهان از 600 رشته قنات اين شهرستان، 150 رشته آن شناسنامه دار شدند.
محمد جواد امانپور خاطرنشان كرد: برای جلوگيری كامل از وقوع فاجعه بزرگ 
خشكسالی و مرگ تدريجی كش��اورزی در كاشان حداقل مبلغ 20 ميليارد ريال 
برای لوله گذاری، مرمت قنوات و تأمين آب موردنياز است. مديرجهاد كشاورزی، 
ميزان آبدهی قنوات اين شهرس��تان را در سال های نرمال 120 ميليون مترمكعب 
اعالم كرد و اظهار داشت: به دليل خشكسالی های اخير در سال جاری بيش از 40 

درصد از اين ميزان آبدهی كاهش يافته است.

بهره برداری  از كمپ گردشگری شهركرد 
تا پايان سال 91 

مديرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهركرد با اشاره به اجرای 
فاز نخس��ت كمپ گردشگری اين ش��هر، گفت: با برنامه ريزی انجام شده اين 
كمپ تا پايان سال 1391 بهره برداری می شود. حميد فتح اللهی اظهار داشت: 
اين كمپ با مش��اركت اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختياری در حال احداث اس��ت. وی اف��زود: پيمانكار و مجری 
كمپ گردش��گری شهركرد تعيين و عقد قرارداد شده است. مديرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری شهركرد اذعان داشت: در اين كمپ نمازخانه، 
امكانات اقامت موقت مسافران، رستوران،  سرويس های بهداشتی ، فروشگاه های 
تأمين مايحتاج مسافران و ايس��تگاه های تعميرات فنی اتومبيل پيش بينی شده 
است. وی با اشاره به تصويب احداث پنج كمپ گردشگری در اين استان بيان 
داشت: برای طراحی و اجرای هر كمپ گردشگری دو ميليارد ريال اعتبار نياز 

است كه بر اساس مصوبه هيأت دولت، اعتبار آن تأمين می شود.

اجرای طرح ملی همای رحمت هالل احمر 
استان اصفهان

همزمان با فرارس��يدن ماه مبارک رمضان و با تأس��ی از س��نت حس��نه 
اميرمؤمن��ان حض��رت عل��ی )ع( و تروي��ج فرهنگ و س��يره علوی آن 
ام��ام هم��ام، جمعيت ه��الل احمر اس��تان اصفهان همچون س��ال های 
 گذش��ته اقدام ب��ه اجرای طرح همای رحمت در س��طح اس��تان نموده

است.
در رمضان امس��ال نيز اين طرح توس��ط معاون��ت داوطلبان هالل احمر 
استان اصفهان با هدف تأمين امنيت غذايی نيازمندان و ترويج سيره علوی 
اميرمؤمنان حضرت علی )ع( و فرهنگ داوطلب محوری در جهت كمك 
به نيازمندان اس��تان در كليه شهرستان های اس��تان با توجه به توانمندی 
و ظرفي��ت ب��االی پايگاه های داوطلبان در مس��اجد اس��تان و خانه های 
 داوطلب ش��عب جمعي��ت هالل احم��ر در شهرس��تان ها در حال اجرا 

می باشد.
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اطالع رسانی
مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(

5/358 اجرای احکام ش��عبه س��وم دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان درنظر دارد جلسه 
مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کالس��ه 890170ج ح/3 له آقای حمزه افشاری 
فرزند احس��ان و علیه آقای امید موذنی فرزند علی مبنی بر مطالبه مبلغ 662/932/790 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 80/000 
 ری��ال بابت هزینه درج آگه��ی مزایده در روزنام��ه و مبل��غ 25/000/000 ریال بابت 
ح��ق االجرای دولتی در روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 1390/6/15 س��اعت 9 تا 10 صبح 
 در محل این اجرا، اتاق 307، طبقه س��وم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید 
نی��ک بخت جهت فروش شش��دانگ ملک ب��ه پالک ثبت��ی 40/1189 بخش 14 ثبت 
اصفه��ان به مس��احت 288 مترمربع عرص��ه و فاقد اعیانی به نش��انی اصفهان، خ امام 
خمین��ی، ورودی خانه اصفه��ان، خ نوبهار، کوی میخک، فرعی ی��اس 2 که اکنون در 
تص��رف ش��خص ثالث خانم کب��ری رضایی فرزن��د نعمت اله می باش��د و با وصف 
کارشناسی به ارزش شش��صد میلیون ریال ارزیابی گردیده و مصون از تعرض طرفین 
باقی مانده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از جلس��ه 
مزایده با مراجعه به نشانی ملک و بازدید از آن با تودیع ده درصد قیمت پایه کارشناسی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. مجددا متذکر می گردد مالک خانم 
کبری رضایی می باشد که به عنوان شخص ثالث مال را جهت پرداخت محکوم به، به 

این اجرا معرفی نموده است. م الف/6579
مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/394 شماره درخواست: 9010460350600052

شماره پرونده: 9009980350600471
شماره بایگاني شعبه: 900477 

خواهان علي قرباني فرزند حس��ین دادخواس��تي به طرفیت خوانده حورا پوریادگاري 
و س��یامک پوری��ادگاري و 1- تینا پوریادگاري و 2- س��میرا پوریادگاري هر دو فعاًل 
مجه��ول المکان و س��یاوش پوریادگاري به خواس��ته تأمین خواس��ته و مطالبه طلب 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگي به شعبه ششم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه 
پرون��ده 9009980350600471 ثب��ت گردیده و وقت رس��یدگي آن 1390/10/14 و 
س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود 
تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 6665
فاني- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
5/419 در خصوص پرونده کالسه 90/463 ش/ 20 خواهان مهدي ابراهیمي دادخواستي 
مبني بر الزام خوانده به پرداخت اصل سند رسمي به طرفیت رضا بهره من تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 90/6/20 ساعت 4/5 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 6780
مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
5/420 شماره پرونده: 33/90، شماره دادنامه: 288-90/2/31، مرجع رسیدگي: شعبه 2 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: سپیده شکوهي کالقچي، نشاني: اصفهان حکیم 
نظامي خ حسین آباد ک ش علیرضائي پ 55، وکیل: احمدرضا ریاحي نشاني: مبارکه 
فلک��ه جه��اد مجتمع زیتون واح��د اول، خوانده: امیر صالحي دش��تي مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالب��ه مهریه تعداد یکهزار عدد س��که بهارآزادي، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگي با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا:

در خصوص دعوي س��پیده ش��کوهي کالقچي با وکالت آق��اي احمدرضا ریاحي و 
ب��ه طرفیت آقاي امیر صالحي دش��تي به خواس��ته مطالبه مهریه تع��داد یکهزار عدد 
س��که کامل بهار آزادي براساس مندرجات در طالقنامه و حکم شماره 87-43-79-

87/10/23 مقوم به س��ي میلیون ریال و هزینه دادرس��ي و ح��ق الوکاله وکیل نظر به 
دادخواس��ت تقدیمي و صورتجلسه تنظیمي و بررس��ي اوراق و محتویات پرونده و 
عدم ارائه دلیل و مدرکي دال بر پرداخت مهریه توس��ط خوانده و با اس��تناد به ماده 
1082 قانون مدني و دادنامه شماره 4379-87-87/10/23 شعبه 287 دادگاه خانواده 
)دادگاه عمومي تهران( و صدور گواهي عدم امکان س��ازش با توافق یکدیگر، ش��ورا 
 خوان��ده را به پرداخ��ت تعداد یکهزار عدد س��که تمام بهار آزادي ب��ه انضمام مبلغ 
سي هزار ریال هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم و اعالم مي دارد 
رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و 
ظرف بیس��ت روز پ��س از آن قاب��ل تجدیدنظرخواهي در محاک��م عمومي حقوقي 

اصفهان مي باش��د. م الف/ 6781
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
5/421 ش��ماره: 38/88 بموجب رأي ش��ماره 359 تاریخ 88/5/29 حوزه 38 شوراي 
 حل اختالف شهرستان بهارستان که قطعیت یافته است محکوم علیهم آقایان 1- حیات 
2- داریوش افخمي نش��اني محل اقامت: بهارس��تان محله 5 خیابان ارم، ارم 12 پالک 
676 طبقه دوم جنب پالک 690، محکوم هس��تند به: پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته ضمنًا اجراي احکام موظف است هنگام اجراي حکم هزینه دادرسي 
به میزان 30/000 ریال و حق الوکاله وکیل را برابر تعرفه محاس��به و از خواندگان اخذ 
و به خواهان آقاي ارجعلي عزیزي ابوالکرلو نام پدر: خلیفه، ش��غل: آزاد، نش��اني محل 
اقامت: گچساران، روستاي سربیشه، روبروي مخابرات منزل شخصي بپردازد. به استناد 
م��اده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
رأی بده��د در غیر اینص��ورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد.
گواهي حصر وراثت

ش��ماره دادنامه: 149 آقاي داریوش افخمي عمله بشناس��نامه ش��ماره 308 باس��تناد 
ش��هادتنامه و گواهي فوت و رونوشت شناس��نامه ورثه، درخواستي بشماره 153/89 
تقدیم این ش��ورا نموده چنین اش��عار داش��ته اس��ت که ش��ادروان حیات اله افخمي 
عمله بشناس��نامه شماره 1528 در تاریخ ش��نبه 21 فروردین 1389 درگذشته و ورثه 
وي در هنگام درگذش��ت عبارتند از: 1- قزبس افخمي عمله فرزند برقعلي ش��ماره 
شناس��نامه: 1 نسبت با متوفي: زوجه، 2- حکیمه افخمي عمله فرزند حیات اله شماره 
شناس��نامه: 28 نس��بت با متوفي، فرزن��د، 3- فاطمه افخمي عمل��ه فرزند حیات اله 
 ش��ماره شناس��نامه: 621 نس��بت با متوفي: فرزند، 4- داریوش افخم��ي عمله فرزند 
 حیات اله شماره شناسنامه: 308 نسبت با متوفي: فرزند، 5- کورش افخمي عمله فرزند 
 حیات اله شماره شناسنامه: 347 نسبت با متوفي: فرزند، 6- کیانوش افخمي عمله فرزند 
حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 1-001366-426 نس��بت با متوفي: فرزند، 7- مهرداد 
 افخم��ي عمل��ه فرزن��د حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 10 نس��بت با متوف��ي: فرزند، 
8- آرش افخمي عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناسنامه: 10 نسبت با متوفي: فرزند، 
9- نادر افخمي عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 9-012247-426 نس��بت 
ب��ا متوفي: فرزند. پس از تش��ریفات قانوني و مالحظه گواهینام��ه مالیات بر ارث به 
ش��ماره 23019-1389/03/16 سرانجام در تاریخ 1389/03/22 در وقت فوق العاده 
ش��عبه 4 حقوقي حصر وراثت شوراي حل اختالف ش��هرضا بتصدي امضاکننده زیر 

تش��کیل و پس از مالحظ��ه پرونده کار گواهي مي نماید که ورثه درگذش��ته منحصر 
به اش��خاص یاد ش��ده در باال بوده و وارث دیگري ندارد و دارائي آن روانش��اد پس 
از پرداخ��ت و انجام حق��وق و دیوني که بر ترکه تعلق مي گی��رد و با عنایت به ماده 
واح��ده مرب��وط به اصالح مواد 946 و 948 قانون مدن��ي مصوب 6 بهمن ماه 1387 
به صورت زیر تقس��یم مي گردد: - قزبس افخمي عمله )زوجه(: 1/8 )یک هشتم( از 
اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول، مابقي ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دو 
برابر اناث تقس��یم مي ش��ود. – حکیمه افخمي عمله )فرزند( 1/14 )یک چهاردهم(: 
از مابق��ي ترک��ه، - فاطمه افخمي عمل��ه )فرزند( 1/14 )یک چهارده��م(: از مابقي 
ترک��ه، - داریوش افخمي عمله )فرزن��د(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. - کورش 
افخم��ي عمل��ه )فرزند(: 1/7 )یک هفت��م(: از مابقي ترکه. - کیان��وش افخمي عمله 
)فرزن��د(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. - مهرداد افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )یک 
هفت��م(: از مابق��ي ترکه. - آرش افخم��ي عمله )فرزند(: 1/7 )ی��ک هفتم(: از مابقي 
ترکه. - نادر افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. این گواهینامه تا 
مبلغ 30000000 )س��ي میلیون( ریال داراي ارزش قانوني است و نسبت به مازاد بر 

30000000 )س��ي میلیون( ریال فاقد اعتبار و ارزش مي باش��د. م الف/ 6787
رحیمي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه 4 حقوقي حصر وراثت شهرضا

ابالغ
5/422 بازگش��ت به نامه ش��ماره 900104- اجرایي بتاریخ 1390/4/4 از یکدس��تگاه 
اتومبیل کامیون خاور هیوندا به ش��ماره ش��هرباني 49-882 ع 11 بازدید بعمل آمد و 
قیمت روز اتومبیل فوق به مبلغ 200/000/000 ریال معادل دویست میلیون ریال تمام 
برآورد ش��د. شمس- کارشناس خبره محلي، دادگستري شوراي حل اختالف در امور 

تصادفات و افت قیمت، شهرستان گچساران
گواهي حصر وراثت

ش��ماره دادنامه: 149 آقاي داریوش افخمي عمله بشناس��نامه ش��ماره 308 باس��تناد 
ش��هادتنامه و گواهي فوت و رونوشت شناس��نامه ورثه، درخواستي بشماره 153/89 
تقدیم این ش��ورا نموده چنین اش��عار داش��ته اس��ت که ش��ادروان حیات اله افخمي 
عمله بشناس��نامه شماره 1528 در تاریخ ش��نبه 21 فروردین 1389 درگذشته و ورثه 
وي در هنگام درگذش��ت عبارتند از: 1- قزبس افخمي عمله فرزند برقعلي ش��ماره 
شناس��نامه: 1 نسبت با متوفي: زوجه، 2- حکیمه افخمي عمله فرزند حیات اله شماره 
شناسنامه: 28 نسبت با متوفي، فرزند، 3- فاطمه افخمي عمله فرزند حیات اله شماره 
 شناس��نامه: 621 نس��بت با متوفي: فرزند، 4- داریوش افخمي عمله فرزند حیات اله 
 ش��ماره شناس��نامه: 308 نس��بت با متوفي: فرزن��د، 5- کورش افخم��ي عمله فرزند 
حی��ات اله ش��ماره شناس��نامه: 347 نس��بت با متوف��ي: فرزند، 6- کیان��وش افخمي 
 عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 1-001366-426 نسبت با متوفي: فرزند، 
7- مه��رداد افخمي عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 10 نس��بت با متوفي: 
فرزند، 8- آرش افخمي عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناسنامه: 10 نسبت با متوفي: 
فرزند، 9- نادر افخمي عمله فرزند حیات اله ش��ماره شناس��نامه: 426-012247-9 
نس��بت با متوف��ي: فرزند. پس از تش��ریفات قانوني و مالحظ��ه گواهینامه مالیات بر 
 ارث به ش��ماره 23019-1389/03/16 س��رانجام در تاری��خ 1389/03/22 در وقت 
ف��وق العاده ش��عبه 4 حقوقي حصر وراثت ش��وراي حل اختالف ش��هرضا بتصدي 
امضاکنن��ده زیر تش��کیل و پ��س از مالحظه پرون��ده کار گواهي مي نمای��د که ورثه 
درگذش��ته منحصر به اش��خاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگري ندارد و دارائي 
آن روانش��اد پس از پرداخت و انجام حق��وق و دیوني که بر ترکه تعلق مي گیرد و با 
عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 946 و 948 قانون مدني مصوب 6 بهمن 
ماه 1387 به صورت زیر تقس��یم مي گردد: - قزبس افخمي عمله )زوجه(: 1/8 )یک 
هشتم( از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول، مابقي ترکه بین سایر وراث به قاعده 
ذکور دو برابر اناث تقس��یم مي ش��ود. – حکیمه افخمي عمل��ه )فرزند(: 1/14 )یک 
چهارده��م(: از مابقي ترکه، - فاطمه افخمي عمل��ه )فرزند(: 1/14 )یک چهاردهم(: 
از مابق��ي ترک��ه، - داریوش افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )ی��ک هفتم(: از مابقي ترکه. 
- ک��ورش افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. - کیانوش افخمي 
عمل��ه )فرزند(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. - مهرداد افخمي عمله )فرزند(: 1/7 
)یک هفتم(: از مابقي ترکه. - آرش افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي 
ترکه. - نادر افخمي عمله )فرزند(: 1/7 )یک هفتم(: از مابقي ترکه. این گواهینامه تا 
مبلغ 30000000 )س��ي میلیون( ریال داراي ارزش قانوني است و نسبت به مازاد بر 

30000000 )س��ي میلیون( ریال فاقد اعتبار و ارزش مي باش��د. م الف/ 6788
رحیمي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه 4 حقوقي حصر وراثت شهرضا

احضار
5/423 چون آقاي منوچهر بزرگزاد ش��کایتي علیه آقاي مجید هاش��مي مبني بر فحاشي 
و تهدی��د مط��رح نموده ک��ه پرونده آن ب��ه کالس��ه 900567ک106 ای��ن دادگاه ثبت، 
 وقت رس��یدگي براي روز 90/10/5 س��اعت 9:30 صبح تعیین ش��ده 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6776
مرادي- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
5/424 چ��ون آقاي دین محمد براهوي فرزند غالم حیدر ش��کایتي علیه آقاي علیرضا 
)جب��ار( عش��قي مبني ب��ر خیانت در امان��ت مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 
900568ک 106 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 90/10/4 س��اعت 10/30 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6775
مرادي- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
5/425 چ��ون آق��اي س��عید خرم زاده ش��کایتي علیه آق��اي مس��عود پرچمي مبني 
برخیان��ت در امان��ت مطرح نموده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 900566ک106 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 90/10/6 س��اعت 10 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر 
م��ی ش��ود و از متهم مذکور دع��وت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتض��ی اتخ��اذ خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 6774
مرادي- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ
5/426 شماره دادخواست: 9010460351200040 

شماره پرونده: 9009980351200467 
شماره بایگاني شعبه: 900468 

خواهان مجتبي هنري فر فرزند مهدي دادخواس��تي ب��ه طرفیت خوانده امید بروجي 
به خواس��ته اعسار از پرداخت هزینه دادرس��ي و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان که جهت رس��یدگي به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هیدنیکبخت س��اختمان 
دادگس��تري کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980351200467 ثبت گردیده و وقت رس��یدگي آن 1390/11/05 و س��اعت 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني و 
دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا 
خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 6771
رحیمیان- مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان

احضار
5/427 چون آقاي امید بزرگزاد فرزند منوچهر ش��کایتي علیه آقاي حسین رضایي پور 
مبني بر جعل امضاء و استفاده غیرقانوني مطرح نموده که پرونده به کالسه 880483ب1 
این بازپرس��ي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد حسب ماده 
115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از 
نشر آگهي جهت پاسخگویي به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6769
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/428 شماره درخواست: 9010460351200043 

شماره پرونده: 9009980351200476 
شماره بایگانی شعبه: 900477 

خواهان محمدحس��ن عسگری فرزند صمد دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدباقر 
شفیع زاده فرزند خلیل به خواسته دستور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان ..... که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفه��ان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980351200476 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/10/18 و س��اعت 8 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 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/6770
مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/429 شماره درخواست: 9010460352000014 

شماره پرونده: 9009980352000686 
شماره بایگانی شعبه: 900732 

خواهان ربابه نقاش فرزند عباس دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 1- حس��ن بی آزار 
 فرزند حس��ین و 2- عباس بی آزار فرزند حس��ین و 3- طیبه بی آزار فرزند حس��ین و 
4- محسن بی آزار فرزند حسین و 5- صدیقه بی آزار فرزند حسین و 6- علی اکبر بی 
آزار فرزند حسین به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
که جهت رسیدگی به شعبه بیس��تم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق ش��ماره 249 ارجاع و به کالسه پرونده 900732ح/20 
 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/7/24 و س��اعت 11 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان ردیف 1و3و5و6 و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6772
مدیر دفتر شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( اصفهان

احضار
5/430 چون آقاي حمید حس��یني پور و غیره ش��کایتي علیه آقاي رضا نصوحي فرزند 
علي اکبر مبني بر خیانت در امانت و س��رقت پرون��ده بیمه مطرح نموده که پرونده آن 
به کالس��ه 900578ک106 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 90/10/7 ساعت 
9:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
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/ 6773
مرادي- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/431 شماره اجرائیه: 9010420350300162

شماره پرونده: 8909980350301205
شماره بایگانی شعبه: 891207

بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 9010090350301337 تقدیمی از 
س��وی محکوم له محمود کیانی نام پدر: حس��ن نش��انی: اصفه��ان خ ارتش خ بهداری 
لش��گر کوچه ش��هید مرادیان 7 و براس��اس مف��اد دادنام��ه )غیابی( مربوطه به ش��ماره 
9009970350300046 صادره از سوی این دادگاه، محکوم علیه رسول یداللهی باستانی 
نام پدر: س��هراب مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 1500000000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 30000000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین پرداخت 
خس��ارات دیرکرد از زمان سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه آن براساس 
 ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعه��ده اجرای احکام خواه��د بود( در حق 
محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 75000000 ریال بابت حق االجرای دولتی )نیم عشر 
دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، 
از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 6777
دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تأسیس
5/432 ش��ماره: 1876/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت آس��یا رز فام پردیس سهامی 
خ��اص ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/5/10 تحت ش��ماره 44824 و شناس��ه ملی 
10260627587 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/10 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 ش��رکت: فعالیت ش��رکت در زمینه تولید انواع موادشیمیایی مجاز- تولید 
ابزار و تجهیزات آزمایش��گاهی و صنعتی- کلیه امور بازرگانی در ارتباط با انواع مواد 
ش��یمیایی مجاز- مش��اوره و اجرا انواع رنگ ها و خدمات وابس��ته ب��ه آن و هرگونه 
اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د- کسب مجوز از مراجع ذیصالح 
الزامی می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی 
اصفهان- کدپس��تی 8415683111- تلفن 03113865355، 4- س��رمایه شرکت: 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 توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 402 مورخ 
1390/5/2 نزد بانک سپه شعبه نیرو اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- شرکت فناوری های 
نوین فدک سهامی خاص به شماره ثبت 24097 با نمایندگی خانم صدیقه واعظی فر به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم شکیبا فرزانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- خانم مریم صادقیان کردآبادی به س��مت عض��و هیئت مدیره 4-5- خانم مریم 
صادقیان کردآبادی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امض��ای مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
اس��ت. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- خانم فاطمه عنایتی به عن��وان بازرس اصلی 

2-8- خانم حوری مومنی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/6735 
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/433 ش��ماره: 1893/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت بهین اندیشان افق مدیریت 
س��هامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/5/11 تحت شماره 44836 و شناسه ملی 
10260627684 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/11 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 ش��رکت: انجام فعالیت های مش��اوره ای در زمینه ی مهندسی صنایع اعم 
از مدیری��ت و بهبود کیفیت- برنام��ه ریزی تولید- کنترل پ��روژه- کنترل موجودی- 
برنام��ه ریزی نگه��داری و تعمیرات- امکان س��نجی و ارزیابی اقتص��ادی طرح های 
 صنعت��ی- طرح ری��زی واحده��ای صنعتی و م��کان یابی تس��هیالت- پیاده س��ازی 
 سیس��تم های اطالعاتی )ام آی اس( 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان بلوار کشاورز- مابین 
سه راه سیمین و فلکه ارتش- کوی شهید یزدانی- بن بست حمید- پالک8- کدپستی 
8174748115- تلفن 03117754211، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/020/000 ریال 
 منقس��م به یکصد و بیس��ت س��هم 8/500 ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام 
می باشد که مبلغ 360/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9193/132 
مورخ 1390/4/8 نزد بانک ملت ش��عبه میدان ارتش اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
محمد جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محمد محمدقاسمی به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای امیرحس��ین رمضانی به سمت عضو هیئت مدیره 
4-5- آقای امیرحسین رمضانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آق��ای وحید جوان بخت به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علی منوچهری به 

عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6759/1 
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/434 ش��ماره: 1889/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت س��اختمانی سامان پردیس 
پارتیکان س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/4 تحت ش��ماره 44762 و 
شناسه ملی 10260626951 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/4 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: اجرا- انجام- نظارت- نقش��ه کشی و نقش��ه برداری کلیه پروژه 
های ساختمانی- عمرانی- فنی- تاسیسات- سند بالست و رنگ آمیزی- جدول بندی 
و جدول کش��ی- محوطه س��ازی و ابنیه- تاسیسات ماش��ین آالت صنعتی- مخابرات 
)به جز مواردی که به موجب قانون در انحصار ش��رکت مخابرات ایران می باش��د(- 
خرید و فروش آهن آالت و فلزات- تامین نیروی انس��انی موقت- حفظ و نگهداری 
و اج��رای فضای س��بز- خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلی��ه کاالهای مجاز 
بازرگانی- تحصیلی وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع 
ش��رکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه با 
موضوع شرکت مرتبط باشد 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خانه اصفهان- بنفشه جنوبی- 
مجتمع بنفشه- واحد10- کدپستی 8194816197- تلفن 09395205501، 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 3501/3 مورخ 1390/4/28 نزد بانک صادرات ش��عبه فلکه گلها خانه اصفهان 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای عادل احمدی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره 2-5- خانم ماندانا 
 جعفری به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای فرش��اد احمدی به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای فرش��اد احمدی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
 مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای س��االر افرا به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- آقای محمد سلطانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6759/2 
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/435 ش��ماره: 1884/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت دمنوش به ثنا سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/5/10 تحت شماره 44830 و شناسه ملی 10260627627 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موض��وع ش��رکت: انجام کلی��ه فعالیت های مج��از بازرگانی از قبی��ل صادرات و 
واردات- خری��د و فروش- تولید و تهی��ه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ 
تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت- انجام 
کلی��ه ام��ور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- اخذ و اعط��ای نمایندگی به 
ش��رکت های خصوصی و 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- ش��هر اصفهان ش��اهین ش��هر- خیابان عطار- نیم فرعی بی��ن 2 و 3 غربی- 
پالک1- کدپس��تی 8313773353- تلفن 03115226434، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1847/1 
مورخ 1390/5/3 نزد بانک صادرات ش��عبه گرگاب اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
رضا ش��ارجبیان به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم زهرا ش��ارجبیان به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای روح اله ش��ارجبیان به س��مت عضو هیئت مدیره 
4-5- آقای روح اله ش��ارجبیان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم 
اله��ه علی نجفی به عن��وان بازرس اصلی 2-8- خانم زینب بی��درام گرگابی به عنوان 

بازرس علی البدل. م الف/ 6759/3 
آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

حصر وراثت
5/438 آق��ای محمدرضا مهرابی دارای شناس��نامه ش��ماره 71 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 456/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس مهرابی بشناس��نامه 1846 در تاریخ 1387/8/4 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- محمدرضا مهرابی فرزند عباس، ش ش 71 )فرزند( 2- سعید مهرابی فرزند عباس، 
ش ش 262 )فرزن��د( 3- عل��ی مهراب��ی فرزند عب��اس، ش ش 67 )فرزند( 4- یداله 
مهراب��ی فرزند عب��اس، ش ش 70 )فرزند( 5- صدیقه مهراب��ی فرزند عباس، ش ش 
2223 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11326 
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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اگر پای حرف بزرگ ترها خصوصًا 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نشسته 
باشید، حتمًا از آنها عبارت هایی مثل 
»گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی« و 
 »عجله کار شیطونه« را زیاد شنیده اید.
صب��ر یک��ی از آن مقوله ه��ای مهم 
در زندگی اس��ت که برای پیشرفت 
در کارها الزم اس��ت. صبر به معنای 
تحم��ل و بردب��اری تحت ش��رایط 
سخت و دش��وار است که می تواند 
ب��ه مفه��وم تحم��ل در رویارویی با 
فش��ارها خصوصًا مشکالت طوالنی 
م��دت باش��د. صب��ر س��طح تحمل 
ی��ک ف��رد قب��ل از عک��س العمل 
 منفی نس��بت به یک قضیه را نش��ان 

می دهد. 
صبور بودن هرگز کار ساده ای نبوده، 
اما شاید در این برهه از زمان، از هر 
 زم��ان دیگری در تاریخ س��خت تر 
باش��د. در دنیای امروز که پیام های 
 مختلف در دنیا به س��رعت منتش��ر
می شوند و با چند کلیک ساده موس 
می توان به آنها دس��ت یافت، انتظار 
این که همیش��ه راضی باش��یم، کار 
س��ختی اس��ت. اما به هر حال صبر 
یک وسیله باارزش در زندگی است. 
ش��ما همیش��ه از همه چی��ز راضی 
نخواهی��د ب��ود و برای دس��تیابی به 
برخ��ی چیزها در زندگی باید تالش 
زی��ادی انجام داده و صب��ر کنید، اما 
خوشبختانه صبر، جنبه ای است که 
می تواند در شخص رشد کند. شاید 
برای شما جوان ها، صبور بودن کار 
مش��کلی به نظر برس��د. جوانی سن 
فعالیت اس��ت و ج��وان آرزو دارد 
ک��ه در دم به هر آنچ��ه می خواهد 
دس��ت یابد، ولی واقعیت این است 
که در بس��یاری از موارد، بدون صبر 
 و حوصله نمی توان به نتیجه دلخواه

 رسید. 
ب��رای افزایش صب��ر در خودتان در 
سنین جوانی، اول از همه باید آنچه 
را که باعث از بین رفتن صبر شما می 
 شود، شناس��ایی کنید. بی حوصلگی

و لبریز ش��دن کاس��ه صب��ر، گاهی 
چن��ان آرام آرام پی��ش م��ی آید که 
وقتی احس��اس عصبانیت، نگرانی یا 
غم می کنیم، متوجه نمی ش��ویم که 
دلیل اصلی احساسات منفی ما همین 

احساس بی طاقتی است. 
برای کاهش این حس باید از آن آگاه 
بود. کدام اتفاقات، افراد یا شرایط و 
موقعیت ها باعث می ش��ود که شما 
صبرتان را از دست بدهید؟ اگر شما 
تالش الزم ب��رای صبور ب��ودن در 
موقعی��ت های کوچک و بی اهمیت 
را تمرین کنید، کم کم توانایی صبور 
بودن ش��ما در موقعیت های مهم تر 
افزایش می یابد. س��عی کنید بفهمید 

که چرا اینقدر عجله دارید. 
اغلب وقت��ی چندین کار برای انجام 
داریم یا وقتی زمان اندکی برای انجام 
کارهایمان وج��ود دارد، خیلی زود 
صبر خود را از دست می دهیم. قبل 
از این که کاری را ش��روع کنید، باید 

فهرست آنچه الزم است انجام دهید 
را در نظر داش��ته باشید تا در شرایط 
خسته کننده بتوانید صبوری خود را 
حفظ کنید. سعی کنید در آن واحد، 
تنها یک کار انجام دهید. یک س��ری 
از کارهای خود را در صورت امکان 
به دیگران محول کنید. این کار، خود 
می تواند آزمایش صبر شما باشد، اما 
ش��ما باید یاد بگیرید که کارها را با 

دیگران شریک شوید. 
حاال وقت آن رسیده که بر بی طاقتی 
خود غلبه کنی��د. در طوالنی مدت، 
بهب��ود صبر نیازمن��د تغییر در هدف 
زندگی اس��ت، اما ش��ما می توانید 
به فوریت صب��ر خود را با یادگیری 
نحوه به آرامش رسیدن بهبود دهید. 
چند نفس عمیق بکشید و سعی کنید 
مغ��ز و ذهن خود را پاک کنید. روی 
تنفس خ��ود تمرکز کنی��د و در این 
حالت قادر خواهی��د بود که تحمل 

خود را افزایش دهید. 

اما اگ��ر واقعًا هی��چ کاری راجع به 
موضوعی که شما را بی طاقت کرده 
نم��ی توانید انجام دهی��د، آن را رها 
کنید. درس��ت اس��ت که گفتن این 
مطلب راحت تر از انجام آن اس��ت، 
اما کاری شدنی است و تنها راه مفید 

است. 
در ابتدا شاید رها کردن موضوعی که 
برایتان مهم هم هس��ت، کار مشکلی 
باشد، مثاًل انتظار گرفتن جواب یک 
مصاحبه شغلی و آگاهی از قبولی در 
آن، اما شما باید قادر باشید که خود 
را با چیزهای دیگری مثل انتظار در 
صف نانوایی که نتایج مهمی هم در 
بر ندارد، س��رگرم کنید. س��عی کنید 
همواره به خود خاطرنش��ان کنید که 
در نهایت، به ه��ر آنچه آرزو دارید، 
خواهید رس��ید و به ق��ول معروف، 
پایان ش��ب سیه، س��پید است. پس 
صبور باش��ید و با ت��الش و امید در 

مسیر موفقیت گام بردارید.

سیپروس

س��یپروس از گیاهان خانواده سیپراس��ه )CYPERACEAE( و 
زادگاه اصلي آن باتالق هاي جزیره ماداگاس��کار و جزیره موریس 
است. نخل مرداب، گیاهي است زیبا که نگهداري و تکثیر آن ساده 

است و براي افراد تازه کار توصیه مي شود.
مشخصات ظاهري:

گیاه پایاي همیش��ه س��بز با بلندي 30 تا 90 سانتي متر که در محیط 
مناسب، ارتفاع آن به 150 سانتي متر هم مي رسد.

ويژگي ها: ساقه هاي سبز رنگ عمودي افراشته این گیاه به جز در 
رأس، بدون برگ هس��تند که در رأس نیز دایره اي از برگچه هاي 
س��بز علفي به صورت ش��عاعي مثل قاب یک چتر بیرون مي زنند. 
عالوه بر این، در تابس��تان گل ها نیز به صورت ش��عاعي در رأس 

بیرون مي زنند، ولي این گل ها کوچک و قهوه اي رنگند.
دما: در زمستان نبایستي در دماي کمتر از ده درجه نگهداري شود. 
در فصل سرما خزان گیاه جاي نگراني ندارد، چون با گرم شدن هوا 
مجدداً ش��روع به رشد مي کند. بهتر است در زمستان تمام ساقه ها

 

را از س��طح خاک حذف نمود تا در بهار دوباره سبز شود و چهره 
زیباتري به گیاه بدهد.

 نور: این گیاه باید در آفتاب نگهداري شود، به شرط آنکه ریشه ها
دائم خیس باش��ند؛ البته در نیم س��ایه نیم آفتاب یا در سایه اي که 

نوردار باشد هم مي ماند.
آبياري: در بهار و تابس��تان هر روز گی��اه را آبیاري مي کنند و در 
زمس��تان و پاییز آبیاري کم ش��ده و کود را قطع مي کنند. در فصل 
گرما به آب زیادي احتیاج دارد. سعي کنید گلدان زهکش چنداني 

نداشته باشد تا محیط تقریبًا باتالقي براي گیاه ایجاد شود. 
بنابرای��ن بهتر اس��ت گل��دان را در زی��ر گلداني ق��رار دهید و در 

زیرگلداني، همیشه مقداري آب موجود باشد.
تقويت گياه:پس از س��ه یا چهار آبیاري، ب��ا کود مایع کامل آن را 
تقوی��ت مي نمایند. براي مبارزه با شپش��ک و حلزون بایس��تي به 

وسیله مالنیون مبارزه شود.
 مراقبت ويژه: ساقه هاي قهوه اي را قطع کنید. در زمستان ها ریشه ها

را در خاک نگهدارید یا گیاه را به درون ساختمان ببرید.
ازدياد: نخل مرداب را مي توان به راحتي از اواس��ط بهار تا اوایل 
تابس��تان با روش تقس��یم بوته، تکثیر کرد. البت��ه راحتي این کار، 

بستگي به تجربه و توان شخص تکثیرکننده دارد.
از آنجایي که این گیاه طبیعتًا به وس��یله قرار گرفتن در آب رش��د 
کرده و ریشه مي دهد، خاک آن باید کاماًل مرطوب باشد، ولي اگر 
به اندازه کافي خیس نبود، ابتدا آن را کاماًل آبیاري کنید، س��پس از 
گلدان بیرون آورید. با اس��تفاده از یک چاقوي تیز، انبوه ریش��ه ها 
را به دس��ته هایي با حداقل 4 یا 5 ساقه تقسیم کنید. مراقب باشید 
به ریش��ه ها صدمه نزنید و س��عي کنید با دس��ت عمل تقس��یم را 
انجام دهید. س��پس هر قسمت را در گلداني با قطر دهانه 11 – 9 
سانتي متر حاوي کمپوس��ت گلداني با پایه پیت قرار دهید و کاماًل 
آبی��اري کنید.در طول عمل تکثیر، س��عي کنید دماي محیط گیاه را 
22-20 درج��ه س��انتیگراد نگاه دارید و مراقب باش��ید که گیاه در 
ش��رایط نور مناس��ب و کافي، دور از تابش مستقیم خورشید قرار 

گیرد. بعد از ریشه دادن، به گلدان هاي استکاني منتقل کنید.

گلخند

																صبر،	صبر	تا	نتیجه	دلخواه	 محبت و خانواده
 کس��ي ک��ه دوس��تي خداون��د متع��ال را ادع��ا م��ي کن��د، باید ب��ر هم��ه بندگان 
 خ��دا مهربان باش��د، زی��را مقتض��اي محبت، دوس��ت داش��تن منبوس��ان محبوب

است. 
خداوند کریم در قرآن مجید توصیه مي کندو مي فرماید : » وبالوالدین احسانا«، خداوند 
متع��ال در آیاتي که نیکي به والدین را مطرح نموده اس��ت، ن��وع خاصي از تجلیل و 
احترام را ذکر نفرموده، بلکه مطلقاً انسان را به رعایت حال پدر و مادر و احسان به آنان 

فراخوانده است. 
بنابرای��ن، ه��ر گونه نیکي به آنها ، توحی��د و فرمان خداوندي اس��ت . در قرآن کریم 
م��ي خوانیم » اَِن اش��کر لي و لوالدیک«؛ بدون ش��ک همراهي ش��کر خدا با ش��کر 
 پدر و مادر، نش��انه این اس��ت که لطف و محبت هاي والدی��ن ، همانند نعمت هاي
 الهي اس��ت. پدر به عنوان مدیر خانواده در راس��تاي برقراري و استحکام این عنصر، 
بیش از هر کس دیگري مس��ئولیت دارد. اوست که باید این اکسیر حیاتي )محبت( را 
همواره در پیکره خانواده به جریان اندازد و این کانون مقدس را همیشه با احساسات 
 گ��رم و صمیمان��ه خود ، پرفروغ نگه دارد و دیگر اعضاي آن را بدین س��مت هدایت 

کند. 
محبت به همس��ر، عامل مهم و بس��یار مؤثري در قوام زندگي زناشویي و ا ستقرار آن 
اس��ت و ش��اید در جهت تضمین همین امر حیاتي و خطیر است که خداوند متعال از 
 »الف��ت و صمیمیت« به عنوان بهترین ارمغان به زن و ش��وهر ی��اد کرده و مي فرماید:
و از نشانه هاي خدا این است که از نوع خودتان جفت هایي برایتان آفریده تا مایه سکون 
و آرامش خاطرتان باشد و بین شما دوستي و مهرباني برقرار ساخت و در این امر، نشانه 

هایي است براي انسان هاي ژرف نگر. 
محبت به همس��ر در وقایع محبت به فرزند نیز هس��ت، زیرا کودک به خاطر عالقه و 
وابستگي به مادر خود، از این که ببیند مادرش مورد عالقه و محبت پدر است، احساس 
رضایت و اطمینان مي کند و برعکس از امام صادق)ع( نقل ش��ده اس��ت: ش��خصي 
خدمت رس��ول خدا)ص( رسید و عرض کرد: من هیچ یک از کودکانم را نبوسیده ام. 

نبي اکرم)ص( فرمود: من معتقدم چنین شخصي اهل آتش است. 
ام��ام کاظ��م )ع(فرمودند: خداوند عزوجل به خاطر هیچ امري همچون پایمال ش��دن 
حقوق زنان و کودکان به خشم نمي آید. اسالم به دلیل این که دین کاملي از نظر محبت 
و مهرورزي و اخالق و خوي نیکو است، همه مواردي را که در زندگي انسان جاري 
اس��ت در نظر دارد. باش��د که انس��ان با مد نظر قرار دادن قرآن و اسالم، راه سعادت و 

نیکبختي را طي نموده و جایگاه اصلي خود را به دست آورد. 

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نکته

خبر

پیشبند

بریانی ماستی
مواد الزم

برنج: 1 کیلو
گوشت بی استخوان: یک و نیم کیلو

ماست: 2 لیوان
پیاز: 5 عدد 

روغن: 3 قاشق غذاخوری 
سیر: 7 حبه

زنجبیل تازه رنده شده: 1 قاشق چایخوری
نمک، فلفل و زردچوبه: 1 قاشق چایخوری

 زیره سیاه، میخک، هل و دارچین: 1 یا 2  قاشق غذاخوری
گوجه فرنگی: 2 عدد

نعناع و گشنیز: 1 پیمانه
لیمو ترش تازه: نصف یک عدد

 کره: 50 گرم
زعفران: نصف قاشق چایخوری

شیر: 1 استکان
طرز تهيه:

را  برن��ج  ابت��دا   
ب��ا  و  بش��ویید 
نم��ک  مق��داری 
 خیس کنید. 4 عدد

از پیازه��ا را خرد 
س��رخ  و  ک��رده 
کنید. گوش��ت را 
درشت خرد کرده 
و در ظرف گودی 
بریزید. ماس��ت و 
پیازهای س��رخ ک��رده را به اضافه نصف یک پیاز خام خرد ش��ده به 
گوش��ت اضافه کنید و سیر، زنجبیل رنده شده و تمام ادویه های ذکر 
شده را به آن بیفزایید. سپس تمام مواد را مخلوط کنید و بگذارید چند 

ساعتی بماند.
 اگ��ر این مواد را از ش��ب آماده کنی��د و در یخچال بگذارید و صبح 
بپزید، طعم بهتری خواهد داشت. هنگام پختن گوشت، گوجه فرنگی 
رنده شده و نعناع و گشنیز خرد شده را به مخلوط بیفزایید. دقت کنید 
نباید در قابلمه را گذاش��ت، چون ماس��ت آن می برد، همچنین باید 
مواد را مرتب هم بزنید تا ته نگیرد.آب مواد که خشک شد، مواد را با 
کمی روغن تفت دهید. اگر روغن پیازداغ کافی باشد، احتیاجی نیست 
دوباره روغن بریزید. بعد کمی آبجوش به آن اضافه کنید و اجازه دهید 

گوشت بپزد، اما نباید له شود. 
پس از پختن و خشک شدن آب آن هنگام دم کردن پلو، مواد گوشتی 
را البالی پلو بدهید و در آخر پیازداغ، آبلیمو، شیر، نعناع و کمی گشنیز 
و زعف��ران آبکرده را روی پلو بدهید و در قابلمه را ببندید. بعد از دم 

کشیدن پلو را هم بزنید و در دیس بکشید و سر سفره ببرید.

مه��م ترین علت لجب��ازی کودکان 
رفتارهای والدین اس��ت که اگر آن 
رفتاره��ا اصالح ش��ود، از لجبازی 
کودکان کاس��ته می ش��ود. لجبازی 
مجموعه رفتارهایی اس��ت از قبیل 
کوبی��دن پا ب��ه زمین، جی��غ زدن، 
پرتاب ک��ردن وس��ایل خانه، گریه 
کردن با ص��دای بلند ک��ه کودکان 
برای رس��یدن به خواس��ته هایشان 

انجام می دهند. 
شروع لجبازی سن خاصی ندارد، اما 
در کودکان 2 س��اله به شدت شروع 
می ش��ود و تا زمانی که 2 س��ال را 
تمام کنند و وارد 3 س��الگی شوند 
ادامه م��ی یابد، همچنی��ن لجبازی 
تا آخر 3 س��الگی بیش��تر می شود. 
به طور کلی ش��یوع لجبازی بیشتر 
بین س��ن 2 تا 5 سالگی است، زیرا 
کودکان به دنبال هویت، اس��تقالل 
و خودباوری هس��تند و با لجاجت 
خود می خواهند به والدین بگویند 
کارها آن ط��وری پیش می رود که 

من می خواهم. 
در بعضی از کودکان این لجاجت و 
باور تا زمان بزرگس��الی ادامه دارد؛ 
به عنوان نمونه وقتی کودکی بزرگ 
 می شود و پشت ماشین می نشیند،
عل��ت  ب��ه  تص��ادف  هن��گام  در 
 مس��ائل جزئی با دیگ��ران گالویز
می شود، در حالی که با یک معذرت 
خواهی مشکل حل شدنی است، اما 
به علت همین لجبازی کار به دعوا 

کشیده می شود. 

خلق و خ��و در کودکان تحت تأثیر 
عوامل ژنتیکی هم قرار دارد. بعضی 
از کودکان ناآرام هستند، اما والدین 
آنها، خود را س��رزنش می کنند که 
در تربیت فرزندش��ان درست عمل 
نکرده اند. کودک نباید بیاموزد که با 
لجبازی و تندخویی می تواند هرچه 
را که بخواهد به دس��ت آورد، بلکه 
 کودک باید یاد بگیرد که خواسته های
خود را به صورت آرام و مس��المت 
آمیز ابراز کن��د. درصورت لجبازی 
 ک��ودکان، والدی��ن بای��د ب��ه آنها
ب��ی اعتنای��ی کنن��د و از آن محیط 

خارج شوند. 
والدین باید رفت��ار لجبازانه کودک 
را مهار و رفتار مناس��ب را در وی 
تقوی��ت کنن��د. واکنش تن��د پدر و 
مادرها در برابر لجاجت و سرکشی 
ک��ودک نیز در رفت��ار لجوجانه آنها 

تأثیر می گذارد.
  کودکان می دانند که در چه مکان هایی
ش��روع به لجب��ازی کنن��د. به طور 
 مثال کودکان در منزل کمتر لجبازی
م��ی کنن��د، ام��ا در میهمان��ی ها، 
فروش��گاه  در  ی��ا  و  ه��ا  پ��ارک 
ای وس��یله  خری��د  ب��رای   ه��ا 
 شروع به لجبازی و یا جیغ زدن می کنند.
 اولی��ن، مه��م ترین و س��اده ترین
راه��ی ک��ه م��ادر بای��د در براب��ر 
 لجبازی کودک از خود نش��ان دهد،
 ب��ی اعتنایی به کاره��ا و یا لجاجت
اوست. به عنوان مثال وقتی کودک یک 
 لیوان آب را با عصبانیت بر روی میز

می کوبد، در ای��ن هنگام مادر باید 
به او بی اعتنا باش��د و با راه رفتن، 
 آواز خواندن و یا آشپزی به کودک
بی توجهی کند تا کودک یاد بگیرد 
 کسی به لجبازی او توجهی نمی کند.
 در حقیقت نادیده گرفتن و بی توجهی
والدی��ن ب��ه لجبازی ک��ودکان این 
 رفت��ار را در آنها کاه��ش می دهد.
م��ادران بای��د توج��ه کنن��د که در 
هن��گام لجبازی، کودکش��ان را بغل 
و ی��ا ن��وازش نکنند، زی��را این راه 
مقابله با کودک لجباز نیس��ت، بلکه 
اولی��ن کاری که باید انج��ام دهند 
بی اعتنایی و بی توجهی اس��ت که 
در ابتدا ش��اید لجب��ازی در کودک 
تش��دید و بدتر ش��ود، اما به مرور 
 زم��ان از لجب��ازی کودک کاس��ته 

می شود.
مادر باید بعد از آرام ش��دن کودک، 
او را بغل و سپس آرام نوازش کند. 
اما راجع به رفت��ار و لجاجت چند 
دقیقه قب��ل وی صحبت نکند، زیرا 
لجب��ازی کودکان هدفدار اس��ت و 
کودک بدون دلیل شروع به لجبازی 
نمی کند. مهم ترین هدف کودک در 
 این م��وارد معطوف کردن توجه ها
به خود است. متأسفانه گاهی والدین 
به محض جیغ زدن و یا گریه کردن 
 کودک به سمت کودک خود می روند

و او را بغل می کنند. 
 در این شرایط است که کودک می آموزد
ب��رای جلب توج��ه با لجب��ازی و 
تندخویی می تواند هرچه از جمله 
توج��ه والدی��ن را به دس��ت آورد. 
روش دیگ��ری ک��ه ب��رای کاهش 
لجبازی در کودک مؤثر اس��ت، این 
اس��ت که در هنگام لجبازی کودک 
را ب��ه محل دیگری ببری��د. اگر در 
فروش��گاه هس��تید او را بی��رون از 
فروشگاه ببرید و به او بگویید جیغ 
بزند و یا گریه کند. بعد از اتمام این 
کار، دوباره او را به داخل فروشگاه 

ببرید. 
والدی��ن توجه کنند که جداس��ازی 
یکی از روش های مدرن تنبیه است 
ک��ه باید انج��ام دهند. جداس��ازی 
 ک��ودک ح��دود چند دقیق��ه طول
م��ی کش��د. ب��ه عبارت��ی دیگ��ر، 

جداسازی کودک برابر با سن او باید 
 انجام شود. یعنی اگر کودک 2 سال
 دارد بای��د 2 دقیق��ه، اگ��ر 4 س��ال
 4 دقیقه و اگر 5 سال سن دارد 5 دقیقه
او را تنه��ا در یک اتاق بگذارید در 
ای��ن اتاق نباید وس��ایل س��رگرمی 
کودک و نیز وسایل خطرناک وجود 
داشته باش��د. بعد از این چند دقیقه 
اگر س��ر و صدا و ی��ا گریه و جیغ 
کودک تمام ش��ده بود، او را از اتاق 
بی��رون بیاورید، ام��ا اگر جیغ و داد 
کودک همچنان ادامه داشت دوباره 
او را با همی��ن زمان معین به داخل 
اتاق ببرید، این عمل را تا آنجا باید 
تکرار کرد که کودک از پرخاشگری 

و لجبازی آرام شده باشد. 
تش��ويق ک��ودکان ب��ا جمله های 

مثبت 
از ط��رف دیگ��ر وقت��ی ک��ودک با 
رفتار پذیرفته ای خواس��ته اش را با 
والدی��ن در میان می گذارد، والدین 
بای��د از واژه ها و جمله های مثبت 
 مثل تحس��ین و تش��ویق اس��تفاده 

کنند.
نباید کج خلق��ی و لجاجت کودک 
روی تصمیمات والدین اثر بگذارد، 
بلکه والدین باید به لجبازی کودکان 
بی اعتنا باش��ند تا این رفتار در آنها 
کاسته ش��ود. والدین نباید کودکان 
را در موقعی��ت لجبازی قرار دهند، 
ب��ه عن��وان نمونه هنگام��ی که هوا 
گرم اس��ت و کودک خس��ته، نباید 
او را س��اعت ها در بازار چرخاند، 
زیرا ک��ودک در موقعیت لجبازی و 
عصبانیت ق��رار می گیرد و این امر 
باع��ث تحریک کودک ب��ه لجبازی 

می شود. 
بهت��ر اس��ت هنگامی ک��ه والدین 
عصبان��ی هس��تند کودک خ��ود را 
دعوا نکنند، بلکه برای تنبیه کودک 
باید تظاهر ب��ه عصبانیت کرد، زیرا 
کودک در عمق نگاه عصبانی ش��ما 
بای��د ن��گاه گرم و مهرب��ان و حس 
واقعی شما نس��بت به خود را پیدا 
کند که این نگاه برای کودک بسیار 
مهم است، زیرا با همین نگاه هویت 
 و خودب��اوری در ذه��ن او ش��کل

می گیرد.

کودکان لجباز را نادیده بگیرید!  

رئیس بیمارس��تان ش��هید اکبرآبادی گفت: آلودگی هوا بروز سقط جنین و احتمال 
ناهنج��اری جنی��ن را افزایش می دهد.مریم کاش��انیان در گفتگو ب��ا فارس افزود: 
آلودگی هوا بر جنین تأثیرگذار است و زمانی که آلودگی هوا بر سالمت مادر تأثیر 
می گذارد، سالمت جنین نیز تحت شعاع قرار می گیرد. وی گفت: آلودگی هوا در 
رش��د جنین اختالل ایجاد می کند، جنین، اکسیژن خود را از مادر دریافت می کند 
و زمانی که اکس��یژن مناس��ب به مادر نرسد، به جنین نیز نمی رسد و جنین صدمه 
می بیند. رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی افزود: آلودگی هوا می تواند بروز سقط 
جنی��ن را افزایش دهد و احتمال ب��روز ناهنجاری در جنین را افزایش می دهد، اما 
معموالً زمانی که ناهنجاری های جنینی اتفاق می افتد، جنین س��قط می شود و به 
دنیا نمی آید.کاشانیان اضافه کرد: برای پیشگیری از این عوارض، به مادران باردار 

توصیه می شود که در زمان آلودگی هوا از منزل خارج نشوند.

آلودگی هوا و افزایش  احتمال ناهنجاری ها 
در جنین

اس��ترس زیاد می تواند احتمال باردار ش��دن را در زنان کاهش دهد.پژوهش��گران 
دانشگاه آکسفورد انگلیس و مؤسسه ملی سالمت آمریکا دریافته اند که سطح یک 
نشانگر هورمون استرس در خون موسوم به آلفا آمیالز، در زنانی که مشکل باردار 
ش��دن دارند بسیار باالست.زنانی که میزان زیادی آلفا آمیالز دارند 12 درصد کمتر 

از دیگر زنان شانس باردار شدن دارند.
سیس��یلیا پایپ��ر از دانش��گاه آکس��فورد گف��ت: این نخس��تین مطالعه ای اس��ت 
که نش��ان می دهد س��نجش زیس��ت ش��ناختی اس��ترس با ش��انس زن��ان برای 
ب��ارداری در آن م��اه، مرتبط اس��ت.وی افزود: زنانی که میزان نش��انگر اس��ترس 
در آنه��ا باالس��ت، موفقیت ب��ارداری در آنها کمتر اس��ت.این یافته ه��ا مؤید این 
 تفکر اس��ت که زوجی��ن باید همانطور که برای بچه دار ش��دن ت��الش می کنند،

آرامش خود را نیز حفظ کنند.

استرس شانس بارداری را در زنان کاهش می دهد

ضرورت انجام آزمایش تیروئید قبل از بارداری
به دلیل افزایش دفع ید در دوران بارداری، بهتر اس��ت مادران توس��ط آزمایشات غدد 

تیروئید از وضعیت عملکرد مناسب این غده اطمینان حاصل نمایند. 
فیروزه عس��گرانی، متخصص غدد در خصوص ل��زوم انجام آزمایش تیروئید در زنان 
باردار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تحقیقات نشان داده، بارداری سبب 
افزایش دفع ید در بدن زنان می شود، همچنین جنین نیز به دلیل دریافت ید از بدن مادر 
باعث کاهش ید می شود، بنابراین بهتر است زنان قبل از بارداری از نظر عملکرد غده 
 تیروئید غربالگری شوند. وی ادامه داد: تکامل سیستم عصبی جنین توسط هورمون های
ب��دن مادر صورت می گیرد، بنابراین مادر باید از نظر غده تیروئید وضعیت مناس��بی 

داشته باشد.
عسگرانی علت بیماری های غده تیروئید را عمدتاً خود ایمنی دانست و افزود: کمبود ید 
در مواد غذایی مطرح نیست، زیرا در آب آشامیدنی و فرآورده های نان این کمبود جبران 
شده است. عسگرانی در خصوص بیماری های ناشی از غده تیروئید در دوران بارداری 
بیان کرد: اگر مادر مبتال به بیماری گواتر باشد و این بیماری در مرحله ساده باشد، برای 
مادر و جنین هیچ مشکلی حاصل نمی شود، ولی اگر غده تیروئید کم کار باشد ممکن 
است سقط جنین صورت گیرد و یا اینکه این کم کاری در رشد مغز جنین تأثیر بگذارد. 
البته مادران باردار نگران نباشند، زیرا با انجام آزمایش قبل از بارداری و یا باال بردن دوز 

دارو در دوران بارداری، می توان از بروز این خطرات جلوگیری کرد.
این متخصص غدد در ادامه افزود: هر چند پزشکان قبل از بارداری توسط انجام آزمایش 
تیروئید عملکرد این غده را در زنان باردار زیر نظر دارند، اما پیگیری عملکرد این غده 
در دوران بارداری نیز ادامه خواهد داشت و حتی بعد از زایمان تا سه روز نوزادان تحت 

آزمایشات غربالگری تیروئید هستند.
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ورزش

کشاورز هم 
به گیتی پسند 
پیوست

سينا عشوري:
یكي از بهترین 
بازي هاي خود را به 
نمایش گذاشتم

زاینده رود
محمد کش��اورز بازیکن ملي پوش تیم منصوري با عقد 
قراردادي دو ساله به تیم فوتسال گیتي پسند اصفهان پیوست. 
محمد کش��اورز یکي از بازیکنان فصل گذشته تیم منصوري 
ب��ود که نق��ش غیرقابل انکاري در قهرمان��ي این تیم در لیگ 
برتر داشت. در پایان جام باشگاه هاي آسیا که با نایب قهرماني 
قرچکي ها هم��راه بود، وي نارضایتي خود را از همراهي این 
تیم در لیگ 89 رس��انه اي کرد اما ابتدا هیأت مدیره باش��گاه 
تصمی��م گرفت با توجه به قرارداد دو س��اله ای��ن بازیکن با 
منص��وري، وي فصل آینده نیز در این تیم بماند. در این میان 
دو باشگاه فوالدماهان و گیتي پسند اصفهان از مشتریان پروپا 
قرص این دفاع عقب گیر تیم ملي بودند. گیتي پس��ندي ها در 
آستانه دومین دوره جام باشگاه هاي آسیا، مسعود دانشور آقاي 
گل فصل گذش��ته لیگ را به عن��وان یار کمکي در اختیار این 
تیم قرار داده بودند و منصوري نیز در پاسخ به این همکاري، 
رضایت نامه بازیکن خوش��نامش را به نام این باش��گاه صادر 

کرد. 

هافب��ک دفاع��ي تیم فوتب��ال ذوب آهن گفت: م��ن در مقابل 
تراکتورسازي یکي از بهترین بازي هاي دوران بازیگري خود را 
به نمایش گذاشتم. سینا عشوري اظهار کرد: در نیمه اول بازي 
یکي از بهترین بازي هاي خود را انجام دادم و در آینده نیز قصد 
دارم حتي با ارائه بازي هاي خیلي بهتر نظر س��رمربي تیم ملي 
فوتبال را جلب کنم و به تیم ملي دعوت شوم. عشوري تصریح 
کرد: ب��ازي خوبي بود و تراکتور از ت��ک فرصت گلزني خود 
بهترین استفاده را کرد و در مقابل ذوب آهن فرصت هاي زیادي 
را از دس��ت داد و ما اگر مي خواهیم براي قهرماني در کورس 
باش��یم نباید این امتیازهاي حس��اس را از دست دهیم. هافبک 
دفاعي تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص بازي بعدي 
ذوب آهن در مقابل سایپا اظهارکرد: مجید صالح سرمربي سایپا 
از تیم ما ش��ناخت کامل دارد و تیم س��ایپا را به خوبي ساخته 
اس��ت اما ما مي خواهیم هر سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. 
وي در خصوص کرش سرمربي تیم ملي ایران گفت: از کارنامه 
خوب و دانش فني این مربي همه اطالع دارند و امیدوارم بتواند 

به فوتبال ایران کمک کند و ایران را به جام جهاني ببرد.

سرمربي تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا گفت: رئال مادرید بهتر از 
فصل قبل فوتبال بازي مي کند. 

ب��ه گ��زارش آس اس��پانیا، جوزپ��ه گواردی��وال در آس��تانه 
ب��ا  مادری��د  رئ��ال  ک��رد:  تصری��ح  ال کالس��یکودربي  دو 
خریده��اي خوب��ي ک��ه داش��ته تیم بس��یار خوب��ي را براي 
فص��ل جدی��د آم��اده ک��رده و اطمین��ان دارم ک��ه ای��ن تیم 
 در فص��ل آین��ده نی��ز از مدعی��ان ج��دي قهرمان��ي خواهد 

بود. 
وي اف��زود: بارس��لونا از هی��چ قدرت��ي در اللی��گا و لی��گ 
 قهرمانان اروپا هراس��ي ندارد و ما براي قهرماني روزشماري 

مي کنیم. 
بای��د مراق��ب رئ��ال مادری��د باش��یم و بدانی��م که ب��ا آغاز 
اللی��گا ه��ر ب��ازي حک��م ی��ک فین��ال ب��زرگ را دارد و 
 ه��ر ت��ک امتی��از مي توان��د از همان ابتدا سرنوش��ت س��از 

باشد. 
دو ال کالس��یکو دربي اس��پانیا در تاریخ 23 و 26 مرداد ماه 

برگزار مي شود.

نقدهای بی پایه و اساس

هجمه	رسانه	ای	علیه	هندبال	بانوان	
خبر

پيشنهاد افزایش دستمزد روي ميز هيأت رئيسه
500 هزار تومان براي داور وسط، 320 

هزار براي كمك داوران
کمیته داوران و سازمان لیگ برتر به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد 
افزای��ش دس��تمزد داوران را دادن��د. کمیته داوران و س��ازمان لیگ برتر در 
پیشنهادي به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال خواستار افزایش حقوق داوران 

و ناظران مسابقات شدند. 
طبق این پیشنهاد دستمزد داور وسط از 320 هزار تومان به 500 هزار تومان، 
کم��ک داوران از 220 هزار تومان ب��ه 320، داور چهارم از 120 هزار تومان 
به 200 و ناظر مسابقات از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش پیدا 
کرده است. قرار است هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نظرش را در خصوص 

این پیشنهاد به کمیته داوران و سازمان لیگ ارائه کند.

حضور تيم هندبال ذوب آهن 
در ليگ قطعی شد

باش��گاه ذوب آهن با ارس��ال نامه اي به فدراس��یون هندب��ال برای حضور 
در لی��گ برت��ر هندب��ال باش��گاه های کش��ور اع��الم آمادگ��ی ک��رد. در 
 هفته های گذش��ته حاش��یه های مختلفی مبنی ب��ر عدم تیم داری باش��گاه 
ذوب آهن در رش��ته هندبال در محافل مختلف شنیده شد تا جایی که عدم 
اعالم آمادگی این تیم برای حضور در فصل آتی باش��گاه های کشور و عدم 
ارسال مدارک حضور در جام باشگاه های آسیا شایعه انحالل این تیم را نزدیک 
به واقعیت جلوه دهد. جالل کوزه گیری رئیس فدراسیون هندبال هم بارها بر 
مشخص شدن هر چه زودتر تکلیف ذوب آهن تأکید و اعالم کرده بود اگر 
ذوب آهن وضعیت قطعی خود را اعالم نکند تیم مس کرمان جایگزین این 
تیم در جام باشگاه های آسیا خواهد شد. ذوب آهن در نامه اي به فدراسیون 
هندبال برای حضور در لیگ برتر باشگاه های کشور اعالم آمادگی کرده است 

و با تأکید مدیرعامل باشگاه تمرینات این تیم به زودی آغاز مي شود. 

قرعه كشی هندبال جام باشگاه های آسيا انجام شد
سپاهان در گروه برترین های آسيا

قرعه کش��ی رقابت های هندبال جام باشگاه های آس��یا در محل فدراسیون 
هندبال عربس��تان انجام شد. بر این اساس تیم های هندبال سپاهان )قهرمان 
ایران(، السد لبنان )قهرمان آسیا(، المطهر عربستان )قهرمان عربستان و میزبان 
مس��ابقات(، االهلی قطر، الفهیل کویت و االهل��ی امارات در گروه یک این 
 رقابت ها و تیم های الخلیج س��عودی عربس��تان، نفت ع��راق، جیش قطر، 
ذوب آه��ن اصفهان، الش��باب کویت و الصداقه لبنان نی��ز در گروه دو این 
مسابقات قرار گرفتند. چهاردهمین دوره رقابت های هندبال جام باشگاه های 

آسیا از بیست آبان 1390 در شهر دمام عربستان برگزار مي شود.

توزین الکتریك در آستانه انحالل
تیم بسکتبال توزین الکتریک نماینده کاشان در لیگ برتر بسکتبال در آستانه 
انحالل قرار دارد. تیم بس��کتبال توزین الکتریک کاش��ان که دو فصل پیش 
به عنوان نماینده دوم اس��تان اصفهان به لیگ برتر باش��گاه های کش��ور آمد 
وضعیتش برای ادامه فعالیت مشخص نیست. توزین الکتریک در اولین سال 
حضور در لیگ برتر عنوان ششمی و فصل پیش با دو پله ترقی عنوان چهارم 
را کس��ب کرد. در حالی که حدود یک ماه پیش خبر تمدید قرارداد والدو 
ژوروویچ سرمربی صرب این تیم از سوی باشگاه منتشر شد اما از این باشگاه 
خبر مي رسد کلیه فعالیت های این تیم به حالت تعلیق درآمده است. با این 
ش��رایط انصراف توزین الکتریک از حضور در فصل آتی رقابت ها محتمل 

به نظر مي رسد.

ابراهيم زاده:
قلعه نوعي گفت با شانس پيروز شدیم

سرمربي ذوب آهن گفت: قلعه نوعي در پایان بازي به من گفت که با شانس 
پیروز ش��دیم. منصور ابراهیم زاده پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر 
تراکتورسازي تبریز با حضور در کنفرانس خبري ضمن تبریک روز خبرنگار 
اظهار داشت: یکي از بدترین  بازي هاي ذوب آهن برابر حریفان بود. زماني 
که تیمي مي آید و از یک فرصت خود استفاده و گلزني مي کند نشان دهنده 

این است که ما نتوانستیم تاکتیک آنها را خنثي کنیم. 
وي ادامه داد: زماني که دیدم ثابتي در دروازه تراکتورسازي حضور دارد به 
بازیکنان گفتم که آنها مي خواهند بازي تأخیري انجام دهند و نباید عصبي 
شویم، اما متأسفانه در برخي از لحظات بازي اسیر تاکتیک حریف شدیم. 

ابراهیم زاده ادامه داد: این نوید را مي دهم که با اضافه ش��دن هوار محمد و 
آماده شدن ماتادو و دس��وزا حرف هاي زیادي براي گفتن خواهیم داشت. 
وقتي س��کوها را مي بینم که با حضور تماشاگران پر شده بسیار خوشحال 
مي ش��وم و مي فهمم که اراده اي هس��ت تا تیم بهتر ش��ود. باید در آرامش 
کار کنی��م و همه باید کمک کنند تا ذوب آهن بازهم به روزهاي اوج خود 

بازگردد. 
ای��ن مربي درخصوص غیبت خلعتبري گفت: وي فصل گذش��ته یکي از 
تأثیرگذارترین بازیکنان ذوب آهن بود، اما صحبت کردن درخصوص غیبتش 
فایده اي ندارد. هیچ کس نمي تواند جاي خلعتبري را بگیرد و در غیاب وي 
باید از بازیکنان موجود استفاده کنیم. قلعه نوعي در پایان بازي به من گفت 

که با شانس پیروز شدیم. 

گواردیوال نظر داد: 
رئال مادرید 
بهتر از پارسال 

نجمه كرمی 
برخی دوس��تان رسانه ای که گویا از س��ر تفنن یا از روی 
ناآگاهی عملکرد برخی تیم های بانوان را به سخره مي گیرند 
و با نقدهای تند و البته بی پایه و اساس و صرف توجه به 
نتیجه به دست آمده در تورنمنت های برون مرزی یک تیم 
را با مخ به زمین می زنن��د آیا فراموش کرده اند که پیش از 

بررسی به وضعیت تیم، انتقاد را به مسببین امر وارد کنند.
تی��م ملی هندبال بانوان ایران که این روزها با برپائی چهار 
اردوی آماده سازی خود را برای مسابقات جوانان آسیا در 
قزاقس��تان آماده می کند پیش از اعزام بیم آن را دارد که در 
صورت عدم نتیجه گیری در این رقابت ها با هجمه انواع و 
اقسام نقدهای غیرمنصفانه رسانه ها شود. چرا همواره عادت 
کرده ایم که توپ را در زمین حریف بیندازیم و گاهی الزم 
است نویس��نده ناآگاهی، خود موضوع را خیلی راحت به 

گردن گرفته و از انتقادهای کورکورانه بپرهیزد.
این روزها برخی رس��انه ها که ضرورت توجه رسانه اي به 
تیم های بانوان را درک کرده اند برخی اوقات با سپردن کار 
به نیروهای غیرمتخصص، تیم های بانوان و عملکرد آنان را 
نادیده مي گیرند و فقط به نتیجه کسب شده در آن تورنمنت 
خاص توجه دارند. نمونه بارز این مس��أله به عملکرد تیم 
هندبال بانوان ایران در مس��ابقات جوانان آسیا در قزاقستان 
باز مي گردد. تیمی که بعد از چهار س��ال دوباره در آستانه 
حضور در این تورنمنت مهم قرار دارد. کس��ی نپرس��ید یا 
برایش سئوال نشد که چرا این تیم با این وقفه طوالنی مدت 
در این رقابت ها حضور مي یابد یا علت عدم حضور این تیم 

طی این چهار سال در مسابقات آسیایی چه بود؟
چ��را هیچ کس ب��ه این موضوع توجه نک��رد، تیمی که از 
حضور در تورنمنت های برون مرزی تا حد زیادی محروم 
اس��ت و هر از چندی با ش��یر و خطی که مدیرانش انجام 
مي دهند یک تیم شانس حضور در رقابت های برون مرزی 
را پی��دا مي کند چ��را باید به جای مدیر تیم و س��رمربی و 

بازیکنانش مورد بی مهری رسانه ایی قرار گیرد.
یا حتی همین قلم به دستان عزیز زمانی که تیم در مسابقات 
آس��یایی تایلند در رده بزرگس��االن از جمع 11 تیم در رده 
هفتم قرار گرفت هیچ کس یادی از این تیم و کار بزرگشان 
نکرد. چرا فقط آخر شدن تیم در مسابقات چهارسال پیش 
را همانند پتک بر س��ر تیم جوانان مي کوبند و با اس��تفاده 
از عناوینی همچون »اول ش��دن تیم ملی هندبال بانوان در 
مس��ابقات آس��یایی البته از آخر« و کلماتی از این دس��ت 

عملکرد بچه های جوان را زیر ذره بین مي برند؟
همان تیم جوانان که چهارسال پیش در مسابقات قزاقستان 
حض��ور یافت در حال حاضر بدن��ه اصلی و قدرتمند تیم 
بزرگساالن را تشکیل مي دهد و هیچ کس به جوانگرایی آن 
دوران دست مریزاد نگفت... هیچ کس برای تداوم حضور 
این تیم در تورنمنت هایی در این سطح اصرار نکرد... هیچ 
کس به مقایسه تیم های آسیایی حاضر در این رقابت ها که به 
دنبال نام هر کدامشان نام سرمربی پرآوازه اي بود نپرداخت. 
هیچ کس پیروزی ارزش��مند بانوان در مقابل هند را ندید. 
هیچ کس به س��طح بازی تیم های ازبکس��تان که بیشتر به 
رقابت های اروپائی مي خورد تا مسابقات آسیایی اشاره اي 
نداشت. بعضی ها اوج توجه خود به این حضور را به زدن 
تیتری به مثابه این که بانوان از آخر اول شدند قناعت کردند 

و چشم به روی همه آنچه اشاره شد بستند.
ام��روز هم که بار دیگر و به واس��طه ن��گاه جدیدی که به 
بانوان در رده جوانان ش��ده و قرار است تیمی برای حضور 
در مس��ابقات آسیایی آماده ش��ود لطف رسانه اي بار دیگر 
متوجه این تیم ش��ده و مي گویند این تیم قرار است دوباره 
مقام اولی را البته از آخر تکرار کند...! مگر نه این است که 
برای ایجاد تحوالت بزرگ باید زحمات و حتی ناکامی های 

ابتدائی را تحمل کرد. چرا آس��تانه صبر تحمل نتایجی که 
توسط تیم بانوان هندبالیست به دست مي آید این قدر پائین 
است. مگر نه این که تیم والیبال بانوان نیز تا همین چهارسال 
پیش و مادامی ک��ه ذوب آهن به عنوان نماینده لیگ ایران 
در مسابقات باشگاهی حضور مي یافت از جمع هشت تیم 
هشتم می شد و امسال و به واسطه حضور تیم پرسپولیس، 
تیم ایران در رده باشگاهی دوپله صعود کرد، چرا یکبار این 
انتقادها به والیبال وارد نش��د؟ مگر نه این است که تیم های 
والیبال بانوان طی این س��ال ها در تمامی رده های سنی در 
مسابقات آس��یایی و جهانی حضور یافت و موفقیت های 
امروز حاصل تالش همان س��ال ها کسب تجربه است؟ اما 
تیم هندبال جوانان در این چهارسال چه پروسه ای را برای 
پیشرفت طی کرد؟ بعد از بازگشت تیم از قزاقستان چه بر 
س��ر تیم جوانان آمد؟ امروز اعضای تیم ملی جوانان را چه 
کسانی تش��کیل می دهند؟ چه موقع امثال نجمه مرادی ها، 
مل��ک تاج محمدی ها، غزاله ناظم ه��ا، نیره تقی یارها را به 
هندبال بزرگسال معرفی شدند؟ این سواالتی است که پاسخ 
گرفتن برای آنها لطف و عنایت رسانه اي را مي طلبد وگرنه 
مس��خره کردن و تیترهایی که فقط در ابت��دا جذاب و لی 

درعمق تأسف بار است که هنری ندارد...

سرمربی تیم بانوان جوانان ایران با ما هم عقیده است، غزاله 
ناظم که با کنار گذاش��تن رقبا چند صباحی است که عنوان 
س��رمربی تیم جوانان ایران را به خود اختصاص داده است 
مي گوی��د: ما هندبالی ها مورد تهاجم روزنامه و خبرنگاران 
قرار گرفته ایم. انتظار آنها از هندبال زیاد اس��ت اما آیا آنها 
به گذش��ته هندبال بانوان در ای��ران نگاهی انداخته اند چرا 
والیبال را زیر س��ئوال نمي برند زیرا از چهار س��ال پیش با 
کادر مجرب و مربی مرد کار مي کند و در همه مس��ابقات 
نوجوانان، جوانان در آسیا شرکت کرده است. این تیم چهار 
سال است که با پوشش کامل در تورنمنت ها حاضر مي شود 
نه ما که از نیم فصل دوم فصل قبل با این نوع پوشش بازی 
می کنیم. وی ادامه داد: هنگام بازگشت از تورنمنت تایلند با 
وجودی عملکرد خوبی که داشتیم و موفق به شکست تیم 
هند شده بودیم همین خبرنگاران به ما خندیدند. حتی همین 
امروز که من هدایت تیم ملی جوانان را نیز برعهده گرفته ام 
اذعان مي کنند که ناظم کجای هندبال ایران بوده است! من از 
سال 73 وارد هندبال شدم 17 ساله که عضو تیم ملی هستم 
و به نظرم باید به آنها که این موضوع را نمي دانند و از روی 

ناآگاهی در روزنامه ها قلم مي زنند خندید.
وی اضافه کرد: بعد از مدت ها یک نفر در فدراس��یون پیدا 
شده )نوری، نایب رئیس( که مي خواهد از پایه هندبال بانوان 
را تقویت کند اما دوستان شما در رسانه ها نمي گذارند، این 
تیم به واسطه عدم حضور در مسابقات برون مرزی و نبود 
مهره ه��ای کلیدی در این رده نمی تواند بعد از چهارس��ال 
ش��ق القمر کن��د اما می تواند برای کس��ب تجرب��ه و برای 
شناسایی استعدادها اردو برپا کند طعم حضور در مسابقات 

برون مرزی را بچشد. 
حمایت رس��انه ها را داشته باش��د تا از دل همین بازی ها و 

اردوها تیم بزرگساالن را تأمین کرد.
غزاله ناظم اظهار داش��ت: ما ب��رای همین رقابت ها تاکنون 
چه��ار اردو برگ��زار کردی��م ک��ه دو دور اول آن به اعالم 
فراخوان به تیم ها و اس��تعدایابی گذشت. این بازیکنانی که 
امروز دور هم جمع ش��ده اند هنوز ترس دارند، هنوز آب 
دیده نشده اند و نمی توان توقع زیادی از آنها داشت. به غیر 
از چند بازیکن ش��اکله که تیم را یک عده جوان بی تجربه 
تش��کیل می دهند. امروز تیم بزرگساالن ما به واسطه همان 
یک دوره اعزام به مسابقات آسیایی تیم خوبی را در اختیار 
دارد اما اگر از همین امروز به این تیم جوان بها داده نش��ود 

تیم بزرگسالی هم در آینده وجود نخواهد داشت.

سرپرست كاراته بانوان سپاهان:
روند بومي سازي تیم همچنان ادامه دارد

سرپرست کاراته بانوان سپاهان گفت: امسال تنها سه بازیکن غیر بومي در تیم هاي 
کاراته بانوان حضور خواهند داشت و ادامه این روند در ایجاد انگیزه در بازیکنان 
بومي و رشد آنان تأثیر بسزایي خواهد داشت. رابعه اجاقي اظهار کرد: تمرینات 
تیم را یک ماه است آغاز نمودیم و تست بازیکنان نیز صورت گرفته و امسال تنها 
سه بازیکن غیر بومي در تیم کاراته سپاهان عضو خواهند بود که تاکنون حضور 
سمیرا ملکي قطعي شده است و دو نفر دیگر به جمع یازده بازیکن بومي اضافه 
مي شوند تا در رقابت هاي لیگ برتر حضوري پرقدرت و پرتوان داشته باشند. وي 
افزود: دوران بدنسازي خوبي را تاکنون سپري کردیم و تا شروع لیگ به طور قطع 
در شرایط ایده آل قرار مي گیریم، ضمن این که فدراسیون کاراته هنوز زمان شروع 
لیگ را اعالم نکرده است و فکر مي کنم تا اواخر هفته مشخص شود. وي حضور 
بازیکنان جوان در تیم اصلي باشگاه را بسیار مؤثر خواند و گفت: با توجه به منحل 
شدن تیم آینده سازان بازیکنان خوبي از این تیم به تیم اصلي منتقل شدند که از 
انگیزه و عطش زیادي برخوردار هستند. اجاقي حضور سپاهان در مسابقات برون 
مرزي همچون س��ال هاي گذشته را منوط به بودجه و نظر هیأت مدیره باشگاه 
دانست و افزود: مسابقاتي در رشته شوتوکان در روماني، سوئیس و ترکیه برگزار 
مي شود که درصدد هستیم بخشنامه آن را به هیأت مدیره باشگاه ارائه دهیم تا در 
صورتي که بودجه اي به این بخش اختصاص داده شود به مسابقات اعزام شویم.

تينا در بورس است ما كجا هستيم؟
واعظی: اینجا کسی را مي خواهند مثل 

حسین هدایتی!
سرپرست تیم بسکتبال توزین الکتریک گفت: سه ماه است در سالن کتابچی را 
به روی ما بسته اند. نه تمرینی داریم و نه فعالیتی. فقط بچه های آکادمی بسکتبال 
ما تمرینات را در پارک پیگیری مي کنند. مهدی واعظی در خصوص شرایط تیم 
بس��کتبال توزین الکتریک به ایمنا گفت: دو س��ال است به لیگ برتر آمده ایم و 
انصافاً موفق هم بودیم اما مسئوالن به جز وعده و وعید هیچ کاری برای ما انجام 
ندادند. هیچ کس در ورزش این استان نگفت شما در چه وضعیتی هستید مگر 
این که شما خبرنگاران سراغی از ما بگیرید. واعظی گفت: االن دو سال است در 
لیگ برتر هستیم اما مسئوالن باشگاه حتی جرأت نمي کنند یک متر زمین بخرند. 
چون همه مي گویند اینها زمین مي خورند و صحبت های اینچنینی. سرپرست تیم 
بسکتبال توزین الکتریک ادامه داد: ماهانه هفت میلیون تومان بابت اجاره سالن 
کتابچی پرداخت مي کردیم اما وای به حال ما وقتی که یک روز تحویل فیش این 
اجاره عقب مي افتاد. اینجا کسی را مي خواهند مثل حسین هدایتی که میلیاردی 
خرج کند و بعد تیم را بردارد و ببرد. وی گفت: به جز رئیس تربیت بدنی کاشان 
هیچ مسئولی نه در استان و نه در شهرستان نمي پرسد در این تیم چه اتفاقی در 
حال افتادن است. البته حق هم دارند. ما نماینده یک شهرستان هستیم و در حالی 

که تیم دوم اصفهان در بورس است چه توقعی داریم نگاه ها به ما باشد؟

فوتبال دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان، 
قهرمان منطقه چهار کشور

اصغر قلندري
تیم فوتبال دانش��گاه آزاد اس��المي واحد خوراس��گان با مربیگري س��ید 
هاش��م س��لطاني کاپیتان س��ابق تیم ذوب آهن اصفهان و مربي بین المللي 
فوتبال کش��ورمان که دوره مربیگري خ��ود را در برزیل گذرانده و مدرک 
مربیگ��ري A آس��یا را داراس��ت ب��ا اقتدار موف��ق گردید مق��ام قهرماني 
 مس��ابقات منطقه چهار کش��ور را بعد از ش��ش س��ال به خود اختصاص 

دهد.
در این دوره مس��ابقات 12 تیم شرکت داشتند که تیم هاي کاشان،  دهاقان، 
نج��ف آباد و خوراس��گان به مرحله نیم��ه نهایي راه یافتن��د و در نهایت 
دو تی��م دهاقان و نج��ف آباد بازي رده بن��دي را برگ��زار نمودند که تیم 
نج��ف آباد با غلبه بر تیم دهاقان س��وم ش��د و در فینال تیم خوراس��گان 
دو بر یک تیم واحد کاش��ان را شکس��ت داد و مقام قهرماني را به دس��ت 
 آورد. گل هاي خوراس��گان توس��ط محمد بیات و سعید عبداله پور به ثمر 

رسید. 
دیگر بازیکنان تیم قهرمان را مصطفي اس��دي »دروازه بان«، محمد پروهان، 
محمد زماني، حس��ین پاش��ایي، محمد گوهریان، حس��ین قبادیان، محمد 
اس��ماعیلي، امین نوحه، س��عید نجفي، علي ممش��لی، محمد زارع، رسول 
صادقي، حس��ین لطفي، امید اح��دزاده، محمد حاجیان، علي لطفي، محمد 
عباس��ي و پویا سیمکاني تش��کیل دادند. سرپرس��ت تیم محرابي و مربي 
بدنس��از مهدي صالحیان مي باشند و سرمربي سید هاشم سلطاني همبازي 
امیر قلعه نوعي، مرحوم سیروس قایقران، صادق ورمزیار و غالمپور است 
که 20 س��ال سابقه بازي در تیم هاي اس��تقالل تهران، مس کرمان، کشاورز 
تهران،  اس��تقالل اهواز، س��پاهان و ذوب آهن اصفهان را دارد مس��ابقات 
قهرماني کش��ور دانش��گاه هاي آزاد اس��المي قرار اس��ت از تاریخ یازدهم 
 لغایت هیجدهم ش��هریور ماه س��ال جاري در دو شهرس��تان نجف آباد و 

خمیني شهر برگزار شود.
ورزش دانش��گاه آزاد اس��المي واحد خوراسگان در س��ایه حمایت همه 
 جانب��ه فروغي رئی��س و دکتر جاللي زن��د معاونت دانش��گاه و مدیریت 
علي مرادي چهره نام آشناي ورزش در سمت رئیس تربیت بدني دانشگاه 
در س��ال هاي اخیر گام هاي ارزشمندي را در جهت رشد و توسعه برداشته 
و ب��ا کس��ب عناوین قهرماني و نای��ب قهرماني در مس��ابقات منطقه اي و 
کش��وري در رش��ته هاي گوناگون ورزش��ي فعالیتي گس��ترده داشته و از 
جایگاه خوبي برخوردار گردیده که فوتبال از جمله رش��ته هاي پرطرفدار 
و موفق این دانش��گاه با مربیگري سید هاشم سلطاني توانسته است بعد از 
گذشت شش سال عنوان قهرماني منطقه چهار کشور را کسب کند. ضمن 
آرزوي توفیق بیش��تر ورزش این دانش��گاه امیدواریم در آینده اي نزدیک 
گزارش مبسوطي از فعالیت هاي ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان 
 را به رش��ته تحری��ر درآوریم و در ش��ماره هاي بع��دي روزنامه به چاپ 

رسانیم.

فرزاد آشوبی:
الزم باشد هزار بار دیگر هم از دلیلی 

عذرخواهی می کنم
هافبک تیم تراکتورس��ازی تبریز گفت: خیلی خوب شد که توانستیم پس از 
نتیجه بدی که هفته پیش در خانه به دس��ت آورده بودیم این بازی را ببریم و 

نتیجه هفته پیش را جبران کنیم.
فرزاد آش��وبی پیرامون بازی تیمش برابر ذوب آهن گفت: بازی خیلی خوبی 
ب��ود. به نظر من هر دو تیم خیلی محکم و قوی بازی کردند و به همین دلیل 
موقعیت های خیلی کمی روی دروازه دو تیم ایجاد ش��د که تیم ما توانس��ت 
 از این موقعیت ها بهتر اس��تفاده کند و س��ه امتیاز خیلی با ارزش را به دست 

بیاورد. 
وی ادام��ه داد: تیم ما برای پیروزی به اصفه��ان آمده بود و چون مجموعه با 
قدرتی هستیم، تمام بازی ها را چه در خانه چه در خارج از خانه برای پیروزی 
به میدان می رویم و خیلی خوب شد که توانستیم پس از نتیجه بدی که هفته 
پیش در خانه به دس��ت آورده بودیم این بازی را ببریم و نتیجه هفته پیش را 

جبران کنیم. 
وی پیرامون این که تراکتورسازی می تواند در این فصل سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا را برای سال بعد کسب کند یا خیر گفت: به هر حال تیم ما مجموعه خیلی 
خوب و با قدرتی در اختیار دارد و فکر می کنم گذر زمان باعث هماهنگی بهتر 
بازیکنان شود و می توانیم نتایج بهتری بگیریم و بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان 

را کسب کنیم. 
دو فصل پیش ب��ا مدیران ذوب آهن به فرزاد آش��وبی 

رسید  اما در نهایت به استقالل تهران پیوست. توافق 
در  این مورد گفت: من با دلیلی صحبت آش��وبی 
ایش��ان به توافق نیز رس��یده بودم اما ک��ردم و ب��ا 
نه  س��فا ش��رایط به ش��کلی پی��ش رفت که متأ
نس��تیم  ا همکاری کنیم. وی ادامه داد: من واقعًا نتو
ش��دم و بارها از ایشان عذرخواهی شرمنده دلیلی 

کردم و اگر الزم باش��د 
از  هزاربار دیگر هم 
عذرخواهی  ایشان 
واقعًا  من  می کنم. 
از ش��خصیت و 
ایش��ان  منش 
خوشم  خیلی 
فقط  و  آم��د 
شرمنده شدم 
که نتوانس��تم 
به قولی که به 
ایشان داده بودم 

عمل کنم.
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امام علی )ع(:
خداوند بزرگ مرتبه 
روزه را واجب كرد تا

بدین طریق اخالص و عبودیت 
بندگانش را بيازماید.

نویسنده نمایش هاي رادیویي: 
  تولید آثار مناسبتي 

به یك فرمول در صدا 
وسیما تبدیل شده است 

نویس��نده نمایش ه��اي رادیوی��ي گفت: نگاه 
مناسبتي به تولید آثار رادیویي و مجموعه هاي 
تلویزیون��ي، ب��ه یک فرمول در صدا وس��یما 
تبدیل ش��ده و این اقدام ذائقه مخاطب را نیز 

تغییر داده است. 
نس��یم خراشادي  زاده که اکنون نمایش »قصه 
بی��داري« نوش��ته وي از رادی��و تهران پخش 
مي ش��ود، گفت: مناس��بت هاي ملي و مذهبي 
هم��ه روزه��اي تقوی��م را پ��ر نکرده اند که 
بخواهیم تولید نمایش رادیویي و مجموعه هاي 

تلویزیوني را به این روزها محدود کنیم. 
 وي وظیفه اصلي صدا وسیما را فرهنگ سازي
براي آحاد جامعه برشمرد و افزود: تولید آثار 
مناسبتي، بیننده را متوقع کرده است که با هر 
مناسبتي اعم از نوروز، ماه رمضان و ماه محرم 
منتظر یک مجموعه و یا نمایش مرتبط با این 

ایام باشد. 
خراش��ادي زاده خاطر نشان کرد: حتي گاهي 
اوقات مناسبت هاي تقویمي، محدودیت هایي 

را براي نویسندگان پدید مي آورد. 
وي افزود: از آنجا که مناس��بت هاي تقویمي 
مي تواند بس��تري براي ش��کل گیري یک اثر 
باش��د، بهتر است نویس��ندگان آثار رادیویي 
و تلویزیوني در نوش��تن آثار مناسبتي به طور 
غیرمس��تقیم به موضوع بپردازند تا در جذب 

مخاطب نیز موفق ظاهر شوند. 
ای��ن نویس��نده نمایش ه��اي رادیویي گفت: 
تصمیم گیري درباره ادامه تولید آثار مناس��بتي 
در رادی��و و تلویزی��ون، بیش از ه��ر چیز به 
تصمیمات مدیران این سازمان بستگي دارد. 

خراشادي زاده اضافه کرد: ادامه سیاست تولید 
آثار مناس��بتي به وی��ژه در تلویزیون، نباید به 
کیفیت کارها صدمه بزند و مدیران باید از بین 
افت کیفي مجموعه هاي تلویزیوني مناسبتي و 

تداوم این روند،یک گزینه را انتخاب کنند. 
وي با بی��ان اینکه تعداد مخاطبان نمایش هاي 
رادیوی��ي ب��ا مجموعه ه��اي تلویزیوني قابل 
مقایسه نیس��ت، افزود: ممکن است رادیو در 
مقایس��ه با تلویزیون کم مخاطب تر باشد، اما 

مخاطبانش ماندگارتر هستند. 

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

بهمن زین الدین
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

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

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

محمدعلي کشاورز، هنرمند و بازیگر پیشکسوت 
کشورمان به علت بیماري در یکي از بیمارستان 

هاي تهران بستري شد. 
محمدعلي کشاورز در 26 فروردین 1309 در 
هنرستان  التحصیل  فارغ  و  شد  زاده  اصفهان 
هنرپیشگي تهران و دانشکده هنرهاي دراماتیک 
است. وي فعالیت هنري را از سال 1339 در تئاتر 

آغاز کرد و از سال 1347 در عرصه بازیگري 
در تلویزیون گام نهاد و تاکنون در سریال هاي 
سلطان  سربداران،  هزاردستان،  چون  مختلفي 
است.  کرده  نقش  ایفاي  پدرساالر  و  شبان  و 
بازیگران  و  ها  شخصیت  از  همواره  کشاورز 
سینماي  و  تئاتر  تلویزیون،  در  مردم  محبوب 

کشورمان بوده است. 

برگ���زیده  غ���زل  یک ه��زار  به  نزدیک  
دوره  اصفهانی  سبک  شاعران  غزلیات  از 
استان  هنری  حوزه  توسط  زودی  به  صفوی 
صفحه ای  600 حدود  جلد  دو  در   اصفهان 

منتشر می شود.
 مدیر خانه ادبیات حوزه هنری استان اصفهان 
انتشار  برای  این مجموعه گفت:  با  در رابطه 
دیوان  نخست،  مرحله  در  مجموعه   این 
60 شاعر را انتخاب کردیم و پس از گزینش، 

نزدیک یک هزار غزل انتخاب شد.
مشکالت  کرد:  تصریح  مردانیان  غالمحسین 
بسیاری در راه گزینش این غزلیات بود، چرا 
یا  دیوان هایشان  شاعران،  این  از  بسیاری  که 
کمیاب بود یا در دسترس نبود و در کنار این 
منتشر  که  دیوان هایی  از  بسیاری  مشکالت، 
تصحیحشان  و  داشتند  غلط  نیز  بودند  شده 
مشکل بود و در همین راستا وظیفه تصحیح 
را آق���ای حسین عبدالوند از شاع��رانی که 

عه��ده به  داشتند،  فع��الیت  زمینه  این   در 
گرفتند.

از اصطالح  استفاده  نادرست خواندن  با  وی 
سبک هندی برای این سبک شعری، در رابطه 
با اظهاراتی که در مورد بی مهری صفویان به 
این  به  هند  به  آنها  مه��اجرت  و  شاع��ران 
آن  حقیقت  کرد:  تأکید  می شود،  بیان  علت 
شاعر  خود  صفویان،  از  بسیاری  که  است 
بودند و اینگونه نیست که نسبت به شاعران 
بی مهری می کرده اند، چرا که در این صورت، 
هند به  نیز  بود  الشعرا  ملک  که   صائب 

 نمی رفت.
حقیقت آن است که شاعر در آن زمان این قدر 
آنها  همه  به  جوابگویی  توان  که  بوده   زیاد 
وجود نداشته و در ضمن بسیاری از شاع�ران 
سفر  هند  به  نو  تجربیات  کسب  برای  نیز 
کرد  سفر  هند  به  نیز  چنان که صائب  کردند، 

و بعد از مدتی برگشت.

پویانمایی  فیلم  کارگردان  علیرضایی،  حسن 
عنوان  به  فیلم  این  تولید  آغاز  از  »پشیمان« 
و  داد  خبر  فیلمسازی خود  تجربه  سیزدهمین 
 افزود: به تازگی تولید فیلم های رهایی و شب های
خاکستری را به پایان رسانده و بالفاصله ساخت 
فیلم »پشیمان« را با موضوع توسل به امام رضا)ع( 
آغاز کرده ام؛ ضمن آن که فیلم های پویانمایی 

قطره های زمان و دانه های مرگ را در مرحله 
پیش تولید دارم.

علیرضایی که این روزها به عنوان بازیگر فیلم 
سینمایی »ورود زنده ها ممنوع« را بر پرده سینماها 
 دارد، مهر و آبان سال جاری با کارگردانی فیلم های
در چند جشنواره دایناسورها  پایان  و   مترسک 

بین المللی حضور خواهد داشت.

پدر ساالر در بیمارستان بستري شد

به همت حوزه هنری استان اصفهان

غزلیات برگزیده شاعران صفوی سبک اصفهانی 
منتشر می شود

پشیمان در اصفهان کلید خورد 

خبر

امروز چهل و نهمین سالمرگ هرمان هسه، 
 یکی از پرخواننده ترین نویس��نده های

اروپایی قرن بیستم است.
هرمان هسه، رمان نویس، شاعر و نقاش 
آلمانی برن��ده نوبل ادبیات، در روز دوم 
جوالی 1877 در شهر وورتمبرگ آلمان 
در یک خانواده مبلغ مسیحی متولد شد. 
هرم��ان بعد از گذران��دن تحصیالت تا 
مدرک دیپلم، در س��ال 1895 در س��ن 
18 س��الگی در یک فروش��گاه کتاب، 
آغ��از به کار ک��رد. اگرچ��ه کار اصلی 
او بس��ته بن��دی، جابه جایی و آرش��یو 

ک��ردن کتاب ه��ا بود، اما بع��د از پایان 
12 س��اعت کار روزان��ه، ب��ا خوان��دن 
 کت��اب، عالق��ه ش��خصی اش را دنبال 

می کرد. 
وی در این میان به نوش��ته های الهیات 
گوته، لسینگ، ش��یلر و متون مربوط به 
اس��طوره شناس��ی یونان عالقه خاصی 
داشت. در سال 1896، اولین شعر هسه 
به نام »مدونا« منتش��ر ش��د. وی تمرکز 
بیشتری بر آثار رمانتیک آلمان از جمله 
آثار کلمنس برنتانو، جوزف فرایهر فون 
آیشندورف و فردریک هولدرلین داشت. 

او در پایی��ز س��ال 1898، اولی��ن کتاب 
ش��عرش را با نام »ترانه های عاش��قانه« 
منتشر کرد. در تابستان سال بعد، مجموعه 
ای به نثر با نام »یک ساعت بعد از نیمه 
شب« را به چاپ رساند؛ هرچند کتاب 
هایش از لحاظ درآمد اقتصادی توفیقی 
نداشتند و طی دو سال، تنها 54 نسخه از 
600 جلد شمارگان مجموعه شعر او به 

فروش رسیدند. 
هرمان هس��ه در س��ال 1900 به علت 
مش��کل بینای��ی از س��ربازی مع��اف 
شد. مش��کالت عصبی و س��ردردهای 
 مداوم، در طول عمر همیش��ه او را آزار
م��ی دادند. پس از س��فر ب��ه ایتالیا که 
فرصت انتش��ار بیش��تر مت��ون ادبی و 
 ش��عرهای هس��ه را ب��رای او ممک��ن
می س��اخت، اولین رمان این نویس��نده 
در س��ال 1904 به نام »پیت��ر کامنزیند« 
به چاپ رس��ید و هس��ه به عنوان یک 
نویسنده، رسماً وارد دنیای ادبیات شد. 

بع��د از ازدواج ب��ا ماری��ا برنول��ی در 
س��ال 1904، دومین رمان��ش را به نام 
»زی��ر چ��رخ« در س��ال 1906 به چاپ 
رس��اند. این رمان یک��ی از بزرگ ترین 
آث��ار هرم��ان هس��ه اس��ت ک��ه تضاد 
می��ان آزادی ه��ای فردی و فش��ارهای 
 موج��ود در جوامع پیش��رفته را نش��ان

 می دهد.
 او در کن��ار رمان، به س��رودن ش��عر و 
نوشتن داس��تان کوتاه نیز می پرداخت. 
س��ومین رمان هسه در س��ال 1910 با 
نام »گرترود« منتش��ر شد که خود آن را 
یک ناکامی می دانست. با شروع جنگ 
جهانی اول در سال 1914، وی با اعالم 
این که می خواهد همچون بس��یاری از 
نویسندگان دیگر در جبهه حضور یابد، 
داوطلبانه خواس��تار حض��ور در جنگ 
شد، اما به عنوان نگهبان اسیران جنگی 

منصوب گردید. 
چ��اپ مقاله ای در س��وم نوامبر 1914 
که از روش��نفکران آلمانی خواس��ت تا 
اسیر ناسیونالیسم نشوند، او را در میدان 

اختالفات سیاس��ی قرار داد. این مناقشه 
عمومی هنوز حل نشده بود که با مرگ 
پ��در، بیماری س��خت فرزن��د و روان 
پریشی همسرش، هسه دچار مشکالت 
روانی ش��دید ش��د و با ت��رک خدمت 

ارتش، به مرکز روان درمانی رفت. 
وی بع��د از س��ه هفته درم��ان به خانه 
بازگش��ت، اما جدایی همس��رش از او، 
موجب ش��د تا برای تس��کین خود به 
نقاش��ی رو بیاورد؛ هنری که زمینه ساز 
کتاب های بعدی او ش��د؛ چنان که در 
کتاب »آخرین تابس��تان کلینگسور« در 

سال 1920 مشاهده می شود. 
او در س��ال 1922 با انتش��ار »سیدارتا« 
عالقه اش را به فرهنگ هند و فلس��فه 
بودا نش��ان داد. هنری میل��ر درباره این 
کتاب م��ی گوی��د: »س��يدارتا داروی 
شفابخش��ی اس��ت که از انجيل عهد 

جديد نيز مؤثرتر است.« 
هسه رمان موفق »گرگ بیابان« را در سال 
1927 منتشر کرد. در برخی آثار برجسته 
 او توصی��ف ه��ای ش��رح ح��ال گونه

با مایه های طنز قابل درک هستند. 
گفته می ش��ود هس��ه در س��ال 1933 
برتولت برشت و توماس مان را که راهی 
تبعید بودند، کم��ک کرد و در این میان 
سرکوبی هنر و ادبیات از سوی هیتلر را 

مورد انتقاد شدید قرار داد. 
دیگ��ر  از جن��گ جهان��ی دوم  بع��د 
رم��ان ننوش��ت، اما نوش��تن داس��تان 
کوت��اه و ش��عر را ادام��ه داد. هس��ه در 
س��ال 1946 موف��ق به دریاف��ت نوبل 
 ادبی��ات ب��رای یک عم��ر فعالیت ادبی 

شد. 
در   1962 آگوس��ت  نه��م  روز  او 
تس��ین س��وئیس درگذش��ت. از جمله 
افتخارات و جوایزی که این نویس��نده 
آلمان��ی ب��ه دس��ت آورد می ت��وان به 
دکت��ری افتخ��اری از دانش��گاه ب��رن، 
جای��زه ویلهل��م راب، گوتفرید کلر و 
 جایزه گوته از ش��هر فرانکفورت اشاره 

کرد.

خاطرات زیر چرخ و گرترود زنده شد

امروز؛	سالروز	درگذشت	نویسنده	سیدارتا

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهين شهر به استناد مصوبه شماره 3084/ش مورخ 90/1/17 
شورای محترم اسالمی شهر درنظر دارد اجازه بهره برداری از مکان های ذیل را از طریق مزایده به 

مدت یکسال واگذار نماید:
1- بوفه تنقالت جنب دادسرا )نوبت دوم( به مبلغ پایه 2/500/000 ریال

2- تریا جنب زورخانه ذوالفقار )نوبت اول( به مبلغ پایه 1/150/000 ریال
3- سالن رزمی مجموعه ورزشی گلدیس )نوبت اول( به مبلغ پایه 2/300/000 ریال

متقاضيان كه مایل به شركت در مزایده می باشند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 90/5/31 
جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در فرعی 2 خيابان بهداری یا 

به سایت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یك یا كليه پيشنهادها مختار است. 

و  برقی  های  سيستم  نگهداری  و  سرویس  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  احمر  هالل  جمعيت 
مکانيکی )حرارتی و برودتی( و آسانسور ساختمان های ستاد جمعيت استان، جمعيت هالل احمر 
اردوگاه  امدادی،  پایگاه  توانبخشی،  مركز  مير(،  خيابان  كاشانی-  )مجتمع  اصفهان  شهرستان 
امدادی را به مدت یك سال از تاریخ 90/6/6 به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان 
می توانند حداكثر تا تاریخ 90/5/24 جهت دریافت مدارک مناقصه با در دست داشتن فيش 
واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 نزد بانك ملت كليه 
شعب سراسر كشور به نام جمعيت هالل احمر به دبيرخانه این جمعيت واقع در اصفهان- بلوار 
آئينه خانه مراجعه نمایند. شركت كنندگان بایستی حداقل رتبه 5 تأسيسات مکانيکی و برقی 
از معاونت برنامه ریزی وزارت كشور داشته و پرسنل فنی آن شركت گواهی صالحيت فنی از 

سازمان فنی و حرفه ای كشور داشته باشند.
مهلت تحویل مدارک به دبيرخانه: حداكثر تا تاریخ 90/5/27

به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

پيرو آگهی تشخيص منابع ملی به شماره 29375- 86/6/26 منتشره در روزنامه 
خبر و چهل ستون به شماره های 2710 و 40-86/7/1 موسوم به مرتع و مزرعه 
همرود شهره شامل مزرعه گنداب پالک 2734- اصلی و مزرعه پاقله و آغل مادیجاب 
و چشمه یخ آب و كنده دنر بدون پالک كه در محدوده آگهی فوق بوده و داخل پالک 
376 فرعی مجزا شده از پالک 2876- اصلی بخش 3 شهرستان آران و بيدگل قرار 

دارند و در آگهی مذكور از قلم افتاده كه بدینوسيله اصالح و اعالم می گردد.

 ضمناً ليست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سایت شركت به آدرس 
ذیل درج مي گردد.

سایر موارد:  
1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد )مندرج 

در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه 

فرمائيد.

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

دو ردیف بيل چرخ زنجيري و 16-90تجدید مناقصه1
90/6/290/6/15تجهيزات مربوطه

90/5/1990/6/14خرید دو ردیف لدل شرود83-90مناقصه بين المللي2

آگهی	مناقصه	90-12

نوبت دوم

آگهی	اصالحی	به	شماره	19624-	90/5/16

آگهي	فراخوان
شركت	سهامي	ذوب	آهن	اصفهان

فیض ا... رهنما
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

م الف: 6816

م الف/ 6626

آگهی	مزایده	عمومی نوبت	اول	

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر

معاونت اداری و پشتیبانی

جمعیت هالل احمر
 استان اصفهان 

نوبت	اول	و	دوم	
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