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 تعطیلی بازار ربطی به مالیات نداشت

مهمانپرست: 
مدعیان مبارزه با تروريسم 
اقدام عملي انجام دهند 

مهمترین وظیفه شوراها پیگیری و تحقق 
مطالبات مردم از قوای سه گانه است
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توانمنــدي هــاي
مــددجويان بهزيستي 
چهــارمحال و بختیاري

 به نمايش درآمد 

تمام تالشمان را برای میزبانی جام 
جهانی فوتسال در اصفهان می کنیم

زاينده رود مي تواند به يك تهديد 
براي اصفهان تبديل شود

بازار گوشت قرمز در اصفهان 
به دست دالالن کنترل مي شود

نمایشگاه توانمندي هاي مددجویان و معلوالن 
سازمان بهزیستي چهارمحال و بختیاري  در مراسمي 
با حضور معاون سیاسي امنیتي استاندار این استان 
در قالب 32 غرفه گشایش یافت. به گزارش فارس 
از شهرکرد، ابوالفتح شیرمردي در این مراسم، افتتاح 
عملكرد سازمان بهزیستي این استان در دولت نهم 
را مثب��ت ارزیابي کرد و اظهار داش��ت: با توجه به 
اقدامات و خدمات گس��ترده دولت نهم و دهم در 
راستاي عدالت محوري در استان هاي کم برخوردار 
ارتقاي س��طح ارائه خدمات ب��ه جامعه هدف این 
س��ازمان را بیش از پیش شاهد هستیم. وي افزود: 
این در حالي است که گرایش و تمایل ویژه دولت 
نهم به اس��تان  به ویژه سازمان بهزیستي قابل تقدیر 
بوده اما این خدمات در رفع مش��كالت مددجویان 
جامع��ه ه��دف این س��ازمان پاس��خگو نیس��ت. 
شیرمردي ضمن تشریح اقدامات و عملكرد سازمان 
بهزیس��تي استان در دولت نهم بیان داشت: ایجاد و 
راه اندازي سه خط اورژانس تلفني 123، راه اندازي 
چهار دستگاه اورژانس سیار به منظور ارائه خدمات 
بهینه به جامعه هدف س��ازمان، حمایت بیش از 10 
هزار مددجوي زیر پوش��ش بیم��ه خدمات تأمین 
اجتماعي و حمایت از 8 هزار مددجو زیر پوش��ش 
بیمه تكمیل��ي و مكمل از مهم تری��ن اقدمات این 
سازمان در چهار س��ال گذشته است. وي تأسیس 
و راه اندازي ش��ش کلینیک مددکاري در استان در 
دولت نهم را یک امتیاز و مزیت مثبت براي سازمان 
دانست و گفت: برهمین اساس ارائه امور تخصصي 
توسط کلینیک هاي تازه تأس��یس سازمان و فراهم 
کردن بستر اشتغال در بخش خصوصي در راستاي 
ارتقاي سطح رفاه عمومي افراد جامعه هدف بسیار 
تأثیرگذار اس��ت. مدیرکل بهزیس��تي چهارمحال و 
بختیاري از افزایش سه برابري تعداد روستامهدهاي 

این استان در سال جاري در مقایسه با مدت
ادامه در صفحه4

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین تعدادی از 
شهرستان های استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات جاری از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصات دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین )ریال(شرحشماره مناقصه

64/000/0001/371/764/000خدمات امور مشترکین فالورجان89-2-165

175/000/0005/096/021/094بهره برداری فالورجان89-2-166

41/000/000809/338/000بهره برداری و خدمات مشترکین کوهپایه89-2-167

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/10

www.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

شهرداری شهرکرد در نظر دارد تعداد 2 باب مغازه تجاری واقع در 
خیابان بانک خون و تعداد یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان پارس 
را در سال 1389 از طریق مزایده کتبی بصورت استیجاری به متقاضیانی 

که بیشترین مبلغ اجاره ماهیانه را پیشنهاد نمایند واگذار نماید.
 متقاضیان می توانند با توجه به شرایط و موارد قید شده در آگهی 
مزایده مدارک موردنیاز را تا آخر وقت اداری یکشنبه 1389/5/10 
با هماهنگی واحــد جمعداری اموال شهــرداری به دبیرخانه تحویل 

نمایند.
الف: دو باب مغازه واقع در خیابان بانک خون )ضلع شمال شرقی 
خیابان( به مساحت تقریبی 35 مترمربع و با اجاره بهای ماهیانه پایه 

700/000 ریال برای هر مغازه طبق نظر کارشناس رسمی
ب: یک باب مغازه واقع در خیابان پارس )منشعب از خیابان شریعتی( 
با  با مساحت تقریبی 30 مترمربع و  بنیاد مسکن  روبروی موتوری 

اجاره بهای ماهیانه 650/000 ریال طبق نظر کارشناس رسمی
شماره  با  بیشتر  اطالع  می شود جهت  درخواست  متقاضیان  از    

تلفن های 2222484-2224849 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده )مرحله اول(

ضمناً هزینه چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

منا
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رک��ورد گرما در کره زمین در ماه ژوئن شكس��ته ش��د به طوری که 
میانگی��ن دمای ه��وا در فاصله ماههای آوریل و ژوئن امس��ال در تاریخ 

زمین هیچگاه این اندازه باال نبوده است. 
واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مؤسسه بررسی های 
مطالعات جوی و اقیانوس��ی امریكا اع��الم کرد از زمانی که آمار و ارقام 
مرب��وط به دمای زمین ثبت ش��ده، در یک ماهه منته��ی به دهم تیر، کره 
زمین باالترین درجه گرما را داش��ته است. در این ماه متوسط دمای هوا 
در س��طح کره زمین 16/2 درجه سلسیوس بود که 68 صدم درجه باالتر 

از متوسط دمای هوا در قرن گذشته است. 
براس��اس این اعالم در ماههای اخیر به ویژه در ماه گذش��ته میالدی 
دمای هوای کره زمین به ویژه در پرو، مرکز و ش��رق امریكا و همچنین 
ش��رق و غرب آسیا بس��یار باال بوده است. کارشناس��ان اقلیمی سازمان 
مل��ل نیز در گزارش��ی اعالم کردند پیش بینی می ش��ود متوس��ط دمای 
 س��طح زمی��ن تا پایان قرن بیس��ت و یكم دو درجه سلس��یوس افزایش 

یابد.
 کارشناس��ان آب و هوا معتقدند پدیده افزایش دمای زمین که بیشتر 
ناش��ی از افزایش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای در جو زمین اس��ت، در 
س��الهای اخیر موجب ذوب ش��دن بسیاری از یخهای قطب شمال و باال 

آمدن سطح آب اقیانوسها شده است.

وزی��ر خارجه آلم��ان اعالم کرد طرح س��ازمان امنی��ت و همكاری 
اروپا برای اعزام پلیس به قرقیزس��تان در پ��ی درگیریهای قومی خونین 
در این کش��ور، در مس��یر اجرایی شدن اس��ت. گوییدو وستروله، وزیر 
خارجه آلمان در آغاز نشس��ت غیررسمی وزیران خارجه سازمان امنیت 
و همكاری اروپا در آلماتی، پایتخت قزاقس��تان، گفت: ما متقاعد ش��ده 
ایم که طرح اعزام پلیس از س��وی این سازمان را به قرقیزستان به منظور 

تثبیت اوضاع در این کشور اجرا کنیم. 
وی همچنین از تحقیقات بین المللی درباره درگیریهای ماه گذش��ته 
بین اقلیت ازبک و گروه قومی قرقیز در جنوب قرقیزس��تان که به کشته 
ش��دن دست کم دو هزار نفر و آواره ش��دن صدها هزار تن دیگر منجر 
ش��د، حمایت کرد. دولت موقت قرقیزس��تان نیز با اصول اعزام گروهی 
پلیس مشاور به این کشور به مدت چهار ماه موافقت کرد. رزا اوتانبایوا، 
رئیس دولت موقت قرقیزستان تأکید کرد: مأموریت این گروه باید دقیقًا 

مشخص باشد. 
به گزارش خبرگزاری آلمان، هربرت س��البر رئیس مرکز پیش��گیری 
از درگیری س��ازمان امنیت و همكاری اروپ��ا، در این باره گفت: وظیفه 
این گروه پیش از همه، مش��اوره دادن به پلیس قرقیزس��تان اس��ت. وی 
گف��ت: ای��ن گروه عالوه بر کمک به پلیس قرقیزس��تان ب��ر کار آنها نیز 
نظارت خواهد داشت. طرح اعزام پلیس به قرقیزستان باید مورد موافقت 
اعضای س��ازمان امنیت و هم��كاری اروپا قرار گیرد. س��ازمان امنیت و 
همكاری اروپا با پنجاه و ش��ش کش��ور عضو، بزرگترین سازمان امنیتی 

جهان است.

دبیر کل حزب اهلل دیروز اعدام فوری جاسوس��ان رژیم صهیونیس��تی 
بازداش��ت ش��ده در لبنان و برخورد جدی تر نیروهای امنیتی این کش��ور 
با ش��بكه های جاسوسی را خواستار شد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه 
اینترنتی المنار، س��ید حسن نصراهلل اظهار داشت: جاسوسان اسرائیلی باید 
در اس��رع وقت اعدام ش��وند. وی در ادامه به افزایش ش��مار جاسوسان 

اسرائیلی در لبنان طی سال های گذشته هشدار داد. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان ضمن انتقاد از دس��تگاه قضایی لبنان برخورد 
جدی تر نیروهای امنیتی با ش��بكه های جاسوس��ی رژیم صهیونیستی را 
خواس��تار ش��د. س��ید حس��ن نصراهلل با بیان این مطلب افزود: مهمترین 
 هدف شبكه های جاسوسی اسرائیل ایجاد نفاق و دودستگی میان مردم و 
گروه های مختلف لبنان به ویژه جنبش های امل و حزب اهلل اس��ت. وی 
در مورد جاسوسان بازداشت شده در شرکت مخابراتی آلفا گفت: اسرائیل 
بر هر چیزی که نام آن ارتباطات در لبنان اس��ت همچون تلفن همراه، بی 

سیم و اینترنت سیطره کامل دارند. 
دبی��رکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد: جاسوس��ان اس��رائیلی در زمان 
جن��گ 33 روزه خدمات مس��تقیمی به دش��من ارائه کردند و در س��ایه 
خدمات آنها اماکنی بمباران ش��د که قرار نبود توس��ط دشمن هدف قرار 
گیرد. خاطرنشان می شود، نیروهای امنیتی لبنان یک جاسوس دیگر که در 
بخش ارتباطی و مخابراتی لبنان فعالیت می کرده است را بازداشت کردند. 
این سومین جاسوسی است که طی ماه های گذشته توسط نیروهای امنیتی 
لبنان بازداش��ت ش��ده اند. پیش از نیروهای امنیت لبنان »ش��ربل قزی« و 
 جاسوسی با نام مستعار »طارق. ر« را که در شرکت مخابراتی آلفا فعالیت 

می کرده اند دستگیر کرده است.

کان��ادا از بزرگتری��ن خرید نظامي خود پرده برداش��ت و اعالم کرد 
ک��ه در چارچوب یک قرارداد چند میلی��ارد دالري 65 فروند هواپیماي 
جنگنده اس��تیلث اف - 35 س��اخت ش��رکت الکهید مارتین خریداري 
خواهد کرد تا این هواپیماها را جایگزین اسكادران قدیمي خود کند. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه از اوتاوا،  پیتر مک کي وزیر دفاع کانادا هزینه 
خرید این جت هاي جنگنده را که توس��ط شرکت الکهید و در راستاي 
یک تالش چند ملیتي با مش��ارکت کانادا، امریكا و انگلیس توسعه یافته 

است نه میلیارد دالر کانادا )8/5 میلیارد دالر امریكا( اعالم کرد.
 گفته مي ش��ود که این خرید تسلیحاتي در راستاي طرحهاي امریكا 
ب��راي خرید دو ه��زار و 443 فروند هواپیماي ج��ت اف-35 الیتنینگ 

صورت مي گیرد. 
به گفته مک کي، با تحویل جنگنده هاي اف - 35 که در سال 2016 
آغاز خواهد ش��د الزم است که نس��ل آینده جت هاي جنگنده کانادا و 
هواپیماه��اي امری��كا و ناتو از نظر عملیاتي ب��ا یكدیگر پیوند خورده تا 
بتوان با استفاده از آنها به نبردهاي بهتري شانه به شانه متحدان دست زد. 
هلند، ایتالیا، ترکیه، دانمارک، نروژ و اس��ترالیا نیز از ش��رکاي نسل پنجم 
برنامه اف-35 هس��تند و به گفته مک کي بس��یاري از متحدان کانادا به 
س��مت خرید این هواپیما حرکت خواهند کرد. ولي جناح مخالف کانادا 
که از فقدان یک فرایند رقابتي براي این خرید تسلیحاتي خشمگین است 
قول داده است که درصورت بازگشت به قدرت در انتخابات آینده، این 

قرارداد را فسخ کند. 

تأس��یس بان��ک و ی��ا صندوق 
ق��رض الحس��نه بان��وان ب��ازرگان 
در س��طح مل��ي، منطق��ه اي و بین 
المللي از پیش��نهادات عمده اي بود 
 ک��ه ش��رکت کنن��دگان در همایش 
بین المللي زنان و تجارت در تهران 
ب��ا ارائ��ه آن برآن ش��دند ت��ا امكان 
دسترس��ي بانوان بازرگان را به منابع 
مالي فراه��م کنند. این پیش��نهاد در 
قالب بیانیه پایاني نخس��تین همایش 
بی��ن المللي زنان و تج��ارت که 22 
تیرماه در محل اتاق ایران برگزار شد 
به تصویب اعضا رس��ید و مقرر شد 
از طریق مجم��ع و یا کمیته پیگیري 
فعالیت ه��اي اقتصادي نحوه اجراي 

آن دنبال شود. 
در همای��ش بین الملل��ي زن و 
تجارت 22 تاج��ر ایراني و خارجي 
عضویت در این کمیته را خواس��تار 
شدند و قرار شد با حمایت نمایندگان 
 س��ازمان مل��ل متح��د در انكت��اد و

 آژانس هاي تخصصي پیگیري شود. 
مع��اون بین الملل ات��اق بازرگاني و 
صنای��ع و معادن ای��ران در گفتگو با 
ایرنا با بیان اینك��ه راه اندازي بانک 
بانوان بازرگان به معناي اختصاصي 
شدن س��رمایه گذاري توس��ط آنها 
نیس��ت، گفت: هدف اصلي اولویت 
دادن آنه��ا در دریاف��ت تس��هیالت 
اس��ت. مهدي فاخ��ري  این موضوع 
را نیز یادآور ش��د ک��ه نائب رئیس 
اتاق ایران قول مس��اعد براي کمک 
به تأس��یس صندوق قرض الحس��نه 
بانوان ب��ه عنوان یك��ي از ابزارهاي 
 مال��ي را نی��ز داده اس��ت. ی��ادآور 
مي شود، فقدان ساختارهاي حمایتي 
براي بانوان و کمب��ود منابع مالي از 
جمله مش��كالت و مس��ائلي بود که 
در یكي از نشس��ت های تخصصي 
همایش بی��ن المللي زنان و تجارت 

مطرح شد. 
فاخ��ري درب��اره تأمی��ن مال��ي 

بانک بان��وان نیز گف��ت: این هدف 
 ب��ا فراخ��وان مل��ي ب��راي حضور 
عالقه مندان به تأمین س��رمایه بانک 
ب��دون در نظ��ر گرفت��ن جنس��یت، 
مشارکت بانک ها و مؤسسات مالي 
و حمایت هاي دولت براي کمک به 

سرمایه محقق مي شود. 
وي گف��ت: در نشس��ت ه��اي 
تخصص��ي نیز بر  حمایت س��ه گانه 
دولت، اتاق هاي بازرگاني و سازمان 
ه��اي بین المللي براي حل مس��ائل 
تجاري بانوان تأکید شد. معاون بین 
الملل اتاق ایران گفت: به زودي متن 
پیش��نهادات و مصوبات همایش از 
س��وي اتاق ایران براي دولت، مرکز 
ام��ور بان��وان ریاس��ت جمهوري و 
مجلس شوراي اس��المي ارسال مي 
ش��ود. فاخري درب��اره یكي دیگر از 
توافق��ات حاصل��ه درای��ن همایش 
نی��ز اظه��ار داش��ت  براین اس��اس 
مقرر ش��د در مدت ش��ش ماه آینده 

همایشي مش��ابه با حضور بانوان از 
دیگر کش��ورها در تهران یا یكي از 
شهرس��تان ها و همچنین در س��طح 
ملي یا ش��هري ب��ا ه��دف افزایش 
فعالیت اقتصادي بانوان برگزار شود.  
معاون بین الملل ات��اق ایران یادآور 
شد: اتاق ایران در زمان حاضر داراي 
48 هزار عضو اس��ت که تنها 4 هزار 
عضو آن را بانوان تشكیل مي دهند. 
وي تصری��ح ک��رد  ه��م اکنون 
هیأت نماین��دگان اتاق ایران را 315 
نفر تشكیل مي دهند که از این میزان 

تنها سه نماینده زن هستند. 
فاخري با بیان اینكه تعداد کارت 
ه��اي بازرگاني بانوان نی��ز کمتر از 
م��ردان اس��ت، افزود:  بان��وان عضو 
اتاق ها در جلس��ات حضوري کمتر 
دارن��د که براي بهب��ود این وضعیت 
ق��رار ش��د دوره ه��اي آموزش��ي 
 خاص��ي در این خصوص تش��كیل 

شود. 

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
ب��ا بی��ان اینكه از ای��ن پس اصناف خودش��ان 
مالیات خود را تعیی��ن می کنند، گفت: تعطیلی 
بخش��ی از ب��ازار ارتباطی به موض��وع مالیات 
نداش��ت. به گزارش مهر، محمود ش��كری در 
جم��ع خبرنگاران ب��ا تأکید بر اینك��ه تعطیلی 
بخشی از بازار ارتباطی با مسائل مالیاتی نداشته 
اس��ت، گفت: س��ازمان امور مالیاتی برای اخذ 
مالی��ات از واحدهای صنفی توافقات خوبی را 
با اصناف انجام می دهد و این س��ازمان سعی 
کرده است مشكالت مالیاتی واحدهای صنفی 

را حل و فصل کند. 
مع��اون عملیات��ی س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
کش��ور افزود: در نشس��تهایی که ب��ا نمایندگان 
 اصناف کش��ور برگزار ش��د، چندین گزینه برای 
تصمیم گیری در خصوص مالیات اصناف مطرح 
شد که اگر یک گزینه مورد توافق قرار نمی گرفت، 
راهكار دیگری بررس��ی می شد. بنابراین سازمان 
امور مالیاتی مش��كلی را به لحاظ تعیین مالیات با 

مجموعه اصناف کشور ندارد. 
وی تصریح کرد: بیش��ترین مؤدیان مالیاتی 
س��ازمان امور مالیاتی واحدهای صنفی هستند 
و البته به خاط��ر وجود دو و نیم میلیون واحد 
صنف��ی، تصمیم گی��ری برای آنها کار آس��انی 
نبوده و زمانبر اس��ت. وی تأکید کرد: س��ازمان 
امور مالیاتی نیز باید خدماتی را درخور ش��أن 
اصن��اف به آنها ارائه دهد، بر همین اس��اس و 
طب��ق توافقاتی که ب��ر روی مالیات اصناف در 
روزهای گذشته صورت گرفته، مورد رضایت 
طرفی��ن واقع ش��ده و همین ام��ر مراجعات به 
سازمان امور مالیاتی را برای ارائه اظهارنامه 90 
درصد افزایش داده اس��ت. این مقام مسئول در 
س��ازمان امور مالیاتی تصریح ک��رد: برای رفاه 
ح��ال واحدهای صنفی س��اعات کار س��ازمان 
افزایش یافته است و به تبع آن بانكهای درگیر 
در موض��وع مالیاته��ا نیز به تناس��ب س��اعات 
 کار خ��ود را افزای��ش داده اند. ش��كری تأکید 
کرد: واحده��ای صنفی بای��د در مهلت تعیین 
ش��ده یعنی 31 تیرماه اظهارنامه های مالیاتی را 
ارائه دهند، در غیر این صورت عالوه بر جرایم 
پلكان��ی مالیات آنها حداق��ل 800 هزار تومان 

افزایش خواهد یافت. 
 وی در توضی��ح این مطلب خاطر نش��ان 

ک��رد: بر این اس��اس، مش��موالن بن��د »ج« در 
صورت ع��دم ارائه اظهارنامه خ��ود در مهلت 
تعیین ش��ده 10 درصد جریمه و مشموالن بند 
»الف« و »ب« 40 درصد جریمه خواهند شد. 

ش��كری خاطرنش��ان کرد: مج��وزی برای 
افزایش مدت تسلیم اظهارنامه ها وجود ندارد 
و انتظار داریم واحدهای صنفی و کلیه مشاغل 
ت��ا آخر تیرماه اظهارنامه ه��ای مالیاتی خود را 

تحویل دهند.
وی گف��ت: مبن��ای تعیین مالی��ات اصناف 
براس��اس 70 درصد افزایش نسبت به سال 87 
تنها یک سوء برداشت بوده و قرار بر این نبوده 
اس��ت که مالیات اصناف 70 درصد نس��بت به 
سال گذشته افزایش یابد، در نهایت با جلساتی 
که میان سازمان امور مالیاتی، وزارت بازرگانی 
و ش��ورای اصناف کش��ور انجام ش��د قرار بر 
افزایش 15 درصدی مالیات اصناف نس��بت به 

سال گذشته بوده است. 
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: 
اصناف انتظار داش��ته اند خودش��ان مالیات را 
تعیی��ن کنند و این درخواس��ت را نیز از رئیس 
جمهور مط��رح کرده و حتی مصوبه ای نیز در 
این خصوص از دول��ت اخذ کردند تا اتحادیه 
ها بتوانند مالیاته��ا را برای اعضای خود تعیین 
کنند. برای سال 87 این اتفاق رخ داد و ما یک 
تفاهمی با اصناف صورت دادیم که اتحادیه ها 
برای اعضای خود مالیات عملكرد 87 را تعیین 
کنند که با توجه به ضیق وقت از 7 هزار و 600 
اتحادی��ه تنها 2 هزار و 400 اتحادیه توانس��تند 
این کار را انجام دهند. شكری ادامه داد: مبنای 
توافق م��ا درآمد واقعی اعض��ای اتحادیه بود، 
یعن��ی رئی��س اتحادیه براس��اس درآمد واقعی 
هر واحد صنفی مالی��ات را تعیین کند. در این 
راستا، 5 هزار و 200 اتحادیه در قالب ضرایب 
پلكانی عمل کردند اما چون مبنای مش��خصی 
 برای این کار وجود نداش��ت، مشكالتی پیش

آمد.
 وی اظهار داش��ت: بر این اس��اس، مجدداً 
وزرای کارگروه دولت که برای حل مشكالت 
اصناف تش��كیل ش��ده بود، تأکی��د کردند که 
اصناف برای اعضای خود مالیات را تعیین کنند. 
در این راستا مرجع معتبر سازمان امور مالیاتی، 
معاونت بازرگانی داخل��ی وزارت بازرگانی و 

ش��ورای اصناف و مجامع توزیع��ی و تولیدی 
تهران قرار ش��د از میزان مالیات مش��اغلی که 
در قانون بودجه به س��ازمان امور مالیاتی ابالغ 
ش��ده، سهم اصناف را مش��خص کنند. شكری 
گف��ت: آنچه ک��ه در قانون بودجه مش��خص 
ش��ده بود تنها مربوط به اصناف نبود بلكه 80 
درصد مربوط به اصن��اف و 20 درصد مربوط 
به سایر مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسی 
و دارن��دگان کارت بازرگانی حقیقی و س��ایر 
مش��اغل می شود، بنابراین برداشت ناصحیحی 
از این موضوع صورت گرفت که برخی ها این 
طور تعبیر کردند که مالیات اصناف 70 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی 
تأکید کرد: در حال حاضر مبنای مالیات اصناف 
افزایش 15 درصدی نس��بت به عملكرد قطعی 
س��ال گذشته آنها اس��ت و براساس آن، عملی 

خواهد شد. 
شكری گفت: بیش از 90 درصد از اتحادیه 
های سراس��ر کشور صورتجلس��ه افزایش 15 
درص��دی مالیاته��ا را امضا و ب��ه اعضای خود 
ابالغ کرده اند و براس��اس آم��ار، بیش از یک 
میلی��ون و 300 ه��زار اظهارنام��ه در روزهای 
گذش��ته از واحدهای صنفی اخذ ش��ده است، 
ضم��ن اینكه اتحادی��ه های زی��ادی از رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور 

تشكر کردند. 
معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی با اش��اره به 
اعتراضه��ای س��ال 87 اصن��اف مبن��ی بر اخذ 
مالیات ب��ر ارزش افزوده گف��ت: اعتراضها در 
آن زمان برداش��ت ناصحیح از اطالع رس��انی 
سازمان بود که سازمان امور مالیاتی با همكاری 
شورای اصناف آن نگرانی را برطرف کرد. وی 
در پاس��خ به این پرس��ش که اکنون که افزایش 
15 درصدی مالیاتها برای اصناف تصویب شده 
ولی در قان��ون بودجه افزایش 30 درصدی در 
نظر گرفته شده، منابع درآمدی سازمان چگونه 
جبران می ش��ود؟ گفت: بودجه تنها یک پیش 
بینی اس��ت که ممكن است بیش از ارقام درج 
ش��ده در آن یا کمتر از آن محقق ش��ود، ضمن 
اینكه س��ازمان امور مالیات��ی انتظار دارد بحث 
معوق��ات را در ای��ن رابطه پیش برد. ش��كری 
میزان معوقات مالیاتی را 6 هزار و 200 میلیارد 

تومان عنوان کرد.

سراسری

ــینی مزاری ــی حس ــید عیس س
یكی از عوامل برقراری ثبات و تأمین 
امنیت در افغانستان، تعامل مثبت و سازنده 
با همسایگان است و اهمیت تأثیرگذاری 
آن، در این عرصه، کمتر از س��ایر عوامل 
نیست، ولی تاکنون، یا به دلیل عدم درک 
این اهمیت، کمتر بدان توجه شده است 
و یا برخ��ی گروه ها و حلقات داخلی و 
تعدادی کش��ورهای خارج��ی، به خاطر 
رس��یدن به اهداف س��ودجویانه خویش 
به عمد، نه تنها س��عی در به فراموش��ی 
س��پردن نقش ای��ن عام��ل می کنند که 
تالش مضاعف می کنند تا تعامل مثبت و 
سازنده، جای خود را به تضاد و اصطكاک 
با همسایه ها بدهد. از این رو، بارها دیده 
ش��ده است که بر سر مس��ائل واهی و یا 
موضوعاتی که نیاز به هیچ کش��مكش و 
جنجالی ن��دارد و از راه منطقی و قانونی 
قاب��ل بح��ث و وصول به نتیجه اس��ت، 
احساس��ات افغان ها علیه یک همسایه 
تحریک ش��ده و باعث می شود تا ماه ها 
و بلكه سالها، تنش و حداقل برخوردهای 
لفظی میان طرفین ادامه یابد. پاکستان، یكی 
از کشورهایی است که در مقاطع خاصی 
از تاریخ در برابر افغانستان قرار داده شده 
اس��ت و به اندازه ای به آتش احساسات 
نفرت انگیز در دو طرف مرز دمیده ش��د 
که عالوه بر آغاز و تشدید بگومگوهای 
تبلیغات��ی، هر دو کش��ور آماده حمالت 
نظامی علیه دیگری ش��ده و این وضع تا 
دو یا سه سال پیش ادامه داشته است، این 
درحالی است که اگرچه برخی از نهادهای 
رسمی و غیر رسمی همسایه جنوبی، در 
راس��تای دخال��ت در امور افغانس��تان، 
اقدامات نابخشودنی را در دست داشتند 
و هنوز ه��م دارند اما نباید فراموش کرد 
پاکس��تان کشوری اس��ت که بسیاری از 
دولتم��ردان و اتباع آن، باالترین کمک ها 
را در حق مهاجران و مجاهدان افغانستان 
روا داشتند و حاال هم این ظرفیت وجود 
دارد که اگر با تدبیر و فراست، موضوعات 
فیمابین دنبال شود، از ظرفیت های مثبت 
پاکستانی ها می توان بیشترین استفاده را 
برای تأمین امنیت و بازس��ازی افغانستان 
کرد و ظرفیت های منفی را به مثبت تبدیل 
کرد و رویكردهای اش��تباه پاکستانی ها 
 را اص��الح و در براب��ر اجحاف ه��ا و 
حق کشی های بعضی از نهادهای رسمی 
و غیر رس��می این کشور که تحت هیچ 
شرایطی حاضر به تغییر رویكرد و دست 
برداش��تن از توطئه نیس��تند، از راه های 
معقول ملی و بین المللی اس��تفاده کرد. 
اگرچه بعد از س��قوط طالبان و به وجود 
آمدن حاکمیت جدید، گاه و بیگاه اتهاماتی 
علیه این کشور از سوی نهادهای غربی و 
یا ارگان ها و مراکز غیررسمی افغانستان 
وارد شده ولی در دو سه سال اخیر، هجم 
این تبلیغ��ات و ش��ایعه پراکنی ها علیه 
همس��ایه غربی ما افزایش یافته و در این 
شب و روزها، به اوج خود رسیده که در 

8 سال گذشته سابقه نداشته است.
 ابتدا ای��ران را متهم ب��ه دخالت در 
ناامنی های افغانس��تان کردن��د و گفتند 
و نوشتند که این کش��ور از گروه طالبان 
حمایت ک��رده، به خصوص س��الح در 
اختیار آن قرار می دهد، اما در هیچ مقطعی، 
نه تنها کشورها و گروه های اتهام زننده، 
این اتهام را نتوانستند ثابت کنند که دولت 
افغانس��تان نیز با اطمینان آن را رد کرده، 
جمهوری اسالمی ایران را بهترین دوست 
و همكار منطقه ای و جهانی مردم و کشور 
خود خواند. گاه دیگر ایران به دخالت در 
امور فرهنگی و مذهبی برچسپ زده شد 
و با این بهانه، علیه شخصیت های دینی، 
فرهنگی و سیاس��ی افغانس��تان تبلیغات 
مس��مومی صورت گرفت و این روند تا 
جای��ی پیش رفت که حت��ی به حضرت 
امام خمینی)ره(، مرشد و مراد مسلمانان 
و رهبر و مقتدای مبارزان دنیا و مجاهدان 
افغانستان، توهین صورت گرفت، ولی باز 
نه تنها از این گونه رویكرد، طرفی نبستند 
که با احساس��ات پاک و خالص اسالمی 
مردم افغانس��تان مواجه ش��دند و متوجه 
شدند که اگر از این حربه بیش از این بهره 
گیرند، احساسات ملی افغان ها جریحه دار 
شده، با مخالفت عمومی اتباع این کشور 
مواجه شده، آن گاه منافع صحنه گردانان 
این دسیسه به خطر خواهد افتاد. این بار 
موضوع اعدام مهاج��ران افغانی در ایران 
را پی��ش کش��یدند و آن را در بوغ و کرنا 
کردند که گویا مقامات جمهوری اسالمی 
ایران بیش از 40 تن از اتباع افغانستان را 
اعدام کرده و س��ه هزار محكوم به اعدام 
دیگر نیز در زندان های این کشور به سر 
می برند. از ط��رح این موضوع در حالی 
سوءاستفاده می شود ک�ه: اوالً هیچ کس و 
جریانی، منكر درستی پیگیری حقوق اتباع 
افغانستان در خارج از کشور نیست و تأکید 
جدی نیز وجود دارد که نه حاال بلكه در 
هر زمان دیگر می بایست این رویه وجود 
داشته باشد و نه تنها حقوق مهاجران مقیم 
ایران مورد بازخواست قرار بگیرد که باید 
به سراغ دیگر کش��ورها نیز رفته و دیده 

ش��ود که مهاجران ما در آن کش��ورها از 
چ��ه وض��ع و روزگاری برخوردارند، به 
خصوص در عربستان که اتباع افغانستان 
حتی به خاطر ابراز عقیده، گرفتار شده و تا 
مرز اعدام نیز پیش رفته اند و همچنان در 
دیگر کشورهای منطقه و جهان که ده ها 
و صده��ا و بلكه هزاران مهاجر افغانی با 
بدعت های گوناگون مواجه بوده، عالوه 
براینكه حیثیت و ناموس خ��ود را برباد 
رفته می بینند، جانهای ش��یرین خویش 
را نیز از دس��ت می دهند. دوماً، راه های 
قانونی و رسمی وجود دارد که در حیطه 
افغانس��تان  امورخارجه  وظایف وزارت 
است تا اقدام مناسب کرده، با حفظ احترام 
متقابل، از مقامات کشور میزبان بخواهد 
که در رابطه با شایعه اعدام دسته جمعی 
افغان ه��ای مهاجر توضی��ح بدهند. در 
صورت واقعیت مس��أله، ایرانی ها حتمًا 
دلی��ل قانع کننده ارائه خواهند کرد و اگر 
دلیل قانع کننده نداشتند پاسخگو خواهند 
ب��ود و در راس��تای جبران اش��تباه اقدام 
خواهند کرد و اگر چنین چیزی واقعیت 
نداش��ت، باز وظیفه وزارت امورخارجه 
تنویر اف��كار عموم��ی و پذیرفتن مردم، 
 روشنگری این وزارت است نه اینكه هرچه 
وزارت خارجه و س��ایر مقامات دولت، 
تأکی��د کنند که 6 نفر اعدام ش��ده آن هم 
به ج��رم قاچاق مواد مخ��در اما عده ای 
 مغرضان��ه اص��رار بر رد ای��ن واقعیت و 
جا انداختن شایعه خود ساخته شان داشته 
باش��ند. اینجاست که اکثر تحلیل گران و 
صاحب نظران امور افغانس��تان معتقدند 
که برپا ک��ردن جنجال اع��دام مهاجران 
و  وارد ک��ردن اتهام��ات علیه جمهوری 
اس��المی ایران، نه قانون��ی بوده و نه هم، 
دلس��وزانه و نه تنها ب��ه مصلحت ملی و 
اس��المی افغان ها نیس��ت که برخالف 
منافع آن ها بوده و آنچه مشخص می کند 
اینك��ه، عوام��ل و حلقاتی، در راس��تای 
 دام��ن زدن ب��ه موضوع��ات تن��ش زا و 
اختالف آفرین، برنامه ای از پیش تعیین 
ش��ده و صرفاً براس��اس منافع گروهی و 
کشوری خود دارند و مطابق آن نیزعمل 
می کنن��د. آگاهان امور، عل��ل و عوامل 
مختلفی را در پس دامن زدن تبلیغات کور 
و مس��موم اخیر علیه جمهوری اسالمی 

ایران بر می شمارند:
تحت فشار قراردادن دولت، جهت 

دوری گزیدن از ایران
عده ای معتقدن��د،  خارجی ها برای 
خود افغانس��تان، به این کشور نیامده اند، 
بلكه ب��رای پیگیری منافع خ��ود، در آن 
حضور پرهزینه دارند و سعی شان همواره 
ب��ر این بوده که از این کش��ور جنگ زده 
و فالک��ت دیده به عنوان پایگاه عملیاتی 
اس��تفاده کرده، علیه کشورهای همسایه 
افغانس��تان و منطق��ه اقدامات��ی را روی 
دست بگیرند. یكی از کشورهای هدف، 
جمهوری اسالمی ایران است و از همان 
ابتدا برای س��ردمداران غربی این ذهنیت 
وجود داش��ت که می توانند از وابستگی 
س��ران افغانی و دل به دست آوردن اتباع 
افغانستان، به این خواسته نائل شوند و با 
اس��تفاده از خاک کشور، حرکات ایذایی 
و چه بس��ا حمالت نظامی را علیه خاک 
جمهوری اس��المی ای��ران طراحی کنند. 
اما دیری نپایید ک��ه این رؤیا به حقیقت 
خالف تصور آنها تبدیل شد و فهمیدند 
که نه تنها غربی ها در نزد مقامات وطن 
دوست افغانی از هیچ جایگاهی برخوردار 
نیستند و افغان ها هم به هر وعده وعیدی 
دل خوش نمی کنن��د وخادم را از خائن 
تش��خیص می دهن��د، ک��ه جمه��وری 
اس��المی ایران، ب��ه دالیل مختل��ف، از 
جایگاه بس��یار باال و برجسته ای در میان 
شخصیت های افغانی و عامه مردم کشور 
برخوردارن��د و این جای��گاه روز به روز 
وس��یع تر و شاخص تر می ش��ود و از 
 اهمیت فزاینده ای برخوردار می شود و 
رئیس جمهور کشور هم بارها به این مسأله 
توجه داش��ته، در بحرانی ترین شرایط، با 
اظهارات به جا و سنجیده، باعث تحكیم 
بیش از پیش روابط با جمهوری اسالمی 
ایران شده اس��ت. چنانچه در این اواخر، 
این مراوده و تعامل مثبت افزایش یافته تا 
 جایی که رئی��س جمهورکرزی، در ارگ 
ریاست جمهوری با مهمان خود، احمدی 
نژاد ابراز اعتق��اد هماهنگ کرده، مواضع 
ضد غربی وی را به نوعی تأیید می کند. 
به عقیده این تحلیلگ��ران، حرکت های 
تخریبی قبلی و جنجال آفرینی اخیر علیه 
ایران، در همین راستا بوده و دست های 
خارج��ی تالش دارند با فش��ار تبلیغاتی 
س��نگین و ایجاد حرکاتی جهت هتاکی 
و بی حرمتی علیه رهبر انقالب اسالمی، 
دولت افغانستان را وادار به تغییر رویكرد 
و شخصیت های تصمیم گیرنده ایران را 
عصبانی و ناراحت کرده تا احیاناً گرفتار 
تصمیم های عجوالنه و نسنجیده کنند و 
از این راه، روابط افغانستان و قدرتمندترین 
کش��ور همس��ایه را پرتنش کرده، سپس 

ماهی مقصود خویش را بگیرند.
ادامه دارد...

ايران، افغانستان و جنجال های تحمیلی
)قسمت اول(

 رکورد دمای هوا در کره زمین
 شکستــه شد  

وزیر خارجه آلمان:

طرح اعزام پلیس به قرقیزستان 
اجـــرا مي شود 

سید حسن نصراهلل: 

جاسوسان اسرائیلی در اسرع وقت 
بايد اعدام شوند 

کانادا از بزرگ ترين خريد نظامي خود 
پرده برداشت  

جهان نما نصف النهار

بانک بين المللي بانوان بازرگان تأسيس مي شود 

تعیین مالیات اصناف مجدداً به اتحادیه ها واگذار شد 
 تعطيلی بازار ربطی به ماليات نداشت 

ایران

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، عباس 
حاج رسولیها در یكصد و پنجاه و ششمین جلسه 
علنی این شورا با اشاره به توان باالی اجرایی در شهر 
اصفهان گفت: اجرای پروژه های بزرگ همچون پل 
دو طبقه خیابان امام خمین��ی)ره(، زیرگذر خیابان 
بزرگمهر و پروژه امام علی )ع( مؤید این امر است.

وی ب��ا بیان اینك��ه مدیریت اس��تان و مدیران 
مل��ی و دس��تگاههای اجرای��ی باید پاس��خگوی 
مش��كالت مردم باش��ند، عل��ت تأخی��ر در بهره 
ب��رداری خط اول قطار ش��هری اصفه��ان را عدم 
 اختص��اص اعتب��ارات تخصیص��ی بی��ان ک��رد و 
افزود: زمان بندی مدیریت ش��هر اصفهان برای راه 
اندازی مترو س��ال 91 بود که این زمانبندی به دلیل 
عدم تخصیص به هنگام اعتبارات مذکور به سال 92 

تغییر زمان یافت.
رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان، 
حم��ل و نق��ل عموم��ی را یك��ی از مهمتری��ن 
مباح��ث ط��رح هدفمندک��ردن یارانه ها دانس��ت 
 ع��دم تخصیص اعتب��ارات را عل��ت اصلی رکود 
پروژه های این ش��هر بیان کرد و گفت: دولت باید 
در اسرع وقت اعتبارات مصوب قطار شهری به به 
عنوان حق مردم و شهر اصفهان را اختصاص دهد، 
تا واگنه��ا و تجهیزات مربوطه خری��داری و مردم 
اصفهان از مزایای آن بهره مند شوند و زیرساختهای 

اجرایی این طرح فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه 
مجلس ش��ورای اس��المی برای تجمیع انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی و تمدید دو 
س��اله زمان فعالیت این ش��وراها و تأیید آن توسط 

شورای محترم نگهبان اشاره کرد و آن را قابل تقدیر 
دانس��ت و افزود: این اقدام تاریخی، وظیفه اعضای 
شوراهای اسالمی به ویژه کالن شهرها را دو چندان 

می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مهمترین وظیفه شوراها پیگیری و تحقق مطالبات مردم
از قوای سه گانه است
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آی��ا از انتقادهایی که با آنها روبه رو می ش��وید به عن��وان ابزاری برای هر چه غنی تر و آیین مندتر 
شدن استفاده می کنید؟ یا بالعكس واکنش غیرمتخصصانه از خود نشان می دهید؟ آیا به موقعیت هایی 
که می توانید به نحو احسن از آنها برای رشد و تعالی خود استفاده کنید به دیده تردید می نگرید؟ شكی 
نیس��ت که پذیرش و هضم انتقاد کار دش��واری است، حتی اگر منتقد در نهایت حسن نیت و درستی به 
اظهارنظر بپردازد. قبول کردن حرف های کسی که اشتباهاتتان را به شما گوشزد می کند امر خوشایندی 
نخواه��د بود؛ اما برای تجلی هر چه بیش��تر موفقیت در جامعه، انتقاد بای��د در ذهن افراد جا بیفتد، در 
روح آنها س��یالن پذیرد و به عنوان پاره ای تفكیک ناپذیر از بدنه فرهنگی جامعه درآید. بحث توانایی 
یا ناتوانی یک انسان به هنگام تقابل با شایستگی های فردی مطرح می شود و میدان این مقابله ظرفیت 
انتقادپذیری اوس��ت. برای درک صحیح انتقادات، فرد ملزم به فراهم کردن بستری مناسب است که اگر 
این فضای مناس��ب پدید آید، ش��خص آس��انتر می تواند روند تكاملی خود را طی کند و از این بابت 
باید از منتقد تش��كر و قدردانی نیز به عمل آورد. اگر بتوانید یک چنین تحولی را در س��یر اندیشه های 
 خ��ود ایج��اد کنید، آن��گاه در زندگی فردی و ش��غلی خود به موفقیت های چش��مگیری دس��ت پیدا 
خواهید کرد. تحقیقات و تفصیل های گسترده در حیطه روانشناسی حاکی از این مطلب است که افراد 
زبده در هر رش��ته ای یاد گرفته اند که به انتقادات با دی��دی متفاوت از آنچه افراد معمولی دارند، نگاه 

کنند.
 این افراد انتقاد را به مثابه یک بازخوراند ارزش��مند می پندارند و از آن به عنوان فرصتی کم نظیر 
برای پیش��رفت و ترقی استفاده می کنند. تنها دغدغه ذهنی آنها، هدفمند و نظام مند کردن اموری است 
ک��ه در دس��ت اجرا دارند و نه تنها هی��چ گاه با بدفهمی یا دانش ناکافی ب��ا انتقادها برخورد نمی کنند، 
 بلكه نرمش خاصی نیز از خود نش��ان می دهند. افراد حرف��ه ای به جای اینكه از انتقاد فرار کنند به آن 
خوش آمد می گویند. حتی می توان گفت به دنبال مش��اوران و مستش��ارانی هستند که پیوسته پیشنهاد 

کننده انتقادات سازنده و گاه دردناک نیز باشند.
 آنها س��پس از این نظرها به عنوان رهنمونی برای پیش��رفت مداوم بهره می جویند. برای اینكه در 
زمره مجریان درجه یک قرار بگیرید الزم اس��ت تا با روی باز از اظهارنظرهای دیگران س��ود ببرید. در 
اینج��ا چند گام وجود دارد که می توانید با به کارگی��ری آنها در زندگی روزمره هم پذیرش انتقادها را 

برای خود قابل هضم تر کنید و هم به نفع خود از آنها استفاده کنید.
ــار دهید: مهم اس��ت که بتوانید خونس��ردی و آرامش خود را حفظ کنید و  1- کلید توقف را فش
حالت تدافعی و بس��ته به خود نگیرید. یک نفس عمیق بكش��ید. الزم نیست حرفی بزنید یا کاری انجام 
دهید. این توقف کوتاه مدت نه تنها به شما کمک می کند تا خود را موجه سازید و آماده تان می کند تا 
به حرف های طرف مقابل گوش دهید بلكه نشان از توازن فردی و اعتماد به نفس شما نیز دارد. حفظ 

آرامش در زمان شنیدن انتقاد نشان از آن دارد که شما بر روی خودتان کنترل دارید.
ــن و احساساتتان را خاموش کنید: این خیلی مهم است که واکنش اتوماتیک  2- مغزتان را روش
احساسی خود را در مقابل انتقادها غیرفعال کنید. در غیر این صورت دستخوش احساسات شده و قادر 
نخواهید بود به طور عینی از ارزش انتقاداتی که به ش��ما می ش��ود آگاه شوید. بیشتر سعی کنید بر روی 
واژه ها و حقایق متمرکز شوید نه احساساتی که واژگان و عبارات در شما ایجاد می کنند. بدون توجه 
به این مطلب که فرد مقابل با چه لحنی در حال گفتگو اس��ت به خودتان بگویید که این مطالب صرفًا 

برای ترقی شما و نه نابودکردنتان بیان می شود.
3- به دقت گوش کنید: مشتاقانه به حرف های طرف مقابل گوش دهید. اگر شما ذهن خود را به 
تكذیب و رد کردن حرف های او مش��غول کنید، آن وقت این امكان وجود دارد که برخی از اطالعات 
مهمی را که می تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات خود در آینده اجتناب کنید و عملكرد کلی خود 

را ارتقا بخشید را از دست بدهید.
4- اشتباهات خود را قبول کنید: پذیرفتن اشتباهات و اعتراف کردن به آنها به آن معنی نیست که 
ش��ما انسان کارامدی نیس��تید و در نظر دیگران فرد ناتوان و شكست خورده ای قلمداد می شوید. اگر 
اعتقاد داش��ته باش��ید که انتقاد به نفع ش��ما بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است، می توانید به راحتی 
مسئولیت کامل کاری را که انجام داده اید به عهده بگیرید. هیچ چیز و هیچ کس را به دلیل اشتباهاتی که 
از شما سر می زند سرزنش نكنید. نیكوست که اگر شرایط را مناسب دیدید یک عذرخواهی دیپلماتیک 
نیز انجام دهید: متأس��فم که کارهای من منجر به یک چنین نتیجه ای ش��د، قصد من واقعًا چنین چیزی 
نبود. باز هم اگر ش��رایط مناس��ب بود می توانید س��ؤال کنید که اگر پیشنهادی دارند ارائه دهند تا دفعه 

آینده شما عملكرد و کارایی خود را بهبود بخشید.
ــدام اصالحی انجام دهید: زمانی که ب��ه طور کامل به حرف های طرف مقابل گوش کردید  5- اق
و از پیش��نهادهای او برای پیش��رفت و بهبود مطلع شدید، اشتیاق خود را برای رسیدن به موفقیت های 
بیش��تر در آینده نشان دهید. س��پس هر فعالیتی را که قصد دارید انجام دهید تا اشتباه مرتكب شده شما 

را جبران و یا خنثی کند مطرح کنید.
6- از حسن نیت طرف مقابل قدردانی کنید: از منتقد به خاطر بازخوراندش تشكر کنید و به او 
بفهمانید که چقدر حرف هایش برایتان ارزش��مند هس��تند. این امر نشان می دهد که شما توانایی آن را 
دارید که از انتقادها به عنوان وسیله ای برای رشد و پیشرفت خود بهره ببرید، یعنی همان فاکتور کلیدی 
که هر رهبر با لیاقتی از آن برخوردار اس��ت. عالوه بر این اجازه دهید که طرف مقابل بداند که ش��ما با 

روی باز از سایر نظرهای او در آینده استقبال خواهید کرد.
در حالی که ش��نیدن هر انتقادی می تواند تا حدی دلس��رد کننده و مأیوس کننده باشد، باید همواره 
در ذهن خود مرور کنید که هر نظر منفی به طور مس��تقیم در ارتباط اس��ت با سرعت بخشیدن به رشد 
س��ریع تر و و بازده باالتر در ش��ما. حتی اگر طرز بیان انتقاد درست نبود، باز هم از خود عكس العمل 
ش��دید نش��ان ندهید. شما باید از طرف مقابل متشكر هم باش��ید چرا که وقتی انتقاد می کند همپای آن 

برای شما فرصتی به منظور پیشرفت و ترقی فراهم می آورد.

 ش��هریه باالی م��دارس غیردولت��ی در فصل 
ثبت نام به بازار مكاره ای برای خالی کردن جیب 
خانواده ها تبدیل ش��ده تا آنجا که در این کورس 
رقابت قرار اس��ت هر چه رقم ش��هریه باالتر برود 
عیار دانش آموزش نیز بیشتر شود. به گزارش مهر، 
هر س��اله همزمان با آغاز فصل ثب��ت نام مدارس 
در تابس��تان بحثها و کشمكش��های زیادی درباره 
ش��هریه م��دارس غیردولتی به وج��ود می آید که 
 گوی��ا هیچكدام فرجام ندارند و مثل یک س��ریال 
دنباله دار تا تابس��تان س��ال بعد ادامه پیدا می کند. 
آنق��در که دیگر همه خس��ته و ناامی��د از این همه 
تك��رار در فیلمنامه و بازیگران مختلف اما بی تأثیر 
به دنبال س��رانجام و پایان فیلم نیس��تند و به قولی 

عطای دیدنش را بر لقایش می بخشند.
افزایش 15 درصدی شهریه مدارس

اما داستان روتین و تكراری مدارس غیردولتی 
هرس��اله در اردیبهش��ت ماه با تعیین ش��هریه این 
مدارس از سوی هیأت نظارت بر مدارس غیردولتی 
در آموزش و پرورش مناطق آغاز می شود. بیست 
و نهم اردیبهش��ت ماه امس��ال نی��ز معاون مدارس 
غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و 
پ��رورش در گفتگو با مهر عنوان کرد که ش��هریه 
م��دارس غیردولتی تا س��قف 15 درص��د افزایش 
می یابد. علی باقرزاده درباره علت این افزایش باال 
و نحوه محاسبه شهریه ها گفته بود: پنج درصد از 
این افزایش مربوط به عملكرد مدرسه، پنج درصد 
دیگر درجه بندی مدرس��ه، چه��ار درصد مربوط 
ب��ه امور نظارتی و یک درصد هم براس��اس میزان 
افزایش جذب اس��ت که مدیران مدارس براساس 
این مدل می توانند ش��هریه خود را تا حداکثر 15 

درصد افزایش دهند. 
معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ادام��ه داد: مناط��ق 
آم��وزش و پرورش موظف ش��ده اند که ش��هریه 
م��دارس غیردولتی را تا پایان خرداد تعیین کنند و 
مدیران مدارس نیز باید شهریه تصویب شده را در 

تابلوی اعالنات با جزییات نصب کنند. 
مدیر م��دارس غیردولتی آم��وزش و پرورش 
ش��هر تهران نیز در این باره ب��ه مهر گفت: مدیران 
م��دارس غیردولت��ی حق دریافت تم��ام مبلغ را تا 
قبل از تصویب نرخ ش��هریه در ش��ورای نظارت 
مرک��زی منطقه ندارن��د و اگر مدرس��ه ای تا قبل 
از تیرماه کل ش��هریه را از والدی��ن دانش آموزان 
 تقاضا کند متخلف است و با مدیر مدرسه برخورد 

می کنیم.
 اما جال��ب آنكه مدیران بس��یاری از مدارس 
غیردولت��ی پانزده روز ت��ا یكماه پی��ش از خرداد 
ش��هریه های خود را تعیین و حت��ی اقدام به ثبت 
نام زودهنگام کرده و بخشی از شهریه نیز دریافت 
کرده بودند که برخالف تأکیدات و تمهیدات گفته 

شده با آنها برخورد انضباطی انجام نشده است.
بیشترین و کمترین شهریه مدارس

ش��هریه م��دارس غیردولتی هرس��اله پس از 
تصوی��ب در ش��ورای مرکزی نظارت بر ش��هریه 
م��دارس غیردولت��ی ب��ر روی س��ایت آموزش و 
پرورش شهر تهران قرار می گیرد که والدین دانش 
آم��وزان می توانن��د از طریق آن از میزان ش��هریه 

واقعی مدرسه فرزندشان مطلع شوند. 
براس��اس این جدول کمترین ش��هریه امسال 
ب��رای یک مدرس��ه ابتدای��ی 650 ه��زار تومان و 
بیش��ترین آن برای پیش دانشگاهی چهارمیلیون و 

400 هزار تومان است.

ــهریه دو میلیون و 320 هزار تومانی در  ش
دوره ابتدایی

طبق اعالم رس��می آموزش و پرورش ش��هر 
تهران امس��ال حداقل ش��هریه م��دارس غیردولتی 
در ته��ران در دوره ابتدای��ی 650 ه��زار تومان و 
حداکثر دو میلیون و 320 هزار تومان است. مهدی 
جاللی مدیر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش 
ش��هر تهران در ادامه درباره این ش��هریه های باال 
و گزاف می گوید: این ش��هریه ها براس��اس نوع 
منطقه، کیفیت کار مدارس، کالسهای فوق برنامه، 
نوع فضای آموزش��ی و درجه بندی مدرسه تعیین 
می شود. اما سؤالی که همواره بدون پاسخ می ماند 
این است که چه توجیهی برای شهریه های باالیی 
همچ��ون دو میلیون و 320 ه��زار تومان در دوره 
ابتدای��ی وج��ود دارد؟ هر چقدر هم ک��ه کیفیت 
یک مدرس��ه باال و ویژه باش��د مگر قرار است چه 
خدمات آموزش��ی به دانش آموزان ارائه ش��ود که 
چنی��ن ش��هریه هایی تعیین می ش��ود و آیا اصوالً 
تعیین چنین ش��هریه هایی بازار مدارس غیردولتی 

را دچار تورم اغراق آمیز نمی کند؟
فوق برنامه های 700 هزار تومانی در دوره 

ابتدایی
آنچ��ه که در این جدول بی��ش از همه چیز به 
چش��م می آی��د هزینه های باالی ف��وق برنامه در 
طول س��ال اس��ت. به طور مثال هزینه فوق برنامه 
در یک مدرس��ه ابتدایی پسرانه در خیابان ولنجک 
تهران 624 هزار تومان و در یک مدرس��ه دخترانه 
در همی��ن منطقه 693 هزار تومان اس��ت اما هزینه 
فوق برنامه در یک مدرس��ه پس��رانه در این منطقه 
266 هزار تومان و در مدرسه دخترانه دیگری 239 
هزار تومان است که علت فاصله سه تا چهاربرابری 

بین شهریه این مدارس مشخص نیست.
 ش��اید اولین پاس��خی که مدی��ران مدارس و 
مس��ئوالن آم��وزش و پرورش عن��وان کنند اجاره 
بهای س��اختمان این مدارس باش��د ام��ا نمونه ای 
 ک��ه آورده ای��م تنها از یک منطقه اس��ت که اجاره 
محاس��به  می��زان  ی��ک  ب��ه  تقریب��ًا  س��اختمانها 

 

می شود.
ــهریه دو میلیون و 660 هزار تومانی در  ش

دوره راهنمایی
براس��اس جدول ش��هریه مدارس غیردولتی، 
 در دوره راهنمای��ی نی��ز حداقل ش��هریه در تهران 
950 ه��زار تومان و حداکث��ر آن دو میلیون و 660 
هزار تومان اس��ت. یک مدرس��ه در فرمانیه تهران 
 برای کالس��های ف��وق برنام��ه در دوره راهنمایی 
 600 ه��زار توم��ان و برای کالس��های تابس��تانی 

240 ه��زار تومان هزینه دریاف��ت می کند این در 
حالی اس��ت که در یک مدرس��ه دیگر در خیابان 
دربند 240 هزار تومان بابت کالسهای فوق برنامه 

از والدین دانش آموزان شهریه می گیرند.
ــه میلیون و 400 هزار تومانی در  شهریه س

دوره متوسطه
همچنین حداقل شهریه دبیرستان های غیردولتی 
در تهران طبق جدول منتشر شده در سایت سازمان 
 آم��وزش و پ��رورش ش��هر تهران ی��ک میلیون و
 200 هزار تومان و حداکثر آن س��ه میلیون و400 
هزار تومان است. اما شهریه کالسهای فوق برنامه 
نی��ز در این دوره افزایش یافت��ه به طوری که یک 
مدرس��ه در خیابان کامرانیه تهران 760 هزار تومان 
هزینه بابت کالسهای فوق برنامه و بابت کالسهای 
تابستانی 252 هزار تومان از والدین دانش آموزان 

دریافت می کند. 
جدول شهریه مدارس نشان می دهد که شهریه 
مدارس در دوره متوسطه کمتر از دو میلیون و 300 
هزار تومان نیست که بیشتر آن مربوط به کالسهای 

فوق برنامه در این دوره است.
ــون و 400 هزار تومانی  ــهریه چهار میلی ش

دوره پیش دانشگاهی
امسال حداقل ش��هریه مراکز پیش دانشگاهی 
غیردولت��ی دو میلیون و500 هزار تومان و حداکثر 
آن چهارمیلی��ون و 400 ه��زار تومان تعیین ش��ده 
اس��ت. ش��هریه ثابت یک مرکز پیش دانش��گاهی 
در منطق��ه س��ه تهران ی��ک میلی��ون و 191 هزار 
 تومان اس��ت که بابت کالس��های فوق برنامه یک 
میلی��ون و 880 ه��زار توم��ان ش��هریه دریاف��ت 

می کند.
 براس��اس ای��ن ج��دول ش��هریه دوره پیش 
دانش��گاهی در اغل��ب مناطق آم��وزش و پرورش 
کمتر از س��ه میلی��ون تومان نیس��ت و تنها تعداد 
محدودی از مدارس شهریه های دو میلیون تومانی 
 باب��ت این دوره از والدین دان��ش آموزان دریافت 
می کنن��د که برخی از آنها کالس��های فوق برنامه 

ندارند.
ــرویس رفت و آمد  ــه و س لباس فرم مدرس

جدا از شهریه 
آنچه ک��ه در ج��دول تعیین ش��هریه مدارس 
غیردولتی آمده اس��ت تنها هزینه کالس��های فوق 
برنامه درس��ی و تابستانی است و شهریه لباس فرم 
دانش آموزان و س��رویس رفت و آمد به مدرس��ه 
جدا از این ش��هریه است که از سوی مدیر مدرسه 
تعیین می ش��ود. حتی در برخی از مدارس هزینه 
لوازم تحریر دانش آموزان که به سفارش مسئوالن 

مدرس��ه برای زیبایی و یكدس��ت بودن باید الزامًا 
از س��وی مدرسه تهیه شود، نیز از والدین دریافت 

می شود.
توافق زیرپوستی والدین و مدیر مدرسه در 

تعیین شهریه
اما معاون م��دارس غیردولتی و مش��ارکتهای 
مردم��ی وزارت آم��وزش و پ��رورش در این باره 
که چرا برخی از مدیران مدارس به ش��هریه تعیین 
شده از س��وی آموزش و پرورش توجه نمی کنند 
و بیش از آن از متقاضیان ش��هریه طلب می کنند؟ 
گفت: برخی از مدیران و والدین درباره س��رویس 
 حم��ل و نقل و لباس فرم با هم توافقاتی دارند که 
نمی توانیم با آنها برخورد کنیم. باقرزاده در پاس��خ 
به این س��ؤال که  اگر قرار است مدیران و والدین 
برخی از م��دارس درباره نرخه��ا توافق کنند پس 
چه لزومی دارد که آموزش و پرورش نرخهایی را 
مصوب کند و آیا فكر نمی کنید عدم جلوگیری از 
این توافقات ضمنی، موجب تكثیر و گسترش این 
موضوع در سایر مدارس غیردولتی و در نتیجه دور 
زندن قانون می شود گفت: این توافقات عمومیت 
ندارد و بیش��تر مربوط به ش��هر تهران است و در 
شهرستانها با این چالش مواجه نیستیم اما ما جلوی 
این تكثی��ر را خواهیم گرفت و با نظارت جدی با 

متخلفان برخورد می کنیم.
ــایه  ــدارس غیردولتی زیر س ــار پایین م عی

چشم و هم چشمی
نكته جالبی که می ت��وان طی فصل ثبت نامها 
در برخی از خانواده های با س��طح مالی متوس��ط 
و رو به باال به وضوح مش��اهده کرد فخرفروش��ی 
و به اصطالح چش��م و هم چش��می بی��ن والدین 
دانش آموزان در مورد اینكه مدرس��ه فرزندش��ان 
چه امكاناتی ارائه می دهد و چه میزان کالس��های 
فوق برنامه برگزار می کند یا شهریه امسال مدرسه 

چقدر باالست. 
گویی هرچقدر شهریه مدرسه فرزندشان باالتر 
باشد در رتبه و جایگاه تحصیلی فرزندشان مؤثرتر 
اس��ت و تمام این اتفاقات در حالی درخانواده ها 
دنبال می ش��ود که روز به روز عیار غیرواقعی این 
مدارس باالتر می رود بدون اینكه واقعًا در عرصه 

کیفیت بسته های آموزشی اتفاق مثبتی رخ دهد.
ــگاه  هزینه مدارس غیردولتی باالتر از دانش

آزاد!
اگ��ر یک دانش آموز بخواه��د تحصیالتش را 
از دوره ابتدای��ی تا پایان پیش دانش��گاهی در یک 
مدرس��ه غیردولت��ی متوس��ط بگذران��د و به طور 
میانگین ساالنه دو میلیون تومان شهریه بپردازد در 
پایان 12 سال تدریس- بدون احتساب دوره پیش 
دبس��تانی- باید رقمی در حدود 24 میلیون تومان 

شهریه برای آن بپردازد. 
هم اکنون بیش��ترین ش��هریه در دانشگاه آزاد 
اس��المی در طول یک ترم در رش��ته های پزشكی 
حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا دو میلیون 

است. 
این در حالی اس��ت که شهریه در یک مدرسه 
ابتدای��ی غیردولتی دو میلی��ون و 320 هزار تومان 
و پیش دانش��گاهی چهار میلیون 400 هزار تومان 
اس��ت. به نظر می رس��د نرخ تحصی��الت ابتدایی 
در کش��ور ما در حال پیش��ی گرفتن از تحصیالت 
تكمیل��ی اس��ت و با رون��د روبه افزایش ش��هریه 
م��دارس غیردولت��ی چن��دان دیری نم��ی پاید که 
آم��وزش نیز به عن��وان ابزاری لوکس ب��ه مزایده 

گذاشته شود.

والت دیسنی که در 15 دس��امبر سال 1901 در 
شیكاگو واقع در ایالت ایلی نویز به دنیا آمد، همراه با 
والدینش در مزرعه ای در میسیوری بزرگ شد. وقتی 
که بچه بود، توانایی هایی به مراتب بزرگ تر از س��ن 
و س��الش را نش��ان می داد. در هفت سالگی او برای 
همسایگانشان کارهای کمدی اجرا می کرد. عالقه  او 
به کارهای هنری در دبیرستان مک کینلی در شیكاگو 
نیز ادامه یافت و در آنجا او توجه خود را بر نقاش��ی 
و عكاسی متمرکز کرد. او در آکادمی هنرهای زیبای 

شیكاگو به صورت شبانه تحصیل می کرد.
در زم��ان جنگ جهانی اول، او س��عی کرد تا در 
ارتش نام نویسی کند. اما چون سنش کم بود پذیرفته 
نش��د. به همین دلیل او به فرانسه رفت و به صلیب 
س��رخ پیوست. او به راننده  آمبوالنسی تبدیل شد که 
داخ��ل آن را با عكس های کارتن��ی مورد عالقه اش 
تزئی��ن کرده بود. پس از جنگ او به کانزاس س��یتی 
رف��ت و کار خود را به عنوان تهی��ه کننده  فیلم های 
کارتونی آغاز کرد. در س��ال 1920، ضمن این که او 
با ش��رکت های فیلم س��ازی کانزاس سیتی همكاری 
می کرد، نخستین شخصیت های کارتونی مدنظرش را 
خلق کرد. در ماه مه س��ال 1922، نخستین شرکتش 
به نام الفوگرامز را خلق کرد اما خیلی س��ریع دچار 
مش��كالت مالی ش��د و تصمیم گرفت شرکتش را 
تعطیل کند. او که ش��ور و ش��وق جوانی را در خود 
داشت، تنها با وسایل نقاشی خود به هالیوود رفت و 
با ایده  س��اخت فیلم های کارتونی خیلی زود به اوج 

رسید.
لحظات تعیین کننده

رؤیاهای جدید دیسنی در جایی رشد کردند که 
رؤیاهای بسیاری از شرکت های بزرگ امریكایی نیز 
در همان جا به واقعیت تبدیل ش��ده بودند یعنی در 
گاراژ. دیس��نی به همراه برادرش، استودیوی برادران 
دیسنی را تأسیس کردند. او برای این کار، 500 دالر 
از عموی��ش، 200 دالر از ب��رادرش و 2500 دالر از 
والدینش قرض گرف��ت که برای این کار خانه  خود 
را در گرو بانک ق��رار دادند تا 2500 دالر مورد نیاز 
والتر را تأمین کنند. نخس��تین آثاری که او شروع به 
فروش آنها کرد، برمبنای ش��خصیت آلیس بودند که 
لوییس کارول آن را خلق کرده بود. میكی ماوس در 
سال 1928 متولد ش��د. دیدگاه های مختلفی در این 
زمینه وجود دارند که چگونه دیسنی به فكر ساخت 
این ش��خصیت افتاد. رایج ترین داستان آن است که 

ای��ده  این ام��ر زمانی در ذهن والتر جرق��ه زد که او 
از یک جلس��ه  ناامیدکننده که در آن مجبور شده بود 
کنترل موفق ترین شخصیتش یعنی خرگوش اوسوالد 
را رها کند، به خانه اش بازمی گشت. وقتی او در قطار 
نشسته بود به یاد موش هایی افتاد که بارها به دفترش 
آمده بودند. دیسنی می خواست شخصیت جدیدش 
را مورتایم��ر بنامد. اما این همس��ر او بود که والتر را 
مجاب کرد تا نام شخصیت جدیدش را میكی ماوس 
بنامد. در نوامبر سال 1928 یعنی زمانی که والتر تازه 
28 ساله بود، این شخصیت محبوب را در فیلم کشتی 
بخار ویلی خلق کرد. دیس��نی به نوآوری های خود 
در زمینه  فیلم های کارتونی ادامه داد. س��مفونی های 
احمقانه فیلمی بود ک��ه در آن از کارتون های رنگی 
اس��تفاده شد. در س��ال 1937 او نخس��تین کارتون 
موزی��كال خود به نام س��فید برف��ی و هفت کوتوله 
را روانه  بازار کرد. دیس��نی با خلق سفید برفی خطر 
بزرگ��ی را به جان خرید. این نخس��تین فیلم از این 
دس��ت بود. در دهه  1930 به ویژه در بحبوحه  رکود 
بزرگ اقتصادی، دو میلی��ون دالر هزینه کردن برای 
چنین فیلمی واقعاً رقم کالنی بود. خوشبختانه دیسنی 
در این بازی برنده شد و استودیوهای دیگر نیز از این 
روش تبعیت کردن��د و در نتیجه فیلم هایی همچون 

پینوکیو، دامبو و بامبی توسط او ساخته شدند.
ت��ا س��ال 1940، دیس��نی و 1000 کارمن��دش 
استودیوهای بوربانک را تصاحب کردند. حاال دیگر 
دیس��نی خودش صاحب استودیو بود و دیگر نیازی 
نبود تا همانند دهه  1920 به دنبال اس��تودیویی برای 
کارهای��ش باش��د. در طول دهه  1940، اس��تودیوی 
دیسنی با مش��كالتی در زمینه  تنش های نیروی کار 

مواجه شده بود. دیسنی عضو سازمان ائتالف تصاویر 
متحرک بود که بعضی از اعضای آن را کمونیست ها 
و رادیكال ها تش��كیل می دادند. دیس��نی متهم ش��د 
که تع��دادی از کارکنان کمونیس��ت را به کار گرفته 
است. س��رانجام او نس��بت به این موضوع اعتراف 
کرد و این در حالی بود که رها ش��دن از عواقب این 
وضعیت چندین سال به طول انجامید. جنگ جهانی 
دوم، موقتاً باعث کس��ادی استودیوهای دیسنی شد. 
در طول جنگ، بخش اعظم امكانات اس��تودیوهای 
دیس��نی به س��اخت فیلم های تبلیغاتی و فیلم هایی 
اختص��اص یافتند که به توصیه  دولت ایاالت متحده 
ساخته می شدند. پس از جنگ، دیسنی دوباره به کار 
در زمینه های قبل از جنگ پرداخت. در س��ال 1955 
دیسنی وارد حوزه  جدیدی شد. پارک دیسنی لند در 

آناهیم واقع در کالیفرنیا افتتاح شد. این پارک فضایی 
رویایی برای کودکان و بزرگساالنی بود که ستاره های 
کارتونی م��ورد عالقه  خود را ب��ر روی صفحه های 
بزرگ تلویزیونی مش��اهده می کردند. سرمایه گذاری 
دیس��نی برای این پ��ارک 17 میلی��ون دالر بود. این 
ریس��ک بزرگ دیگری بود اما دیس��نی در آن هم به 
موفقیت رس��ید و تنها در ع��رض هفت هفته تعداد 
بازدیدکنندگان از ای��ن پارک به مرز یک میلیون نفر 
رسید و پس از آن نیز میلیون ها نفر از این پارک دیدن 
کردند. در عین حال، دیسنی به پخش محصوالتش از 
تلویزی��ون ادامه داد. در زمانی که تلویزیون از کمبود 
برنامه های سرگرم کننده رنج می برد، دیسنی مجموعه  
دنیای شگفت انگیز رنگ ها را در اختیار آن قرار داد. 
در اواسط دهه  1960، یک پروژه سال های پایانی عمر 

دیس��نی را به خود اختصاص داد. طرح او س��اخت 
دنیای دیس��نی ب��ا در نظر گرفتن مس��ائل اجتماعی 
بود. دیس��نی عالقه  زیادی به حل مشكالت زندگی 
 Epcot شهرنش��ینی در امری��كا داش��ت. او انجمن
را تأس��یس کرد که نمایش��گاه هایی را در زمینه های 
مختلف اجتماعی در مناطق شهری برگزار می کرد. در 
اکتبر سال 1971، دنیای دیسنی افتتاح شد. این پارک 
ک��ه در فلوریدا قرار دارد، در فضایی به وس��عت 43 
مایل مربع س��اخته شده و شامل یک پارک تفریحی، 
هتل، فرودگاه و مجتمع اداری بود و 11 سال بعد نیز 
به مقر اصلی Epcot تبدیل ش��د. دنیای دیسنی نیز 
همانند همتایش در کالیفرنیا بسیار موفق بود. البته در 
آن زمان دیسنی شاهد به بار نشستن طرح هایش نبود. 

او در 15 دسامبر سال 1966 درگذشته بود.
نتیجه گیری

والت دیس��نی یک ش��خصیت ممت��از در قرن 
بیس��تم و یكی از قهرمانان فرهنگی امریكا اس��ت. 
برای بس��یاری، نام او با سرگرمی هایی عجین است 
که مورد عالقه  خانواده های امریكایی هستند. اگرچه 
این موضوع صحت دارد، اما دیسنی خودش مردی 
جدی، س��خت گیر و یک دنده بود. کارهای نوآورانه  
او از ساخت فیلم های کارتونی تا پارک های تفریحی 
را دربرمی گرفتند. شاید برای ترسیم تصویر دیسنی، 
هیچ چیزی مهم تر از این نیست که بگوییم او توانسته 
بود اف��راد مس��تعدی را جذب اس��تودیوهای خود 
 نمای��د و آنان را ترغیب کند ت��ا بهترین آثار خود را 

بسازند. 
ممكن است انتقادهایی در مورد سبک مدیریتی 
او مطرح باشند اما باید گفت که نگرشی که توانست 
یک شرکت ساده را به شرکتی با درآمد چند میلیارد 
دالری تبدی��ل کند تنها مختص م��ردی به نام والت 

دیسنی است.

کورس میلیونی خانواده ها برای ثبت نام درمدارس غیردولتی
واکنش صحیح در برابر انتقادات

سرخط

حوادثوالتر الياس دیسنی؛ سازنده کارتونهای به یاد ماندنی

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از کشف و ضبط مقدار یک تن و 160 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
تریاک طی بازرسی از سه دستگاه خودرو در مبادی ورودی به استان خبر داد.

سردار حسن کرمی با اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی 
فرماندهی انتظامی شهرس��تان ش��هرضا حین گش��ت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 

خودرو ون و یک دستگاه تویوتا مشكوک شده و به آن دستور توقف می دهد.
وی افزود: این دو خودرو به ایست مأموران توجه نكرده و با سرعت باالیی اقدام به فرار می کنند. 
مأم��وران نیز به تعقیب و گریز آنان پرداخته و س��رانجام موفق می ش��وند آنها را در حوزه بهارس��تان 

اصفهان متوقف کنند.
این مقام مسئول گفت: در بازرسی از این دو خودرو مقدار 980 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 

کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی اس��تان بیان داشت: همچنین در عملیاتی دیگر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان نیز در پی کسب خبری مبنی بر ورود محموله مواد مخدر، یک دستگاه خودروی نیسان یخچال 
دار را که حامل مواد خوراکی بود متوقف و در بازرسی از آن مقدار 180 کیلو و 800 گرم مواد مخدر 

از نوع تریاک که به شكل ماهرانه جاسازی شده بود را توانستند کشف و ضبط کنند.
س��ردار کرمی در پایان خاطرنش��ان کرد: هر سه دستگاه خودرو توقیف و رانندگان دستگیر شده به 

همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از رسیدگی به مشكالت بیش از دو هزار و 700 نفر 
از شهروندان اصفهانی در دفتر نظارت همگانی این فرماندهی طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

س��رهنگ اکبر حمیدی پور رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
در س��ه ماهه اول سال جاری ش��ش جلسه ارتباط مستقیم مسئوالن پلیس استان با مردم در دفتر نظارت 
همگانی برگزار ش��د که در این جلس��ات معاونان و رؤسای پلیس های تخصصی به مشكالت 713 نفر 

از مراجعان رسیدگی کردند.
وی افزود: در این مدت همچنین به مش��كالت دو هزار و 22 نفر از کس��انی که با شماره تلفن 197 

استان تماس برقرار کرده بودند رسیدگی به عمل آمد.
ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینكه کارکن��ان دفتر نظارت همگانی اس��تان در تمام س��اعات ش��بانه 
 روز آم��اده پاس��خگویی ب��ه س��ؤاالت و پیگیری مش��كالت آنان اس��ت گف��ت: در همی��ن رابطه طی 
 م��دت مذک��ور کارشناس��ان ای��ن دفتر ب��ه 15 ه��زار و 704 نف��ر مش��اوره و راهنمایی ه��ای الزم را 

ارائه کردند.
س��رهنگ حمیدی پ��ور در پایان خاطرنش��ان کرد: مردم اس��تان می توانند به منظور رس��یدگی به 
مش��كالت خود عالوه بر جلس��ات ارتباط مستقیم با مسئوالن در س��اعات اداری تمامی روزهای هفته 
 به این دفتر واقع در خیابان اس��تانداری جنب کوچه س��عدی مراجعه و یا با مش��اوره تلفن 197 تماس 

حاصل کنند.

کشف بیش از يك تن ترياک در اصفهان

رسیدگی به مشکالت بیش از 2700 نفر در دفتر نظارت 
همگانی اصفهان
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رئی��س ش��ورای اط��الع رس��انی اصفه��ان 
گف��ت: اختیارات کارگروه فرهنگ��ی دولت برای 
تصویب طرحهای فرهنگی به این اس��تان واگذار 
ش��د. به گزارش ایرن��ا، محمدمهدی اس��ماعیلی 
در جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان اصفهان افزود: 
دبی��ر کارگ��روه فرهنگی دولت در س��فر دو روز 
گذش��ته خود به اصفهان امتیاز ویژه ای برای این 
 اس��تان قائل ش��د مبنی بر اینكه مصوبات شورای 
برنامه ریزی و توس��عه اس��تان به منزله مصوبات 
کارگروه فرهنگی دول��ت خواهد بود. وی اضافه 
کرد: طرحهای فرهنگی اس��تان اصفهان از مرحله 
تأیید طرح در کمیسیون فرهنگی دولت معاف شد 
و این کمیس��یون تنها به نظارت کلی بر طرحهای 
اس��تان اکتف��ا می کند. مع��اون سیاس��ی، امنیتی 
 اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: بعد از س��فر سوم 
رئیس جمهوری شاهد تخصیص اعتبارات خوبی 
در حوزه فرهن��گ به این اس��تان بودیم از جمله 
اینكه به مدت پنج س��ال هر س��ال مبلغ یک هزار 
میلی��ارد ریال بودجه وی��ژه طرحهای فرهنگی در 
اختیار اس��تان قرار بگیرد.  اسماعیلی با بیان اینكه 
اعتبار فرهنگی امسال چندی پیش تصویب و ابالغ 
شد، افزود: می کوشیم تا تخصیص این اعتبارات 
وی ��ژه فرهنگی از ابتدا قانونمن��د انجام گیرد. وی 

همچنین با اشاره به محتوای سند راهبردی استان 
و محورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
پیش بینی ش��ده در این س��ند، گفت: با در اختیار 
داش��تن این سند، اصفهان نقش��ه راه دارد و کمیته 
راهبردی برای پیگیری مس��ائل مرتبط با این سند 
در معاونت سیاس��ی امنیتی اس��تانداری تش��كیل 
شده اس��ت. رئیس ش��ورای اطالع رسانی استان 
اصفهان اعالم ک��رد: از بودجه 880 میلیارد ریالی 
امس��ال 20 درصد به حوزه های علمیه و مساجد 
اختصاص خواهد یافت که هیأت س��ه نفره شامل 
اس��تاندار، نماینده حوزه علمیه اصفهان و نماینده 
حوزه علمیه قم در جایگاهی برابر با شورای برنامه 
ریزی و توس��عه اس��تان برای این بودجه تصمیم 
 گیری می کنند. معاون استاندار اصفهان خاطرنشان 
ک��رد: ت��الش می کنیم اولی��ن مصوب��ات حوزه 
فرهنگی اس��تان از س��هم 20 درصدی مساجد و 
حوزه های علمیه باشد. اسماعیلی با اشاره به اینكه 
فراخوان طرحهای فرهنگی از 24 خرداد ماه روی 
 سایت اس��تانداری اصفهان قرار گرفته است، بیان 
کرد: اس��تقبال از ارائه طرحهای فرهنگی در سطح 
اس��تان بی نظیر بود و در این مدت بیش از هفت 
ه��زار طرح به دبیرخانه کارگروه فرهنگی اس��تان 
تحویل ش��د. رئیس ش��ورای اطالع رسانی استان 

افزود: از هم��ه ارگانها و فعاالن فرهنگی اس��تان 
می خواهی��م ک��ه تا قب��ل از اتمام مهلت ارس��ال 
طرح ه��ای فرهنگی فعالیت ه��ای الزم را انجام 
دهن��د تا موجب��ات تصوی��ب و تخصیص کامل 
بودج��ه پیش بینی ش��ده فراهم ش��ود. وی اظهار 
داشت: در راستای ش��عار دولت مبنی بر تفویض 
اختیارات بیشتر به فرمانداری ها، کارگروه فرهنگی 
شهرس��تانها فعال ش��د و با ضوابطی بخش��ی از 
اختیارات کارگروه فرهنگی استان را دریافت کرده 
اند. رئیس شورای اطالع رسانی استان با بیان شرح 
کوتاهی از فعالیت های کمیته ویژه اطالع رسانی 
قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: چند ماه قبل 
که نظرس��نجی های ابتدایی انجام شد بسیاری از 
مردم نس��بت به اهداف این قانون اظهار بی اطالع 
می کردند. اس��ماعیلی افزود: این در حالی است 
که اکنون برمبنای نظرس��نجی جدید کمیته اطالع 
رس��انی در اس��تان بیش از 90 درصد مردم استان 
نس��بت به اهداف و اثرات مطلوب قانون هدفمند 
س��ازی یارانه ها آگاهی پیدا ک��رده اند. وی اظهار 
داشت: در حال حاضر عملكرد مطبوعات اصفهان 
متناسب با بار فرهنگی این استان نیست و شورای 
اطالع رس��انی اس��تان فعالیت های زی��ادی برای 
ارتقای وضعیت مطبوعات استان انجام داده است. 

 مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان اعالم 
کرد: تاکنون  عملیات اجرایی پروژه زیرگذر احیای 
می��دان امام علی )ع( حدود 92 درصد پیش��رفت 
 فیزیكی داش��ته اس��ت. به گزارش موج، علیرضا 
قاری قرآن با بیان این مطلب افزود: عملیات اجرایی 
این پروژه در دو ش��یفت کاری به صورت ش��بانه 
روزی انجام و پیش��رفت فیزیكی آن در 5 قسمت 
 بررس��ی می ش��ود. وی اضافه کرد: تاکنون میدان
ام��ام علی )ع(، خیابان های عبدالرزاق، مجلس��ی، 
هاتف و ولی عصر قس��مت اح��داث زیرگذر به 
ترتیب حدود 95، 88، 92، 86، 87 درصد پیشرفت 
فیزیكی داش��ته که در مجموع ف��از اول این طرح 
ب��زرگ نزدیک به حدود 92 درصد احداث ش��ده 
اس��ت. وی با اشاره به این که ستون های پیرامونی 
و ادامه عملیات اسكافولبندی، قالب بندی، شبكه 
گذاری، آرماتوربندی و بت��ون ریزی تابلیه میدان 
امام علی )ع( انجام ش��ده اس��ت، اظهارداش��ت: 
قطعات پیش ساخته خیابان عبدالرزاق نصب شده 

و ادام��ه خاکبرداری زیرتابلیه و آرمارتوربندی نیز 
انجام شده است. معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
از نص��ب دیواره��ای پیش س��اخته، بت��ن ریزی 
فونداسیون های دیواره های پیش ساخته خیابان های 
مجلس��ی و هاتف خبر داد و افزود: قطعات پیش 
س��اخته، بتن ریزی پش��ت دیوار، خاکب��رداری، 
آرماتوربندی و بتن ریزی فونداس��یون دیوارهای 

پیش س��اخته و عملیات زیرس��ازی زیرگدر ولی 
عصر نیز انجام ش��ده اس��ت. ش��ایان ذکراس��ت 
مجموع��ه میدان امام عل��ی )ع( اصفهان با عناصر 
تشكیل دهنده خود ش��امل بازار در حاشیه غربی 
میدان، مسجد جامع در شمال و مقبره خواجه نظام 
الملک در جنوب شرق، قیصریه در جنوب، ارگ 
سلجوقی، کاخ ها و عمارات حكومتی در شرق و 
جنوب شرق، مدرسه سلطان سنجر، مدرسه و منار 
علی در جنوب غرب��ی و مجموعه هارون والیت 
)هارونیه( در غرب مجموعه ای منسجم و همخوان 
از عملكردهای اداری حكومتی، فرهنگی مذهبی 
و اقتصادی اجتماعی اس��ت، به گونه ای که از یک 
ط��رف مرکز اقتدار حكومت اس��المی و از طرف 
دیگ��ر محل تب��ادالت اقتصادی مردم ع��وام بوده 
اس��ت. بازسازی و احیای چنین مجموعه ای که از 
مفاخ��ر هنر معماری ایران اس��المی از یک طرف 
و بیانگر بافت سیاسی اجتماعی جامعه اسالمی از 

طرف دیگر است.

فرماندار شهرس��تان 
فالورج��ان گف��ت: در 
صورت��ی ک��ه مس��ائل 
زیس��ت محیط����ی در 
زاینده رود رعایت نشود، 
این رودخانه می تواند به 
یک تهدید تبدیل شود. 
به گزارش فارس به نقل 
از واحد خب��ر اداره  کل 
حف�اظت محیط زیست 
استان اصفهان، همت اهلل 
مومن����ی در نخس��تین 
مدیری��ت  کارگ����روه 

پس��ماند شهرس��تان فالورجان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، 
ب��ا بیان اینكه رودخانه زاینده رود به عنوان یک فرصت طالیی در این شهرس��تان 
شناخته می شود، اظهار داش��ت: در صورت عدم رعایت مسائل زیست محیطی، 
رودخانه زاینده رود نیز می تواند به یک تهدید تبدیل ش��ود و س��المت مردم را به 
خطر  اندازد. وی ادامه داد: عبور رودخانه زاینده رود از میان این شهرستان موجب 
ش��ده تا در صورت آلودگی آب این رودخانه، س��المت مردم به خطر افتد. وی 
از دقت نظر اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان در رعایت مس��ائل 
زیس��ت محیطی تقدیر کرد و افزود: دقت نظر اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان در عدم صدور مجوز به صنایعی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت 
نمی کنند، قابل تقدیر اس��ت. فرماندار شهرستان فالورجان تصریح کرد: دو مقوله 
امنیت و س��المت از ضروریات هر جامعه ای به ش��مار می آید که به دلیل ارتباط 
مسائل زیست محیطی با سالمت جامعه، باید به تأکیدات سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت توجه ویژه ای نش��ان داده ش��ود. وی اضافه کرد: محیط زیست، آینده را 
در نظر می گیرد و به همین دلیل تمامی صنایع و واحدهایی که از س��وی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت مجوز آغاز بهره برداری دریافت نمی کنند، باید با رغبت 
درصدد رفع معضالت زیس��ت محیطی واحدهای خود برآیند. مومنی خواس��تار 
تأسیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان به منظور حل معضالت 
زیست محیطی این شهرستان شد. معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان نیز در این نشس��ت گفت: تعدادی از ش��هرهای 
شهرس��تان فالورج��ان زباله جامد تولیدی خود را به اصفه��ان منتقل می کنند اما 
دیگر شهرهای این شهرستان با معضل دفع غیر اصولی زباله روبه رو هستند که تا 
زمان اتمام کار عملیات احداث کارخانه کمپوس��ت شهرستان فالورجان باید این 
معضل برطرف شود. رجبعلی قاسمی تصریح کرد: کارخانه کمپوست شهرستان 
فالورجان در پیچ و خم مش��كالت مالی و اداری مختلفی گرفتار ش��ده است که 
امیدواریم با تشكیل جلسات کارگروه پسماند مشكل این کارخانه نیز برطرف شود 
و به زودی شاهد آغاز به کار کارخانه کمپوست این شهرستان باشیم. وی درباره 
زباله های بیمارس��تانی شهرس��تان فالورجان نیز گفت: در شهرستان فالورجان با 
معضل زباله های بیمارستانی نیز روبه رو هستیم اما بهتر است زباله های بیمارستانی 
حتی در صورت بی خطرس��ازی با زباله های دیگر مخلوط نشود تا سالمت مردم 
نیز به مخاطره نیفتد. معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
با بیان اینكه به زودی دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان 
راه اندازی  می ش��ود، افزود: با مس��اعدت فرماندار شهرس��تان و دیگر ارگان های 
ذی ربط، مشكالت مالی فراروی کارخانه کمپوست شهرستان فالورجان نیز حل 
خواهد ش��د تا زباله های این شهرس��تان به منظور بازیافت و دفع به شهر اصفهان 
منتقل نش��ود. شهردار فالورجان نیز در نخس��تین کارگروه مدیریت پسماند این 
شهرس��تان، اظهار داشت: برخی از کارگاه های اطراف شهر فالورجان به صورت 
غیرمجاز اقدام به جمع آوری زباله های قابل بازیافت می کنند که ش��یرآبه حاصل 
از آن به رودخانه زاینده رود س��رازیر می ش��ود و خطرات زیادی را به همراه دارد. 
حسن قاسمی بیان داشت: یكی دیگر از معضالت شهر فالورجان مخلوط شدن 
زباله های تولیدی از مطب های پزش��كی با زباله های خانگی است که باید هرچه 

زودتر اقداماتی در جهت برطرف کردن این معضل صورت گیرد.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان فالورج��ان نیز در این جلس��ه گفت: در 
برنامه ریزی ها باید طوری دقت نظر ش��ود که منابع آبی و خاکی این شهرستان از 
بین نرود، چرا که با مطالعات صورت گرفته ثابت شده است که هم اکنون تعدادی 
از چاه های آب این شهرس��تان آلوده ش��ده اند و نیاز به تجدید نظر فوری در دفع 
زباله ها دارد. احمدرضا اسماعیلی، ادامه داد: شهرستان فالورجان، جلگه حاصلخیز 
رودخانه زاینده رود است و از این لحاظ باارزش ترین خاک استان اصفهان در این 
منطقه قرار دارد، به همین دلیل می طلبد زباله های تولیدی شهرس��تان به خارج از 

شهرستان و در مناطق بایر دفع شوند تا حاصلخیزی خاک منطقه به خطر نیفتد.

معاون اداره  کل تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: با وجود تصمیم اخیر 
معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری مبنی بر دریاف��ت مجوز از صنایع و معادن 
از س��وی صنوف، اجرای این طرح امكانپذیر نیست. سعید وحید دستجردی در 
گفتگو با فارس با اش��اره به تصمیم اخی��ر معاونت راهبردی رئیس جمهور مبنی 
بر ح��ذف تخفیف 20 درصدی حق بیمه کارفریان اظهار داش��ت: در خرداد ماه 
سال گذشته تصمیمی از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری گرفته شد که 
براس��اس آن کارفرمایانی مشمول استفاده از قانون تخفیف 20 درصدی حق بیمه 
 می ش��وند که دارای دو شرط تعیین شده از س��وی این معاونت باشند. وی ادامه 
داد: دارا بودن مجوز کس��ب برای اصناف و اعالم تعداد افراد مش��غول به کار در 
واحد تولیدی و یا صنفی از شرایط اعالم شده بود. معاون اداره کل تأمین اجتماعی 
استان اصفهان افزود: در مهر ماه سال گذشته به صورت مجدد دستوری از سوی 
معاونت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان های تأمین اجتماعی رسید که هر دو 
شرطی که قبل از این برای استفاده از تخفیف 20 درصدی اعالم شده بود به اضافه 
دریافت مجوز از س��وی صنایع و معادن لحاظ شود. وی با بیان اینكه اداره تأمین 
اجتماعی استان اصفهان تا قبل از اسفند ماه سال گذشته تمام اصنافی را که حتی 
مجوزی از سوی سازمان صنایع و معادن استان دریافت نكرده بودند نیز مشمول 
استفاده از این تخفیف قرار می داد، گفت: براساس تصمیم اخیر معاونت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری تنها اصناف��ی می توانند از این قانون اس��تفاده کنند که مجوز 
 خود را از س��ازمان صنایع و معادن دریافت کرده باش��ند. وحید دستجردی اظهار 
داش��ت: عماًل اجرای این تصمیم برای دریافت مجوز از س��وی سازمان صنایع و 
معادن برای اصناف امكان پذیر نیس��ت و با جلس��ه  ای که با حضور معاون رئیس 
 جمهور در تهران برگزار می شود این مسأله از سوی مسئوالن تأمین اجتماعی مطرح

می شود. 
وی افزود: دریافت پروانه کسب از سوی سازمان صنایع و معادن برای اصناف 
در ابالغیه ای که خردادماه س��ال گذش��ته برای تأمین اجتماعی ارسال شد، لحاظ 
نشده بود و این تصمیم در نامه ای که در مهرماه از سوی معاونت راهبردی ریاست 
جمهوری ابالغ شد، به شرایط استفاده از قانون تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته 
ش��د. معاون اداره کل تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان اضافه کرد: تاکنون گزارشی 
مبنی بر شكایت اصناف استان اصفهان به اداره تأمین اجتماعی ارائه نشده است و 
در صورتی که اصناف در مورد تخلف شعب این سازمان برای ارائه تخفیف 20 
درصدی برای اصنافی که مجوز کسب خود را سال گذشته دریافت کرده بودند، 
اعتراضی داشته باشند، می توانند شكایات خود را به اداره کل تأمین اجتماعی استان 

ارائه دهند. 

رئی��س س��ازمان مس��كن و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بیشترین ساخت و س��از 
مسك����ن مه���ر در این استان 
متعلق به شهره��ای بروجن و 
ابراهیمی  علی  است.  فرخشهر 
در گفتگ��و باایرن��ا اف��زود: تا 
پایان مهرماه امسال در بروجن 
150 واح��د و در ف��رخشهر 
حدود 240 واحد مس��كن مهر 
بهره برداری خواهد ش��د. وی 
اظهار داش��ت: در بروجن 35 
هكتار زمین برای ساخت دوهزار واحد مسكن مهر آماده سازی و تاکنون بیش 
از 620 واحد پروانه ساخت صادر شده است و در شهر فرخشهر نیز چهار هكتار 
 زمین برای ساخت 454 واحد مهیا و به همین میزان نیز پروانه ساخت صادر شده

است.
 وی تصریح کرد: از 27 ش��هر استان چهار شهر شهرکرد، بروجن، فارسان 
و فرخش��هر باالی 25 هزار نفر و 23 ش��هر زیر 25 هزار نفر جمعیت دارند و 
طرحهای مس��كن مهر ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت از س��وی مسكن 
 و شهرس��ازی و ش��هرهای کوچک از س��وی بنیاد مس��كن پیگی��ری خواهد 

شد. 
وی گفت: طرحهای مس��كن مهر لردگان و هفش��جان نی��ز جزء طرحهای 
موفق ش��هرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت این استان هستند. ابراهیمی تصریح 
کرد: در ش��هر هفش��جان هف��ت هكتار زمین ب��ا ظرفیت س��اخت 700 واحد 
مس��كن مهر مهیا شده اس��ت و تاکنون پروانه س��اخت 156 واحد صادر شده 
اس��ت و در ش��هر لردگان نیز 12/6 هكتار زمین با ظرفیت ساخت 600 واحد 
 آماده س��ازی ش��ده اس��ت و تاکنون بیش از 175 واحد پروانه ساخت دریافت 

کرده اند.
وی گف��ت: طرح مس��كن مه��ر ل��ردگان از جمل��ه طرحهایی اس��ت که 
س��ال گذش��ته 96 واح��د آن به��ره ب��رداری ش��د. رئیس س��ازمان مس��كن 
اس��تان  ای��ن  در  تاکن��ون  گف��ت:  بختی��اری  و  و شهرس��ازی چهارمح��ال 
 ب��رای چهاره��زار و 604 واح��د مس��كن مه��ر پروانه س��اخت صادر ش��ده 

است.

فرماندار فالورجان:
زاينده رود مي تواند به يك تهديد 

براي اصفهان تبديل شود

  معاون اداره  کل تامین اجتماعي اصفهان:
دريافت مجــوز از صنايع و معــادن 

براي اصناف امکانپذير نیست

بیشترين حجم ساخت مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاري متعلق به 
شهرهاي بروجن و فرخشهر است 

  رئیس شوراي اطالع رساني اصفهان: 
اختيارات کارگروه فرهنگي دولت به اصفهان واگذار شد  

معاون عمراني شهرداري اصفهان:
شمارش معکــوس برای افتتاح میدان امــام علی 

رئیس اتحادیه گوش��ت قرمز اصفهان گفت: در حال حاضر بخش��ي 
از بازار گوش��ت قرمز در شهر اصفهان به دست واسطه ها و دالالن کنترل 
مي شود. حسین جاللي در گفتگو با فارس با اشاره به افزایش قیمت گوشت 
قرمز در روزهاي اخیر در ش��هر اصفهان همزم��ان با افزایش قیمت ها در 
کشور، بیان داشت: کمبود دام به دلیل کاهش تعداد دامداري هاي سنتي در 
استان اصفهان در سال هاي گذشته یكي از عمده ترین دالیل افزایش قیمت 
گوشت قرمز در اس��تان بوده است.  وي ادامه داد: در حال حاضر واردات 
گوشت قرمز به کشور از جمله راهكارهایي است که به کمک آن مي توان 
قیمت گوشت در کشور را تنظیم کرد. رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان 
با بیان اینكه باال بودن هزینه ها، گراني دام و س��رقت دام در سال هاي اخیر 
منجر به کاهش تعداد دامداري هاي س��نتي و در نتیجه کاهش تولیدات در 
بخش گوش��ت قرمز شده است، افزود: وجود دامداري هاي سنتي در کنار 
دامداري هاي صنعتي نیاز فعلي استان براي تولید بیشتر گوشت قرمز و تنظیم 
بازار است. وي تصریح کرد: در راه اندازي دامداري هاي صنعتي باید افرادي 
که متخصص در این حرفه هستند به بازار کار وارد شوند تا بهره وري الزم 
در بخش تولیدات گوش��ت قرمز در استان به دس��ت آید. رئیس اتحادیه 
گوش��ت قرمز اصفهان ادامه داد: با وجود اصرار کسبه براي افزایش قیمت 
گوشت قرمز از سوي اتحادیه تاکنون با این درخواست موافقت نشده است 
و این راهكار نمي تواند مشكل قیمت روز افزون گوشت قرمز را برطرف 
کند. وي با بیان اینكه در حال حاضر بخشي از بازار گوشت قرمز در شهر 
اصفهان به دست واسطه ها و دالالن کنترل مي شود، خاطرنشان کرد: خرید 
دام از دامداران و عرضه آن به گوشت فروش��ي ها توس��ط دالل ها عالوه بر 

افزایش سود آنها افزایش قیمت ها را نیز به دنبال داشته است.

بازار گوشت قرمز در اصفهان 
به دست دالالن کنترل مي شود

 ادامه از صفحه اول
مشابه در سال 84 خبر 
داد و عن��وان داش��ت: در 
تنها 50  دولت هاي گذشته 
واح��د روس��تامهد در این 
استان مستقر بوده است که 
با روي کار آمدن دولت نهم 
این تعداد ب��ه بیش از 150 
واحد افزایش یافته اس��ت. 
وي تع��داد ک��ودکان زی��ر 
پوشش مهدهاي خصوصي 
اس��تان در سال 84 را بیش 

از 3 ه��زار و 850 ک��ودک اعالم کرد و ادامه داد: در حال حاضر بیش از 10  هزار 
و 300 کودک در این اس��تان از خدمات آموزش��ي و تربیتي این مراکز اس��تفاده 
مي کنند. ش��یرمردي با بیان اینكه پیش از روي کار آمدن دولت نهم تنها 12 هزار 
معلول زیر پوش��ش خدمات حمایتي این سازمان قرار داشته است، گفت: این در 
حالي است که هم اکنون بیش از 25 هزار معلول زیر پوشش خدمات حمایتي این 

سازمان قرار دارند. 
وي تعداد مراکز توانبخش��ي و نگهداري س��المندان در اس��تان را 10 مرکز 
عنوان کرد و بیان داش��ت: برهمین اس��اس تعداد سالمندان زیر پوشش سالمندان 
بهزیس��تي نس��بت به س��ال 84 دو برابر افزایش داش��ته است. ش��یرمردي ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر 9 مرک��ز نگهداري بیم��اران رواني، هفت مرکز مش��اوره 
پزش��كي، 27 مرکز درمان و اصالح معتادان، 24 مرک��ز غیر دولتي و نگهداري و 
توانبخش��ي معلوالن و 51 مؤسس��ه خیریه زیر پوشش س��ازمان بهزیستي استان 
 قرار دارد که در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال گذشته رشد چشمگیري یافته 

است. 
مدیرکل بهزیس��تي چهارمحال و بختیاري خاطرنش��ان کرد: احراز رتبه اول 
کش��وري به صورت متوالي در س��ال هاي 86 و 87 و پوشش 100 درصدي ارائه 
خدمات به معلوالن از طریق طرح توانبخشي مبتني بر جوامع، احراز رتبه نخست 
کش��وري در اجراي طرح جلوگیري از تنبلي چشم و پوشش 100 درصدي این 
طرح در کل اس��تان از دیگر اقدامات و فعالیت هاي س��ازمان بهزیس��تي استان به 
ش��مار مي رود. وي ادامه داد: احراز رتبه برتر و گس��ترش مراکز س��المت روان 
محلي در حوزه پیش��گیري با ایجاد 18 مرکز و احراز رتبه برتر روابط عمومي ها 
در میان س��ازمان هاي کش��وري در سال 86 نشان از عزم راس��خ این سازمان در 
 راس��تاي ارتقاي س��طح کیفیت خدمات ارائه ش��ده به جامعه هدف بهزیستي را 

دارد. 

با سالم و احترام 
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص( نظر به اینکه توسط هیأت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص 
فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه بعلت غیبت غیرموجه رأی قابل پژوهش صادر گردیده 
و بدلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأی مذکور به وی مقدور 
نمی باشد، لذا باستناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آئین دادرسی 
ــیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این  مدنی، بدینوس
آگهی نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید 

و در غیر این صورت رأی مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود.
نام و نام خانوادگی: مسعود سلطانی عنوان: دندانپزشک نام پدر: جعفر

آگهی ابالغ

مديريت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان

س��خنگوي وزارت  ام������ور خارج�����ه 
برخ��ي  درب��اره  ای��ران  اس��المي   جمه��وري 
واکنش هاي خارجي به حادثه تروریس��تي زاهدان 
 گفت: علیرغم محكومیت هایي که علیه فعالیت هاي
  تروریس��تي صورت مي گیرد، شاهد اقدام اساسي 
مدعیان مبارزه با تروریسم براي ریشه کن ساختن این 

پدیده شوم نیستیم. 
رامین مهمانپرست این مطلب را در گفتگو با ایرنا 
مطرح کرد و افزود: مبارزه با تروریسم و افراط گرایي 
و ریش��ه کن کردن آن توجه، همكاري و مشارکت 
همه کش��ورها را م��ي طلبد. مهمانپرس��ت گفت: 
انفجارهاي تروریستي زاهدان یک بار دیگر گسترش 
پدیده تروریسم در منطقه را نشان مي دهد و حاکي 
از آن است که ناامن کردن کشورهاي منطقه به ویژه 
حوزه ایران، افغانستان، پاکستان و منطقه خاورمیانه 
جزء مسائلي است که در دستور کار برخي جریانات 
و برخي کشورها قرار داشته و دارد. سخنگوي وزارت 
امور خارجه تأکید کرد: کشورهایي که مدعي دفاع از 
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم هستند، در عمل باید 
اقدام��ات خود را طوري طراحي و پیگیري کنند که 
نتیجه نهایي حاصل از آن، ریشه کن ساختن گروهک 
هاي تروریستي و فعالیت هاي خرابكارانه آنها باشد. 

وي تصریح کرد: متأسفانه حمایت برخي کشورها از 
فعالیت هاي تروریستي گروهک منافقین، خارج کردن 
نام آنها از فهرست گروه هاي تروریستي، حمایت هاي 
آنان از این گروه و نیز حمایت از گروهک تروریستي 
ریگي در شرق کشور نشان دهنده ادامه حمایت هاي 
برخي کشورها یا جریانات خاص از فعالیت این گروه 

ها محسوب مي شود. 
وي اف��زود: همچنین مذاکره برخي کش��ورها 
ب��ا گروه هاي افراط گرا در منطقه و تقس��یم آنها به 
تروریست هاي خوب و بد، مسیر اشتباهي است که 
تناقض در رفتار و گفتار کشورهاي مدعي را نمایان 
مي سازد. مهمانپرست در ادامه گفت: وقوع انفجارها 

و ادامه فعالیت هاي تروریستي در برخي مناطق کشور 
ما و یا کشورهاي همسایه به قصد دامن زدن به ناامني 
و ایجاد اختالف بین جریانات مذهبي و بهانه دادن به 
دست بیگانگان براي ادامه حضور نیروهاي خود در 
منطقه صورت مي گی��رد. وي ضمن محكوم کردن 
هرنوع کش��تار مردم بي گناه، بر ضرورت هوشیاري 
ملت ایران و مردم دیگر کش��ورهاي منطقه در عدم 
تأثیرپذی��ري از این گونه اقدامات اختالف برانگیز و 
حفظ وحدت و یكپارچگي آنها براي مقابله با جنایات 

گروه هاي تروریستي و حامیان آنها تأکید کرد. 
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه گفت: مردم 
کشور ما که از ابتداي پیروزي انقالب اسالمي هدف 
رفتارهاي تروریستي گروه هاي مختلف با حمایت 
خارجي بوده است، در مقابل اینگونه اقدامات استوار 
و متحد از کش��ور و استقالل خود دفاع مي کنند و 
در مقابل چنین جریاناتي با هوشیاري و بیداري رفتار 

خواهد کرد. 
در جری��ان وقوع دو انفجار تروریس��تي پي در 
پي که به فاصله زماني چند دقیقه، پنجش��نبه ش��ب 
گذش��ته در مقابل مس��جد جامع زاهدان روي داد، 
 27 نفر به ش��هادت رسیدند و تعداد زیادي مجروح 

شدند. 

مهمانپرست: 
مدعيان مبارزه با تروریسم اقدام عملي انجام دهند 

م الف/5496
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آگهی مزایده مال غیر منقول
     319/ خ  بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 619 / 15 ر 87  تمامت ششدانگ 
یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی  3037 / 2 واقع درفضل آباد بخش یک ثبتی 
شهرضا به مساحت  560متر مربع مورد ثبت صفحه  161 دفتر 109امالک با حدود 
اربعه ذیل:ش��ماالً پی است به طول شانزده متربه خیابان بیست ویک متری شرقًا 
پی اس��ت اشتراکی به طول سی وپنج متربه زمین شماره2/3036 جنوباً پی است 
اش��تراکی به طول 16متربه زمین شماره2/3070 غرباً پی است اشتراکی به طول 
سی وپنج متربه زمین شماره 2/3038 حقوق ارتفاقی نداردبه نام جهانگیررئیسیان 
ثبت و س��ند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 22981 – 8 / 12 / 
85  دفتر32 اصفهان از طرف نامبرده در رهن بانک ملی ایران ش��عبه مشیرالدوله 
اصفه��ان قرار گرفته وبه عل��ت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای صدور 
اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانكار باستناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور 
مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد 
بازدید به آدرس موصوف عبارت اس��ت یكباب منزل مسكونی وسه باب مغازه 
درضلغ ش��مالی پالک می باشد که ش��امل زیرزمین انباری وطبقه همكف ونیم 
طبقه مس��كونی ودارای دیوارهای آجری وس��قف ها بتن وآهن،نمای خارجی 
ورودی منزل ودرب مغازه ها آجری وس��طوح داخلی سفید کاری ورنگ آمیزی 
ش��ده ودرب های خارجی پروفیل فل��زی وآلومینیوم ودرب های داخلی چوبی 
،دارای س��رویس بهداش��تی کامل و دارای اشتراکات آب وبرق وگازمی باشد به 
مبلغ یک میلیاردوچهارصدمیلیون ریال)1,400,000,000( ریال ارزیابی گردیده 
است در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ 89/6/3 
در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش��كیل میگردد.از طریق مزایده به فروش 
میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از 
آن جلسه مزایده تشكیل میگردد.مزایده ازمبلغ کارشناسی یک میلیاردوچهارصد 
میلی��ون )1,400,000,000( ری��ال پایه مورد مزایده ش��روع وبه باالتربن قیمت 
پیش��نهادی وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از 
تشكیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا خیابان پاسداران فرعی 22پالک 
40و42و42/1بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی 
اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات وعوارض شهرداری 
وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های 
متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یكنوبت در روزنامه زاینده رود در 

تاریخ 89/4/27 چاپ ومنتشر میشود.
م الف/ 199                     میر محمدی-  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا                                                                                          

آگهی تأسیس
257/ت/ 4 ش��ماره: 1304/ ث 103/ 89 آگهی تأس��یس ش��رکت پوریا صنعت 
صفاهان س��هامی خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1389/04/01 تحت ش��ماره 
40890 و شناس��ه ملی 10260585892 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1389/04/01 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تولید 
و توزی��ع کلیه لوازم خانگی از ابتدا تولید تا آخرین مرحله توزیع- عقد هرگونه 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و غیرایرانی- تأس��یس شعبه یا 
نمایندگی به هر تعداد در سراسر کشور- انجام داد و ستدهای بازرگانی داخلی و 
خارجی مجاز برای پیش��برد امور شرکت و ارتقا سطح آن- استفاده از تسهیالت 
مالی و اعتباری بانكها و مؤسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق اهداف ش��رکت- صادرات کاالها و خدمات تولیدی شرکت- استفاده از 
کلیه فعالیتها و خدماتی که به تسهیل موضوع شرکت کمک نماید- مشارکت در 
طرحهای تجاری صنعتی تولیدی- شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات 
دولتی و خصوصی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان هاتف- خیابان مشیر 
یخچال- پاساژ الغدیر- طبقه 1- پالک 3. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یكصد سهم با نام می باشد 
که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانكی شماره 170 مورخ 
1389/03/27 نزد بانک ملی شعبه خیابان هاتف اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  5-1- 
آقای غالمحس��ین پوریای ولی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حسین 
نوربخش به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خان��م صبیحه نوربخش 
دهكردی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم صبیحه نوربخش دهكردی 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر 
ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مریم شكرچیان به 

عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای منصور ناصحی به عنوان بازرس علی البدل.
م الف/ 5042/2   آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
258/ت/ 4 ش��ماره: 1304/ ث 103/ 89 آگهی تأس��یس ش��رکت طلوع تدارک 
پارس سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/03/30 تحت شماره 40879 و 
شناسه ملی 10260585761 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/30 
از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می 
ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و 
واردات- خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- انجام کلیه امور ترخیص 
کاال از گمرکات کش��ور- اخذ تسهیالت از بانكها صرفاً در جهت تحقق اهداف 
ش��رکت و ش��رکت در مناقصات و مزایدات. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان هشت بهش��ت غربی- چهارراه گلزار- کوچه پاکوشک- دست راست- 
ساختمان دوم- طبقه سوم. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقسم 
به پنج هزار سهم 100/000 ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 
175/000/000 ریال توسط مؤسس��ین طی گواهی بانكی شماره 30106 مورخ 
1389/03/26 نزد بانک صادرات ش��عبه س��ه راه ملک اصفهان پرداخت گردیده 
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  
1-5- خانم ش��یماء رکن آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای پیمان 
خمس��ه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای فتح اله غالمعلی خمسه 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای فتح اله غالمعلی خمس��ه به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. 8- 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای امیرحسین شیرویه زاد به عنوان بازرس 

اصلی. 2-8- خانم مهناز جهان فر به عنوان بازرس علی البدل.
م الف/5042/1 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی ابالغ
259/ ت/ 4 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 2/762-20386

پیرو اجرائیه ابالغ ش��ده در تاریخ 87/6/9 و 87/6/15 بدینوسیله به آقای حیدر 
نوروزی و اصغر نوروزی و شیرین کاظمی و زهره سلیمانی ساکنین خانه اصفهان 
گلس��تان چهار راه بهداری پالک 100 بدهكاران پرونده که برابر گزارش مأمور 
مربوطه آدرس فوق به زمین مخروبه ای تبدیل گردیده و امكان ابالغ وجود ندارد 
به آگاهی می رس��اند موارد وثیقه س��ند رهنی شماره 134440-81/4/9 تنظیمی 
دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 86 اصفهان شش دانگ پالکهای ش��ماره 18/4369 
مجزی ش��ده از 3362 فرعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به انضمام ش��ش 
دانگ یک دس��تگاه آپارتمان احداثی در طبقه اول پالک 28/5463 مجزی ش��ده 
از پالک 28/798 واقع در شهرک خانه اصفهان )کوجان ماربین( بخش 14 ثبت 
اصفهان به انضمام 216 س��هم شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 18/3362 
دهس��تان ماربین بخش 14 ثبت اصفهان می باش��د که در اجراییه ابالغ شده در 

تاریخ فوق از قلم افتاده است.
م الف/ 5078               قویدل- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ
260/ ت/ 4 شماره: 14952/ الف ج آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 31026-

2/829 بدینوس��یله به خانم فرزانه حیدرنیا س��اکن بهارس��تان خیابان ولی عصر 
ش��مالی چهارراه فروردین س��اختمان بهار 2 بلوک 2 ورودی یک طبقه س��وم 
بدهكار پرونده کالسه 31036-2/829 که برابر گزارش مأمور مربوطه در نشانی 
فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 
22750-85/11/14 تنظیمی در دفترخانه ش��ماره 32 اصفهان، بستانكار مبادرت 
به صدور اجرائیه کالس��ه ف��وق را نموده که برابر آن مبل��غ 84/059/000 ریال 
بابت اصل و 7/436/500 بابت دیرکرد تا 88/12/25 بدهكار می باشید که مبلغ 
46/060 ریال بابت خس��ارت تأخیر از 88/12/26 تا روز پرداخت نیز طبق مفاد 
س��ند رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع 
ش��ما درج و منتش��ر و از زمان درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می 
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
بنا به تقاضای بستانكار پس از ارزیابی تمامی شش دانگ 4348/1868 بخش 5 
ثبت اصفهان مورد وثیقه، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و 
با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد 

شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
م الف/ 5077                قویدل- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول
262/ ت/ 4 ش��عبه نهم اجرای احكام مدنی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص کالس��ه 880021 ج ح/ 9 له خانم زهره صلواتی علیه آقای مس��عود 
مهرانفر به نشانی اصفهان- خیابان جی خیابان کاخ- کوی شهیدان مجلسی پ 
5 مبن��ی ب��ر مطالبه مبلغ 83/092/410 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های 
دادرس��ی و اجرایی و کارشناسی و نش��ر آگهی و مبلغ دو میلیون و هشتصد و 
بیست و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال )2/828/380 ریال( حق االجرای 
دولتی در روز چهارش��نبه مورخ 89/5/13 از س��اعت 10 تا 11 صبح در محل 
این اجرا )اتاق 133 طبقه اول دادگس��تری شهید نیكبخت( جهت فروش 7/37 
حبه از 72 حبه از س��رقفلی یک دهنه از دو باب مغازه به نشانی اصفهان کوی 
مشیر کوچه ساروتقی در مجاورت سرای هندوها که اکنون در تصرف محكوم 
علیه آقای مس��عود مهرانفر می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید ضمنا با توجه به اینكه موجر محل 
اداره اوق��اف اصفهان ب��وده موافقت با فروش س��رقفلی را دارد لیكن خریدار 
مكل��ف ب��ه پرداخت 10 درصد مابه التفاوت س��رقفلی انتق��ال و بدهی اجاره 
معوق��ه به نفع آن اداره می باش��د( طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده 
به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محكوم علیه می باش��د. اوصاف 
ملک براس��اس نظریه کارشناس کارشناسان هیأت سه نفره با مراجعه به آدرس 
اصفهان کوی مش��یر کوی ساروتقی در مجاورت سرای هندوها اعالم میدارند 
محل مورد ارزیابی س��ه دهنه )چهار باب( مغازه تجاری اس��ت که یک باب از 
مغازه مشرف به کوچه و با دومی تجمیع فیزیكی گردیده است و دو باب دیگر 
در ش��مال و از داخل راهرو ورودی تعبیه گردیده است هر یک از مغازه ها به 
مس��احت 14 مترمربع و جمعا به مساحت 56 مترمربع از اداره اوقاف اصفهان 
بصورت اجاره در اختیار آقای مسعود مهران فر )محكوم علیه( مشاهده گردید. 
ب��ا توجه به می��زان طلب محكوم ل��ه و طبق نظر کارش��ناس ارزش یک دهنه 
دو باب مغازه مش��رف به کوچه جمعا به مس��احت 28 مترمربع جمعا به مبلغ 

840/000/000 )هشتصد و چهل میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد.
م الف/ 5058   مدیر اجرای احكام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970352100363 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /263
8809980352101472 ش��ماره بایگانی شعبه: 881515 خواهان: خانم نیلوفر 
مداحیان با وکالت آقای سعید تیموری به نشانی خ شیخ صدوق شمالی مجتمع 
س��رو ط 5 واحد 19  خوانده: آقای بیژن آصف نیا به نش��انی مجهول المكان 
خواس��ته: مطالبه مهریه گردش��كار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

خواس��ته خواهان خان��م نیلوفر مداحی��ان فرزند اصغر با وکالت آقای س��عید 
تیم��وری بطرفی��ت خوانده آقای بی��ژن آصف نیا فرزند جواد مطالبه قس��متی 
ازمهریه مندرج در سند نكاحیه شماره ترتیب 16847 دفترخانه 69 حوزه ثبت 
اصفهان و هزینه دادرس��ی می باش��د. با توجه به شرح خواسته خواهان و سند 
نكاحیه مس��تند دعوی که دلیل احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین می 
باش��د و نظر به اینكه براس��اس مقررات ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع 
عقد نكاح زن مالک مهر می ش��ود و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه 
دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته است. 
علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و باس��تناد ماده مذکور 
قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را بپرداخت 
عین 1366 عدد س��كه تمام بهار آزادی و عین چهل و پنج عدد ش��مش هزار 
گرمی طالی خالص بابت اصل خواسته )قسمتی از مهریه( و مبلغ 1/153/000 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در ح��ق خواهان محكوم می نمای��د. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و پس از 
 آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 5057        موسوی- رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
264/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970350300198

شماره پرونده: 8709980350300730
شماره بایگانی شعبه: 870734

خواهان: آقای آرش رحمتی با وکالت آقای س��یدعلی س��ماواتیان به نش��انی 
سمیرم خ طالقانی روبروی مدرسه امام خمینی دفتر وکالت خواندگان: 1- آقای 
اصغر مالیی به نشانی مجهول المكان 2- سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی 
اصفهان به نشانی اصفهان خ هزارجریب ساختمان هزار جریب خواسته ها: 1. 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت گردشكار: دادگاه با بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای آرش رحمتی با وکالت آقای س��یدعلی س��ماواتیان 
بطرفیت 1- آقای اصغر مالیی 2- س��ازمان امور اراضی اس��تان اصفهان مبنی 
بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رس��می موضوع مبایعه نامه 
م��ورخ 82/11/23 راجع به پالک ثبتی 2281 بخ��ش 6 ثبت اصفهان و مطالبه 
مطلق خس��ارات دادرس��ی با این توضیح که وکیل خواهان بشرح دادخواست 
تقدیمی بیان داش��ته موکل اینجانب طی بیع نامه عادی مورخ 82/11/22 مقدار 
س��ی هزار مترمربع از اراضی سروش بهادران روس��تای زردنجان بخش کراج 
اصفه��ان واقع در پالک ثبت��ی 2281 بخش 6 ثبت اصفهان را از خوانده ردیف 
اول خریداری و ضمن پرداخت کل ثمن معامله به کلیه تعهدات خود نیز عمل 
نموده است و با توجه به اینكه محل خریداری شده از هنگام معامله در تصرف 
موکل قرار گرفته و با عنایت به اینكه ملک مورد دعوی از ناحیه خوانده ردیف 
دوم به خوانده ردیف اول واگذار ش��ده و س��ند زمین نی��ز بنام خوانده ردیف 
1 اس��ت لیكن از انتقال س��ند خودداری نموده در خواس��ت محكومیت ایشان 
را نموده اس��ت دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی و با 
توجه به مفاد قولنامه عادی تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که 
رونوش��ت آن پیوست پرونده اس��ت و با توجه به اظهارات نماینده خوانده به 
ش��رح صورتجلسه مورخ 87/12/14 این دادگاه مبنی بر اینكه )1- در رابطه با 
این پرونده در مورد اراضی جلس��ات متعددی و نظرات مختلفی ارائه گردیده 
اس��ت عده ای از اعضای هیئت واگذاری زمین معتقد به تأیید و اس��تواری بیع 
نامه مذکور می باش��ند و باستنادش��ان وصول بدهیهای آق��ای مالئی )خوانده 
ردی��ف اول( و در واق��ع دریافت وجه کامل اجاره بهای 4 هكتار واگذاری می 

باشد ولی برخی دیگر از اعضای مذکور و همچنین رئیس اداره حقوقی سازمان 
معتقد به این امر هستند که تمام مراحل اداری طی شود 2- فی مابین خواندگان 
قرارداد فروش تنظیم شد، البته در پرونده مربوطه منعكس نشده است لكن در 
اجرای ماده 110 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به 
حس��اب خزانه دولت واریز شده ولی سند صادر نشده است سند به نام دولت 
اس��ت که داخل در پالک 2281 بخش 6 اصفهان اس��ت( و با توجه به استعالم 
ص��ورت گرفته از اداره ثب��ت به ش��ماره 29907/ ش- 87/10/7 و باتوجه به 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظر مصون از ایراد و اعتراض بوده 
و در آن اعالم ش��ده )میزان تصرفات خواه��ان پرونده با توجه به مدارک ارائه 
ش��ده داخل در محدوده ثبتی 2281 اصلی باقیمانده می باش��د و سند باقیمانده 
همچنان بنام دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی س��ازمان جنگلها و 
مراتع کشور می باشدو برای میزان تصرفی سند مفروزی صادر شده و تصرفات 
مذکور به حالت مشاعی است و سهم خواهان عبارت است از تمامیت 30 هزار 
سهم مشاع از 5/163/550 )پنج میلیون و یكصد و شصت و سه هزار و پانصد 
و پنجاه( سهم از شش دانگ پالک 2281 اصلی واقع در سروش بهادران بخش 
6 ثبت اصفهان که در صفحه 68 دفتر 108 امالک س��ابقه ثبت و س��ند مالكیت 
دارد و قطعاتی نیز از آن جدا گردیده است( و با توجه به اینكه خوانده ردیف 
اول ب��ا وصف ابالغ حضور نیافته و در قبال خواس��ته خواه��ان دفاعی بعمل 
نیاورده و مستند ابرازی را مورد تكذیب قرار نداده است و اینكه از لوازم عرفی 
مبیع انتقال سند بنام خریدار می باشد لهذا خواسته خواهان را مقرون به صحت 
دانس��ته مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی و ماده 3 آئین نامه تعرفه 
حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری و با احراز اینكه ملک از ناحیه 
خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول منتقل شد حكم به محكومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در یكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند بنام خواهان 
براس��اس نظریه کارشناس رسمی و به میزان سی هزار سهم مشاع از 516355 
س��هم ش��ش دانگ پالک 2281 اصلی واقع در س��روش بهادران بخش 6 ثبت 
اصفهان بنام خواهان و محكومیت ایش��ان ب��ه پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس 
تعرف��ه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رأی صادره حضوری 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.
م الف/ 5056    اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970351800329 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /265
8809980351801716 ش��ماره بایگانی شعبه: 881816 خواهان: خانم فاطمه 
چهرازی به نش��انی بهارس��تان محله 3 خ ایثار خ احس��ان فرع��ی یازدهم پ 
457 خوانده: آقای حس��ین هارونی به نشانی مجهول المكان خواسته: حضانت 
گردش��كار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواس��ت تقدیمی خواهان خانم فاطمه چهرازی فرزند مجید 
بطرفیت خوانده آقای حس��ین هارونی فرزند علی و بخواس��ته حضانت فرزند 
مشترک بنام س��وگند متولد سال 1382، بدین توضیح که خواهان اظهار داشته 
بموجب تصویر مصدق س��ند طالق به شماره ترتیب 6914 مورخ 84/12/28 
دفتر طالق ش��ماره 56 اصفه��ان از خوانده طالق گرفت��ه ام و طالق بصورت 
غیابی بوده و دارای یک فرزند مش��ترک بنام س��وگند هارونی متولد 82/5/18 
بوده ایم درخواس��ت حضانت او را دارم علیه��ذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرون��ده، اظهارات خواهان، تصویر مصدق س��نه طالق ف��وق التوصیف قرائن 
و ش��واهد موج��ود و با عنایت ب��ه اینكه خوانده از طریق نش��ر آگهی دعوت 
ش��ده ولی حضور پیدا نكرده و هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده دعوی خواهان 
را محم��ول بر صحت تلقی و مس��تنداً ب��ه م��واد 1172 و 1173 قانون مدنی 
حك��م ب��ه حضانت خواهان نس��بت ب��ه طفل مذک��ور را ص��ادر و اعالم می 
نمای��د رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از نش��ر آگهی قابل واخواهی 
 در ای��ن دادگاه و پ��س از آن ظ��رف همی��ن م��دت قاب��ل تجدیدنظرخواهی 

می باشد.
م الف/ 5055        توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
266/ ت/ 4 کالس��ه پرونده دادرس��ی: 880323 ح 15 بموجب دادنامه غیابی 
شماره 8809970351501139  مورخ 88/10/30 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه 
15 دادگاه تجدیدنظر اس��تان قطعیت یافته است محكوم علیهم 1- مهین بادیه 
2- مرتضی قجاوند 3- نس��رین مقصودی نشانی محل اقامت: مجهول المكان 
محكوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و پانزده هزار 
و شش��صد و هفتاد و یک ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ سیصدو 
هفت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم لغایت زمان اجرای حكم 
براس��اس جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی که در زمان اجرای حكم 
محاس��به می ش��ود در حق محكوم له بانک س��ینا با وکال��ت مهرناز صیرفیان 
نش��انی محل اقامت: اصفهان- چهارباغ ب��اال- مجتمع تجاری پارک ورودی 5 
طبق��ه 2 دفتر وکالت پالک 549 . حق االجراء به میزان 445/783 ریال برعهده 
محكوم علیهم می باشد. رأی در خصوص نسرین مقصودی قطعی می باشد در 
خصوص س��ایرین اجرای حكم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 می باشد. 
محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء 
بگ��ذارد. 2- یا ترتیبی ب��رای پرداخت محكوم به بدهد. 3- یا مالی معرفی کند 
که اجراء حكم و استیفاء محكوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریح��ًا اعالم نماید. 
هرگه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محكوم علیه 
ق��ادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به ب��وده لیكن برای فرار از آن اموال 
خ��ود را معرفی نك��رده یا صورت خالف واقع از دارائ��ی خود داده به نحوی 
که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از 
شصت و یک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می 
تواند به جای محكوم علیه برای اس��تیفای محكوم به، مالی معرفی کند. عالوه 
ب��ر موارد باال به م��وادی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مص��وب 79/1/21 و قانون نح��وه اجرای محكومیته��ای مالی مصوب 
 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل 

نماید.
م الف/ 5054                            شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970351000180 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /267
8809980351000907 شماره بایگانی شعبه: 880908 خواهان: آقای هوشنگ 
محمدی به نش��انی خمینی ش��هر خ کهندژ خ عماد س��یادت خ محمدی کوی 
ش��هید امیر اداوی پ20 خوانده: آقای هادی میرزادی و مس��عود رفعت نما به 
نش��انی مجهول المكان خواسته ها: 1. مطالبه طلب 2. اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی گردشكار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای هوشنگ محمدی بطرفیت آقایان سید هادی میرزادی 
گوهری و مس��عود رفعت نیا بخواسته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی نظر 
به اینكه استش��هادیه محلی پیوست دادخواست و شهادت شهود مؤید صحت 
ادعای خواهان می باش��د مس��تنداً به ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی حكم 
به اعس��ار خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی صادر و اعالم می نماید. بدیهی 
اس��ت به محض توانایی خواهان در پرداخت نامب��رده مكلف به پرداخت می 
باش��د. رأی ص��ادره حضوری محس��وب و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی است. 
م الف/ 5053       اصالنی- رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970351800159 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /268
8809980351801688 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 881786 خواهان: خانم منیژه 
صمدی دارافش��انی با وکالت آقای علی اصغر احمدپور به نشانی بهارستان خ 
الفت خ ارس فرات 7 پ 442 خوانده: آقای جالل احمدپور مبارکه به نش��انی 
مجهول المكان خواس��ته: مطالبه مهریه دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 

ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم منیژه صمدی دارافشانی فرزند 
عل��ی با وکالت اتفاقی آقای عل��ی اصغر احمدپور بطرفیت خوانده آقای جالل 
احمدپ��ور مبارکه فرزند محمد و بخواس��ته مطالبه مهری��ه، دادگاه با توجه به 
تصویر مصدق س��ند نكاحیه به ش��ماره ترتیب 1426 مورخ 1347/3/25 دفتر 
ازدواج ش��ماره 19 مبارک��ه، اظه��ارات خواهان و وکیل وی قرائن و ش��واهد 
موج��ود و ب��ا عنایت به اینكه خوانده از طریق نش��ر آگهی دعوت ش��ده ولی 
در جلس��ه دادرس��ی ش��رکت نكرده و هیچگونه دفاع و انكاری بعمل نیاورده 
دع��وی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به ماده 198 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و آئین نامه اجرائی 
آن و رای وح��دت روی��ه به ش��ماره 647-87/10/28 هی��أت عمومی دیوان 
عالی کش��ور خوان��ده را به پرداخت مهری��ه بنرخ روز به مبل��غ چهار میلیون 
و پانص��د و هش��تاد و دو هزار و هفتص��د و چهل و نه توم��ان )4/582/749 
توم��ان( در ح��ق خواهان محكوم م��ی نماید. الزم به ذکر اس��ت قبل از ابالغ 
دادنامه به خواهان هزینه دادرس��ی بایس��تی وصول گ��ردد رأی صادره غیابی 
و ظ��رف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از 
 آن ظ��رف همین مدت قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاک��م محترم تجدیدنظر 

می باشد.
م الف/ 5052         توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی اخطار اجرایی
354/ ت/4 ش��ماره 753/88 ش17 ج بموج��ب رأی ش��ماره 925 تاریخ 
88/12/22 حوزه 17 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت. محكوم علیه 1- حس��ین کیانی هرچگانی محل اقامت: مجهول المكان 
2- کاظمی خانی ش��ونی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ محتشم کاشانی- ک 
ش حجت اله رفیعی – دس��ت چپ- ک ش نیک نفس- ساختمان شهر واحد 
1 محكوم است به: پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و چهل و چهار هزار ریال حق الوکاله وکیل و سی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید )88/9/5( لغایت وصول 
مشخصات محكوم له آقای اسداله سی منی به وکالت زهرا سعادت نشانی محل 
اقامت: اصفهان- چهار راه نظر- خ میر- بعد از مس��جد کازرونی نبش ک ش 
صامت قطاع پالک 1 به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم علیه مكلف است: پس از ابالغ 
این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده 
 جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد 

شد.
م الف/ 4994                    شورای حل اختالف شعبه 17 حقوقی اصفهان

 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

311/ ت/ 4 چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب خانه باغچه شماره پالک 
541 فرع��ی از 5 اصل��ی واق��ع در تكیه جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان 
نطن��ز بنام آقای سیدقاس��م ش��عبان زاده تكیه در جریان ثبت میباش��د و بعلت 
اش��تباه در ن��ام مال��ک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد این��ک به موجب 
دس��تور اخیر از م��اده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 89/6/6 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آم��د، ل��ذا بموجب این آگهی ب��ه کلیه مالكین و مجاوری��ن و صاحبان امالک 
اخط��ار میگ��ردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگه��ی در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
 ثب��ت از تاری��خ تنظیم صورت مجل��س تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.
م الف/ 309                            شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی حصر وراثت
319/ ت/ 4 آقای ماش��اءاهلل فالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 1091 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 1696/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��داله فالحی بشناس��نامه 
790 در تاری��خ 88/11/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پسر و دو دختر و همسر 1- ماشاءاله 
فالح��ی ب��ه ش ش 1091 فرزند متوفی 2- منیر فالح��ی به ش ش 31 فرزند 
متوفی 3- سوس��ن فالحی به ش ش 1499 فرزن��د متوفی 4- گودرز فالحی 
ب��ه ش ش 9 فرزن��د متوف��ی 5- یداله فالحی ب��ه ش ش 1183 فرزند متوفی 
6- پ��رگل فالح��ی به ش ش 744 همس��ر متوف��ی و ال غیر. این��ک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یكمرتبه آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواه��ی صادر خواهد 

شد.
م الف/ 5351            رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
320/ ت/ 4 خانم الهام وحید دس��تجردی دارای شناس��نامه ش��ماره 5884 به 
ش��رح دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 1699/89 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت 
گواه��ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمود وحید 
دس��تجردی بشناس��نامه 120 در تاری��خ 80/9/3 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو دختر و یک 
عی��ال و ی��ک مادر به نامه��ای ذیل: 1- الهام وحید دس��تجردی ش ش 5884 
)دخت��ر متوفی( 2- الن��از وحید دس��تجردی ش ش 3-135910-127 )دختر 
متوف��ی( 3- عصمت صال��ح پور دس��تجردی ش ش 10 )عی��ال متوفی( 4- 
صدیق��ه عنای��ت دس��تجردی ش ش 13238 )مادر متوفی( و الغی��ر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواه��ی صادر خواهد 

شد.
م الف/ 5359    استادی- از طرف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
355/ ت/ 4 آق��ای محمدحس��ن م��درس مطل��ق دارای شناس��نامه ش��ماره 
 54100 ب��ه ش��رح دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 1687/89 ح/ 10 از ای��ن دادگاه 
درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
 رباب��ه روضات��ی بشناس��نامه 77 در تاری��خ 88/3/17 اقامت��گاه دائم��ی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار پس��ر 
و چه��ار دختر. 1- س��ید محمدحس��ین مدرس مطلق ب��ه ش ش 990 فرزند 
متوف��ی 2- محمدحس��ن مدرس مطل��ق به ش ش 54100 فرزن��د متوفی 3- 
س��یدمحمدعلی مدرس مطلق به ش ش 50894 فرزن��د متوفی  4- میرمحمد 
تق��ی مدرس مطلق به ش ش 1291 فرزن��د متوفی 5- فاطمه مدرس مطلق به 
 ش ش 1877 فرزند متوفی6- ش��ریفه مدرس مطل��ق به ش ش 1275 فرزند 
متوف��ی 7- مطه��ره الس��ادات م��درس مطلق ب��ه ش ش 172 فرزن��د متوفی 
 8- مرضی��ه م��درس مطل��ق ب��ه ش ش 42095 فرزند متوف��ی و الغیر. اینک 
 ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یكمرتب��ه آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/ 5364            رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
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گیاه آرالیا جنس��ی از تیره آرالیاس��ه ها اس��ت که 
دارای چندی��ن قس��م اس��ت. یک قس��م آن آرالیای 
پنجه ای اس��ت ک��ه دارای دو نوع آرالی��ای پنجه ای 
برگ باریک و آرالیای پنج��ه ای برگ پهن نام دارد. 
البت��ه از جهت روش نگهداری ش��باهت چندانی به 
یكدیگ��ر ندارند به این ترتیب ک��ه آرالیای پنجه ای 
برگ پهن به هوای خنک عالقمند است در حالی که 
آرالیای پنجه ای برگ باری��ک هوای گرم را ترجیح 
می دهد. اگ��ر چه گرم��ا نباید متج��اوز از20 درجه 
س��انتیگراد باشد زیرا هرچه گرما بیشتر شود رطوبت 
متقاباًل کمتر می ش��ود. بنابراین توصیه می ش��ود در 
محل نیمه خنک نگهداری ش��ود ت��ا رطوبت به حد 
الزم به آن برس��د و گرمای بیش از حد سبب ریزش 
برگ های پایین گیاه می شود. بنابراین ضمن فراهم 
کردن هوای گرم و مرطوب نباید در باال نگهداش��تن 
درج��ه حرارت افراط کرد. گیاه پس از چند س��ال تا 
حد قابل مالحظه ای رش��د کرده شكل زینتی جالبی 

پیدا می کند.
آرالیای پنجه ای برگ پهن

گیاه آرالیا پنجه ای برگ پهن درختچه ای اس��ت 
ب��ا برگهای پنجه ای بزرگ به رنگ س��بز  صیقلی و 
گلهای دس��ته ای کروی ش��كل کرم رنگ که تحمل 
 گرم��ا را ن��دارد و بلن��دی آن در ان��واع مختلف به 
1/5متر می رسد. مناسبترین محل برای آن خنک ترین 
نقطه منزل است. درجه حرارت مناسب بین 6 الی 12 
درجه س��انتیگراد در زمستان است. در اطاق گرم گاه 
دوام نمی آورد اما بالعكس مقاومت آن در برابر سرما 
زیاد اس��ت به طوریكه در مناطقی که زمستانها، سرما 
کمت��ر از 5- درجه نش��ود، حتی می ت��وان آن را در 
باغچه کاش��ت. در چنین شرایطی امكان دارد گل نیز 
بده��د. نوع برگ س��بز آن به نور کم��ی احتیاج دارد 
لیك��ن گونه ابلق آن حتماً نور بیش��تری می خواهد. 

خاک معمولی باغچه برای آن مناسب است.
تکثیر: ب��رای زیاد کردن این گی��اه از دو روش 

کاشتن بذر و یا تكثیر هوایی استفاده می کنند. 

این غذا یكي از غذاهاي محلي کرمان اس��ت که 
به دلیل دارا بودن نخود، کش��ک و گوشت سرشار از 

پروتئین است.
مواد الزم براي 4 تا 6 نفر:

کشک ساییده: 3 پیمانه
ــت و ماهیچه پرچربي بزغاله:  گوشت سر دس

یک کیلو
نخود نیم کوب: 2 پیمانه

سیر کوبیده: یک بوته
سیر داغ: به میزان الزم

زعفران حل شده: یک قاشق غذاخوري
پیاز ساطوري: 5 عدد

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

طرز تهیه:
گوش��ت، پیاز، س��یر کوبیده و نخود را با دو لیتر 
آب روي حرارت قرار دهید تا به جوش آید. س��پس 
حرارت را مالیم کنید. پس از دو ساعت، کشک را به 
همراه زردچوبه و کمي نمک و فلفل به مخلوط فوق 
اضافه کنید. در دیگ را نیمه باز بگذارید و ش��عله را 
بس��یار کم کنید تا غذا کم کم ج��وش بزند و آب آن 
لعاب دار و غلیظ ش��ود. در پایان بزقرمه را در ظرف 
کش��یده و روي آن را ب��ا س��یر داغ و محلول زعفران 

تزئین کنید.
چند نکته: بزقرمه را هم مي توانید با نان بخورید 
و هم به صورت خورش در کنار برنج میل کنید. شما 
به جاي گوش��ت بزغاله، مي توانید از گوش��ت هاي 
قرمز دیگر نیز اس��تفاده کنید. گوشت بزغاله برخالف 
گوشت بز، بسیار لطیف و خوش��مزه است. بنابراین 
در تهیه این غذا از گوش��ت بزغاله استفاده مي شود و 

بزقرمه یعني قرمه بزغاله.

آرالیاي پنجه اي
Dizygotheca  ARALIA

Finger Aralia

خورش بزقرمه

بازگش��ت زنان به خانه عنوان سرفصلی است 
در مجل��ه انگلیس��ی  زبان »ملت و جه��ان«، چاپ 
هندوس��تان که به بررسی تمایل و رویكرد جهانی 
به بازگشت زنان از محیط کار و مشاغل مختلف به 
خانه و خانواده و تربیت فرزندان می پردازد. پیدایش 
عقیده تساوی زنان با مردان، مسأله ای تصادفی نبود 
بلك��ه ریش��ه آن را باید در اروپای مس��یحی قرن 
ش��انزدهم میالدی جستجو کرد. یعنی هنگامی که 
زنان تحت ستم و استثمار بودند و هیچ گونه حقی 
در جامعه نداشتند، هنگامی که زنان چیزی به ارث 
نمی بردند؛ به آنها اجازه داده نمی شد ازدواج مجدد 
داش��ته باشند و به آنان به دیده حقارت و به عنوان 
موانع رسیدن به معنویت نگریسته می شد و هر گونه 
افراطی دیر یا زود با شكست مواجه می شد. در این 
مورد نیز زنان قیامی علیه کس��انی که بر آنها س��تم 
می کردند؛ آغاز نمودند و خواستار حقوق مساوی 
با آنان ش��دند. این بیداری رفته رفته تبدیل به یک 
نهضت شد و چند قرن بعد اوضاع و شرایط دوران 
جنگ جهانی دوم س��رعت این نهضت را بیش��تر 
کرد. اما مس��أله طرفداری از حقوق زنان نتوانست 
راه ح��ل کامل��ی برای زنان باش��د. پ��س از آزادی 
و رهایی از قید و بند گذش��ته، نه تنها مش��كالت 
حل نش��ده باقی ماند؛ بلكه گرفتاری هایشان بیشتر 
نیز ش��ده اس��ت زیرا خداوند در نظر نداشت آنها 
را ش��بیه مردان بیافریند. اکنون دنیا ش��اهد دومین 
دور بی��داری و آگاهی زنان اس��ت. ای��ن بار آنها 
در حال بازگش��ت به جای��گاه حقیقی خود؛ یعنی 
 تربیت کودکان و خانه داری هس��تند. این موضوع 
نشان دهنده غلبه غرایز مادی بر ارزش ها و نقش های 
غیر طبیعی تحمیلی زنان بر خود اس��ت. اگر خانه 
داری در اذه��ان به عنوان یک هنر و فن تخصصی 
تلق��ی ش��ود و خوب خان��ه داری ک��ردن ارزش 
محسوب شود، دیگر زنان ما به دنبال کشف هویت 
خود در کارکردن خارج از خانه نخواهند بود با چند 
نفر از زنان شاغل با درآمدهای بسیار باال که اخیراً از 
شغل های خود دست کشیده اند تا به مسئولیت های 
ناشی از ازدواج و پرورش و تربیت بچه های خود 
بپردازند، مصاحبه هایی صورت گرفته است: خانم 
»سوروچی کاپور« مدیر یک مؤسسه مهم بین المللی 
آگهی های تجارتی، که اخیراً شغل خود را رها کرده 
اس��ت، می گوید: خدا را شكر که دوران ارتجاعی 
و پر از ش��كنجه طرفداری از برابری زنان به س��ر 
آمده است. زیرا االن مجبور نیستیم کارهایی را که 
 مردها انجام می دهند انجام دهیم تا واجد شرایط زن
 آزاده بودن ش��ویم. بیش��ترین ارزش در نظر وی، 
هویت زن بودن اس��ت. خانم دیگری به نام »واگا 
تادب« نیز معتقد است: زندگی زنان صرفاً به دلیل 
اشتغال ش��ان ارزش پیدا نمی کند. وی که ش��غلش 
را رها کرده اس��ت؛ معتقد اس��ت که در منزل کنار 
همس��ر و فرزندان ب��ودن به وی غنا می بخش��د. 
هماهنگی اجتماعی زمان��ی تحقق می یابد که مرد 
و زن ب��ه وظایف خود خوب عم��ل کنند و یقین 
لذت هماهنگی، باالتر از هر لذت دیگری اس��ت. 
زن به لحاظ خصوصیات جس��مانی طوری آفریده 
شده که از ظرافت بدنی برخوردار است و در امور 
تربیت فرزند و خانه داری می تواند موفقیت زیادی 
را کسب کند. البته شاغل بودن او در خارج از منزل 
نیز نمی تواند با مانع روبه رو شود اما در حدی که 
ت��وان و انرژی الزم را برای داش��تن اوقاتی خوب 
و پر توان و ش��اد  در کن��ار فرزندانش پس از کار 
روزانه خود داشته باش��د. بنابراین خانم ها خوب 
اس��ت بدانند که اگر هم مشغول به کار می شوند 
بر طبق توانایی های زنانه خود به ش��غلی سبک و 
سرگرم کننده مشغول شوند تا بتوانند در مراوده با 
خانواده از شادمانی بدون خستگی برخوردار باشند. 
متأس��فانه در حال حاضر فرهنگ های رایج، زنان 
را به این س��مت و سو می کش��اند که اثبات کنند 
در مشاغل خود نیازی به مردان ندارند و یا چیزی 
از آنه��ا کم ندارند. در حالی که معموالً پس از یک 
روز خستگی آور و پر کار به خانه بر می گردند و 
دیگر تحمل و توانی برای رفتارهای پر حوصله با 
فرزندان ندارند و این موضوع زمانی مهم تر تلقی 
می ش��ود که بدانیم خانواده و فرزندان به حوصله، 
آرامش، عواطف و خس��ته نبودن م��ادر نیاز دارند 
ول��ی صد حیف ک��ه این موض��وع از خانه ها در 
حال برچیده ش��دن اس��ت و خانم ها ارزش را به 
ش��اغل بودن می دانند. علت این امر هم آن است 

که اهمیت و ارزش��مندی کمی را برای خانه داری 
قائلند. اگر آنه��ا بدانند که در قبال کار خطیر خانه 
داری چه اجر و پاداش��ی خواهند داشت و اگر به 
خوبی انجام وظیفه کنند و نتایج خوبی را کس��ب 
کنند و اگر خانه داری در اذهان به عنوان یک هنر و 
فن تخصصی تلقی شود و خوب خانه داری کردن 
ارزش محسوب شود، دیگر زنان ما به دنبال کشف 
هوی��ت خود در کار کردن خارج از خانه نخواهند 
بود. مرد پس از بازگش��ت به خانه تنها به محیطی 
آرام و ب��دون دغدغ��ه نیاز دارد تا با ش��ارژ دوباره 
روزی خ��وب را آغاز کند چه خوب اس��ت که با 
نگاهی دوباره بر تعیین شاخصه های ارزشی خود 

تجدید نظر کنیم.  
دکتر می شی یا شوهر می کنی؟

میانگین س��ن ازدواج در کشور رو به افزایش 
اس��ت. این پدیده در می��ان دختران تحصیل کرده، 
بیش از دیگران به چش��م می خورد. بس��یاری از 
کارشناس��ان علت اصلی را در رش��د تحصیالت 
دختران می جویند. تغییر سبک زندگی یا بازنگری 
در نقش های س��نتی نیز از دیگ��ر دالیل تأخیر در 
ازدواج جوانان ایرانی معرفی می ش��وند. آمارهای 
رسمی، سن متوس��ط ازدواج برای پسران را 25 تا 
35 و برای دختران 24 تا 30 س��ال اعالم می کنند. 
این میانگین، نش��ان دهنده 5 س��ال افزایش در 10 
سال گذشته است. س��ازمان ملی جوانان از وجود 
15میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج خبر داده و 
خواستار رفع موانعی شده است که در راه تشكیل 
خانواده آنان وجود دارد. این س��ازمان، موج فراگیر 
تقاضا برای آموزش عال��ی را یكی از جدی ترین 
موان��ع ازدواج جوانان ایرانی می نام��د. نهادهای 
رسمی دیگر نیز نس��بت 40 به 60 ورود پسران به 
دانشگاه را نگران کننده و عامل عمده عدم توازن در 

عرضه و تقاضای مربوط به ازدواج می دانند.
ازدواج، اولویت پنجم زندگی: 

پدی��ده تأخی��ر در ازدواج یك��ی از پیامدهای 
دهه های نخست ورود زنان به عرصه کار و اجتماع 
است. این پدیده منحصر به ایران نیست و در دوره 
گذار از س��نت به مدرنیته در همه جوامع مشاهده 
می ش��ود. پژوهش��ی در این زمینه از سوی مرکز 
مشارکت زنان در ایران نشان می دهد که ازدواج در 
طبقه بندی آرزوها و برنامه های جوانان، در اولویت 
پنجم قرار دارد. نمودارهای رسمی نشان می دهند 
که گزینه های نخستین پسران و دختران به ترتیب 
اش��تغال و تحصیل هس��تند. گزینه هایی که برای 
برخی جوانان، به آرزوهایی دور از دسترس تبدیل 
شده اند. اما آیا در میان مجموعه ای دالیل فرهنگی 
و اجتماعی، عامل نهایی تأخیر در ازدواج جوانان، 
باال رفتن آمار دختران دانشگاه رفته است؟ دختران 
دانش��گاه رفته، جویای اس��تقالل، درآمد و شغلی 
درخورهس��تند، اما طبق آمار، بیش��تر آنها مغلوب 
محیط کاری مردانه شده و به مشاغلی تن می دهند 

که تناسبی با رویاهای آغازین آنها ندارد.
کشاکش سنت و تجدد: 

با این همه، به نظر می رس��د که مناسبات زن 
و مرد در جامعه ایران، هنوز س��نتی اس��ت و مرد 
همچنان نقش اول را در سرپرستی و اقتصاد خانواده 
ایف��ا می کند. بس��یاری از دختران دانش��گاه رفته، 
خواهان همس��ری درس خوانده، پر درآمد، مدرن 
و مس��ئول هس��تند و خود را در مدیریت خانواده، 
زیر س��ایه مرد قرار می دهند. بیشتر آنان از سطوح 
میانی کار و درآمد باالتر نمی روند. اغلب دلیل این 
وضعیت را در س��نت قبول هزینه خانواده توسط 
مرد می دانند و می گویند: »دستاورد تحصیل برای 
دختران در درجه اول احس��اس استقالل و میل به 
کار اس��ت. نقش سنتی مرد در جامعه ایران، کسب 
درآمد و گرداندن خانواده است. هرچند این نقش در 
ایران امروز دستخوش تغییر شده، اما از نظر ذهنی 
هنوز چنین تصوری مسلط است. وقتی کمبود کار 
باشد، دختران به مراتب راحت تر از پسران، شغلی 
را قبول می کنند که مطابق تخصص آنها نیس��ت. 
علت آن است که درآمد، هدف اصلی آنها نیست. 
برعكس، نیازهای فرهنگی و س��نتی جامعه، روند 
ج��ذب مردان به درآمد زیاد را تس��ریع می کند و 
به همی��ن دلیل خیلی از پس��ران در ایران در میانه 
راه ترک تحصیل می کنند یا اصاًل به دانشگاه نمی 
روند، زیرا اساساً با دانشنامه لیسانس، کار پردرآمدی 

در انتظارشان نیست.«

آقای��ان بیش از هر چیز، 
انتظ��ار دارند همسرش��ان با 
آنان دوس��ت باشد و شرایط 
و موقعیت شان را به خوبی 
اگر می خواهید  درک کنند. 
در ارتباط خود موفق باشید 
خ��ود  از  را  همس��رتان  و 
راضی نگ��ه دارید، به نكات 
زیر توجه کرده و آنها را در 
زندگی به کار بندید تا متوجه 

تغییرات بزرگی شوید. 
ــات او را جدی  تصمیم

تلقی کنید:
 بیش تر خانم ها دوست 
دارند هم��ه چیز مطابق میل 
اما توجه  باش��د  خودش��ان 
داشته باشید که نباید نسبت 
به خواس��ته ه��ا و نیازهای 
همس��رت���ان بی توجه��ی 

نشان دهید. 
به همسر خود احترام بگذارید:

 اگر قرار باش��د تمام مدت به او 
بی توجهی کنید، برای حرف هایش 
ارزش قائ��ل نش��وید، او را کوچک 
و خ��وار کنید و فق��ط در مورد تمام 
مسائل ش��كایت کنید، مطمئن باشید 
که زندگی ش��ما دوام نخواهد یافت. 
باید به او اج��ازه دهید که مرد خانه 

باشد.
مشوق او باشید: 

خانم ه��ا ب��ه راحتی ای��ن کار 
خ��ود  دوس��ت های  م��ورد  در  را 
انجام می دهن��د. کاری می کنند که 
احس��اس خوبی در آنان ایجاد شده 
و اعتماد به نفس ش��ان افزایش یابد 
 و از عبارات��ی نظیر: »ت��و فوق العاده 
ش��ده ای، این رنگ خیل��ی برازنده 
توس��ت، ش��وهرت باید افتخار کنه 
که با تو ازدواج کرده و...« اس��تفاده 
می کنند. اما کمتر اتفاق می افتد که 
در م��ورد همس��ر خود، ای��ن کار را 
انجام دهند. ش��اید تص��ور می کنند 
ضمی��ر آقایان، غیرقابل نفوذ اس��ت 
اما حقیقت این اس��ت ک��ه آنان هم 
ضمیر حساس و شكننده ای دارند و 
گاهی به قوت قلب دادن های ش��ما 
نیازمندن��د. بنابراین اگ��ر ترفیع رتبه 
گرفته و در ش��غلش به مقام باالتری 
دس��ت یافته اس��ت، ب��ه افتخارش، 
جش��ن بگیرید و به او یادآوری کنید 

که ارزش و لیاقتش را داشته و حتی 
اگر لباس مورد عالقه اش را پوشیده 
بود، به او بگویید: »خیلی خوش تیپ 

شده ای!«
به زیبایی خودتان اهمیت دهید: 
به ظاه��ر خود اهمی��ت بدهید، 
لباس ه��ای زیب��ا و تمیز بپوش��ید، 
موهای ت��ان را مرت��ب کنی��د و در 
مجم��وع، ظاهرتان را آراس��ته نگاه 

دارید.
قابل اعتماد و وفادار باشید: 

مردان به دنبال زنانی هس��تند که 
بتوانند به آنان اعتم��اد کرده و روی 
آنها حساب کنند. حقیقت این است 
که برخی از خانم ها راز دار نیس��تند 
و کمتر اتفاق می افتد که همسرشان 
حرف دل خود را نزد آنان بازگو کند. 
مردان می خواهند همسرشان نسبت 

به آنان متعهد و مسئول باشد.
از سرزنش، دست بردارید و به 

او احترام بگذارید: 
وقتی شما به همس��رتان احترام 
می گذارید، گویی به خودتان احترام 
گذاشته اید. او را به خاطر اشتباهاتش 
سرزنش نكنید و مدام تصمیماتش را 
به باد انتقاد نگیرید. آقایان، خانمی که 
منطقی باشد و در شرایط عصبانیت، 
خ��ود را کنت��رل ک��رده و ب��ا بحث 
منطقی به دعوا خاتمه دهد را بیش��تر 

می پسندند.
ــما پشتیبانی و  اجازه دهید از ش

حمایت کند: 

خداوند، مرد را حامی زن آفریده 
اس��ت. آقایان از ای��ن کار لذت برده 
و احس��اس خوب��ی پی��دا می کنند. 
برخی از خانم ها تصور می کنند اگر 
م��ردی بخواهد از آنان حمایت کند، 
شخصیت ش��ان زیر سؤال می رود. 
اگ��ر ب��ه ازدواج و زندگی مش��ترک 
اعتقاد دارید، پس چرا نمی خواهید 
ق��درت طبیعی ی��ک م��رد را قبول 
کنید؟! بیش��تر خانم ها دوست دارند 
همه چیز مطابق میل خودشان باشد 
اما توجه داشته باشید که نباید نسبت 
به خواس��ته ها و نیازهای همسرتان 

بی توجهی نشان دهید.
خوش اخالق باشید: 

آقایان به دنبال همس��ری هستند 
ک��ه ش��خصیت زنان��ه اش ش��كل 
گرفته باش��د، مهربان باش��د، مرتب 
داد نزند و از او ای��راد نگیرد. مردان 
در زندگ��ی خود، به دنب��ال آرامش 
هس��تند، می خواهند اوقات خوشی 
داشته باشند و از زندگی لذت ببرند، 
بنابراین خوش مش��رب باش��ید، به 
سرعت عصبانی نشوید و داد و فریاد 

کردن را به کلی فراموش کنید.
بگذارید با خودش خلوت کند: 
آقایان نیاز دارند مدتی را به دور 
از شما بگذرانند. پس فضای الزم را 
به آنان بدهید تا ذهن خود را متمرکز 
کرده و افكارشان را منسجم سازند؛ 
ش��اید بخواهند زمانی را با دوستان 
خود بگذرانند و سرگرمی های مورد 

عالقه ش��ان را انجام دهند. این 
کار، احساس خوبی در آنان ایجاد 
می کند و سبب می شود بعدها، 
س��رحال تر و با نشاط تر شوند، 
آیا این همان چیزی نیس��ت که 
شما انتظار دارید؟ زمانی که روز 
سختی را پشت سر می گذارند، 
تمایلی به صحبت کردن در مورد 
آن ندارند! پس اگر همسرتان از 
ش��ما درخواس��ت کرد که او را 
راحت بگذارید، بهتر اس��ت این 

کار را انجام دهید.
اجازه دهید خودش باشد: 

برای برخی خانم ها، سخت 
اس��ت که شوهرش��ان را همان 
گون��ه ک��ه هس��ت، بپذیرند و 
دوس��ت بدارند. بیشتر خانم ها 
تمام مدت در تالش اند که مدل 
مو، طرز لباس پوشیدن، شغل و 
حتی دوس��تان همسر خود را عوض 
کنند و آنان را مطابق معیارهای فردی 
خود سازند. چرا آنان را همان گونه 
که هس��تند، قب��ول نمی کنی��د و از 

زندگی لذت نمی برید؟!
ــه کمک تان  ــد ک از او بخواهی

کند: 
در روزهای تعطی��ل که در خانه 
هس��تید و برنامه تفریحی ندارید، از 
او بخواهی��د در کارهایی که انجامش 
برایتان اندکی دش��وار اس��ت، به شما 
کمک کند. ب��ا این کار، هم وقت تان 
 پر می ش��ود و هم احساس مردانگی 
بیش تری به او دست می دهد. برای 
نمونه می توانی��د از او خواهش کنید 
که در گلكاری باغچه، به شما کمک 

کند.
به او عشق بورزید: 

ش��اید این مس��أله بس��یاری از 
خانم ها را متعجب کند اما آقایان هم 
دوس��ت دارند که عاشق شوند و در 

مقابل، عشق دریافت کنند. 
خیل��ی از خ��انم ه����ا تصور 
می کنند اگر با همس��ر خود س��رد 
و بی احس��اس برخ��ورد کنند، بهتر 
اس��ت. این تفكر نادرستی است؛ تا 
جایی که می توانید، خود را نس��بت 
به او عالقه مند نش��ان دهید چرا که 
آقایان به دنبال همسری هستند که به 
آنان عالقه داش��ته و مجذوب ش��ان 

باشد.

ب��رای  اس��ت  ق��رار  وقت��ی 
کودکی هدیه جش��ن تولد بخرید، 
معم��والً چ��ه کادوی��ی انتخ��اب 
می کنی��د؟ لب��اس؟ اس��باب بازی؟ 
بازی ه��ای ه��وش؟ اس��باب بازی  
جزء پرطرفدارترین هدیه هاس��ت؛ 
اما ب��رای انتخ��اب آن باید به چه 
مسائلی توجه کرد: بی خطر بودن؟ 
زیبا بودن؟ کارآمد بودن؟ یا مطابق 
سن کودک بودن؟ این نوشته قرار 
اس��ت به همین پرس��ش ها پاسخ 
بدهد... توجه به س��لیقه کودکان، 
هر چند بچگانه باش��د، مهم است. 
مورد  که  اس��باب بازی ای  انتخاب 
عالق��ه او نیس��ت، هر چن��د زیبا 
 باش��د یا ج��زء اس��باب باز ی های 
مورد عالق��ه دوران بچگی ش��ما 

باشد، بی فایده است.
سن کودک را مدنظر داشته 

باشید: 
اگ��ر فك��ر می کنید ب��ا خرید 
اس��باب بازی های مربوط به سنین 
باالتر به رشد س��ریع تر فرزندتان 
کمک می کنید در اشتباهید. خرید 
این گونه اس��باب بازی ها نه تنها به 
موفقی��ت او کم��ک نمی کند بلكه 
ب��رای او ج��ذاب نب��وده و حتی 
چون نمی تواند از آنها استفاده کند 
ممكن اس��ت تأثیر منف��ی بر روان 
او بگذارد. ب��ه این نكته هم توجه 
کنی��د که گروه س��نی درج ش��ده 
روی بسته بندی تنها مالک انتخاب 
نیس��ت بهتر است برحسب IQ و 
قدرت ذهنی کودک اس��باب بازی 

انتخاب کنید.
تنوع را فراموش نکنید: 

هر نوع اس��باب بازی می تواند 
توانایی های متفاوتی را در کودکان 
ش��كوفا کند. وقتی قرار است چند 
نوع اس��باب بازی تهی��ه کنید بین 

تفریحی  اس��باب بازی های 
 و آموزش��ی تع��ادل ایجاد 

کنید. 
ترجیحًا خیلی به دنبال 
خرید اس��باب بازی ه���ای 
موزی����كال   مت���ح��رک 

نباشید. 
از  بی��ش  توج��ه 
ای��ن  ب��ه  ک��ودکان  ح��د 
از  مان��ع  اس��باب بازی ها 
و  تخیل  ق��درت  فعالی��ت 
تجرب��ه آنها می ش��ود و در 
واقع به جای آنكه کودکان مجبور 
به فعالیت باشند صرفًا خیره به آنها 

می مانند. 
ــباب بازی  هـــای ایمــن  اس

بخرید: 
برحسب سن کودک باید توجه 
کنید که یک اس��باب بازی قطعات 
جدا شونده ریز نداشته باشد چون 
کودکان به راحتی آنها را شكس��ته 
و داخل  ده��ان می برند. در ضمن 
کارخان��ه  آدرس  ش��دن  نوش��ته 
تولیدکنن��ده و عالمت اس��تاندارد 
می تواند نش��انه سالم بودن و ایمن 

بودن یک اسباب بازی باشد.
ــباب بازی   اس ــد  باش یادتان 

برای بازی است: 
دنبال خرید اس��باب بازی های 
ش��یک و گران نباش��ید که بعد از 
هدی��ه کردن ب��ه فرزندت��ان برای 
از خراب شدن ش��ان،  پیش��گیری 
آنها را داخ��ل ویترین یا کمد قرار 
دهید. این کار، هیچ س��ودی برای 

فرزندتان ندارد.
ولی  ارزان  اس��باب بازی های   
ایم��ن بخری��د و اج��ازه بدهی��د 

کودکان به راحتی بازی کنند.
ــر 8 ماه  ــر کودک تان زی اگ

است: 
کودکان زیر 3 ماه کم کم قدرت 
تش��خیص  رنگ ها را پیدا می کنند. 
اگرچه در این س��ن، کودکان زیاد 
می خوابن��د ام��ا در حی��ن بیداری 
توج��ه زی��ادی به محی��ط اطراف 
خود دارند. رنگ های تند و ش��اد 
مثل قرمز، س��بز، زرد و رنگ های 
کنتراس��ت مثل سفید و سیاه توجه 

آنها را به خود جلب می کند.
از 4 ماهگ��ی ب��ه بع��د توجه 
آنها به اش��یا جلب شده و دوست 

دارن��د هم��ه چی��ز را ب��ه 
دهان ببرن��د. در 6 ماهگی 
توانای��ی گرفتن اش��یاء  را 
در دس��ت پیدا می کنند، در 
8 ماهگ��ی می توانند اش��یا 
را با دو انگش��ت اش��اره و 
شس��ت حس کنن��د. برای 
خری��د اس��باب بازی برای 
کودکان زی��ر 8 ماه بهترین 
چیز خرید آویزهای رنگی 
جعبه های  تخ��ت،  ب��االی 
کت���اب های  موس����یقی، 

ش��اد،  رنگ ه��ای  ب��ا  موزی��كال 
برای  مناسب  اسب����اب بازی های 

به دهان بردن و توپ است.
ــا 18  ــان 8 ت ــر کودک ت اگ

ماهه است: 
در این س��نین کودکان کم کم 
ایستادن  برای  بنش��ینند،  می توانند 
تالش کنند. آنه��ا عالقه به گرفتن 

اشیاء و پرتاب کردن آنها دارند. 
راه رفت��ن را ب��ه تدریج آغاز 
می کنن��د و بعد می دوند و ش��روع 
اط��راف  دنی��ای  شناس��ایی   ب��ه 

می کنند. 
خری��د  س��ن  ای��ن  در 
اسباب بازی هایی که مثاًل نخ دارند و 
با کشیدن نخ آنها شروع به حرکت 
می کنند، اس��باب بازی  های ابتدایی 
حمام مثل قای��ق، مكعب هایی که 
روی ه��م چیده می ش��وند البته از 
نوع بسیار ساده، توپ و کتاب های 
پالستیكی یا پارچه ای مفید است. 
ــه تا 3  ــر کودک تان 18ماه اگ

ساله است: 
ب��ه  ک��ودک  س��ن  ای��ن  در 
و  مت��ح��رک   اس��باب بازی های 
پر س��ر و صدا ک��ه راه می روند یا 
می پرن��د عالقه نش��ان می دهد و 
می تواند نقاش��ی یا کاردستی ساده 
درس��ت کند. بهترین اسباب بازی 
برای این س��ن وسایل موتوردار یا 
اسباب بازی هایی است که می توان 
آنها را تغییر ش��كل داد. حیوانات 
وسایل  عروس��ک،  و  پالس��تیكی 
و  کوچک  خانه ه��ای  ش��ن بازی، 
مداده��ای رنگ��ی بهتری��ن گزینه 
اس��ت. توجه به این نكته ضروری 
اس��ت ک��ه از این س��ن ب��ه بعد 
اس��باب بازی های دختر و پس��رها 
با ه��م متفاوت اس��ت پ��س باید 

ب��ه جنس ک��ودک در حین خرید 
اسباب بازی  توجه کرد.

اگر کودک تان 3 تا 5 ساله 
است: 

از این به بع����د کن��جكاوی 
جنس��ی در آنها بیدار می ش��ود و 
عالقه به خاله بازی یا دکتربازی در 

آنها بیدار می شود. 
ع��الوه بر اس��باب بازی های 
خاص جنسیتی لوگوها، حیوانات 
پالستیكی س��ه چرخه یا توپ هم 

مناسب است. 
عروس�����ک ها  بی�����ن  در 
ش��خصیت های  ب��ه   ک��ودکان 
م��ورد عالقه ش��ان توج��ه زیادی 
دارند و مثاًل دخترها دوست دارند 
موهای عروسک شان را همان طور 
که مادر موهای آنها را می شوید و 

می بندد، شانه کنند.
اگر کودک تان 5 تا 6 ساله 

است: 
با وسایلی که به کمک والدین 
و اطرافیان درست می کند به سمت 
دنیای خ��ارج گرای��ش می یابد و 
دوست دارد دوستان جدیدی پیدا 

کرده و با آنها بازی کند. 
ب��ه  او  س��ن  ای����ن  در 
اجزای شان  که  اس��باب بازی هایی 
به هم وصل و س��اخته می ش��وند 
و بازی ه��ای دس��ت جمعی عالقه 
زیادی دارد. بازی هایی با موضوع 
گاراژ، تعمیرگاه، زمین بازی، خانه، 
مزرعه و... که دارای عروسک هایی 
هس��تند که بای��د در محیط چیده 

شوند. 
مت���ح��رک،  ماش�����ین های 
عروس��ک بازی  عروس��ک بازی، 
جنگجو، کتاب قص��ه و پازل های 
500 قطع��ه ای ب��رای ای��ن س��ن 

مناسب اند.

فقط خــانم هــا بخوانند

اسباب بازی هــای دوست داشتنی

جوان و خانواده

گاهی در این دوران م��ادر باردار مخصوصاً در 
سه ماهه اول با مش��كالتی رو به رو می شود که به 
اندازه کافی نمی تواند م��واد مغذی را دریافت کند. 
بارداری وضعیتی است که برای رشد جنین نیاز خانم 
 باردار به مواد مغذی افزایش می یابد یا حتی با خوردن 
مواد غذایی دچار عوارضی می ش��ود که باید برای 

پیشگیری از آنها به چند نكته توجه داشته باشد:
حالت تهوع: سه ماه اول بارداری، حالت تهوع و 
استفراغ به خصوص در هنگام صبح شایع تر است. 
اس��تفراغ و تهوع شدید اوایل بارداری با کمبود حاد 
انرژی و پروتئین همراه می شود. راهكارهای مناسب 
برای برطرف کردن آن به قرار زیر اس��ت: تازه بودن 
هوای اتاق، جلوگیری از هر نوع بو، خوردن غذاهای 
سرد، آهسته بلند شدن از رختخواب، گذاشتن کمی 
بیس��كویت خش��ک در دهان قبل از برخواستن از 
رختخواب، مصرف کردن ش��ش وعده غذا به جای 
س��ه وعده، پرهیز از غذاهای پر چرب��ی و ادویه دار 
 و نف��اخ و غذاهای برطرف کننده ته��وع، آب میوه، 
نوشابه گاز دار، دوغ، لواشک، آلو یا آلبالو، نان خشک 
و آبلیمو هستند. شما باید در این مدت از گرسنگی 
اجتناب کنی��د و از مصرف آش��امیدنی ها با غذا و 

غذاهای سرخ کرده پرهیز کنید.
ــوزش معده: این حالت در  ترش کردن یا س
ماه ه��ای آخر پس از صرف غذا ایجاد می ش��ود و 

راه حل آن افزایش تعداد وعده های غذا، پوش��یدن 
لباسهای گشاد و آهسته جویدن غذاست. زنان باردار 
در ماههای آخر پس از صرف غذا نباید دراز بكشند.

یبوست: مشكالت دفعی در اواخر دوره بارداری 
مشاهده می شود و بیش��تر به علت کاهش فعالیت 
فیزیكی و بزرگ ش��دن رحم و جنین است. از این 
رو مصرف مایع��ات زیاد، غذاهای غنی از فیبر مثل 
س��بزیجات خام، میوه های خام و نانهای س��بوس 
دار )س��نگک و جو( و همچنین مصرف آلو، انجیر 
 و دیگر خشكبار خیس خورده مفید است. همچنین 
پیاده روی برای برطرف کردن این حالت مؤثر است.

آنچه مادر بادار نباید مصرف کند:
کافئین: نوشیدنی های کافئین دار مانند چای، 
قهوه و نوش��ابه های کوکا باید به یک لیوان در روز 
محدود شوند. زیرا می توانند موجب تولد نوزاد کم 
وزن تا نوزاد با عوارض عصبی شوند. دم کرده های 
گیاهی )مانند چای نعناع و یا گل گاو زبان( که اغلب 
جانشین نوشیدنی های کافئین دار می شوند، گاهی 
اثرات جانبی مانند حالت تهوع و اس��تفراغ به وجود 
می آورند ک��ه در زنان باردار باید با احتیاط مصرف 

شوند.
شکالت: ش��كالت عالوه بر اینكه مقدار کمی 
کافئین دارد، حاوی تئوبرومید نیز است که شبیه کافئین 

است. بنابراین مصرف شكالت باید محدود شود. 

برای خانم های باردار

گلخند

پیشبند

قیام زنان برای تساوی حقوق

نقطه
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با محرز شدن عدم دوپینگ راننده کالس پژو 206
ضمیري: پس از 5 ماه اعتراض به حقم رسیدم

رانن��ده کالس پ��ژو 206 گفت: ب��ا اعالم عدم 
دوپینگ توسط فدراس��یون اتومبیلرانی پس از 5 ماه 
موفق شدم حكم مقام دومی مسابقات را بگیرم. علی 
ضمیری در گفتگو با فارس اظهار داشت: پس از اینكه 
در مسابقات سال گذشته اتومبیلرانی سرعت، نسبت 
به خودروی من اعتراض ش��د اتومبیلم مورد بازدید 
فنی ق��رار گرفت و اعالم ش��د که مرتكب دوپینگ 
ش��دم که این ادعا مورد قبولم قرار نگرفت. وی ادامه 
داد: در رابطه با تخلف، به کمیته انضباطی فدراسیون 
اتومبیلرانی شكایت کردم که در نهایت این کمیته اعالم 
کرد مرتكب دوپینگ نشده ام و خودروی من از نطر 
فنی س��الم و بدون نقص بوده اس��ت. راننده کالس 
پژو 206 خاطرنش��ان کرد: پس از اعالم رأی کمیته 
انضباطی درباره عدم دوپینگ، حكم مقام دومی من 

پس از 5 ماه، هفته گذشته توسط فدراسیون به من داده 
شد و خوشحالم که توانستم به حقم برسم.  ضمیری 
در ادامه افزود: شكایتی که به کمیته انضباطی داشتم 
مربوط به مسئول برگزاری مسابقات نیز بود که این 
کمیته به اعتراضم رسیدگی و اعالم رأی کرد؛ اما هنوز 
توسط فدراسیون اتومبیرانی با گذشت چند ماه ابالغ 

نشده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در شرایطی که فدراسیون 
نس��بت به ابالغ رأی صادره توسط کمیته انضباطی، 
کوتاهی کند شاید مجبور شوم به مراجع باالتر شكایت 
کنم.  با اعالم عدم دوپینگ و تخلف، مقام دومی این 
اتومبیلران در کالس پژو 206)1400 سی سی( که در 
مسابقه 30 بهمن ماه سال گذشته کسب کرده بود تثبیت 

شد.

ورزشی

مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان 
اصفهان از اس��تاندارد نبودن تنها استخر بین المللی و 
دیگر استخرهای شهر اصفهان خبر داد.   غالمحسین 
حس����ینی   در گفت���گو ب��ا   ف��ارس در اصفهان 
اظهار داش��ت: اس��تخر انقالب دارای ایراداتی است 

ک��ه باید مورد توجه مس��ئوالن ورزش اس��تان قرار 
گی��رد، چ��را که ب��ا توجه ب��ه بررس��ی های ما این 
اس��تخر به هیچ عنوان یک استخر استاندارد نیست. 
وی ادامه داد: درس��ت اس��ت که در استخر انقالب 
اندازه های استاندارد بین المللی رعایت شده اما تنها 
کمیت مورد قبول ما نیس��ت و بای��د از نظر کیفیت 
نیز استاندارد شود. حسینی درباره دیگر استخرهای 
ش��هر اصفهان نیز گفت: این اس��تخرها باید به طور 
کامل مورد بررس��ی ما قرار گیرند اما آنچه مشخص 
اس��ت اینكه این اس��تخرها برای اس��تفاده کنندگان 
از آن مناس��ب نیس��ت و ای��ن موضوع بای��د مورد 
توجه مس��ئوالن ورزش اس��تان قرار گیرد. مدیرکل 
 اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعت��ی اس��تان اصفهان 
افزود: طرح استانداردسازی استخرهای اصفهان در 
دس��تور کار اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان قرار دارد و در زمان مناسب به اجرا درمی آید. 
وی، به قیمت بلیت استخرها نیز اشاره کرد و افزود: 
در صورت استانداردسازی استخرهای سطح شهر، به 
عقیده من باید قیمت بلیت این استخرها نیز کاسته شود. 
بر اساس این گزارش، استخر انقالب اصفهان بیستم 
 مردادماه س��ال 86 با حضور معاون رئیس جمهور و 
رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی و اس��تاندار اصفهان 
افتت��اح و به بهره برداری رس��ید. مبلغ یک میلیارد و 
200 میلیون تومان از سوی شهرداری اصفهان برای 
س��اخت و راه اندازی مجدد این استخر هزینه شده 
بود که افتتاح مجدد این استخر انگیزه را به شناگران 
اس��تان بازگرداند. اس��تخر انقالب اصفهان به عنوان 
سومین استخر بین المللی کشور مطرح شده که قرار 
است استخر سه گانه مشابه استخر مجموعه ورزشی 
آزادی تهران در مجموعه المپیک اصفهان نیز ساخته 

شود. 

مسئوالن ورزش اصفهان هوشیار باشند؛
استخرهاي اصفهان 
استاندارد نیستند 

  قدردانی کنفدراسیون فوتبال آسیا
 ازحسن کامرانی فر  

آقای خاص را از فروشگاه رئال بیرون کردند 

قلعه نوعی : 
سپاهان درپی تکرار قهرمانی است 

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در نامه ای از حسن 
کامران��ی فر تقدیر و تش��كر کرد. پ��س ازعملكرد 
موفقیت آمیز حس��ن کامرانی فر کمک داور ایرانی 
در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، طی نامه ای مراتب تقدیر خود را از وی 

به عمل آورد. 
متن نامه  ای.اف.سی بدین شرح است: 

آقای حسن کامرانی فر عزیز
بدین وسیله از طرف آقای محمدبن همام، رئیس 
ای.اف.س��ی و آقای یوسف الس��رکال رئیس کمیته 
داوران ای.اف.س��ی صمیمانه ترین تشكرات خود را 

بابت کار بزرگ شما در جام جهانی اعالم می داریم و 
به شما به عنوان نماینده آسیا ا فتخار می کنیم. 

ش��ما به عنوان عضوی از تیم 3 نفره داوری تان 
عملكرد موفقیت آمیزی در جام جهانی داشتید و سطح 
باالی داوران آسیایی را در جام جهانی به منصه ظهور 
رساندید. امیدواریم شما با استراحت کافی بتوانید هم 
از نظ��ر فیزیكی و هم از نظر روانی دوباره به آمادگی 
باالیی دست یابید و ما مطمئن هستیم که شما می توانید 
همان س��طح از داوری را در مسابقات و رقابت های 
پیش رو به ویژه جام ملت های آس��یا درس��ال 2011 

داشته باشید.

سرمربی تیم فوتبال باشگاه رئال مادرید اسپانیا به 
دلیل نداشتن پول کافی به بیرون از فروشگاه این تیم 
هدایت شد. به نوش��ته سایت خبری روزنامه مارکا، 

خوزه مورینیو که قصد داش��ت در زمان اس��تراحت 
پس از تمرین از فروشگاه آدیداس برنابئو برای فرزند 
پس��رش خرید کند، ناگهان متوجه ش��د که کارت 
اعتباری و کیف پولش را در اتومبیل جا گذاشته است. 
جالب اینجا است که فروشنده این فروشگاه مرکزی 
در برنابئو با اینكه مورینیو را می شناخت و چند دقیقه 
قب��ل از آن با وی عگس یادگاری گرفته بود، حاضر 
نشد اجناس خریداری شده را به وی تحویل بدهد. 
مورینیو که به شدت از این صحنه تعجب کرده بود، 
توس��ط یكی دیگر از کارکنان به بیرون از فروشگاه 
هدایت شد تا هر وقت پول داشت، برای خرید به این 
مكان مراجعه کند. قانون برای همه یكسان است؛ حتی 

برای آقای خاص. 

سرمربی سپاهان گفت: بازیكنان بسیارخوبی 
را جذب کردیم ک��ه آنها می توانند درطول فصل 
ب��ه ما کم��ک کنند و م��ن با اطمین��ان می گویم 
ک��ه بین تیم اصل��ی و ذخیره های س��پاهان هیچ 
فاصله ای وجود ندارد. قلعه نویی با ابراز رضایت 
 از اردوی س��پاهان در ترکیه، گفت: سالهاس��ت 
تیم هایم را به ترکیه می برم شرایط درآنجا کاماًل 
ب��رای تمرین فراهم اس��ت و یكی از دوس��تان 
م��ن در آنجا امكان��ات خوبی را برای س��پاهان 
فراه��م کرد. درمدت حض��ور در ترکیه دو بازی 
بس��یار خ��وب انج��ام دادی��م و بازیكنان محک 
بسیارخوبی خوردند و توانستیم از بازیكنان تازه 
وارد ش��ناخت خوبی پیدا کنیم. وی درخصوص 
جذب رض��ا عنایتی اف��زود: دنبال ی��ک مهاجم 
باتجرب��ه بودیم،به همین خاطر رضا عنایتی را که 
از مهاجمان بس��یارخوب و باتجربه فوتبال ایران 
اس��ت را جذب کردیم. قلعه نویی گفت: تیم مان 
نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شده است و ما 
توانایی هر کاری را در زمین خواهیم داش��ت و 
ان ش��ااهلل تیم مان را برای قهرمانی آماده می کنیم. 
وی درباره حضور سپاهان درلیگ قهرمانان آسیا 
با توجه به شكستی که فصل قبل متقبل شده بود، 
گفت: پارس��ال آخر بدشانسی بود و بازیكنانمان 
نمی توانس��تند در گلزنی موفق باشند، اما امسال 
امی��دوارم ک��ه بتوانیم نتایج خوبی کس��ب کنیم. 
س��رمربی س��پاهان افزود: بدون اغراق می گویم، 
هم��ه برای ما حریف هس��تند و ما به همه تیم ها 
احت��رام می گذاریم اما به ه��ر حال چند تیمی که 
در یارگی��ری موفق تر عم��ل کرده اند در کورس 
قهرمانی هس��تند. قلعه نویی درباره نخستین بازی 
سپاهان در لیگ برتر برابر راه آهن هم گفت: طبعًا 
تا تیم ها بخواهند ش��كل اصلی ش��ان را پیدا کنند 
چند هفته ای زمان می برد اما تالش مان این است 

که از هفته اول قدرتمند وارد مسابقات شویم. 
وی در رابطه با مباحث مطرح شده بین وی، 
منصور پورحی��دری و پرویز مظلومی گفت: این 
دو بزرگ��وار مربیان من بوده اند و بگومگویی هم 
در کار نبوده اس��ت. من برای پورحیدری احترام 
زی��ادی قائلم و معتقدم ک��ه او جزو نوادر تاریخ 
باش��گاه استقالل اس��ت و قهرمانی هایی که او با 
اس��تقالل آورده بسیار زیاد و ارزشمند است. من 
هیچ وقت ح��رف توهین آمیزی نزدم. تنها این را 
یادآوری کردم که درس��الهای قب��ل و زمانی که 
پرویز مظلومی س��رمربی صبا ب��ود، 5 بازیكن از 
اس��تقالل گرفت و صدای ما در نیامد. س��ال قبل 
هم مظلومی امیرحس��ین صادقی را گرفت و باز 
هم ما هیچ چیز نگفتیم. من حتی درباره مدیریت 
فتح اله زاده هم حرفی ن��زدم و گفتم فتح اله زاده 
در این مقطع ایثار کرد و در همین زمان کوتاه هم 
به همراه جویباری تیم خوبی بس��ت. قلعه نویی 
افزود: نمی دان��م چرا آقایان ازحرف من ناراحت 
ش��ده اند. وقت��ی مظلومی 5 بازیكن اس��تقالل را 
گرف��ت من جار وجنجال نكردم وهمین موضوع 
را یادآوری ک��ردم. ضمن اینك��ه وقتی بازیكنی 

دل��ش با تیم نیس��ت، نبای��د آن بازیك��ن را نگه 
داشت. تیم ما که در ترکیه بود خسرو حیدری به 
من گفت که با پرویز مظلومی مشكل داشته است 
و با توجه به توصیه واعظی آش��تیانی سپاهان را 
انتخاب کرده است. آشتیانی به او گفته که سپاهان 
را انتخ��اب کند، در حالی که تیم های دیگری هم 

بودند که پول بیش��تری ب��ه او می دادند. نمی دانم 
چ��را این موضوع را آن ق��در بزرگ می کنند. من 
حتی زمانی که پیش سعیدلو رفتم به سعیدلو گفتم 
فتح ال��ه زاده با توجه به تجرب��ه اش در مدیریت 
بح��ران و پورحیدری با توج��ه به جایگاهش در 
بین هواداران و توانایی های��ش می توانند بهترین 
گزینه ها باش��ند. نمی گویم سعیدلو حرف من را 
گوش کرد اما او از من مش��اوره خواس��ت و من 
نظرم را دادم. به هر حال برای اس��تقالل آرزوی 
موفقیت می کنم. قلعه نویی با ابراز بی اطالعی از 
هشدار سازمان لیگ به او، پورحیدری و مظلومی 
به خاطر مصاحبه هایش��ان گفت: من از این تذکر 
اطالع��ی ندارم ام��ا اگر قرار باش��د حرفی بزنم، 
می زن��م و به توصیه ها کاری ن��دارم. وی با بیان 
این ک��ه اردوی تیم ملی در اتریش به کل فوتبال 
ایران ضربه زد، گفت: ما اصرار داریم که بگوییم 
فوتبال مان حرفه ای اس��ت، درحال��ی که تنها در 
حرف، فوتب��ال ایران حرفه ای اس��ت. امیر قلعه 
نوی��ی گفت: برگزاری این اردو نه تنها به ما بلكه 

به کل فوتبال ایران ضربه زد. 
ش��ما می دانید از زمان برگ��زاری فینال جام 
جهان��ی تا اولی��ن روزی که بازی ه��ای فیفا دی 
برگ��زار می ش��ود، یک م��اه زمان می ب��رد و تیم 
ملی ایران تنها تیمی دردنیاس��ت که االن درحال 
برگزاری اردو اس��ت ما و سایر تیم ها تمرین های 
بدنسازی را پشت س��ر گذاشته ایم و می خواهیم 
چند ب��ازی هماهنگی انجام دهیم ام��ا بازیكنان 
ملی پوش مان را دراختی��ار نداریم. وی افزود: آیا 
نمی توانیم فوتبال کشوری مانند ترکیه را الگو قرار 
دهیم؟ آیا تیم ملی ترکیه هم برای جام ملت های 
اروپا مدت ه��ا لیگ اش را تعطی��ل می کند. قلعه 
نویی با بیان اینكه قانون فیفا می گوید باشگاه تنها 
48 ساعت پیش از بازی های رسمی موظف به در 
اختیار گذاشتن بازیكنانش است، گفت: این یک 
قانون بین المللی اس��ت. نمی توانیم این قانون را 
در داخل نادیده بگیریم و تنها برای باش��گاه های 
خارجی که بازیكنان مان را در اختیار دارند آن را 

رعایت کنیم.

اس��تاندار  عمران��ی  مع��اون    
اصفهان از موافق��ت رئیس جمهور با 
اختصاص بودج��ه 300 میلیارد ریالی 
درخواست ش��ده از س��وی استاندار 
اصفهان به ورزش��گاه نقش جهان خبر 
داد. ب��ه گزارش   ف��ارس از اصفهان، 
جمال الدین صمصام شریعت در حاشیه 
بازدید از ورزشگاه نقش جهان در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به موافقت رئیس 
جمهور با اختصاص بودجه 300 میلیارد 
ریالی به ورزش��گاه نقش جهان  اظهار 
داشت: رئیس جمهور با اختصاص این 
بودجه به ورزشگاه نقش جهان موافقت 
ک��رده و اس��تانداری و اداره کل تربیت 
بدنی استان اصفهان در روزهای آینده 
پیگیر دریافت بودجه می شود.  وی با 
بیان اینكه موافق��ت رئیس جمهور با 
این درخواس��ت موجبات خوشحالی 
م��ردم اصفهان را فراهم آورده اس��ت، 

تصریح کرد: مسئوالن سازمان تربیت 
بدنی، استاندار و مسئوالن استانی برای 
دریافت ای��ن بودجه تالش می کنند و 
امیدواریم هرچه سریع تر این بودجه به 

استان اختصاص یابد. 
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان 
پیرام��ون اختصاص بودجه به صورت 
یک جا اظهار داش��ت: ب��ه دلیل اینكه 
رقم این گونه بودجه ها باالست، طبیعی 
است که این بودجه باید در چند مقطع 

پرداخت شود. 
وی با بیان اینكه استادیوم نقش جهان 
در 1/5 سال تكمیل می شود، خاطرنشان 
کرد: استادیوم در مدت یک و نیم سال 
تكمیل می شود اما خود ورزشگاه دارای 
طرح جامع است و به جز سالن 6 هزار 
نفری و اس��تخر سرپوشیده، فضاهای 
دیگری نیز پیش بینی شده و باید همه 

این فضاها همزمان انجام شود.  

  فدراس��یون بین المللی فوتب��ال )فیفا( پس 
از پایان مس��ابقات جام جهانی 2010 و قهرمانی 
اس��پانیا، فهرس��ت بازیكنان تیم منتخب خود را 
اع��الم کرد.  به گزارش ایرنا و به نقل از س��ایت 
فیفا، ای��ن تیم که پ��س از رأی گی��ری اینترنتی 
توسط اعضای باشگاه س��ایت فیفا انتخاب شده 

است، بر پایه سیستم 4-4-2 قرار دارد. 
بر همین اس��اس تیم س��تارگان فیفا متشكل 

از ش��ش بازیكن تیم قهرمان ج��ام جهانی یعنی 
اس��پانیا، دو بازیكن از تی��م آلمان و یک بازیكن 
از ه��ر یک از تیم های برزی��ل، اروگوئه و هلند 
به مربیگری  ویس��نته دل بوسكه  است. از نكات 
قابل توجه در فهرست بازیكنان تیم منتخب فیفا 

ع��دم حضور  توم��اس مولر بهتری��ن گلزن جام 
جهان��ی و برنده جایزه کف��ش طالیی در ترکیب 

اصلی است. 

فهرس��ت بازیكنان تیم ستارگان فیفا به شرح 
زیر است: 

  دروازه بان: ایكر کاسیاس 
ــان: فیلی��پ الم، کارل��س پوی��ول،    مدافع

مایكون، سرخیو راموس 
  هافبک ها: وس��لی اشنایدر، باستین شواین 

اشتایگر، آندرس اینیستا، ژاوی 
  مهاجمان: داوید ویا، دیه گو فورالن 

  سرمربی: ویسنته دل بوسكه

برنامه نویس��ان برزیلی نرم اف��زاری را ویژه 
تلفن همراه آی- فن و برپایه پیش��گویی های پل 
هش��ت پا، معروفترین چه��ره جام جهانی 2010 

آفریقای جنوبی ساختند.
به گزارش مهر، پیشگویی های پل در اعالم 
نتایج مسابقات جام جهانی 2010 این هشت پای 
ساکن آکواریم» زندگی دریایی « اوبرهاوزن را به 
معروفترین ش��خصیت این جام بدل کرد. اکنون 
گروهی از برنامه نویس��ان برزیلی نرم افزاری به 
ن��ام uTouchLabs را توس��عه داده اند که به 
عنوان یک برنامه جانبی  روش��ی خنده دار برای 

 انتخاب میان دو گزینه  ش��ناخته می ش��ود. این 
ن��رم افزار وی��ژه آی - ف��ن گزین��ه هایی چون  
س��ینما یا تئاتر؟، پیتزا یا سوشی؟، دامن با بلوز؟، 
 مارس��یا یا آندره آ؟  را نش��ان می دهد و س��پس 
می پرسد:  هشت پا پاسخ بده! براساس گزارش 
بریكین��گ نیوز، ای��ن برنامه در روی فروش��گاه 
آنالین  آی- تیونز  اپل به قیمت 99 س��نت برای 
بارگذاری در دس��ترس اس��ت. این هشت پا به 
ویژه از زمان تحقق پیش��گویی نتیجه بازی فینال 
میان هلند و اس��پانیا بیش از همیش��ه به شهرت 
رس��یده اس��ت. به طوری که آکواریم باغ وحش 

مادرید برای پذیرایی از این هشت پا فرش قرمز 
پهن کرده اس��ت. این درحالی است که هواداران 
تیم ملی آلمان پس از شكس��ت این تیم در برابر 
اسپانیا طی نامه هایی به آکواریم محل زندگی پل 
اظهار داشتند که برای ماهیتابه خود به این هشت 
پا نیاز دارند!خ��وزه لوئیس رودریگ��وز زاپاترو 
نخس��ت وزیر اس��پانیا نیز که تیم کشورش برای 
اولی��ن بار در تاریخ موفق به دریافت جام جهانی 
فیفا ش��د به شوخی پیش��نهاد داد که برای آوردن 
پل به مادرید یک گروه ویژه از محافظان را اعزام 

خواهد کرد.

پژمان سلطانی
افتتاحیه مجمع عمومی  مراسم 
و کنگ��ره س��الیانه اتحادیه جهانی 
انجمن ه��ای کونگ ف��و با حضور 
دکتر علی س��عیدلو رئیس سازمان 
تربی��ت بدنی کش��ور، دکت��ر ذاکر 
اصفهانی اس��تاندار اصفه��ان، دکتر 
سقائیان نژاد شهردار اصفهان، دکتر 
حس��ن کام��ران نماین��ده مجلس، 
اس��تان  بدن��ی  تربی��ت  مدی��رکل 
اصفه��ان دکت��ر رش��ید خدابخش، 
دبیران المپیک کش��ورهای مختلف 
و حضور بیش از 40 نفر از رؤس��ا 
س��ازمان های ورزش��ی کشورهای 
مختلف جهان در ت��االر آیینه خانه 
هتل عباسی برگزار شد. دکتر رشید 
خدابخش در این مراسم ازمسئوالن 
استانی و کشوری و نیز از میهمانان 
خارجی برای حضور در این کنگره 
تش��كر و قدردان��ی ک��رد و افزود: 
اصفهان پایتخت ورزش ایران است 
و خوشحالم که دکتر سعیدلو اجازه 
داد که این کنگره در شهر گنبدهای 
فیروزه ای انجام ش��ود و امیدوارم 
رش��ته کونگ فو توآ در المپیک به 
ثبت برسد. این مراسم در میدان امام 
خمینی با حضور بیش از 3000 نفر 
کونگ فوتوآی اصفهانی برگزار شد. 
این میدان در سطح جهانی بی نظیر 
اس��ت که زمانی میدان چوگان بوده 

است.
ذاکر اصفهانی: ورزش برای ما 

اهمیت فراوانی دارد
در ادام��ه دکتر عل��ی رضا ذاکر 
اصفهانی اس��تاندار اصفه��ان اظهار 
داشت: امیدوارم به میهمانان در شهر 
اصفهان خوش گذش��ته باشد. وی 
به تاریخ اصفهان اش��اره و توضیح 
داد: استانی که در آن هستیم قدمتی 
هفت هزار ساله دارد که چهار دوره 
تاریخی ب��ه عنوان پایتخ��ت ایران 
بوده و برای آخری��ن بار چهارصد 

سال پیش توسط سلسله صفوی به 
عنوان پایتخت ایران برگزیده ش��د 
و صفوی ه��ا با دع��وت از علمای 
برجسته دینی توانستند تمدن نوینی 
را ایج��اد کنند. وی ادام��ه داد: این 
ح��وزه تمدن��ی به م��وازات حوزه 
تمدنی عثمانی در غرب کشور پایه 
ریزی شد که بس��یاری از مناسبات 
ح��ال ایران برگرفته از آن اس��ت و 
ما اکنون به تعبی��ری میراث دار آن 
حوزه تمدن��ی در نگاه فلس��فی و  

اعتقادی آن هستیم.
وی اظهار داشت: بر پایه تالش 
های��ی که مردم عمیق��اً برای عالقه 
من��دی به انق��الب کردن��د، امروز 
ایران در جایگاه باالی��ی قرار دارد. 
به گونه ای که حتی دشمنان ما هم 
به این موضوع اذعان دارند. علیرضا 
ذاک��ر اصفهانی به اس��تان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: حضور در مرکز 
هسته ای ایران در این استان، وجود 
صنایع مختلف از جمله صنایع هوا 
و فض��ای اصفه��ان را در جای��گاه 
مطلوبی ق��رار داده و صنایع زیادی 
به خصوص در حوزه صنعت آهن 
و ف��والد که امروزه بی��ش از هفتاد 
درصد تولید آه��ن در ایران متعلق 
به اصفهان اس��ت و باعث شده این 

شهر را در حوزه صنعت و آهن در 
مقام باالیی قرار دهد، بهبود بخشیده 
اس��ت. در سایر شاخه های علوم و 
دس��تاوردهای علمی نیز اصفهان از 
جایگاه خوبی برخوردار اس��ت که 
به غیر از این مزیت ها، مزیت های 
گردش��گری قابل مالحظ��ه ای را 
فی��روزه ای  گنبدهای  ش��هر  برای 
ایج��اد ک��رد. وی در پای��ان افزود: 
حض��ور دو تیم قدرتمن��د فوتبال، 
س��پاهان و ذوب آه��ن در اصفهان 
نش��ان از قابلیت های ورزشی این 
اس��تان اس��ت. همچنین در س��ایر 
رشته های ورزشی اصفهان سرآمد 
کش��ور بود، که باعث شده ورزش 
برای مجموعه اس��تانداری اهمیت 

فراوانی داشته باشد.
ــته توآ حمایت  هوانگ: از رش

می کنیم
هوانگ عضو ش��ورای المپیک 
ای��ن مراس��م گف��ت:  ویتن��ام در 
ورزش��های رزمی در هر منطقه ای 
به عمل می آید پرورده می شوند و 
آنجا به طراوت و شادابی می رسند. 
اگ��ر کش��ور ژاپ��ن دارای کاراته و 
تكواندو اس��ت ویتنام ووش��و دارد 
هوانگ تأکی��د ک��رد: همكارانم را 
که نمایندگان کش��ور ویتنام هستند 

فرام��ی خوانم. که ب��ا این حرکت 
جدیدی که توس��ط توآ آغاز ش��ده 
همكاری همه جانب��ه برای ثبت و 
تثبیت آن داش��ته باش��یم و از همه 
مهمتر م��ن می خواهم تعامل خود 
را با ش��ما در میان بگذارم و با همه 
وج��ودم از ورزش ت��وآ حمای��ت 

می کنم.
سعیدلو: با ارتباطات بین الملل 
جایگاه ورزش ایران در جهان سیر 

صعودی دارد
س��عیدلو رئیس سازمان تربیت 
بدنی کشورمان در جمع خبرنگاران 
گف��ت: ب��ا ارتباط��ات بی��ن الملل 
می توان جایگاه ورزش ایران را در 

سطح جهان ارتقاء دهیم. 
وی به ورزش توآ اشاره کرد و 
توضیح داد: کونگ فو توآ ورزش��ی 
محبوب اس��ت و بین م��ردم ایران 
جایگاه خاصی دارد که باعث خواهد 
شد این رش��ته به صورت همگانی 
در اقصی نقاط جهان توس��عه یابد. 
س��عیدلو ادامه داد: اصفهان اس��تان 
بزرگی اس��ت و در اکثر رشته های 
ورزش��ی از قبیل فوتب��ال، هندبال، 
بس��كتبال و غیره در کش��ور حرف 
نخست را می زند. وی به ورزشگاه 
نقش جهان اشاره کرد و گفت: نقش 
جه��ان یک کار فن��ی و پیچیده ای 
نیس��ت بلكه کار مهندسی است که 
خدا را ش��كر در ایران مهندسان و 
پیمانكاران خوبی داریم که می توان 
به پیش��رفت این پروژه کمک کند. 
اما کمب��ود اعتبارات مواجه بوده که 
از طریق اعتبارات ملی و استانی این 
کمب��ود را جبران کنیم و نیز از نهاد 
ریاست جمهوری تقاضای اعتبار نیز 
کرده ایم تا کار سریع تر انجام گیرد. 
وی در پایان گفت: تمام تالش��مان 
را ب��رای میزبان��ی اصفه��ان جهت 
مس��ابقات فوتس��ال ج��ام جهانی 

خواهیم کرد.

تيم ستارگان فيفا معرفي شد  

پل نرم افزار شد 

هشت پای جام جهانی »روی آی - فن« پيشگویی می کند!

سعیدلو:

تمام تالشمان را برای ميزبانی جام جهانی فوتسال در اصفهان می کنيم

رئیس جمهور با اختصاص بودجه به نقش جهان 
موافقت کرد 

    مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره جام جهانی 
تكوان��دو بدون قانون س��كه و ران��د طالیی برگزار 
می شود. به گزارش موج، با اعالم فدراسیون جهانی 
تكوان��دو ق��رار بود ج��ام جهانی چی��ن در 4 وزن 
المپیكی و براساس قانون سكه و راند طالیی برگزار 
شود که این مس��أله مورد اعتراض محمد پوالدگر، 
رئیس فدراس��یون ایران قرار گرفت. در سفر به کره 
جنوبی، پوالدگر در پیش��نهادی از رئیس فدراسیون 

جهانی خواست تا این قوانین تغییر کند. 
در همی��ن راس��تا دکتر چو افزای��ش اوزان این 
مسابقات را به دوره بعد موکول کرد اما حذف راند 
طالیی در این رقابت ها به جلسه سرپرستان تیم ها 
قبل از جام جهانی انتقال یافت؛ اما فدراسیون جهانی 
قبل از اینكه نشس��ت سرپرستان تیم ها برگزار شود 
این قانون را با ارس��ال نامه ای به فدراس��یون های 
مختلف حذف ک��رد. بدین ترتیب در دور مقدماتی 
اگر 2 تیم به تس��اوی برس��ند هر ک��دام یک امتیاز 
خواهند گرفت تا دیگر نیازی به قانون س��كه و راند 

طالیی نباشد. 
تیم برنده نیز 3 امتی��از کامل می گیرد. در پایان 
6 تی��م برتر هر گروه به همراه 2 تیمی که بیش��ترین 
امتیاز را به عنوان تیم دوم دارند راهی مرحله حذفی 

می شوند. 
در دور بعد در صورت تس��اوی تیم ها از قانون 
سكه اس��تفاده ش��ده  اما آنها دیدار پنجم خود را به 
شكل کامل برگزار خواهند کرد و دیگر راند طالیی 
وجود نخواهد داش��ت، البته این قان��ون فقط برای 
ش��رایط باال اعمال خواهد شد و در موارد دیگر که 
2تكواندوکار در 3 راند به تس��اوی می رس��ند راند 
چهارم را با قانون امتیاز طالیی برگزار خواهند کرد.

 24 تیم ش��رکت کنن��ده در این مس��ابقات در 
هتل توها اروچی مستقر هستند. تیم ایران نیز عصر 
دیروز نخس��تین تمرین خود را در این ش��هر پشت 

سر گذاشت.

 با اعالم فدراسیون جهاني تکواندو 
 حذف قانون سکه و 
راند طاليي از مرحله 
مقدماتي جام جهاني
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30571هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10481050   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

به وسیله استغفار خود را خوشبو کنید، مبادا بوی بد گناهان شما را رسوا کند.

نمایشگاه عکس فهيمه فروغی در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

38 °

35 °

22 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

زاینده رود
نمایش��گاه عكس��ی با عنوان انعكاس تاریک، 
متش��كل از 15 اثر عكاسی دو لته ای فهیمه فروغی 
از پانزدهم تا 24 تیرماه به همت خانه عكس حوزه 
هنری استان اصفهان در محل خانه هنرمندان اصفهان 

مورد بازدید و استقبال عموم قرار گرفت.
فهیمه فروغی فارغ التحصیل رش��ته عكاسی از 
دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز است که تاکنون 
در چندی��ن نمایش��گاه گروهی در تهران ش��رکت 
کرده اس��ت. آثار فهیمه فروغی هنرمند جوان بیشتر 
در قالب هنر مفهومی ج��ای دارد و زن در آثار وی 
اهمیت مخص��وص و جایگاه وی��ژه ای را به خود 

اختصاص داده است.
در آثار نمایش��گاه عكس انعكاس تاریک، نگاه 
خاص هنرمند به مس��یر ش��ناخت خود از زن گره 
خورده اس��ت و این آث��ار انع��كاس درونیات این 
هنرمند از ادراک زن را بازگو می کند. فروغی در آثار 
خود از ش��یوه عكاسی دولته ای بهره برده است که 
به شكل دوقسمتی بوده و لته اول عكسی روشن تر 
و لته دوم که کاماًل به عكس قبلی چس��بیده اس��ت 
س��ایه ای دوبعدی را تش��كیل می دهد که در کنار 
 ه��م در معنایی واحد، مفهوم ذهنی عكاس را کامل 
می کنند. وی 5 س��ال س��ابقه حرفه ای در عكاسی 
 داش��ته و در آث��ار خود بر آثار افكار م��ردم بر روح 

خان��م ها، اثر طبیعت بر عكس��ها، بیان مش��كالت 
جامعه زن��ان و تعریف عواطف درونی با اس��تفاده 
از تكنیک های نوین عكاس��ی به خصوص تكنیک 
س��ایه، تأکید دارد. فروغی معتقد است عكاسی باید 
اهداف وعقاید فرد را درب��ر گیرد و دارای هدف و 
مقصود باش��د، او خلق آثار جدید در راستای افكار 

جدید را سرلوحه کار خود قرار داده است.
 آث��ار نمایش داده ش��ده فهیم��ه فروغی مورد 
استقبال هنرمندان و به خصوص عالقه مندان خاص 
هنر قرار گرفته و پیشرفت شایانی برای خانه عكس 
حوزه هن��ری در راه حمایت و عرض��ه هنر مدرن 

محسوب می شود.

تعطیلی چند روزه در هفته گذشته باعث شد، سینمای ایران روزهای آرامی داشته و 
حتی خبرهایی چون صدور پروانه ساخت، نمایش و... هم وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، برگزار نشدن جلسه پروانه ساخت به دلیل تعطیلی ها، بزرگداشت 
خس��رو ش��كیبایی، آغاز برنامه هفت، کلید خوردن دو فیلم سینمایی و... از جمله اخبار 
هفته س��وم تیر ماه است. مراسم بزرگداشت خسرو ش��كیبایی همراه با رونمایی کتاب 
این مرحوم روز یكشنبه 21 تیر ماه با حضور هنرمندانی چون محمدرضا جعفری جلوه، 
هوش��نگ گلمكانی، اکرم محمدی، هارون یش��ایایی، داریوش اس��دزاده، امیر سیدزاده، 
میكائیل شهرس��تانی، رضا بنفش��ه خواه، فرزی��ن محدث، رضا فیاض��ی، آناهیتا همتی، 
صدرالدین حجازی، محمد متوس��النی، جعفر پناهی، مسعود رایگان، نظام الدین کیایی، 
حبیب رضایی، امیر زند، حسین خانی بیگ، امیرمحمد زند، جلیل فرجاد، مازیار رضاخانی، 
مهرداد صدیقیان، مهرداد فالحتگر و .... برگزار شد. در این مراسم رسول نجفیان، شهاب 
حسینی، جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی، آیدین آغداشلو، مهران مدیری و... درباره این 

مرحوم صحبت کردند و همچنین کتاب وی رونمایی شد.
- فیلم های »یک حبه قند« سید رضا میرکریمی و »سعادت آباد« مازیار میری کلید 
خوردند. فیلم میرکریمی اثری پر بازیگر اس��ت که در آن رضا کیانیان، هدایت هاشمی، 
نگار جواهریان، ریما رامین فر، نگار عابدی، س��عید پور صمیمی، سهیال رضوی، اصغر 
همت و.... بازی می کنند و هم اکنون فیلمبرداری آن در باغی حوالی منطقه شهران ادامه 
دارد. سعادت آباد نیز عنوان فیلم جدید مازیار میری است که روز گذشته در تهران کلید 
خورد. در این فیلم لیال حاتمی، مهناز افشار، حامد بهداد، هنگامه قاضیانی، امیر آقایی و.... 

بازی می کنند. لوکیشن اصلی این فیلم نیز خانه ای در حوالی نیاوران است.
- پخش برنامه سینمایی»هفت« دوباره آغاز شد. این برنامه به دلیل پخش بازیهای جام 
جهانی به مدت سه هفته به روی آنتن نرفت از هفته گذشته در روزهای جمعه ساعت 
19 از شبكه سوم سیما پخش می شود. در برنامه روز گذشته فیلم »هفت دقیقه تا پاییز« 

علیرضا امینی با حضور کارگردان، فریدون جیرانی و مسعود فراستی نقد و بررسی شد 
که البته با حاشیه هایی نیز همراه بود. گویا قرار است در ماه رمضان نیز دوباره روزهای 
سه شنبه پخش شود. برنامه هفت، هفته گذشته نیز به نقد و بررسی فیلم »کیفر« اختصاص 
داش��ت. در ابتدای این برنامه مس��عود فراستی با انتقاد از فیلم کیفر ایراداتی را به این اثر 
سینمایی مطرح کرد که این انتقادات با واکنش سریع فتحی روبه رو شد. این کارگردان در 
پاسخ به این انتقادات گفت: من باید به تک تک این انتقادات پاسخ دهم و باید زمانی در 
اختیار من قرار دهید تا حرف های خود را بزنم زیرا برای تک تک مسائلی که از سوی 
فراستی مطرح شد پاسخ دارم. وی در ادامه عنوان می کند، به احتمال فراوان آقای فراستی 
در زمان تماش��ای فیلم به این اثر سینمایی توجه نداشتند و درگیر مسائل شخصی خود 
بودند و به جزئیاتی که در این اثر سینمایی آورده شده توجه نكردند.  درحالی که فتحی 
در حال دفاع از فیلم کیفر بود جیرانی صحبت های وی را قطع کرده و زمان را در اختیار 
فراس��تی قرار داد که این کار با انتقاد ش��دید فتحی روبه رو شد. وی همچنین بیان کرد، 
متأسفانه عمداً و یا سهواً در اختیار من کاغذ و خودکار قرار ندادند تا به انتقادات اشاره 
ش��ده یک به یک پاسخ دهم. اجرای اینگونه این برنامه صحیح نیست و من به این نوع 

اجرا که زمان کمتری در اختیار فیلمسازان قرار می دهد انتقاد دارم.
- سینمای ایران از جشنواره بین المللی فیلم کارلووی واری سه جایزه نصیب خود 
کرد. در مراس��م اختتامیه این جشنواره که 10 جوالی برگزار شد، فیلم »اوریون« ساخته 
علی زمانی عصمتی برنده جایزه نتپک شد، مهدی منیری برای فیلم »تینار« جایزه 5000 

دالری بهترین فیلم مس��تند زیر 30 دقیقه را کس��ب کرد و فیلم »چیزهایی هس��ت که 
نمی دانی« ساخته فردین صاحب زمانی جایزه ویژه هیأت داوران را به دست آورد.

- سامان استرکی از علیرضا شجاع نوری شكایت کرد. وی در گفتگویی با مهر عنوان 
کرد، بعد از هشت سال کار با شجاع نوری و ساخت سه پروژه سینمایی که البته یكی از 
آنها نصفه مانده است، تاکنون هیچ مبلغی به عنوان دستمزد و سهم خود از درصدهایی 
که در فیلم دارم، دریافت نكردم. در حالیكه در تمامی این پروژه ها کارگردان، نویسنده، 
طراحی صحنه و لباس و تدوین را بر عهده داشته باشم. استرکی در ادامه توضیح داد: وی 
از سال 82 تا کنون از پرداخت حقوق من در فیلم های صندلی خالی، یک ایستگاه جلوتر 
و راند هفتم که با یكدیگر همكاری داش��تیم، خودداری کردند. به همین دلیل از وی به 

خانه سینما و وزارت ارشاد شكایت کردم.
- ن��ام خانوادگی هنگامه قاضیانی در بیلبوردها و س��ردر س��ینماهای فیلم بیداری 
رویاها اش��تباه نوشته شده است. هفته گذش��ته این بازیگر سینمایی از این موضوع گله 
کرد و در گفتگویی عنوان کرد: نام و نام خانوادگی به عنوان اصلی ترین هویت هر فرد 
 محسوب می شود. به خاطر همین موضوع، اشتباه به وجود آمده در این زمینه باید هر چه 
سریع تر برطرف شود. به خصوص اگر این اتفاق در محیط کوچكی مثل سینما رخ داده 
باش��د. آقای آش��تیانی پور تهیه کننده بیداری رویاها بعد از اینكه متوجه اشتباه به وجود 
آمده شدند تمام تالش خود را برای اصالح آن انجام دادند اما نمی دانم چرا هنوز هیچ 

اتفاقی نیفتاده است.
- نامزدهای  بهترین آثار بیست  و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به انتخاب 
داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران معرفی شدند. فیلم هایی چون به رنگ 
ارغوان، پرسه در مه، کیفر و هیچ بیشترین نامزدها هستند. همچنین نخستین مراسم تجلیل 
از برترین رس��انه های حوزه سینما در ایام جش��نواره فجر عصر یكشنبه 27 تیر ماه در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

و  فرهن��گ  وزارت  مطبوعات��ی   مع��اون 
ارش��اد اس��المی از دولت درخواست کرد: دولت 
بای��د برنامه ریزی کن��د تا قفس��ه های کتاب به 
صورت ش��یک برای اتاق های منازل شهروندان 
طراحی ش��ود. رامین ب��ا بیان ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: اگر امروز حكومت ه��ای باثبات از یک 
پش��توانه فرهنگ��ی و فكری ق��وی ای برخوردار 
هستند. در آن موضوع فرهنگ به عنوان پایه اصلی 

سیاس��ت تلقی می ش��ود. وی 
افزود: کتاب ه��م نهاد فرهنگ 
و تم��دن ب��وده و ه��م عام��ل 
بقای آن اس��ت و س��بب رشد 
معاون  می ش��ود.  شكوفایی  و 
فرهن��گ  وزارت  مطب��وعاتی 
و ارشاد اس��المی تصریح کرد: 
یكی از وظایف وزارت ارش��اد 
نشر کتاب اس��ت و بسیاری از 
نخب��گان جامع��ه را به خدمت 
می گیرد تا کتابی منتش��ر شود 
و ثم��ره تالش ه��ا و زحمات 
نخب��گان در گنجین��ه کتابخانه 

قرار می گیرد.
وزارت  مطبوعاتی  مع��اون 
ارشاد عنوان کرد: باید راهكاری 

برای جذب کتابخوان داشته باشیم تا آنها به سمت 
کت��اب و کتاب خوانی روی بیاورن��د و ما هم از 
آنها تكری��م و تجلیل کنیم تا از اصل این مس��یر 
منحرف نشوند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تصریح کرد: اگر نگاهی به تاریخ 
بشر بیندازیم متوجه خواهیم شد تنها تمدن هایی 
ماندگار هس��تند که دارای کتابت هستند. در واقع 

کتاب نماد فرهنگ و تمدن جوامع اس��ت و هیچ 
فرهنگی بدون تمدن نمی تواند کتابتی داشته باشد. 
هر تمدنی که رش��د کند به همان اندازه اثرگذارتر 
می شود. وی خاطرنش��ان کرد: اهمیت کتاب در 
س��وره قلم آمده و آداب اخالقی و ارزشی انسانی 
در این آیات اس��ت. در اسالم آن قدر به کتاب و 
کتاب خوانی اهتمام می ورزند که اوالً با خواندن 
وحی شده )اقرا( و ثانیًا آدمیان با خواندن در روز 

قیامت مؤاخذه می ش��وند. به گفت��ه وی از منظر 
توحی��دی کتاب مالک اندیش��ه هاس��ت. معاون 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارائه 
پیش��نهاد مبتنی بر تكریم کتابخوان در کتابخانه ها 
گفت: ما باید راه��ی را طراحی کنیم تا کتابخوان 
را تكری��م و از او قدردانی کنیم. چه بس��ا که اگر 
کتابخوان محترم تلقی ش��ود ب��ا بی حرمتی های 

روزگار جذب کتاب و کتاب خواندن می ش��ود. 
وی عن��وان کرد: طی 31 س��ال پس از انقالب در 
بحث کتاب شاهد رش��د کمی بودیم تا جایی که 
رش��د 15 برابر عظمتی بوده و قابل افتخار است. 
اما متأس��فانه م��ا تنها در بحث اقتب��اس و ترجمه 
باالترین س��هم را داش��ته ایم و کمتر شاهد تولید 
بوده ایم و باید بحث ترجمه کتاب که امروز یک 
س��ویه بوده معكوس کنی��م و روند را از داخل به 
خارج از کش��ور داش��ته باشیم 
که این نیازمند اراده های ش��ما 
اس��ت تا در نویسندگان محلی 

تأثیرگذار باشیم. 
رامی��ن اظهار داش��ت: باید 
شما کتابداران این موضوع را به 
عنوان دستور العمل قرار دهید تا 
نویسندگانی که در منازل خود 
اتاقكی ب��رای ام��ور کتابداری 
تأسیس کرده است را شناسایی 
ک��رده و ب��ه دیگ��ران معرف��ی 
کنی��م. وی  خط��اب به مدیران 
کتاب��خانه های  نهاده��ای  کل 
عم��وم��ی گف��ت: ش��ما باید 
جای��گاه مدیریتی خ��ود را به 
عنوان یک جایگاه عبادی تلقی 
کنید به این معنا که این جایگاه تنها برای معیشت 

و امرار معاش نیست. 
معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد تصریح کرد: 
گاهی یک کتاب��دار می تواند کتابخانه را به کتاب 
نویس��ی تبدیل کند به ای��ن معنا که مخاطب را به 
یادداشت برداری از آن چه که مطالعه کرده است 

را دعوت کند.

اس��المی  ارش��اد  و  فرهن��گ   مدی��رکل 
چهارمحال وبختیاری از ارسال 250 اثر موسیقایی به 
دبیرخانه جشنواره موسیقی استانهای زاگرس نشین 
کشور در شهرستان بروجن خبر داد. داریوش رضوانی 
در گفتگو با ایرنا افزود: جش��نواره یاد شده با حضور 
گروه های موسیقایی از 10 استان کشور در ایام والدت 
امام زمان علیه الس��الم در شهرستان بروجن برگزار 
می شود. وی افزود: این جشنواره در دو بخش اصلی 
تک نوازی و گروه نوازی به همراه پژوهش موسیقی، 
بخش انتظار و بخش وطن من برگزار می شود. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
 جشنواره موسیقی استانهای زاگرس مختص استانهای 
چهارمح��ال و بختی��اری، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، فارس، اصفهان 

و ایالم است. موسیقی مقامی زاگرس نشینان موسیقی 
زندگی مردم این دیار است که دستگاههای همایون، 
ماهور و گوش��ه های بیات اصفهانی، برزگری، درو، 
شوشتری، دزفولی، دهكردی، لری، بختیاری و کردی 

را در بر می گیرد.

پژوهشگران فرانسوی بخشی از راز تابلوی لبخند 
ژکوند شاهكار مش��هور لئوناردو داوینچی را کشف 
کردند. واحد مرکزی خبر به نقل از شبكه پنج تلویزیون 
فرانس��ه  )TV5monde(، پژوهشگران فرانسوی با 
فناوریهای پیشرفته به تجزیه و تحلیل موادی پرداختند 
که در این تابلو اثر هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس به 
کار رفته است. تابلوی لبخند ژکوند یا همان مونالیزا 
به علت لبخند مرموز شخصیت آن و همچنین تأثیر 
نورپردازی شگفت انگیز و نیز نامشخص بودن محل 
گردی صورت مونا لیزا از پنج قرن پیش مورد توجه 
همه کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است. یكی 
از عللی که این تابلو مرموز به نظر می رسد این است 
که به ظاهر پارچه ای توری بسیار نازک روی صورت 
مونا لیزا قرار گرفته است. نوعی نورپردازی بسیار کم 
رنگ موجب محو ش��دن خط��وط دور صورت این 
ش��خصیت در این اثر شده است. هیچ کس تا کنون 
موفق به تعیین خطوط دقیق این چهره نبوده اس��ت. 

پژوهشگران فرانسوی امروزه موفق شدند با استفاده از 
فناوری اشعه ایكس اندکی از این پارچه را کنار بزنند. 
پژوهشگران مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه به این 
ترتیب پی بردند لئوناردو داوینچی برای ایجاد چنین 
مه توری مانندی چندین الیه رنگ شفاف بسیار نازک 
بر روی این تابلو کش��یده است. این الیه ها هرکدام 

چندین هزارم میلیمتر قطر دارند. 
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شهید صفدر الفیده

  250 اثر به جشنواره موسیقي زاگرس نشینان 
ارسال شد  

کشف اسرار تابلوی لبخند ژکوند  

روزی بود...

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد پیشنهاد داد:

برنامه ریزي دولت براي ایجاد قفسه هاي کتاب 
در منازل شهروندان

عکس روز

حامد حقی
م��وزه هنره��ای معاصر این ب��ار ما را به 
عكس های بازار، زندگی ش��هری و بافت های 
فرس��وده ش��هر تبریز دعوت می کند. نزدیک 
به صد اثر در س��ایزهای متفاوت عكس های 
فی��روزه تبریز را در گالری ش��ماره یک موزه 

هنرهای معاصر تشكیل می دهند. 
پیرم��ردی در کنار دو ف��رم ثابت، عكس 
یک مرحوم در کنار یک ساعت خبر از مرگ 
و ثاب��ت بودن زمان را می دهد. زنانی در میان 
کبوتران حكایت از پ��رواز دارد. کارگران در 
حال کار مفه��وم حرکت را به خوبی نش��ان 
می دهد. برگی پشت یک پنجره زندگی را چه 

خوب نمایان می کند. 
کارگری محزون نشس��ته ب��ر تلی از یک 
خراب��ه ناامیدی و اس��تیصال را عیان می کند. 
پیرزنی ایستاده  بر باالی سر یک  قبر و نشان 
دادن قبرستان حكایت گذر عمر را به روشنی 
بیان می دارد... اکثر عكس ها س��یاه و س��فید 
و تداعی کنن��ده گذش��ته های دور و نزدیک 

هستند. 

نمايشگاه عکس فیروزه 
تبريز موزه هنرهای 

سینما در هفته ای که گذشتمعاصر اصفهان
تعطيلی ها، سينمای ایران را کم خبر کرد


