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فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
نایین گفت: با تالش مأموران 
از چهار دستگاه تریلر، 84 تن 
برنج قاچاق کش��ف و ضبط 
شد. محمدعلی یوسیلیانی، در 
گفتگو با فارس اظهار داشت: 

در ایس��ت و بازرس��ی گلوگاه شهید ش��رافت نایین، مأموران نیروی 
انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری به ...

  جامعه / ادامه در  صفحه 3

سامانه هوشمند  مرکز جدید 
بار به  سوخت که نخس��تین 
ایرانی،  متخصص��ان  دس��ت 
طراحی و اجرا ش��ده است با 
 حضور وزیر نفت راه اندازی 
شد.  به گزارش واحد مرکزی 

خبر، مس��ئوالن وزارت نفت اعالم کردند: این طرح در مدت 10 
ماه در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اجرا ...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

با آموزش به م��ردم اصفهان 
می توان میزان پس��ماند را به 

700 تن رساند.
ب��ا حضور  ط��ی مراس��می 
ش��هردار اصفهان، مدیرعامل 
س��ازمان بازیاف��ت و دیگ��ر 

مس��ئوالن ش��هرداری، طرحهای عمرانی و خطوط تولید س��ازمان 
بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان با هزینه ای ..

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

استاندار اصفهان:
اصفهان ظرفيت ايجاد بيش از 80 هزار فرصت 
شغلي را دارد

معــاون اول رئیس جمهــور
 در غــرفه ذوب آهــن

مديرکل امور اتباع و مهاجران اصفهان

140 هزار افغانی دارای 
مجوز کار در استان

کشف 84 تن برنج قاچاق 
در نايين

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداری اصفهان:

از 950 تن پسماند 250 تن شيرابه است

راه اندازی سامانه هوشمند
 سوخت ايرانی

مدی��رکل امور اتب��اع و مهاج��ران خارجي 
و  کارفرم��ا  گف��ت:  اصفه��ان  اس��تانداري 
پیمانکاراني که از نیروي کار ایراني اس��تفاده 
مي کنند، اداره کار و امور اجتماعي 20 درصد 

حق بیمه این کارگران را پرداخت مي کند.
به گزارش ایس��نا، قدرت اهلل همتی��ار با بیان 
اینکه یکي از مش��کالت کش��ور، اس��تفاده 
غیرمج��از کارفرمایان و پیمانکاران از نیروي 
کار افغاني فاقد مدرک شناسایي است، اظهار 
داش��ت: اداره کار و امور اجتماعي در جهت 
اس��تفاده بیش��تر از کارگران داخلي توس��ط 
کارفرمایان، 20 درصد حق بیمه این کارگران 

را پرداخت مي کند.
وی، تع��داد افاغنه داراي مدرک شناس��ایي 
در اس��تان اصفهان را 140 هزار اعالم کرد و 
افزود: اس��تان اصفهان به 35 هزار نیروي کار 
افغاني نیازمند اس��ت که این نیرو هیچگونه 

تأثیري در فرصت هاي شغلي استان ندارد.
وي با اشاره به تصویب طرح ساماندهي اتباع 
افغاني در ش��وراي عالي امنیت ملي کش��ور، 
گف��ت: بند م م��اده 4 مصوبه ش��وراي عالي 
امنیت ملي کش��ور بر ساماندهي و شناسایي 
افاغنه غیرقانوني در سطح کشور تأکید دارد.

وي با بیان اینکه اس��تان اصفهان یکي از 17 
اس��تان اجرا کننده این طرح در کشور است، 
افزود: وزارت کشور تمام استان ها را موظف 
به استفاده از بهترین تمهیدات ممکن در این 

زمینه کرده است.
همتیار خاطرنش��ان کرد: م��دت اجراي این 
ط��رح 35 روز اس��ت و احتم��ال تمدید 10 
روزه آن در دستورالعمل وزارت امور خارجه 

دیده شده است.

شرکت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد مرمت، بازسازی 
و گسترش حصارهای انشعابات لردگان، سمیرم و يزد و رنگ آمیزی حصارها و 
شیرها با متعلقات در محدوده شهرکرد را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سايت های اينترنتی ذيل مراجعه فرمايید.

آگهی مناقصه عمومی شماره 87390009 )نوبت دوم(

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ايران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR
WWW.NIGC-DIST2.IR

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/5/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/5/6

شماره مجوز: 139987

م الف/5908

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به حفر چاه واقع در پارکینگ 
شهرداری با دستگاه روتاری با اعتبار مبلغ 400/000/000 ريال از 

طريق آگهی مناقصه اقدام نمايد.
پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اخذ مدارک مناقصه تا آخر وقت 
اداری روز دوشنبه 89/5/19 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 

نمايند.

آگهی مناقصه مرحله اول )نوبت اول(

عزيزاهلل پورکاظم
شهردار خمينی شهر

رئیس امور شعب بانک ملی استان:

45 هـزار اصفهـاني برنده جوايز 
بانــك ملــي 
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یک کارشناس روابط بین الملل گفت: حمایت نمایندگان مجلس امریکا از 
گزینه نظامی رژیم صهیونیس��تی در براب��ر ایران فقط برای مصرف داخلی 
این کش��ور مطرح شده است. حس��ن عابدینی کارشناس روابط بین الملل 
در گفتگ��و با ف��ارس در خصوص حمایت نماین��دگان مجلس امریکا از 
گزینه نظامی رژیم صهیونیس��تی در برابر ایران گفت: این نمایندگان جزو 
جمهوری خواهان هستند که از هیچگونه اقدامی برای فشار بر کشورهای 
اسالمی، مقاومت اسالمی و به ویژه جمهوری اسالمی ایران )که از دید آنها 

خاستگاه مقاومت است( کوتاهی نکرده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه حمالت امری��کا و متحد این کش��ور در خاورمیانه به 
افغانس��تان، ع��راق، لبن��ان و غزه به عنوان کش��ورهای اس��المی همه در 
دوران حاکمیت جمهوری خواهان بوده اس��ت، یادآور ش��د: تالش برای 
 چنین طرحی خارج از ذهن نیس��ت، اما تص��ور می کنم این طرح به دلیل 
افراط گرایی بیش از اندازه هنگام تصویب در کنگره با مش��کالت جدی 

مواجه شود.
وی  با اشاره به سیاست های امریکا )در دوره بوش( که حمله پیشگیرانه را 
در دستور کار داشته و با شکست روبه رو شد، اظهار داشت: سیاست های 
اوباما نیز که مبتنی بر تغییر بود پس از گذشت یک سال به ویژه در حوزه 
خاورمیانه پاس��خ الزم را نداده اس��ت. عابدینی علت شکس��ت و ناکامی 
سیاس��ت های امریکا در منطقه را از نظر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان 
این کشور تفکر جمهوری اس��المی ایران خواند که صادر کننده مقاومت 
اس��المی و منش��أ آن است. این کارش��ناس روابط بین الملل در عین حال 
خاطرنش��ان کرد: در این راستا امریکا هجمه خود را بر کشورمان متمرکز 

کرده است. 
وی افزود: موضوع تحریم یا تالش��ی که برای تصویب قطعنامه 1929 از 
س��وی امریکا صورت گرفته و حت��ی تحریم های پیش از این در کنگره و 
نیز افزایش فش��ار روانی علیه جمهوری اس��المی ایران در اتحادیه اروپا، 
تالش برای خروج غرب از بحران مشروعیت است. این کارشناس روابط 
بین الملل با یادآوری اینکه این طرح یک طرح تبلیغاتی است تا یک طرح 
عملیاتی، خاطرنش��ان کرد: بحران اقتصادی، افزایش بیکاری، بحران نفتی 
خلیج مکزیک و درگیری های داخلی زمینه ای را برای عملیاتی کردن چنین 

طرح هایی به وجود نخواهد آورد. 
عابدین��ی در پایان اظهار داش��ت: با توجه به اینک��ه تا انتخابات مجلس و 
سنای امریکا زمان کمی باقی مانده است این اقدامات برای مصرف داخلی 

این کشور بوده و ممکن است در کنگره هم مطرح نشود. 

رئیس س��ابق سازمان جاسوسی »س��یا« امریکا، در مصاحبه با یک شبکه 
امریکایی بر شکس��ت تحریم ها در متوقف کردن برنامه هس��ته ای ایران 

تأکید کرد. 
به گزارش فارس، مایکل هایدن رئیس سابق سیا در دوره ریاست جمهوری 
جورج ب��وش و ژنرال بازنشس��ته نیروی هوایی امری��کا در مصاحبه با 
ش��بکه امریکایی سی ان ان تأکید کرد: تحریم ها نتوانسته  است ایران را از 
ادامه برنامه هس��ته  ای باز دارد. وی ضمن ابراز نگرانی از ناکارآمد بودن 
تحریم ها علیه ایران، مدعی شد ایران می تواند خود را به قابلیت ساخت 

سالح نزدیک کند. 
وی مدعی ش��د: این مس��أله که ایران می تواند خود را به قابلیت ساخت 
س��الح نزدیک کند به اندازه داش��تن یک س��الح مخرب اس��ت. در ماه 
آوریل سال جاری میالدی، پنتاگون اعالم کرد: در حالی که گزینه حمله 
نظامی علیه ایران در مدت زمان کوتاه از روی میز حذف ش��ده اس��ت؛ 
اما این اقدام در طوالنی مدت غیرممکن نیس��ت. با وجود آنکه بس��یاری 
از کارشناسان بین المللی تأکید کرده اند: حمله نظامی علیه ایران اقدامات 
مخربی را به دنبال خواهد داشت، هایدن تصریح کرد: به نظر وی، حمله 
نظامی علیه ایران، پیامدهای احتمالی چندان مخربی نخواهد داشت. این 
رئیس سابق سیا در حالی این ادعاهای پوچ را مطرح کرده است که ایران 
بارها بر غیرنظامی بودن برنامه هس��ته ای خود تأکید کرده است و آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی هم در گزارش��ات مکرر خ��ود بر عدم انحراف 

برنامه هسته ای ایران تأکید کرده است. 
امریکا به طور مداوم به دنبال دش��منی با ایران بوده اس��ت به طوری که 
چندی پیش ایران بیانیه س��ه جانبه ای را ب��ا ترکیه و برزیل، امضا کرد و 
طبق آن قرار بر آن ش��د: بخش��ی از اورانیوم کم غنی ش��ده خود را در 
قب��ال دریافت میله های س��وختی مورد نیاز رآکت��ور تحقیقاتی تهران به 
خاک ترکیه ارس��ال کن��د اما با این وجود یک روز پ��س از امضای این 
بیانیه، امریکا پیش نویس قطعنامه تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران را 
به ش��ورای امنیت فرس��تاد و تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب 
رس��ید. امریکا به این تحریم ها بس��نده نکرد و بسته تحریم های یکجانبه 

جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. 

فروشنده چیني محصوالت 
غرفه ایران، با اشاره به اینکه 
مردم چین معموالً عادت به 
اس��تفاده از فرش در منازل 
خود ندارن��د، گفت: همین 
مردم تاکنون بیش از یکصد 
تخته فرش سنتي دست باف 
از غرف��ه ای��ران خریداري 
کرده اند. به گ��زارش فارس 
به محل برگزاري نمایشگاه 
اکس��پو 2010 ش��انگ هاي 

چین، مسئوالن برگزاري این نمایشگاه مقرر کرده اند: تمامي فعالیت هاي خدماتي 
و اطالع رس��اني نمایشگاه، توسط مردم بومي چین انجام شود. غرفه ایران نیز 
در نمایشگاه اکسپو از این قضیه مستثني نیست و چیني ها مشغول به فروش 

محصوالت ایراني در غرفه این کشور هستند.  
بنابراین گزارش، فروش��نده چیني محصوالت غرفه ایران، این غرفه  را بسیار 
جذاب و زیبا توصیف کرد و با اشاره به استقبال گسترده بازدید کنندگان از صنایع 
دستي موجود در این غرفه، نظیر: فرش، تابلوفرش و میناکاري، توضیح داد: تا 
چند سال پیش چیني ها از فرش هاي بافته شده در کشور ایران استفاده مي کردند 
اما هم اکنون با کپي کردن طرح هاي فرش ایراني، خود اقدام به بافت فرش در 
این کشور مي کنند. به گزارش فارس: فرش ها و تابلو فرش هاي نفیس ایراني 
که توسط هنرمندان به صورت سنتي بافته شده است، در غرفه ایران خودنمایي 
مي کند که روي برخي از این فرش ها نقش مارک تجاري اکسپو همراه با ترکیبي 
از نمادهاي سنتي ایراني، طراحي شده است و در حال حاضر قیمت فرش هاي 
سنتي ایراني در غرفه ایران یک صد هزار یوآن است. چیني ها در تولید فرش به 
جایي رسیده اند که کارگاه هاي فرش دستباف دارند و کارگران در این کارگاه ها 

اقدام به بافت فرش مي کنند. 

رئیس اداره امور ش��عب بانک ملي اس��تان اصفهان 
گفت: در آخرین دوره قرعه کش��ي بانک ملي، بیش 
از 45 هزار نفر از صاحبان حس��اب قرض الحس��نه 
بانک ملي استان اصفهان برنده جایزه هاي این بانک 
شدند. سعید صالح ودادي، در مراسم اهداي جوایز 
ویژه س��ي و یکمین مرحله قرعه کشي حساب هاي 
قرض الحس��نه بانک ملي ایران )سرپرس��تي استان 
اصفهان( بیان داشت: بانک ملي ایران به پاسداشت 
نیت خیر مشتریان خود که اقدام به افتتاح حساب در 
ش��عب مختلف این بانک در سراسر استان اصفهان 
کرده اند، مانند دوره هاي قبل جوایزي را به قید قرعه 

به برخي از مشتریان خود اهدا مي کند. وي ادامه داد: 
سنت قرض الحسنه با پیروي از آیات قرآن کریم در 
این راستا و به منظور ارائه تسهیالت به افراد واجد 
شرایط براي رفع نیازهاي آنها در این بانک اجرایي 

شده است. 
رئیس اداره امور شعب بانک ملي استان اصفهان با بیان 
اینکه قوانین برگرفته از احکام اسالمي و اجراي آنها 
در نظام بانکي کشور راه را براي تعاون بیشتر و اقتصاد 
پویاتر هموار مي سازد، افزود: عقد قرض الحسنه در 
نظام بانک��ي به عنوان یک ابزار اقتصادي در جامعه 
عمل مي کند که هم یک موضوع اجتماعي و هم یک 

مسأله اخالقي قلمداد مي شود. وي اظهار داشت: در 
همین راس��تا، بانک ملي ایران در استان اصفهان با 
اتکا به سپرده هاي قرض الحسنه نزد بانک، تسهیالتي 
را به متقاضیان در بخش هاي مختلف مانند بیماران 
صعب الع��الج، زوج هاي ج��وان و کارآفریني اعطا 
کرده اس��ت.  صال��ح ودادي اف��زود: ب��ه منظور 
 تکریم صاحبان حساب قرض الحسنه بانک ملي در 
سي و یکمین دوره اه��داي جوایز خود به مشتریان 
از بین 765 هزار نفر ب�رنده در ک�ل کشور، 45 هزار 
و 198 نفر را سهم صاحبان حساب در استان اصفهان 
قرار داده اس��ت.  وي با بیان اینک��ه در این دوره از 
قرعه کشي هاي بانک ملي حدود 450 میلیارد ریال 
در کل کشور به برگزیدگان جوایز اهدا شد، گفت: 
با قرعه کشي این دوره از حساب هاي قرض الحسنه 
در اس��تان اصفهان به 109 نفر از برگزیدگان جایزه 
 وی��ژه 250 میلیون ریالي از س��وي بانک ملي اعطا 
ش��د.  رئیس اداره امور ش��عب بانک ملي اس��تان 
اصفهان تصریح ک��رد: 73 نفر از برندگان این دوره 
قرعه کش��ي حساب هاي قرض الحس��نه بانک ملي 
اس��تان اصفهان آلبوم سکه طال دریافت کردند. وي 
بیان داش��ت: در س��ال هاي 1388 و 1389 از منابع 
جمع آوري شده از محل سپرده هاي استان اصفهان 
نزد بانک مل��ي، حدود 90 درصد از س��پرده ها در 
قالب تس��هیالت در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
صال��ح ودادي، اضاف��ه ک��رد: در اس��تان اصفهان 
131 هزار و 400 نفر از منابع قرض الحس��نه بانک 
 ملي ب��راي رفع احتیاجات مختلف خود اس��تفاده 

کردند.

سراسری

تمرکز انرژی، اس��تعدادها، عشق و تالش 
همگان��ی و مل��ی در راه صل��ح، امنیت، 
بازسازی و احیای وطن، رمز واقعی موفقیت 
در حال و آینده است و این، نیاز به شناخت 
 عمیق رقابتهای مخرب قدرتهای جهانی و 
منطقه ای، تقابل و همسویی آنان با همسایگان 
ما و ریشه یابی دقیق عوامل بحران آفرین و 
بره��م زننده اتحاد وهماهنگی عمومی در 
کشور دارد. هیچ بحرانی بدون این شناخت 
و تمرکز انرژیها ح�ل نشده و هیچ نظ�ام 
سیاسی و اجتماعی مستقل، دموکراتیک و 
م�ردمی ب�دون اتحاد قلبی م�ردم و شرکت 
 مشتاقانه و همگانی شکل و شیرازه نگ�رفته 
است.در افغانستان این تمرکز خودجوش 
عمومی، در ابتدای قیامهای خودبه خودی 
مردم علیه دولت کودتا و تجاوز ش��وروی 
 س��ابق به افغانستان احس��اس و مشاهده 
می شد؛ اما به مرور زمان، آن عشق و عالقه 
عمومی کم رنگ و تمرکز همگانی مردم، 
پراکنده شد؛ به جای آن درگیریهای مسلحانه 
تنظیمی، قومی، س��متی و غیره توس��عه 
یاف��ت که نتیجه آن بعد از انتقال قدرت به 
مجاه��دان، در عدم توانایی مه��ار و رفع 
جنگ داخلی و ضعف سیاسی و پراکندگی 
آش��کار، کتله های قومی- نظامی در برابر 
 مداخالت دسیس��ه مندانه پاکستان، برمال 

شد.
شیوع بالی طالبان با مداخالت مستقیم 
پاکستان: اگرچه کتله های نظامی – قومی 
پراکنده و درگیر را، در حوزه های ش��مال، 
غ��رب و مرکزی به هم نزدیک کرد؛ لیکن 
 نتوانست جلوی سیل هجوم  از پاکستان را 
بگی��رد. همی��ن بود که کش��ور م��ا برای 
مدتی در دام اس��تبداد طالبان گرفتار ش��د 
و س��پس هم بهانه ای برای استقرار قوای 
 نظامی کشورهای عضو پیمان ناتو فراهم 
شد. بعد از سقوط حکومت طالبان، باز به 
سبب همین عدم تمرکز نیروها و پراکندگی 
سیاسی اقوام بود، که نظامی ضعیف، آلوده 
به فس��اد و ناآشنا به ریشه های فرهنگ و 
مدنیت این سرزمین، به وجود آمد. سران 
این نظام علیل سیاسی و دولت کم ظرفیت 
نه تنها نتوانس��تند بحران جامعه جنگزده 
افغانستان را )در اتحاد با کشورهای پیمان 
ناتو( حل و فصل کنند؛ بلکه با ندانم کاری، 
ب��ی برنامگی، موض��ع گیریهای متناقض 
و اعتمادش��کن در براب��ر اق��وام متنوع و 
نداشتن استراتژی و تاکتیکهای مشخص و 
 روش��ن در مقابله با عوامل جنگ افروز و 
 خشونت آفرین، از خود تصویر مغشوشی از 
بی اعتمادی، فس��اد و بی کفایتی در اذهان 
مردم کش��ور و حتی مردم جهان ترس��یم 
کردند. اگر به تاریخ جوامع بشری، توجه 
 ش��ود در بیش��تر جوامع، دولتهایی موفق 
بوده اند که از بطن مردم، در جریان جنگها 
و انقالب ها جوشیدند و رهبران و کادرهای 
پاک، صادق، فداکار، دلسوز، باتجربه، هوشیار 
و عاش��ق واقعی خاک و مردم در پستهای 
کلیدی و حساس انتخاب شده و از دل و 
جان خدمت کردند؛ نه اینکه چوکیها را به 
خاطر پول و رش��وه و قدرت را به منظور 
پایمال کردن حقوق حقه شهروندان، ربایش 
امنیت، مصونیت و آسایش م�ردم، در قبضه 
و انحصار خ�ود درآورده باشن�د. نظامهای 
غ�یرم�ردمی، ضعیف و فاس�د، پیوسته ب�ه 
استبداد وابسته سی�اسی و دیکتات�وری نظ�امی 
روی آورده اند. هرچند طی سه دهه به دلیل 
عوامل داخلی و خارجی، فرصتهای مناسبی را 
از دست دادیم؛ اما اگر چشم و گوش بگشاییم 
از ضعفها و شکستهای خود تجارب پرباری 
 نیز کسب کرده می توانیم. برای تمرکز دوباره 
و  اق��وام  اتح��اد  پراکن����ده،  ق���وای 
مثبت��ی  قدمه��ای  م��ردم،   وح����دت 

برداریم. 
ــخصی در بین  اختالفات و تفاوتهای ش
ــوزه های فرهنگی و تاريخی:  اقوام و ح
افغانستان کش��ور چند قومی است که تا 
حال در بین اقوام اعتماد، تعادل منافع و حق 
استفاده برابر از منابع، امکانات و امتیازات 
موج��ود به وجود نیامده اس��ت. اضافه بر 
آن طی س��ه دهه اخیر، به سبب دخالت های 

روزافزون خارجی و رقابتهای منفی داخلی، 
 احساس��ات کینه ت��وزی، انتق��ام جویی، 
بی اعتمادی، تشتت و پراکندگی، افزایش 

پیدا کرده است.    
تاکنون در کشور، نظام سیاسی و اجتماعی 
پاک، سالم، مردمی و قوی برمبنای قوانین 
موضوعه و قراردادهای عرفی و سنتی متنوع 
)که دلنشین و مورد قبول همگان باشد( به 
وجود نیامده اس��ت و دولت کنونی بسیار 
ضعیف، غرق در فس��اد و ج��دا از مردم 

است.   
 به این س��بب اقوام و س��اکنان کش��ور در 
قال��ب های قومی، محلی و س��متی خود 
پناه برده و حوزه های فرهنگی و تاریخی 
 متن��وع  میه��ن، روزبه روز از ه��م دورتر 
ش��ده اند. در حوزه شمال )والیات شمال 
کش��ور( هم صلح و امنیت به یاری مردم 
برقرار گردید و امور بازسازی رونق گرفت. 
در این والیات نیز همان حلقه ای که گفته 
شده در اشکال دیگری، دست به کار شدند 
و با تعیین والی��ان غیر مردمی، امنیت را تا 
 حدودی مختل ساخته و اعتراضات مردم را 
برانگیختند. جریان انتقال طالبان به حوزه 
شمال توس��ط هلی کوپترهای قوای ناتو 
 مثل بمب در مطبوعات داخلی و خارجی 
پیچید. در حوزه جنوب و ش��رق به سبب 
مداخالت همیشگی پاکس��تان، جنگ و 
خشونت طالبان و مکانیزم مسلح، جانبداری 
برخی از سران دولت و قوای خارجی از آن 
مجموعه خشن و جنگ افروز، روز به روز 
ناامن تر و بحرانی تر شد. این جو و فضای 
تاری��ک و اختناق آور، نه تنه��ا مردم این 
والیات را در عقب ماندگی و ناآگاهی قرار 
داد، بلکه از تعلیم و تربیت اطفال، نوجوانان 
و جوان��ان جلوگیری کرد. همچنان اثرات 
منفی، بحران زا و هس��تی سوز، در سطح 
جامعه و کشور برجای نهاد و از نگاه معارف 
و فرهنگ فاصله بین حوزه های جنوب و 
 ش��رق را با حوزه های دیگر کشور بیشتر 

کرد.
پراکندگی و ناهماهنگی در بین مردم: 
در جری��ان مهاجرتهای داخل��ی و بیرون 
مرزی تفاوتهای بس متنوعی در بین مردم 
کش��ور پدید آمده اس��ت. افکار، س��طح 
آگاهی، امیال، آروزها، عالیق، س��لیقه ها، 
میزان عش��ق و عالقه به وطن، ش��ناخت 
و درک جامع��ه و م��ردم و پ��ای بندی به 
ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و مناسبات 
جامعه در بی��ن این تیپهای گوناگون فرق 
می کند. این امر سبب نوعی ناهماهنگی، 
تشتت و تناقضات روحی و رفتاری شده و 
تأثیرات خود را در سطح اجتماع، دولت و 
 برخورد با مسائل جاری کشور به جا نهاده
اس��ت.  مردم ساکن کش��ور قالبهای خرد 
 و ب��زرگ قوم��ی، محل��ی، س��متی و در 
 حوزه های فرهنگی و تاریخی مختلف جابه جا 
ش��ده اند. این س��اخت و بافت در جریان 
جن��گ طوالنی در هیئت مکانیزم عمومی 
جنگی و جنبش وسیع مقاومت آشکار شده 
بود که طی سالیان اخیر در حوزه های غرب، 
شمال، کابل و مرکزی ساختارهای مسلحانه 
فروپاش��ید و مردم در بستر صلح و امنیت 
 محلی به بازس��ازی زندگی خود مشغول 
شدند. در حوزه های جنوب و شرق فقط 
مهره های مکانیزم جنگی و س��اختارهای 
مس��لحانه تعوی��ض گردیدن��د و میزان 
خش��ونت و اختناق با مداخالت مستقیم 
پاکستان و افراطیون عرب و غیر عرب رنگ 
و بوی ایدئولوژیک، قومی و سیستماتیک 

مافیایی به خود گرفت. 
ذهنیت دفاع و یا مب��ارزه با این مجموعه 
بغرنج ناهماهنگ��ی و تناقضات را در بین 
 تیپهای گوناگون در سطح افغانستان و خارج 
افزایش داد.مهاجران مقیم پاکستان و ایران 
با گرایشات مختلف و روحیات متفاوت به 
وطن برگشتند. بیشتر آنها بعد از سالیان دراز با 
دست خالی و یا منابع مالی اندک، به آغوش 
میهن پناه آوردند. تعدادی هم به هوای رفتن 
 به کش��ورهای غربی، در دیار غربت باقی 

ماندند.    
ادامه دارد ...

عوامل داخلی و خارجی تشتت و بحران 
در افغانستان)قسمت اول(

يک کارشناس روابط بین الملل: 
طرح ضد ايراني نمايندگان امريكا، 
براي مصرف داخلي اين کشور است

 اعتراف رئيس سابق سيا
بر شكست تحريم هاي ايران

چيني ها تا امروز يك صد تخته فرش 
 دست باف از غرفه ايران 

خريداري کرده اند

نصف النهار

رئیس امور شعب بانک ملی استان:

45 هزار اصفهاني برنده جوايز بانك ملي 

وزی��ر آموزش و پ��رورش گفت : ب��ا مصوبه 
هیأت دول��ت 200 میلیارد تومان تنخواه برای 
پرداخت همه بدهی های بازنشستگان پیش از 

موعد اختصاص یافت. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار واحد مرک��زی خبر، 
حمیدرض��ا حاجی بابایی در حاش��یه جلس��ه 
هی��أت دولت، در جم��ع خبرن��گاران افزود: 
ای��ن مبل��غ تا ی��ک هفت��ه پرداخ��ت خواهد 
ش��د.وی درباره بازنشس��تگی پی��ش از موعد 
گفت: براس��اس نامه اخیر معاون توسعه منابع 
انس��انی رئی��س جمه��ور، آئین نام��ه اجرایی 
بودجه، برای بازنشس��تگی پیش از موعد س��ه 
ش��رط قرار داده که ش��رط اول این اس��ت که 
 وزارتخانه مربوط، اعتبار مورد نیاز آن را داشته

باشد. 
حاجی بابایی افزود: در مورد بازنشستگی پیش 
از موعد، دیون را ممنوع کرده ایم و نمی شود 
فردی امسال بازنشسته شود اما سال بعد پولش 
را بگیرد. وی گفت: ش��رط دوم این است که 
نیرو زیاد باش��د و وزارتخان��ه نیرویی را الزم 
نداشته باشد. وزیر آموزش و پرورش تصریح 
کرد: هر کس��ی که بازنشس��ته می شود باید به 
جایش اس��تخدامی صورت گیرد و ردیفی باز 

شود که براساس این قانون ممکن نیست. 
وی افزود: با توجه به این مسائل و ندادن ردیف 
اعتبار، با همه تالش��مان، متأسفانه بازنشستگی 

پیش از موعد به جایی نرس��ید. وزیر آموزش 
و پرورش اضافه کرد: همه مناطق کشور به ما 
اع��الم نیاز کردند و اگر معلمان را بازنشس��ته 
کنیم و جایگزینی نداش��ته باش��یم، کالس ها 
خالی می ماند و این اس��تخدام های جدید هم 

نمی تواند جبران آن باشد. 
وی گف��ت: عالوه بر این، نیروهای متخصصی 
که امروز به س��ابقه ای در آموزش و پرورش 
رس��یده اند، به طور قطع نی��از این وزارتخانه 
هس��تند و در سه سال گذشته در برخی مناطق 
به تعداد بازنشس��تگان ما، نی��روی متخصص 
مورد نیاز وجود ندارد. حاجی بابایی در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگار واحد مرکزی خبر مبنی بر 
اینک��ه آیا مصوبه هی��أت دولت در خصوص 
خ��روج 40 درصد کارمن��دان دولت از تهران 

شامل آموزش و پرورش می شود؟ گفت: این 
مصوبه شامل وزارت آموزش وپرورش نیست. 
وی اضافه ک��رد: این موض��وع در آموزش و 
پ��رورش به نوعی بس��تگی ب��ه وزارتخانه ای 
دیگ��ر دارد یعنی اگر ش��رکتی از تهران منتقل 
ش��ود خود به خود دانش آموز و معلم کاهش 
می یاب��د زیرا ما دس��تگاهی خدمات رس��ان 
به آحاد م��ردم در وزارتخانه ه��ای گوناگون 

هستیم.
حاج��ی بابایی همچنین درباره تس��هیالت در 
نظر گرفته ش��ده ب��رای م��دارس غیرانتفاعی 
گف��ت: مجل��س در ای��ن خص��وص قانونی 
تصوی��ب ک��رده و آئی��ن نامه آن در دس��ت 
و  قان��ون  ای��ن  اف��زود:  وی  اس��ت.   تهی��ه 
آیین نامه آن، اعتبارات و تسهیالت قابل توجهی 
 در اختی��ار م��دارس غیرانتفاعی م��ی گذارد. 
همچنی��ن  پ��رورش  و  آم��وزش  وزی��ر 
 گف��ت: هنرجوی��ان هنرس��تان از ای��ن پ��س 
 می توانند در آزمون سراس��ری ش��رکت کنند. 
حاج��ی بابایی اضافه کرد: ای��ن هنرجویان در 
آزمون سراس��ری با دیگ��ران رقابت نخواهند 
کرد بلکه با خودشان رقابت خواهند کرد. وی 
گفت: این موضوع از مصوبات ش��ورای عالی 
اداری و نخس��تین بار است که اتفاق می افتد.
حاج��ی بابایی همچنین گفت: اس��امی آزمون 

تیزهوشان مدارس راهنمایی اعالم شد.

3 شرط بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

ايران

وزیر نیرو با اشاره به مصرف 20 درصد 
انرژي تولیدي کش��ور در اس��تان تهران، 
 گفت: مي توان ط��رح هاي برقي جدید 
را ب��ه صورت آزمایش��ي در این اس��تان 

اجرا کرد.
به گزارش موج، مجید نامجو در مراس��م 
 GIS افتتاح پس��ت مدرن 400 کیلوولت
ش��یخ بهایي اظه��ار داش��ت: در برنامه 
پنجم توس��عه مس��ائل آینده برق کشور 
به خوبي دیده شده و اسناد برنامه جامع 
برق تدوین شده اس��ت. وي با اشاره به 
اج��راي قانون هدفمند کردن یارانه ها از 
نیمه دوم س��ال جاري، گف��ت: این کار 
آرزوي صنعت برق کش��ور بوده اس��ت 
تا به واس��طه هدفمند ک��ردن یارانه ها، 

وزارت نیرو به یک بنگاه اقتصادي تبدیل 
 ش��ود، از س��وي دیگر با هدفمند سازي 
 یارانه ها قشر ضعیف جامعه بیشتر حمایت 

شوند. 
وزی��ر نی��رو با اش��اره ب��ه برنام��ه هاي 
ای��ن وزارتخان��ه براي افزای��ش ظرفیت 
نیروگاه��ي در دولت دهم، خاطرنش��ان 
ک��رد: 3 هزار مگاوات نی��روگاه پراکنده، 
2100 م��گاوات نی��روگاه تجدیدپذی��ر، 
10500 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبي، 
5 هزار م��گاوات نی��روگاه خصوصي و 
ساخت 7 هزار مگاوات نیروگاه برق آبي 
جدی��د از مهمترین برنام��ه هاي وزارت 
 نیرو در بخش برق ت��ا پایان دولت دهم

است.

وزیر نفت با اشاره به تالش اتحادیه اروپا برای اعمال 
تحریم های جدید علیه صنعت نفت و گاز ایران گفت: 
در صورت اعم��ال این تحریم ها، تولید نفت ایران 
کاهش نخواهد یافت. مسعود میرکاظمی، در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در گفتگو با ایرنا درباره اثرگذار 
بودن این تحریم ها اظهار داشت: ایران طی 31 سال 
گذش��ته به اعمال این تحریم ها عادت کرده است و 
مشکلی در این زمینه ندارد. وی درباره میزان حضور 
شرکت های نفتی اروپا در صنعت نفت و گاز ایران 
اظهار داشت: آنها هیچ حضوری نداشتند که امروزه 
بخواهند اثر گذار باشند.میرکاظمی تأکید کرد: طی 31 
سال گذشته ش��رکت های ایرانی و کارکنان صنعت 
نفت ایران، این صنعت را در کشور توسعه داده اند 
و حتی اگر تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا 

اعمال شود، تولید ما کاهش نخواهد یافت. وزیر نفت 
با تأکید بر اینکه ایران در حال توسعه میادین نفتی و 
گازی خود است، اظهار داشت: 100 درصد میادین 
نفت و گاز ایران توسط شرکت های ایرانی در دست 
بهره برداری اس��ت. میرکاظمی تالش اتحادیه اروپا 
برای اعم��ال تحریم های جدید علیه صنعت نفت 
و گاز ایران را تناقضی آشکار در عرصه بین المللی 
دانست و تأکید کرد: اروپایی ها و امریکایی ها سال ها 
ت��الش کردند تا تجارت آزاد جهانی برقرار کنند اما 
امروز می خواهند با چند قطعنامه، با زحمات چند ده 
ساله خود مقابله کنند. وزیر نفت تصریح کرد: اگر به 
همین راحتی بتوان کار چند ده ساله را با صدور چند 
قطعنامه با مشکل مواجه کرد، یا ساختارهای جهانی 

بیخود است یا قطعنامه ها جایگاهی ندارد.

 ادامه از صفحه يک
ظرفی��ت  ب��ا  س��امانه  ای��ن  اس��ت.  ش��ده 
ح���دود و  گی��گابای����ت  ه����زار   240 
20 میلی��ون خدمات الکترونیکی می تواند 3 و 7 
ده��م میلیون تراکنش را ارس��ال کند. وزیر نفت 
در مراس��م راه اندازی این س��امانه گفت: مرکز 
جدید داده سامانه هوشمند سوخت هم در سطح 
بین المل��ل و هم در حوزه صنعت نفت بس��یار 
ارزشمند است و نمونه ای از کارهای روز است 
ک��ه به دس��ت متخصصان و کارشناس��ان ایرانی 

اجرایی شد. 
س��ید مس��عود میرکاظمی افزود: در شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی و با توس��عه س��امانه 
هوش��مند س��وخت این آمادگی ب��ه وجود آمده 
 اس��ت ت��ا 5 برابر می��زان کنونی خدم��ات ارائه 

شود. 
جلوگی��ری  س��وخت،  مص��رف  کاه��ش  وی 
پرداخ��ت  آن،  ش��بکه  از  خ��ارج  عرض��ه  از 
هن��گام  توق��ف  زم��ان  کاه��ش   الکترونیک��ی، 
 س��وخت گی��ری و ارائ��ه خدم��ات بهت��ر را از 

ویژگی های این سامانه اعالم کرد.
وزی��ر نفت گف��ت: ب��رای ارائه خدم��ات بهتر 
در زم��ان کمت��ر، اص��الح تجهی��زات یک��ی از 
ضرورتهاس��ت و پرداخ��ت الکترونیک��ی هزینه 
س��وخت هم نکت��ه بس��یار مهمی اس��ت که با 
 راه ان��دازی ای��ن مرکز ام��کان آن فراهم ش��ده

است. 

میرکاظم��ی افزود: هم اکن��ون ازهر هزار جایگاه 
عرضه س��وخت، امکان پرداخت الکترونیکی در 
یک جای��گاه وجود دارد که با تکمیل وتوس��عه 
این س��امانه، امکان پرداخت الکترونیکی در همه 

جایگاهها فراهم می شود.
میرکاظم��ی، با بیان اینکه امکان س��فارش خرید 
و پرداخت در این س��امانه وج��ود دارد، افزود: 
ب��ا اطالع��ات دقی��ق و قاب��ل اعتمادی ک��ه این 
س��امانه م��ی دهد م��ی ت��وان خدم��ات بهتری 
عرض��ه کرد. وزی��ر نفت تصریح کرد: بس��یاری 
از خدمات��ی ک��ه ممکن اس��ت در آین��ده به آن 
نیاز باش��د در این س��امانه طراحی شده است و 
این س��امانه قوی تر از س��امانه قبلی اس��ت که 
 به دس����ت ش����رکت های خارجی راه اندازی 

شده بود. 
وی با بیان اینک��ه در بخش نفت گاز) گازوئیل( 
کاره��ای زی��ادی باید انجام دهی��م گفت: هزینه 
دولت در این بخش کمتر از بنزین نیست و باید 
به س��رعت سامانه های مدیریت توزیع نفت گاز 

را توسعه دهیم. وزير نیرو:
 تهران، مصرف کننده 20 درصد انرژي

توليدي کشور
وزير نفت: 

اعمال تحريم توسط اروپا از توليد نفت ايران نمي کاهد

راه اندازی سامانه هوشمند سوخت ايرانی

جهان نما
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خالقيت هــايي که در گيم نت هــا دود مي شود 
امیررضا پرحلم

بیش��تر ش��ده  انج��ام  بررس��ی های   براس��اس 
گی��م نت ه��ای غیرمج��از در فضاه��ای پ��رت 
جغرافیایی قرار دارند که به این لحاظ زمینه کافی 
برای ش��کل گیری اعمال مجرمانه در آنها وجود 
دارد و همچنین، خالقیت های رفتاری جوانان را 
به هدر می دهد. اینکه در برخی از بازی ها کشتن 
و حمله به انسان های ناتوان، به عنوان مالک های 
مه��م افزای��ش امتیاز محس��وب می ش��ود، عماًل 

 

پ��ا گذاش��تن در وادی نهادین��ه ک��ردن فرهن��گ 
خشونت در جامعه است. در بررسی های صورت 
گرفته یک مرکز تحقیق��ات، بازی های رایانه ای 
مش��خص ش��ده ک��ه در نزدی��ک ب��ه 80 درصد 
بازی های رایانه ای خش��ونت و تشویق به کشتن 
پلیس و انس��ان های درس��تکار، یک ارزش مهم 
و واال محس��وب می ش��ود! بازی های رایانه ای 
ب��ه عنوان پدیده ای جدید، ام��روزه بخش زیادی 
از اوق��ات روزمره جوان��ان را در اختیار گرفته و 
موجب ش��ده که ش��خصیت جوانان و نوجوانان 
کش��ور دس��تخوش تغییرات جدی ش��ود. ظهور 
این بازی ها که در گذش��ته های نه چندان دور با 
عناوینی چون آتاری و امروزه با اس��امی جدیدی 
مثل پلی استیش��ن هم��راه بوده در نگاه نخس��ت 
آس��یبی را به لحاظ کارکردی نشان نمی دهد، اما 
در واقع پای بندی و الزامات ناخواسته جوانان به 
بهره گی��ری از این بازی ها به ای��ن لحاظ نگران 
کننده اس��ت ک��ه در دراز مدت تبع��ات غیر قابل 
جبرانی را ممکن اس��ت به لح��اظ رفتاری به بار 
آورد. از دیگر سو، گیم ها امروزه جای خود را در 
جهان به عنوان ابزارهای ارزشمند الکترونیکی، به 
خوبی پیدا کرده ان��د و طراحی بازی ها به عنوان 
زمینه های اصلی ش��کوفایی استعدادهای جوانان، 

از اولویت مهمی برخوردار شده است.
پاتوقی برای تمام فصول

امروزه در س��طح ش��هر شاهدیم که بس��یاری از 
جوان��ان اوقات خ��ود را در گیم نت ها س��پری 
می کنن��د. افزایش تعداد گیم نت ها از یک طرف 
خالقیت های رفتاری را کور می کند و از س��وی 
دیگر ارتباط مستقیمی با مقوله آموزش هنجارهای 
ارزش��ی و اخالقی برقرار می کند، به گونه ای که 
می توان از این پدیده های نس��بتًا نوپا در جامعه 
ایران برداشت های متعددی را استنباط کرد. اقبال 
گسترده جوانان و نوجوانان به بازی های رایانه ای 
نش��انه مثبتی از نهادینه ش��دن فرهنگ الکترونیک 
 در میان این قش��ر اس��ت اما نگرش جوان ایرانی 
به بازی های الکترونیک چگونه است؟ با یک نگاه 
اجمال��ی به مکان های برپایی گی��م نت ها تعداد 
زیادی جوان و نوجوان پس��ر را مشاهده می کنیم 
که با اشتیاق فراوان و بدون در نظر گرفتن هرگونه 
مالحظات، به سرعت به سمت دستگاه های بازی 
هج��وم می برند و فارغ از هر گونه س��ود و زیان 
 مادی، همه دارایی ش��ان را صرف بازی می کنند 
تا زمانی که متقاعد شوند به عنوان برنده توانسته اند 

از میدان بازی خارج شوند. گیم نت مکانی است 
ک��ه در آنجا تع��داد زیادی رایانه از طریق ش��بکه 
به هم متصل ش��ده و کاربران در آن می توانند به 
ص��ورت گروهی یا انف��رادی و از طریق اینترنت 
پرس��رعت با گروهی دیگ��ر در محلی دیگر بازی 
کنند و ی��ا به تنهایی یک ب��ازی رایانه ای خاص 

را ادامه دهند.
اعتیاد الکترونیکی

گرایش نوجوانان و جوانان به بازی های رایانه ای 
ای��ن نگرانی را در بین خانواده ها به وجود آورده 
ک��ه ممکن اس��ت پرداخت��ن بیش از ح��د به این 
مسأله نوعی اعتیاد الکترونیک را به وجود بیاورد. 
صرفنظ��ر از این موضوع، محتوای بازی ها تعامل 
و آموزش��ی که در خالل مبادرت به آنها به وجود 
می آید، نکته حائز اهمیتی اس��ت که بعضًا توجه 
به عواقب آن مورد غفلت قرار می گیرد. تأثیرات 
رفتاری ایجاد ش��ده ناش��ی از خو گرفتن بیش از 
حد به بازی های رایانه ای عالوه بر ایجاد برخی 
اجتماعی  ناهنجاری های  مش��کالت جس��مانی، 
و اخالق��ی متع��ددی را نیز به بار م��ی آورد. باید 
توجه داشت کنترل ناهنجاری های ناشی از انجام 
بازی های رایانه ای تا حدی دشوار است، اما این 
نکته که چگونه می توان به اس��تاندارد مش��خص 
و تعریف ش��ده ای برای تعیین یک بازی س��الم 
دس��ت یافت از جمله مواردی اس��ت که همچنان 
در ابهام باقی مانده اس��ت. از دیگر آس��یب های 
ج��دی گیم نت ها آم��وزش رفتارها و ناهنجاری 
هایی است که برخی اصول غیرانسانی را به عنوان 
ارزش محس��وب می کند. در بیش��تر بازی های 
رایانه ای خش��ونت های غیرع��ادی وجود دارد 
که به ش��کل غیرمعقولی با اس��تقبال جوانان روبه 
رو می ش��ود. تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم ضد 

ارزش ه��ای بازی های الکترونیک��ی در رفتار و 
خل��ق و خوی جوانان و انع��کاس آن در زندگی 
اجتماع��ی می تواند ضامن وقوع قطعی رفتارهای 
نابهنجار در س��طح جامعه باش��د. به گفته یکی از 
کارشناسان فرهنگی افزایش بی رویه خشونت در 
مدارس و در میان پسران گروه سنی 9 تا 14 سال 
معل��ول پرداختن بیش از حد به س��رگرمی هایی 
است که به ش��دت جنبه انسان ستیزانه دارد. وی 
در این باره معتقد است که افزایش خشونت های 
ظاهری، درگیری فیزیکی، بی بند و باری و حرف 
ناش��نوی از والدی��ن، به طور قطع��ی تحت تأثیر 
رواج برخی بازی های رایانه ای است که به مرور 
رفت��ار جوانان و نوجوان��ان را تغییر می دهد. وی 
دلیل اصلی شیوع خش��ونت و بدرفتاری ناشی از 
بازی های رایان��ه ای را ترجمه غیر اصولی بازی 
های��ی می دان��د که حت��ی در غرب برای س��نین 

خاصی ممنوع است.
مدرسه گیم نت ها

بررسی ها نش��ان داده که در آینده ای نزدیک 85 
درصد آموزش ها از طری��ق بازی های رایانه ای 
خواهد بود. به گفته محققان IT توس��عه نرم افزار 
نقش تعیین کنن��ده ای در طراحی برخی بازی ها 
 داش��ته اما مش��کل اصلی سوء اس��تفاده از فضای 
گیم نت ها از س��وی برخی افراد غیرمتخصص و 
فق��دان کنترل و نظارت مؤث��ر، بر عملکرد در این 
مراکز است. ش��اید پاسخ به این سؤال که جایگاه 
ایران در تولی��د بازی های رایانه ای کجاس��ت؟ 
کمی دش��وار باش��د اما واقعیت این اس��ت که در 
ایران برنامه منس��جمی ب��رای هدایت بازی های 
رایان��ه ای وج��ود نداش��ته و در ای��ن خصوص 
هدف مش��خصی دنب��ال نمی ش��ود. صرف غرق 
 ش��دن جوان��ان در بازی های اکش��ن غی��ر مفید 

نمی تواند یک تفریح سالم محسوب شود. سرگرمی 
در اصل باید دارای پیام و تأثیر س��الم باشد و تنها 
حساس کردن مسئوالن و هشدار به خانواده ها و 
برخورد با گیم نت های غیر مجاز در س��طح شهر 
نمی تواند یک روش کارآمد محس��وب شود. در 
حال حاض��ر دو نهاد مهم کش��ور در امر طراحی 
بازی ه��ای رایانه ای اقدامات��ی را انجام داده اند 
که تا حدی موفق بوده اس��ت. س��ازمان تبلیغات 
اس��المی در این راس��تا چند بازی رایانه ای سالم 
را طراحی کرده اس��ت که در آنها برخی مالکهای 
انسانی و ارزشی مدنظر قرار گرفته است. همچنین 
معاونت فرهنگی س��پاه پاس��داران نیز اقداماتی از 
قبی��ل طراحی و س��اخت چن��د ب��ازی رایانه ای 
انجام داده که گرچ��ه در حال حاضر بنا به برخی 
اظهارات و به خاطر سایر اولویت های برنامه ای 
فعالیت در این راستا کمرنگ شده ولی امید است 
 که در آینده نزدیک روند تولید این بازی ها ادامه 

یابد. 
بناب��ر گزارش برنا، در ش��رایط فعل��ی و با توجه 
ب��ه تهدیدات ن��رم اف��زاری دش��منان در عرصه 
بازی ه��ای رایانه ای از جمله طراحی »بازی نبرد 
ب��ا ایران« سیاس��تگذاری ها در خص��وص مقابله 
با ای��ن تهدیدات جنب��ه انکار ناپذی��ری به خود 
 گرفته اس��ت. با توجه ب��ه تأکید مس��ئوالن مبنی 
بر اهمیت به جنبش نرم افزاری و پیش��رفت های 
ایران در )عرصه س��ایبر(، انتظار می رود که روند 
هدفمند س��ازی بازی های رایانه ای در کشور از 
جهش و پیش��رفت قابل مالحظ��ه ای برخوردار 
ش��ود به خصوص که آخرین بررس��ی ها حاکی 
از آن ب��وده که نرخ رش��د بازی ه��ای رایانه ای 
در جه��ان 6 درصد ب��وده در حالی ک��ه این رقم 
در حوزه س��ینما تنه��ا 2 درصد بوده اس��ت. این 
واقعیت که برخی بازی ه��ای گیم نت رفتارهای 
 نادرست اخالقی را رواج می دهند غیرقابل انکار 

است. 
در بررسی های صورت گرفته یک مرکز تحقیقات 
بازی های رایانه ای مش��خص شده که در نزدیک 
ب��ه 80 درص��د بازی های رایانه ای خش��ونت و 
تش��ویق به کشتن پلیس و انس��ان های درستکار 
یک ارزش مهم و واال محس��وب می شود! با این 
وجود اعتیاد ب��ه بازی های آنالین در گیم نت ها 
یک آس��یب جدی برای جامعه جوان ایرانی است 
که تبعات جسمی، روحی و روانی متعددی به بار 
می آورد. از جمله این آسیب ها تحریک پذیری، 
حواس پرتی، تند خویی و سایر اختالالت رفتاری 
است که به تدریج تبعات ناگواری به بار می آورد. 
هنوز گویا دستگاه های مسئول ورود جدی به این 
حوزه و جایگزینی مناسب بازی های بومی را در 
دس��تور کار خود قرار ن��داده اند، مضاف بر اینکه 
کمبود فضاهای آموزشی و تفریحی نیز خود علت 
دیگری ب��رای روی آوردن به ای��ن بازی خانگی 
اس��ت که به راحتی و با کمترین هزینه، در اختیار 

جوانان و نوجوانان قرار می گیرد.

اگر ممکن اس��ت به تلفن، بعد از اولین یا دومین 
زنگ پاسخ دهید. این کار به تلفن کننده این حس 
را می دهد که ش��ما مس��ئول و کارآمد هس��تید. 
 گاهی اوقات ممکن است از جواب دادن به تلفن 
به خاطر انجام یک کار فوری خودداری کنید و یا 
شاید از میزتان دور باشید، اما تلفن محل کار نباید 

بیش از 4 بار زنگ بخورد.
بی توجهی ب��ه تلفنی که زن��گ می زند، یک راه 
حتم��ی از دس��ت دادن تلفن های مهم و آتش��ی 
کردن کسانی اس��ت که سعی دارند با شما ارتباط 
برق��رار کنند. بارها تجربه ش��ده که بی توجهی به 
یک تلفن، سرنوش��ت کاری را تغییر داده است و 
یا اینکه تلفنی زنگ می زند، زنگ می زند... بدون 
هی��چ جواب��ی. در این گونه مواق��ع همه عصبانی 
می ش��ویم و فکر می کنیم چه شرکت یا سازمان 
بی مس��ئولیتی اس��ت که اجازه می دهد تلفن این 
همه مدت بی پاسخ بماند. اگر در حالی که دور از 
تلفن هس��تید کسی در دفترتان نیست که تلفن ها 
را پاسخ دهد، شماره را به یک متصدی اطالعات 
و یا فرد دیگری که حاضر اس��ت پاس��خگو باشد 
منتقل کنید. به آن ش��خص بگویید کجا می روید 
و چ��ه موقع بازمی گردید ش��ماره تلفن جایی را 
که می روید نیز به او بدهید، س��پس پیام هایتان را 
دریافت و فوراً بررسی کنید. وقتی پاسخ می دهید، 
سالم، کافی نیست. حداقل نام واحد کاری خودتان 
را بگویید. با ای��ن کار به تلفن کننده ها اطالعاتی 
را که نی��از دارند، می دهید. همچنین آنها را وادار 
می کنید خودش��ان را در پاس��خ معرفی کنند. این 
مورد همچنین نشان می دهد شما منضبط و آماده 
خدمت رسانی هس��تید. این قاعده وقتی که تلفن 
ش��خص دیگری را هم پاس��خ می دهی��د به کار 
می رود. بنابراین تلف��ن کننده ها متوجه خواهند 
شد که شخصی مس��ئول کمک کردن به آنهاست. 
طبیعی است که هیچ تلفن کننده ای دوست ندارد 
س��ردوانده ش��ود. بنابراین اگر فرد را به ش��خص 
دیگری مرتب��ط کنید، اول توضیح دهید که چرا و 
ب��ه کجا تلفن را وص��ل می کنید و در مواردی که 
ممکن است تلفن قطع شود، شاید بهتر باشد به او 

یک شماره تلفن بدهید.
تلفن ها را خودتان بررسی کنید

حت��ی االمکان خودت��ان تلفن ها را پاس��خ دهید. 
داشتن دستیاری مانند منشی یا متصدی اطالعات 
ک��ه تلفن ها را انتخ��اب می کند، وق��ت را هدر 
می دهد و باعث ناراحتی تلفن کننده ها می شود. 
تلفن کننده ها از این مسأله که در دسترس هستید 
و به آسانی با شما ارتباط برقرار می کنند، قدردانی 
خواهند ک��رد. همچنین تماس های تلفنی الزم را 

خودتان برقرار کنید.
در صورت��ی که مجبورید، به خاط��ر اینکه کاراتر 
باشید، کسی را به انتخاب تلفن ها بگمارید، دقت 

کنید که آیا آن فرد، مؤدبانه و مناس��ب به تلفن ها 
پاسخ می دهد یا خیر. اجازه ندهید تلفن کننده ها 
احس��اس کنند بین آنها فرق می گذارید. عباراتی 
مانند بگویم چه کس��ی تلفن کرده؟ یا بدتر، شما؟ 
وی را ب��ه چالش وا می دارد. س��ؤالی مانند اینکه 
آیا ایش��ان ش��ما را می شناس��ند؟ تهاجمی است. 
چون باعث معذب شدنش می شود که آیا او را به 
خاطر می آورید ی��ا نه و اینکه هر تلفن کننده ای 
که شناخته نشود شانس برقراری ارتباط با شما را 
ندارد. در مقابل باید پرسیده شود، می توانم به او 

بگویم چه کسی تلفن می زند؟
از عباراتی که الجرم پاسخ های نامناسبی را پیش 
می آورد، حتی اگر عینًا توس��ط تلفن کننده مطرح 

نشود، اجتناب نکنید. عباراتی مانند:
آیا او می داند شما از کجا زنگ می زنید؟

دلیل تماستان چیست؟
شما از کدام شرکت یا سازمان زنگ می زنید؟

مشکل چیست؟
اگر قصد دارید فقط با افراد خاصی صحبت کنید 
از منشی بخواهید اول بگوید، شما مشغول هستید 
و سپس بپرس��د، می توانم به او بگویم چه کسی 
زنگ زده است؟ اگر تلفن کننده شخصی است که 
می خواهی��د با او صحبت کنید، معاون یا منش��ی 
می تواند بگوید: او در حال حاضر اینجاس��ت یا 

اجازه بدهید ببینم، می توانم او را پیدا کنم.
گزینش��گر تلفن باید توضیح��ی درباره اینکه چرا 
در دس��ترس نیستید فراهم کند. بهتر است بگوید: 
او در ح��ال حاضر ش��دیداً گرفتار اس��ت، با خط 
دیگری صحبت می کند و یا پشت میزش نیست. 
این توضیحات بهتر از این اس��ت که بگوید او در 
دس��ترس نیس��ت یا او نمی تواند بیاید پای تلفن. 
ارائه اطالعات بیشتر نشان می دهد که شما صادق 
هستید. بنابراین تلفن کننده کمتر احساس می کند 
که مزاحم بوده اس��ت یا بین وی و دیگری فرقی 

قائل شده اید.
اگر ش��ما گزینش��گر هس��تید یا به تلفن های فرد 
دیگری پاس��خ می دهید، همیش��ه به تلفن کننده 
کمک کنید تا ش��خص موردنظر را پیدا کند یا پیام 
او را بگیرید و ش��خصًا پیگیر باش��ید و ببینید فرد 
مناس��ب، آن پیام را می گیرد یا نه. از آن ش��خص 
نخواهید که بعداً تماس بگیرد، این بی توجهی به 

وقت تلفن کننده است.
ضمن��ًا وقتی پی��ام تلفن��ی را می گیری��د با دقت 
گوش کنید و همه نکات را بنویس��ید. نام شخص 
یا س��ازمان تلف��ن کننده، ش��ماره تلف��ن و دیگر 
روش های دسترسی را یادداشت کنید. حتی وقتی 
آنه��ا عجله دارند، اگر بار اول اطالعات را به طور 

واضح نش��نیده اید، از آنها بخواهید نام های ذکر 
ش��ده را دوباره تلفظ یا هجی کنند. پیام را به طور 
کام��ل و صحیح بگیرید و به امی��د اینکه آن تلفن 

می تواند تکرار شود، نباشید.
احترام به تلفن کننده

هیچ کس نمی خواهد پش��ت خ��ط منتظر بماند. 
ام��ا اگر کاری ض��روری پیش آم��د، ابتدا توضیح 
دهی��د که چرا خط را ت��رک می کنید و چه مدت 
می روی��د. از تلف��ن کنن��ده خواه��ش کنید اگر 
می تواند منتظر بماند، بگذارید به درخواست شما 
پاس��خ دهد و قبل از اینکه نظرش را بگوید، او را 
منتظر نگذارید. البته با این خواهش اکثراً موافقت 
و از ادب و نزاکت ش��ما سپاس��گزاری می شود. 
وقت��ی به مکالمه برگش��تید از آن ف��رد، به خاطر 

انتظار و صبرش تشکر کنید.
مطمئن ش��وید که تلفن کننده بی��ش از 15 تا 30 
ثانیه منتظر نمی ماند. اگر مدت زمان بیشتری باید 
از تلفن دور شوید، بگویید در صورت امکان بعداً 
به او زن��گ می زنید. قول بدهید که در یک زمان 
مش��خص، تلفن خواهید ک��رد و حتمًا این کار را 

انجام دهید.
صدايتان را شاد نگه داريد

هر کس��ی ممکن اس��ت یک روز بد داشته باشد، 
اما این دلیل نمی ش��ود آن را ط��ی مکالمه تلفنی 
منتق��ل کن��د. عصبانیت، بی حوصلگ��ی و یا یک 
کس��الت س��اده، به ط��ور واضح از طری��ق تلفن 
منعکس می ش��ود و تلفن کنن��ده را تحت تأثیر و 
در یک موضع دفاعی، قرار می دهد. اگر در حین 
مکالمه تلفنی مهربان نباشید و با خشونت صحبت 
کنید، ممکن است مردم راهشان را جدا کرده و از 
صحبت کردن با شما اجتناب کنند. یا ممکن است 
برای ارتباط های بعدی، مش��کل داش��ته باش��ند. 
بنابراین تالش کنید که در سراسر مکالمه مطلوب 

و هشیار باشید.
وقتی اف��راد در وقت نامناس��بی تلف��ن می کنند، 
بپرس��ید آیا می توانید بعداً به آنه��ا زنگ بزنید و 
زمان��ی را برای تماس مش��خص کنید. یک قاعده 
خوب این است که با تلفن کننده، به طریقی رفتار 
کنی��د که گویی در خانه ی��ا اداره مهمان دارید. به 
این طریق، احترام و حس��ن نیت آنها را بدس��ت 
خواهید آورد. برخورد خوب، به ش��ما و شرکت 
ش��ما در ایجاد یک تصویر عمومی مناسب کمک 

می کند.
حاال به اين نکات دقت کنید

آیا تا به حال گوش��ی را در حدود 10 س��انتی متر 
دور از گوشتان نگه داشته اید تا صدا را کم کنید؟ 
ی��ا تالش کرده اید جمالتی را که ش��خص در آن 

طرف خط می گوید، بازسازی کنید؟ اگر پاسختان 
مثبت اس��ت، پس می دانید چقدر مهم است که با 
یک صدای مناسب، صحبت کنید. اندازه و وضوح 

صدا در کارایی ارتباطات تلفنی نقش دارد.
وقت��ی تلفن می زنید، گوش��ی را روی گوش تان 
بگذارید و بخ��ش دهانی را نزدی��ک لب ها نگه 
دارید و واضح و معمولی، صحبت کنید. اگر مردم 
گفته های ش��ما را نمی فهمند به خاطر این است 
که سریع صحبت می کنید. پس یک تالش جدی 
به کار ببندید، تا ش��مرده صحب��ت کردن عادتتان 
شود. این اصول به نظر ابتدایی می آید اما بسیاری 
از اوق��ات رعایت نمی ش��وند و در نتیجه باعث 
مخدوش ش��دن ارتباطات و اس��تیصال ش��نونده 

می شوند.
مکالمات کوتاه، زمان را ذخیره می کند. همه افراد 
از یک حد معین مکالمات شخصی لذت می برند. 
مانند: حال ش��ما چطور است؟ یا، سفرتان چطور 
ب��ود؟ اما مکالمات ش��خصی طوالنی یا بی هدف 
حرف زدن، مناس��ب نیس��ت و اکثر مردم را کسل 

می کند.
وقتی می خواهید یک تم��اس تلفنی برقرار کنید 
 ی��ا انتظار یک تلف��ن را دارید به جای آش��فتگی 
برنام��ه ریزی کرده و به م��وارد مکالمه فکر کنید. 
نکات اصلی را که می خواهید درباره اش صحبت 
کنید، بنویس��ید و در حین مکالمه به یادداشت ها 
رجوع و هر نکته را کنترل کنید. این تکنیک کمک 
خواهد که روی موضوع اصلی متمرکز بمانید. اگر 
حین صحبت یک موضوع غیرمنتظره پیش می آید 
و به اطالعات بیشتری نیاز دارید، آن را برای تلفن 
کننده توضیح دهید و برای یک تلفن دیگر همراه 

با جوابها به توافق برسید.
پايان راضی کننده برای يک مکالمه

وقتی می خواهی��د مکالمه را به پایان ببرید، حتی 
اگ��ر از نتیجه آن راضی نیس��تید، مهربان و باوقار 
باشید. نکاتی را که روی آن توافق دارید و فعالیت 
های��ی را که باید انجام دهی��د، خالصه کنید و از 
طرف مکالمه به خاطر وقتی که صرف کرده، تشکر 
کنید. بنابراین آن فرد می داند که شما می خواهید 
مکالمه را تمام کنید. بعد از خداحافظی بهتر است 
اول فرد تلفن کننده ارتباط را قطع کند. وقتی شما 
این کار را می کنید، گوشی را محکم روی دستگاه 

نگذارید، چرا که این مسأله یک اثر منفی دارد.
دنبال کردن این راهکارهای ساده شما را در رأس 
گروهی قرار می دهد که با همکاران، رؤسا، ارباب 
رجوع و... در ارتباط است. در نهایت ممکن است 
خودتان را در ارتباط بیش��تر با مکالمه های تلفنی 
بیابید، چون مردم دوست دارند که با شما سروکار 
داش��ته باشند. با به دس��ت آوردن مهارت استفاده 
مؤث��ر از تلف��ن، اعتبار خود و مح��ل کار خود را 

باال ببرید.

اینجا نشسته ای؟ درساتو خوندی؟ مگه فردا  چرا 
امتحان نداری؟ چقدر فیلم نگاه می کنی؟ چرا ظرف 
میوه ای رو که خوردی نشستی؟ فقط برای دیدن 
سریال وقت داری؟ چند بار بگم کفشاتو اینجا در 
آدمم،  هم  من  کنم!  را جمع  وسایلت  نیار؟ چقدر 
خسته شدم! با این جمالت می توان در محیط خانه 
مداوم روی اعصاب دیگران راه رفت، قدم زد و حتی 
دوید و حس عصبانیت، کم حوصلگی و لجبازی را 
تقویت کرد! تا جایی که آرامش زندگی البه الی این 
جمله ها گم شود! برخی افراد همیشه غر می زنند. 
وقتی  می شوند،  مواجه  قیمت ها  افزایش  با  وقتی 
است،  آلوده  هوا  وقتی  می افتد،  عقب  کارهایشان 
وقتی ترافیک سنگین است، وقتی هوا گرم است، 
وقتی برف می بارد، وقتی تاکسی گیر نمی آید، وقتی 
غذا می سوزد و خالصه آنقدر به خاطر هر چیزی 
غر می زنند که به یک عادت جدید مبتال می شوند. 
برخی  چرا  کرده اید  فکر  هیچ  زدن(،  غر  )عادت 
اوقات مداوم از دیگران ایراد می گیریم، یا خیلی زود 
از هر مسأله ای شاکی می شویم و شروع می کنیم به 

غرغر کردن؟ 
به  پاسخ  نوعی  زدن  غر  دارند  عقیده  روانشناسان 

است  هایی  موقعیت 
ناکامی  دچار  فرد  که 
این  اگر  و  می شود 
و  فراوانی  از  ویژگی 
استمرار برخوردار باشد 
شیوه  یک  عنوان  به 
ناسازگار  شخصیتی 
که  می شود  مطرح 
با  غالباً  موارد  این  در 
اضطراب،  افسردگی، 
بینی،  کم  خود 

بهداشت روانی پایین، مشکل سازگاری با دیگران، 
بدبینی، ناامیدی، خشم و رضایت نداشتن از زندگی 

همراه است. 
ــر کردن خطر ابتال به بیماری های عفونی را  غرغ

افزايش می دهد. 
دکتر شمس الدین کهانی، روانشناس بالینی با بیان 
این مطلب می گوید: پژوهشگران در تحقیقی درباره 
کمبودها،  با  شدن  رو  روبه  هنگام  مردم  تجارب 
ناکامی ها و چالش های زندگی نظرخواهی کردند. 
از  گرفتن  کمک  مقابله ای  پاسخ های  مؤثرترین 
دیگران، انتقال احساسات، انجام اقدام منطقی، پند 
گرفتن از تجارب، حفظ ایمان و کنترل احساسات 
منفی و... مؤثرترین پاسخ ها، خشم، غرولند کردن، 
دودلی، سرزنش خود یا دیگران و فرار از شرایط بود. 
بر این اساس، دو شیوه یا راهکار مقابله ای مهم در 
افراد بررسی و شناسایی شد. نخست، شیوه مقابله ای 
مشکل محور، که تمرکز اصلی فرد بر حل مشکل 
مقابله ای هیجان  بود و دوم شیوه  تغییر شرایط  و 
محور، که به طور عمده بر کنترل آشفتگی متمرکز 
تأکید داشت. در حقیقت غر زدن، تحقیر دیگران و 
طعنه زدن نوعی پرخاشگری محسوب می شود که 
همبستگی باالیی با اعتماد به نفس پایین، اضطراب و 
بدبینی افراد دارد، وی درباره سازگارانه ترین روش 
و  بهترین  می گوید:  زندگی  چالش های  با  مقابله 
مؤثرترین روش، اتخاذ یک رویکرد فعال و متکی به 
خود است که برنامه ریزی و حل مشکالت زندگی را 
شامل می شود و با مثبت ترین هیجان ها مثل نشاط و 

شادکامی همراه است. 
با  آمیز  موفقیت  مقابله  برای  می هد:  ادامه  وی 
چالش های زندگی، آگاهی شما از شیوه شخصیتی 
و نوع برخوردتان با مسائل کمک کننده است. زیرا 
شیوه های شخصیتی با چگونگی برداشت یک فرد از 
اطراف و نحوه واکنش او با رویدادهای فشارزا ارتباط 
تنگاتنگ دارد. کهانی با بیان اینکه برخی شیوه های 
هاست،  شیوه  دیگر  از  پذیرتر  انعطاف  شخصیتی 
می گوید: معموالً افرادی که انعطاف پذیری کمتری 
دارند در مقابله با چالش های زندگی بیشتر آسیب 
می بینند. به گفته این روانشناس در شیوه شخصیتی 
درماندگی  احساس  معموالً  فرد  غرغرو،  و  عصبی 
می کند، نگران و مضطرب است، با دیگران سازگاری 
خوب و مناسبی ندارد و به علت انتظارات غیرمنطقی، 
همیشه از دیگران دلخور و عصبانی است و وقتی 
کارها بر وفق مراد او پیش نمی رود ناامید و افسرده 

می شود و دست از تالش برمی دارد. 
افراد هیجانی بیشتر غرغر می کنند

دکتر فاطمه قاسم زاده روانشناس، غر زدن را نوعی 
فرد  که  زمانی  است:  معتقد  و  می داند  اعتراض 
واقعی اش  به حقوق  تواند  نمی  احساس می کند 
را  انفعالی  واکنش  این  برسد 

بروز می دهد. 
احساسات  ریشه  کردن  پیدا 
و  نارضایتی  تحمل  می تواند 

ناراحتی را آسان کند. 
از  او می گوید: برخی رفتارها 
جمله پرخاشگری صورت فعالی 
از اعتراض افراد است اما گاهی 
فرد نمی تواند خواسته اش را به 
بیان  صورت روشن و شفاف 
کند بنابراین به ناچار به سمت 

رفتارهای انفعالی از جمله غرغر کردن می رود.
غرغروها صداقت به خرج دهند 

در  و  باشند  صادق  خودشان  با  باید  غرغرو  افراد 
لحظاتی که احساسات منفی و ناخوشایند بر آنها چیره 
می شود با خود فکر کنند که علت این نارضایتی 
مختلفی  عوامل  شرایط،  برخی  در  شاید  چیست؟ 
بنابراین  شود.  حالت  این  تدریجی  بروز  موجب 
باید این موضوع را کلی تر و عمیق تر بررسی کرد. 
گذشته از این، پیدا کردن ریشه احساسات می تواند 
تحمل نارضایتی و ناراحتی را آسان کند. فکر کردن 
به اینکه آیا میزان نارضایتی من با این عامل عصبانیت 
منطقی  و  منفی  پاسخ  به  را  فرد  نه،  یا  دارد  تطابق 
خواهد  او  پذیری  تحریک  شدت  از  و   می رساند 

کاست. 
ــرار دوباره اين  ــا افراد چگونه می توانند از تک ام

وضعیت جلوگیری کنند؟ 
بهترین راه، ایجاد ارتباط کالمی و صحبت کردن- به 
نوعی درد دل کردن- با افراد مورد اعتماد از جمله 
است.  آرام  محیطی  در  فرزندان  و  همسر  والدین، 
یا والدین  از طرفی جلسات گفتگو میان همسران 
و فرزندان در زمانی مشخص از هفته، از بروز این 
احساسات منفی و نارضایتی جلوگیری می کند. در 
کنار این راه حل باید نگرش خود را به مسائل تغییر 
دهیم و با القائات مکرر میزان انعطاف پذیری خود را 
افزایش دهیم. به خود آموزش دهیم و خود را برای 
مسائل مختلف آماده کنیم و راه های مقابله را در خود 

تقویت کنیم.

 ادامه از صفحه يک
چهار دستگاه تریلر مشکوک شدند و آنها را متوقف 
کردند.وی ادامه داد: این خودروها که از بندرعباس به 
سمت تهران حرکت می کردند، فاقد هرگونه مجوز 
قانونی برای بار خود بودند که در بازرسی از این 
خودروها مقدار 84 تن انواع برنج های خارجی در 
قالب بیش از 8 هزار کیسه 10 کیلویی، کشف و ضبط 

شد. فرمانده انتظامی شهرستان نایین خاطرنشان 
کرد: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد 
که این مقدار برنج به صورت غیر قانونی وارد 
کشور شده است و قاچاقچیان قصد توزیع آن 
را در تهران داشته اند. وی با اشاره به این که 
ارزش ریالی و جریمه کاالهای قاچاق کشف 
شده افزون بر یک میلیارد و 344 هزار ریال 
است، افزود: در این رابطه هر چهار خودرو 
توقیف و رانندگان آنها به اتهام وارد کردن 
کاالی قاچاق دستگیر و همراه پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل 
شدند.یوسلیانی تصریح کرد: نیروی انتظامی 
از  جلوگیری  و  قانون  به  عمل  راستای  در 
توزیع  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  بروز 
خودروهای  با  شدت  به  کشور،  در  قاچاق  کاالی 
حامل احشام، اجناس و کاالهای فاقد مجوز قانونی و 
قاچاق برخورد می کند. وی در پایان تأکید کرد: پلیس 
با استفاده از نیروهای با تجربه و فعالیت شبانه روزی، 
آماده کشف انواع مواد کاالهای قاچاق در این گلوگاه 

استراتژیک و پرتردد کشور است.

سرپرست منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و 
بختیاري گفت: آتش سوزیهاي سال جاري 17میلیارد 
استان  این  طبیعي  منابع  عرصه  به  خسارت  ریال 
خسارت وارد کرده است. سبزعلي کاویاني در گفتگو 
با ایرنا افزود: در چهارماهه اول امسال 94 فقره آتش 
سوزي در سطحي معادل 616 هکتار از عرصه هاي 

جنگلي و مرتعي استان رخ داد. 
وي اظهار داشت: این حوادث در جنگلهاي طبیعي، 
است.  داده  روي  مراتع  و  کاشت  جنگلهاي دست 
منابع  از  حفاظت  یگان  ارشد  کارشناس  همچنین 
طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و بختیاري گفت: 
17 میلیارد ریال خسارات محاسبه شده از 94 فقره 
حریق صورت گرفته شامل زیانهاي وارده به جنگل 
و مرتع است و خسارت زیست محیطي آن لحاظ 

نشده است. نصرت اهلل صادقي گفت: نابودي نهال 
ها و بذور جنگلي و مرتعي، آسیب رساندن به خاک 
جنگلي،  هاي  گردشگاه  تخریب  مرتع،  و  جنگل 
مراتع، محیط زیست و از بین رفتن حیوانات و آلوده 
شدن بیش از اندازه هوا و گسترش آفات و امراض 
گیاهي در مناطق سوخته شده از مهمترین خسارتهاي 
زیست محیطي آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
است. وي اظهار داشت: در آتش سوزیهاي مذکور 
یک هزار و 168 اصله درخت سوخت و 2 هزار 
صادقي  است.  دیده  آسیب  درخت  اصله   328 و 
و  هزار   37 و  نهال   186 و  هزار   4 کرد:  تصریح 
830 درختچه نیز سوخته شد. وي افزود: در آتش 
حریق  طعمه  نیز  علوفه  تن   135 اخیر   سوزیهاي 

شد.

راه رفتن روی اعصاب ديگران

به موقع؛ به تلفن پاسخ دهید

فرمانده انتظامي نايین: حوادث
کشف 84 تن برنج قاچاق در نايين

خسارت 17 ميليارد ريال آتش سوزی به عرصه منابع 
طبيعي چهارمحال و بختياري
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شهرکرد

 ادامه از صفحه يک
زاينده رود

بالغ بر 5 میلیارد و 200 میلیون 
تومان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل  مراس��م،  ای��ن  در 
سازمان بازیافت و تبدیل مواد 
زائد شهرداری اصفهان گفت: 
در کش��ور حدود 50 هزار تن 

پسماند تولید می شود.
تیم��ور باجول، با بی��ان اینکه 
جمعاً 1100 تن پسماند وارد 
کارخان��ه می ش��ود افزود: در 
اصفهان ب��ا جمعیتی حدود 1 
میلی��ون و 700 ه��زار نفر )به 
عبارت��ی 460 ه��زار خانوار( 
می��زان تولی��د پس��ماند 950 
تن اس��ت. همچنین 150 تن 

پسماند مربوط به شهرهای اقماری نظیر: بهارستان، 
خوراس��گان و ... می باش��د. وی خاطرنشان کرد: 
سازمان بازیافت با حمایتهای شهرداری اصفهان و 
هیأت مدیره به گونه ای عمل می کند که اصفهان 
اولین شهری اس��ت که در آن به صورت مستقیم 
زباله دفع نمی ش��ود. مدیرعامل سازمان بازیافت 
ضمن اشاره به اینکه سرانه پسماند شهروند حدود 
610 گرم اس��ت اذعان داشت: موضوع اجتناب از 
تولید پس��ماند باید به عنوان گزینه اول در برنامه 
مطرح باش��د. باجول گفت: از 950 تن پس��ماند 
در اصفهان 250 تن ش��یرابه اس��ت که این مقدار 
با آموزش درست به مردم می تواند کاهش یابد و 

رقم تولید پسماند به 700 تن برسد.
وی خاطرنش��ان کرد: مقایس��ه آمار سال 88 و 89 

نش��ان می دهد که رفتار مصرفی مردم به ش��دت 
در حال تغییر است به طوری که دفع پسماند مواد 
آل��ی از 79 درصد به 72 درصد رس��یده در حالی 
که متأس��فانه این رقم در پالس��تیک از 60 تن به 
86 ت��ن و در ظروف یکبار مصرف از 6 تن به 15 
تن افزایش یافته است. مدیرعامل سازمان بازیافت، 
ضمن اش��اره به این مطلب که 6 درصد زباله مواد 
خش��ک قابل تبدیل به کمپوست است افزود: 20 
درصد نیز مواد بازیافتی اس��ت که حدود 200 تن 
مواد بازیافتی داخل زباله شهر است که باید به مردم 
گوش��زد شود تا مواد خشک قابل بازیافت را به ما 
تحویل دهند. این مقام مس��ئول در ادامه گزارش 
عملکرد س��ازمان گفت: در سال 87، 13 هزار تن 
پسماند، از منازل جمع آوری شده که در سال 89 
این رقم به 24 هزار تن افزایش یافته است به بیان 

دیگر: ما در این بخش ش��اهد 
رش��د 82 درصدی بوده ایم. 
این در حالی است که این رقم 
در بخش بازیاف��ت از 4 هزار 
تن در س��ال 88 ب��ه 8 هزار و 
544 تن رسیده که رشد 160 
درصدی را به خود اختصاص 
داده است و باید تا پایان سال 

به 200 درصد برسد.
باجول، در الب��ه الی گزارش 
عملکرد سازمان نیم نگاهی به 
نقاط بحرانی در استان داشت 
و خاطرنش��ان کرد: 480 نقطه 
بحران��ی در اس��تان اصفه��ان 
وجود دارد که حدود 3 هزار و 
600 هکتار تحویل شهرداری 
ش��ده و خطرناکترین نقطه در 
سایت سجزی است که 95 درصد آن درختکاری 
و خاک تعویض ش��ده است. وی در پایان با بیان 
رقم 5/3 میلیاردی جهت هزینه های عمرانی افزود: 
میزان هزینه فعالیتهای عمرانی، تأسیس آزمایشگاه 
تخصصی و سالن تولید کیسه پالستیک به ترتیب 
1 میلی��ارد و 800 میلی��ون، 70 میلی��ون و 300 
میلیون تومان بوده است. همچنین احداث گلخانه 
تخصصی، احداث دیوارکشی، راه اندازی سیستم 
 شستش��و، توس��عه فضای س��بز و چمن کاری و
راه اندازی مرکز جدی��د دفن ضایعات، در منطقه 
س��جزی و انتخاب محل جدی��د دفن نخاله های 
س��اختمانی از دیگر فعالیتهای عمرانی محسوب 
می شود. از طرفی میزان خرید تجهیزات و ماشین 

آالت هم حدود 3/5 میلیارد تومان بوده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان 
گف��ت: 250 هزار خانوار اصفهان��ی برای دریافت 
یارانه هیچ شماره حسابی را اعالم نکرده اند. علیرضا 
همدانیان در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به 
اینکه با توجه به سه مرحله تمدید مهلت ارائه شماره 
حس��اب حدود 250 خانوار هنوز ش��ماره حساب 
خ��ود را به س��ایت وزارت رفاه اع��الم نکرده اند، 
اظهار داش��ت: حدود 700 ه��زار اصفهانی در 250 
هزار خانواری که شماره حساب های خود را برای 
دریافت یارانه اعالم نکرده اند، زندگی می کنند. وی 
ب��ا بیان اینکه یک میلیون خانوار اصفهانی ش��ماره 
حساب خود را برای دریافت یارانه ها اعالم کرده اند، 
بیان داشت: در اصفهان اعالم شماره حساب حدود 
س��ه هفته به طول انجامید و این در حالی است که 
در اس��تان های دیگر این زمان یک یا دو هفته بوده 
است. سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی استانداری 
اصفهان تصریح کرد: ارائه یارانه های نقدی از مهرماه 
آغاز می شود و خانوارها بدون ارائه شماره حساب 
نمی توانند یارانه ای دریافت کنند. وی با بیان اینکه 
هر دستگاه موظف است وظایف مربوطه را در زمان 

مقرر شده اجرا کند، بیان داشت: مدیران و مسئوالن 
فعال در این زمینه بایس��تی نتایج و عملیاتی را که 
در این راس��تا انجام داده اند در جلسه ستاد هدفمند 
کردن یارانه های اس��تانداری بیان کنند. همدانیان با 
اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
تورم انتزاعی در جامعه ایجاد می ش��ود، گفت: باید 
با چاره اندیش��ی اقدامی کنیم ک��ه به این موضوع و 
ایجاد تورم، در جامعه دامن نزنیم. وی با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر افزایش تمامی قیمت ها در جامعه 

به صالح نیس��ت، بیان داشت: نهادهای اقداماتی را 
برای تغییر )که منجر به تغییر قیمت محصوالت و 
خدمات ارائه ش��ده است( انجام ندهند. سرپرست 
معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان با بیان اینکه 
یاران��ه به افرادی ک��ه در مدت پس از پر کردن فرم 
اطالعات خانوار خود ازدواج کرده اند و یا اطالعات 
آنان تغییر کرده اس��ت تعلق خواهد گرفت، گفت: 
این افراد براس��اس فرمی که از طریق خانواده قبلی 
خود تکمیل کرده اند یارانه خود را دریافت می کنند.  
وی با اش��اره به اینکه یارانه ها ه��ر دو ماه یک بار 
و از اول مه��ر ماه، به مردم پرداخت می ش��ود، بیان 
داشت: براساس شماره حس��اب اعالمی، یارانه به 
حساب سرپرست خانوار واریز می شود. همدانیان 
اضافه کرد: اطالعات اقتصادی خانوارهای کشور با 
همکاری س��ازمان ثبت احوال کشور در حال اجرا 
است، ادامه داد: در این مرحله، اطالعات افرادی که 
پس از مرداد ماه سال 1387 ازدواج کرده اند یا طالق 
گرفته اند، از س��ازمان ثبت احوال کش��ور دریافت 
 ش��ده اس��ت و تا پایان مرداد ماه وارد پایگاه طرح 

می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: هیچ قدرتی در دنیای 
کنون��ی و در بحران اقتصادی نمی تواند ایران را ب��ه معنای واقعی  تحریم کند. 
محمدکریم ش��هرزاد، در گفتگو با ایرنا اف��زود:  اگر نیروهای انقالب با وحدت 
حول محور والیت و رهبری بایس��تند،  قطعاً تم��ام تحریم ها علیه ایران خنثی 
خواهد شد. وی اضافه کرد: تحریم ها و فشارها نمی تواند انقالب و نظام را از 
پای درآورد، زیرا کشورمان در سه دهه گذشته با وجود تحریمها به پیشرفتهای 
بس��یاری رسید. وی بیان داش��ت:  مهم، حفظ وحدت است که با این تحریم ها 
دچار تفرقه نشویم. شهرزاد تأکید کرد:  دشمن را می توان در این تحریم ها خلع 
س��الح کرد به شرط آنکه وحدت را حول محور والیت حفظ کنیم. وی گفت: 
 در فش��ارهای بین المللی علیه ایران،  نباید هیچ جبهه فرعی در داخل به وجود 
آید چرا که به نفع نظام و ملت نیست. وی تأکید کرد:  هرکس وحدت را غیر از 
این تعریف کند،  محکوم به شکس��ت است. وی از مسئوالن خواست تا برنامه 
ریزی ه��ای خود را منطب��ق با تحریم تعریف کنند و ب��ا صرفه جویی،  اصالح 
الگ��وی مصرف و همت و کار مضاعف در کش��ور آث��ار و تبعات تحریم ها را 
خنثی کنند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی افزود: برنامه ریزی ها 
نیز در این کمیس��یون بر اساس ش��رایط و ویژگی های منطقه ای و بین المللی 
و ش��رایط تحریم در حال اجراس��ت. شهرزاد بیان داش��ت: ما نگران تحریم ها 
نیستیم اما باید با دیپلماسی فعال و حرکت مدبرانه توأم با عزت و حکمت و با 
حداقل هزینه از این تحریم ها عبور کنیم. وی نشست وزرای اتحادیه اروپا برای 
بررس��ی دور تازه تحریم ها علیه ایران را محکوم به شکس��ت دانست و گفت:  
تالش آنها در راستای اهداف نظام استکباری و خواست صهیونیست هاست و 

راه به جایی نمی برد.

مراس��م افتتاحی��ه واح��د تولید 
اتیل اس��تات در مجتمع شیمیایي 
پتروایم��ن س��پاهان، ب��ا حضور 
اس��تاندار اصفهان به بهره برداري 
رس��ید. ب��ه گ��زارش م��وج از 
ش��یمیایي  مجتم��ع  اصفه��ان، 
پتروایمن سپاهان از سال 84 و 
با استفاده از تسهیالت زودبازده 
به ص��ورت ش��رکت س��هامي 
خاص و در مساحت 130 هزار 
مترمرب��ع فعالیت خ��ود را آغاز 

کرده اس��ت. فاز یک مجموع��ه با هدف نصب و راه ان��دازي تجهیزات مورد 
نیاز واحد تولید در س��ال گذشته به بهره برداري رسید و فاز دوم مجتمع نیز با 
هدف توس��عه فاز اول در کمتر از 7 ماه راه ان��دازي و مورد بهره برداري قرار 
گرفته و توان تولید اتر به میزان 30 هزار تن در س��ال را دارد. این مجموعه با 
س��رمایه گذاري 142 میلیارد ریالي و با هدف تأمین محصول براي بازار داخل 
و همچنین بازارهاي صادراتي، به بهره برداري رس��یده است. سه فاز دیگر این 
مجموعه نیز به ترتیب با رش��د 15، 30 و 25 درصد پیش��رفت در حال انجام 
است که به عنوان اولین تولید کننده محصوالت خاص شیمیایي در خاورمیانه 
م��ي تواند بخش مهمي از بازار صادراتي را به خود اختصاص دهد. اس��تاندار 
اصفهان همچنین در سفر به شهرستان شهرضا، طرح فاز اول پروژه پارک آبشار 
این شهرس��تان را نیز به بهره برداري رس��اند. اس��تاندار اصفهان، در ادامه سفر 

شهرستاني خود از روند ساخت )خانه مهر سالمندان( شهرضا بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: فارغ التحصیالن 
کشور تا حد زیادی با فضای واقعی تولید، اشتغال و خواسته ها و نیازهای بازار بیگانه 
هس��تند. به گزارش مهر در اصفهان، رس��ول محققیان در حاشیه برگزاری همزمان 
ششمین نمایشگاه بین المللی فوالد، متالوژی، ریخته گری، صنایع و معادن وابسته و 
سومین نمایشگاه دانشگاه ها، آموزشگاه های علمی-کاربردی و تجهیزات آموزشی  
در جمع خبرنگاران افزود: دور افتادن صنعت و دانشگاه یکی از مشکالت کشورهای 
در حال توسعه است که رفع آن، نیازمند فرهنگسازی و سرمایه گذاری های فرهنگی 
اس��ت. وی ادامه داد:  در غیر این صورت ظرفیتهای علمی فارغ التحصیالن از یک 
س��و و ت��وان رقابتی صنعت از س��وی دیگر به هدر می رود و هر ی��ک راه خود را 
می رود. محققیان با بیان اینکه در این نمایش��گاه ها زمینه ای مس��اعد جهت انتقال 
نیازهای صنعت به دانش��گاه و طرح ایده ها و انتظارات دانشگاه ها به صنایع فراهم 
اس��ت، همزمانی این نمایشگاه ها را به مانند تشکیل حلقه واسطه ای در خصوص 
این خأل دانست. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان رسالت اصلی 
نمایش��گاه را نیز ایجاد چنین رابطه و فضا و نیز قرار دادن دس��ت اندرکاران تولید 
در کنار بدنه کارشناس��ی و دانش��گاه ها عنوان کرد و گفت: ششمین نمایشگاه بین 
المللی فوالد، متالوژی، ریخته گری، صنایع و معادن وابسته با حضور بیش از 100 
ش��رکت از استان های اصفهان، تهران، یزد، خوزس��تان، کرمان، آذربایجان شرقی، 
خراسان رضوی، کرمانشاه، قزوین، مازندران و چهار شرکت خارجی از کشورهای 
 ترکیه و انگلستان برگزار می شود. محققیان در ادامه پیرامون برپایی سومین نمایشگاه 
دانشگاه ها، آموزشگاه های علمی- کاربردی و تجهیزات آموزشی اضافه کرد: این 
نمایشگاه همزمان با روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای آغاز به کار می کند 
و در برگیرنده فعالیتهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با رویکرد آموزش است. وی 
هدف از برپایی این نمایشگاه را ارائه الگوهای نوین آموزشی، همسو کردن برنامه های 
مراکز آموزشی و صنعت، معرفی قابلیت ها و توانمندی های این حوزه و توجه به مقوله 
 کار آفرینی در مراکز آموزش عالی اعالم کرد. محققیان خاطرنشان کرد: اصفهان در 
چشم انداز کشور به عنوان قطب فناوری مطرح شده و ترسیم جایگاه اقتصادی این 

استان نیز برپایه علم و فناوری است.

مدیر آموزش و اش��تغال بسیج سازندگي اس��تان اصفهان گفت: 3 هزار و 
333 جوان اصفهاني با حجم 119 هزار و 476 نفر روز به اش��تغال دائم و 
موقت در سازمان هاي مختلف مشغول شدند. به گزارش فارس از دهاقان، 
محمدعلي فخاري زواره در جلسه کارگروه اشتغال بسیج سازندگي استان  
اصفهان، اظهار داش��ت: در س��ال 1388 تعداد 628 نفر خواهر و 3 هزار 
36 نف��ر برادر با حجم 315 ه��زار و 670 نفر روز در عرصه هاي مختلف 
س��ازندگي کشور مشغول به کار ش��دند. وي افزود: در سه ماهه نخست 
س��ال جاري نیز 487 خواهر و 2 ه��زار و 846 برادر با حجم 119 هزار و 
476 نفر روز به مش��اغل دائم و موقت سازمان هاي مختلف معرفي شدند 
که افزایش بس��یار مطلوبي نسبت به س��ه ماهه اول سال قبل داشته است. 
رئیس سازمان بسیج سازندگي استان اصفهان هم در این جلسه گفت: در 
س��ال جاري 72 گروه جهادي دانشجویي به مناطق محروم استان و خارج 
از اس��تان اعزام شدند. حسین انوري خاطرنش��ان کرد: عمده این گروه ها 
در زمینه ه��اي: عمراني، فرهنگي و خدماتي مش��غول به فعالیت هس��تند. 
وي تصریح کرد: تعداد خواهران و برادران دانش��جوي ش��رکت کننده در 
ط��رح اردوهاي هجرت3، 2 هزار و 343 نفر اس��ت که از دانش��گاه هاي 
سراس��ر استان اصفهان به این اردوها اعزام مي شوند. رئیس سازمان بسیج 
س��ازندگي اس��تان اصفهان تأکید کرد: قرار است 41 هزار و 200 نفر روز 
کار در زمینه هاي محرومیت زدایي انجام ش��ود. وي اظهار داش��ت: تعداد 
 دیگري از جوانان دانشجو نیز از پایگاه ها و حوزه هاي محلي سازماندهي و 
به مناطق محروم اعزام مي شوند که این میزان اضافه بر 72 گروه ذکر شده 
اس��ت. انوري افزود: به این ترتیب حجم کل برنامه هاي محرومیت زدائي 

سال جاري، نسبت به سال قبل، 50 درصد افزایش مي یابد.

مدير آموزش و اشتغال بسیج سازندگي اصفهان خبر داد:
اشتغال 3333 جوان اصفهاني؛ در 

قالب اردوهاي هجرت3

معــاون اول رئيس جمهــور
 در غــرفه ذوب آهــن

دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مهندس محمدی زاده معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در غرفه ذوب آهن اصفهان در دهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور یافته و با تازه ترین فعالیت ها و 
دس��تاوردهای زیست محیطی شرکت آشنا شدند. حضور معاون اول رئیس 
جمه��ور در غرفه ذوب آهن اصفهان به عن��وان اولین غرفه ای بود که مورد 
بازدید قرار گرفت و این غرفه را در کانون توجه مسئوالن، کارشناسان محیط 
زیس��ت و خبرنگاران رسانه های مختلف حاضر در نمایش��گاه قرار داد. در 
این بازدید معاون اول رئیس جمهور س��ؤاالتی در خصوص تکنولوژی های 
به کار رفته جهت حفظ محیط زیست در ذوب آهن اصفهان مطرح کرد که 
کارشناس محیط زیست ذوب آهن جواب های الزم را ارائه داد. دکتر رحیمی 
در ادام��ه ضمن اب��راز رضایت از فعالیت های زیس��ت محیطی ذوب آهن، 
 برای کارکنان زحمتکش این مجتمع عظیم صنعتی آرزوی توفیق کرد. دکتر
 الهیجان زاده رئیس سازمان محیط زیست استان اصفهان دیگر میهمان ویژه 
غرفه ذوب آهن بود. وی در گفتگو با خبرنگار ما از حضور فعال ذوب آهن 
در نمایشگاه بین المللی محیط زیست قدردانی کرد. این مقام مسئول با اشاره به 
طرح های مختلف زیست محیطی ذوب آهن گفت: خوشبختانه تفکر حفاظت 
از محیط زیس��ت به صورت جدی در مسئوالن ذوب آهن وجود دارد و این 
مسأله بسیار مهم و ارزشمند است. رئیس سازمان محیط زیست استان اصفهان 
با اشاره به هزینه 85 میلیارد تومانی طرح های زیست محیطی ذوب آهن گفت: 
این صنعت مهم کشور همانطور که از آن انتظار می رود به لحاظ حفاظت از 
محیط زیست در بخش آب و خاک از شرایط بسیار خوبی برخوردار است که 
امیدواریم باز هم در این زمینه رو به جلو حرکت کند. در زمینه کنترل و کاهش 
 آلودگی هوا و مدیریت ضایعات نیز این شرکت طرح های مهمی اجرا کرده 

با اتمام آن به زودی به صنعت سبز تبدیل می شود.

فرماندار کوهرنگ گفت: همزمان با هفته جوان مراسم تجلیل از 10 سرباز و پاسدار 
وظیفه این شهرستان برگزار شد. به گزارش فارس از شهرکرد، حمیدرضا فروزنده 
در مراسم تجلیل از 10 سرباز و پاسدار وظیفه سپاه و نیروی انتظامی این شهرستان 
اظهار داشت: جوانان به عنوان پشتوانه نظام هستند که با روحیه شاداب و تفکر نو 
موجب پیشرفت، توسعه و بالندگی کشور می شوند. وی حضور جوانان در عرصه 
مدیریتی کش��ور را در پیش��رفت و توسعه کش��ور مؤثر دانست و گفت: برهمین 
اساس اس��تفاده از نیروی جوانان در سطح مدیریتی در دولت عدالت محور آقای 
احمدی نژاد به صورت جدی و عملی مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از 
مدیران جوان در مدیریت های کالن کشوری، استانی و شهرستانی از نمونه عینی 
آن به ش��مار می رود. فروزنده تصریح کرد: در راستای استفاده از توان و مدیریت 
جوانان در اداره و این موضوع در شهرس��تان کوهرنگ به صورت عینی به وقوع 
پیوس��ت، وی خاطرنش��ان کرد: جوانان ایرانی با برخورداری از سه خصوصیت 
انرژی، امید و ابتکار باید باور داشته باشند که می توانند همانند جوانان زمان جنگ 
پیروزی های بزرگی را در عرصه های مختلف کس��ب کنند. فرماندار شهرس��تان 
کوهرن��گ افزود: مقام معظم رهبری برای جوانان ما بصیرت را بیان داش��ته اند و 
اکنون دیدگاه دول��ت عدالت محور بر جوان گرایی اس��ت. فروزنده تصریح کرد: 
جوانان س��رمایه های جامعه ما هستند و باید مملکت امام زمان )عج( را به خوبی 
اداره کنند. وی خاطرنشان کرد: دشمنان روی نابودی سرمایه های ما سرمایه گذاری 
و س��عی می کنند تا جوانان ما را از هویت دینی و ملی خود دور کرده و به تبلیغ 
کورکورانه از فرهنگ غرب وادار کنند و با سرگرم کردن جوانان به مسائل بی اساس 
آنها را از پرداختن به علم و مسائل عمده بازدارند. فروزنده با تأکید بر اینکه خطر 
در کمین جوانان اس��ت، گفت: برهمین اس��اس جوانان باید سعی کنند دشمن را 
بشناس��ند، بدانند که امریکا و رژیم صهیونیس��تی هیچوقت دوست آنها نیستند و 

سعی کنند با علم و تقوا به تقویت هویت دینی و غرور ملی خود بپردازند. 

اتمام پی ريزی بيش از 9 هزار واحد 
مسكونی در سطح استان اصفهان

پی ریزی 9668 واحد مسکن مهر 
در سطح اس��تان اصفهان به اتمام 
رسید. مهندس محمود زاده، رئیس 
سازمان مسکن شهرسازی استان 
اصفه��ان در گفتگو با موج گفت: 
در س��ال 1389 پی ریزی، تعداد 
9668 واح��د مس��کونی به پایان 
رس��یده و در حال اجرای مراحل 
بعدی می باش��د. رئیس س��ازمان 
مسکن و شهرسازی استان افزود: 
این تعداد ک��ه در قالب تعاونی ها 

و در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر می باشد، ش��امل شهرهای کاشان، خمینی شهر، 
نجف آباد، شهرضا، آران و بیدگل، گلپایگان، نائین، سمیرم، فالورجان، شاهین شهر، 
برخوار )دولت آباد(، خوراسگان و مجلسی است. محمود زاده همچنین بیان داشت: 
جهت متقاضیان شهرهای اصفهان، زرین شهر و فالورجان در شهر جدید فوالدشهر 
تأمین زمین گردیده همچنین جهت متقاضیان مبارکه و تعدادی از متقاضیان اصفهان 

در شهر جدید مجلسی تأمین زمین شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به قول 
مس��اعد اس��تانداری برای ایجاد 
80 ه��زار فرصت ش��غلی گفت: 
براساس بررسی های انجام شده، 
اصفهان ظرفیت ایجاد بیش از 80 
هزار فرصت ش��غلی را دارد. به 
گزارش موج از اصفهان، علیرضا 
ذاکر اصفهانی در مراسم افتتاحیه 
واحد تولید اتیل اس��تات مجتمع 
شیمیایی پتروایمن سپاهان با بیان 
این که اولویت استانداری توجه 
به موضوع اشتغال استان است، اظهار داشت: براساس بررسی های انجام شده و 
همچنین برنامه ریزی های الزم پیش بینی می شود بیش از 80 هزار فرصت شغلی 
ایجاد ش��ود. وی گفت: امکان وعده کمتر از 80 هزار فرصت ش��غلی نیز وجود 
داشت، اما باید همه مسئوالن و مردم در بخش های مختلف تالش الزم را انجام 
دهند تا شرایط ایجاد 80 هزار فرصت شغلی فراهم شود. استاندار اصفهان با بیان 
این که اشتغال و کارآفرینی نقش مهمی در توسعه استان دارد، تصریح کرد: شرایط 
مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال با امنیت کافی در استان فراهم 
ش��ده اس��ت. وی گفت: بیش از 90 درصد مصوبات دوره اول سفرهای استانی 
هیأت دولت اجرایی شده و استان اصفهان در اجرای مصوبات رتبه اول کشور را 
به خود اختصاص داده اس��ت. نماینده عالی دولت در استان با بیان این که توجه 
کش��ورهای خارجی برای سرمایه گذاری در شهر اصفهان قابل توجه بوده است، 
ادامه داد: کش��ورهای جهانی با افزایش تحریم ها به دنبال انزوای ایران بودند، اما 
افزایش س��رمایه گذاری کشورهای خارجی حکایت از آن دارد که ایران علیرغم 
تحریم ها مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته است. ذاکر اصفهانی با بیان 
این که تمام تالش استانداری فراهم کردن بسترهای مناسب تر برای کار و تولید 
است، اظهار داشت: استانداری به دنبال آن است تا بستر مناسب و شرایط جذب 
سرمایه گذاری بیشتر در استان را فراهم کند چرا که ارتقاء استان سبب ساز توسعه 
کشور است. وی با بیان این که باید تمامی موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته 
ش��ود، افزود: کسانی که در سراسر استان در حال فعالیت هستند، مردم شریف و 
متدینی هستند و باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند. استاندار اصفهان با تأکید بر 
این که: نگاه بخش خصوصی به عنوان نقطه مقابل دولت اشتباه است، گفت: باید 
بخش خصوصی را همواره همراه دولت دانس��ت و ما نیز این اعتقاد را داریم که 

بخش خصوصی باید حضور فعال در عرصه تولید و صنعت داشته باشد.

نماينده اصفهان:
هيچ قدرتي در بحران اقتصادي کنوني 
دنيا قادر به تحريم واقعي ايران نيست

با حضور استاندار اصفهان
بزرگترين واحد توليد اتيل استات 
در اصفهان به بهره برداري رسيد

فارغ التحصيالن دانشگاه ها؛ با فضای 
واقعی توليد و اشتغال بيگانه  هستند

استاندار اصفهان:
اصفهان ظرفيت ايجاد بيش از 80 هزار 

فرصت شغلي را دارد

سرپرست معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان:
250 هزار خانوار اصفهاني براي دريافت يارانه؛ شماره حساب ندارند

زمان تغییر و اصالح اطالعات خانوارهاي 
ایراني در ط��رح »هدفمن��دي یارانه ها« از 
ابتداي ش��هریور ماه امس��ال تعیین ش��ده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش ف��ارس از اصفهان، 
در اطالعی��ه اي ک��ه از ط��رف معاون��ت 
برنامه ری��زي و نظارت راهبردي مرکز آمار 
ایران به استانداري اس��تان  اصفهان ارسال 
ش��ده است، زمان ایجاد تغییرات اطالعات 
 خانوارهاي ایراني، شهریور ماه اعالم شده 

است. 
براس��اس این اطالعیه ف��وري که از طرف 
معاون��ت برنامه ریزي و نظ��ارت راهبردي 
مرکز آمار ایران به استان  اصفهان ارسال شده، 
تازه هایي در مورد آخرین دستورالعمل هاي 

ارائه اطالعات مردم اعالم ش��ده است. در 
این اطالعی��ه آمده اس��ت: مرحله تکمیل 
ط��رح  خانواره��اي  اعض��اي  فهرس��ت 
جمع آوري اطالعات اقتصادي خانوارهاي 
کش��ور با هماهنگي س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور در حال اجرا اس��ت.در این مرحله 
اطالعات افرادي که پس از مردادماه س��ال 
1387 ازدواج کرده اند یا طالق گرفته اند از 
سازمان ثبت احوال کشور دریافت شده و 
تا پایان مرداد ماه وارد پایگاه طرح خواهد 
شد. در این راستا دستوراتي در مورد نحوه 

اطالع رساني ارائه می شود؛
1- سرپرست خانوارهایي که پس از مرداد 
س��ال 1387 براس��اس ازدواج ب��ه وجود 

آمده ان��د مي توانند از ابتداي ش��هریورماه 
براس��اس فراخوان و برنامه زمان بندي که 
توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعي اعالم 
مي ش��ود براي معرفي شماره حساب اقدام 
کنند و نیازي به مراجعه این افراد به سامانه 

مرکز آمار ایران نیست.
2- فرزندان��ي که پس از م��رداد ماه 1387 
متولد شده اند با استفاده از اطالعات دریافت 
شده از سازمان ثبت احوال کشور به خانوار 
خود اضافه شده اند نیز این خانوارها نیازي 

به مراجعه به مرکز آمار ایران ندارند.
در بخ��ش دیگ��ري از ای��ن اطالعیه آمده 

است:
3- خانوارهایي که عضو یا اعضایي از آنها 

پس از مردادماه س��ال 1387 فوت شده اند 
به صورت خودکار از خانوارش��ان حذف 
ش��ده اند و نیازي به مراجعه به وبگاه مرکز 

آمار ایران نیست.
4- در م��واردي ک��ه سرپرس��ت خان��وار 
فوت ش��ده، مس��ن ترین عضو خانوار به 
عنوان سرپرس��ت خان��وار در نظر گرفته 
ش��ده و وي مي تواند از ابتداي شهریور ماه 
براس��اس فراخوان و برنامه زمان بندي )که 
توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعي اعالم 
مي شود( براي معرفي شماره حساب اقدام 

کنند.
5- ه��ر یک از زوجیني که طالق گرفته اند 
از ابتداي شهریور ماه مي توانند براي معرفي 

ش��ماره حس��اب طبق برنامه وزارت رفاه 
و تأمی��ن اجتماعي اقدام ک��رده و نیازي به 

معرفي حساب جدید ندارد.
6- تمام خانوارهایي که کد رهگیري یا رمز 
عبور دریافت کرده اند حتي اگر در مرحله 
اع��الم وضعیت خانوار در بهمن ماه 1388 
عضوي به غیر از سرپرست خانوارها تأیید 
هویت نشده اس��ت، مي توانند طبق برنامه 
زمان بندي وزارت رفاه براي معرفي شماره 
حس��اب اقدام کرده و بدیهي اس��ت: براي 
اصالح اطالعات فرد تأیید هویت نشده در 
مرحله اص��الح اطالعات فراخوان خواهد 

شد.
 در بخش پایاني این اطالعیه آمده اس��ت: 

با توجه به اینکه در حال حاضر خوشه بندي 
خانواره��ا م��الک پرداخت نیس��ت براي 
خانوارهایي ک��ه در اطالعات غیر هویتي 
مانند: آدرس، دارایي، درآمد و موارد دیگر 
داراي تغییر هستند در دوره زماني مناسب 
)که به تصوی��ب کارگروه تحول اقتصادي 
دولت مي رس��د( براي اص��الح اطالعات 
خود فراخوان مي ش��وند. گفتني است در 
این مرحل��ه نیازي ب��ه مراجعه حضوري 
ی��ا تلفني خانوارها نیس��ت و پس از پایان 
مرحله معرفي حس��اب ب��ه وزارت رفاه و 
تأمین اجتماعي، براي پاس��خ به س��ؤاالت 
مردمي و اصالح اطالعات به نحوه مقتضي 

اطالع رساني مي شود.

تغيير و اصالح 
اطالعات خانوارها 
از اول شهريور 
آغاز مي شود

اصفهان

همزمان با هفته جوان؛
10 سرباز نمونه کوهرنگ تجليل شدند

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد شهرداری اصفهان:

از 950 تن پسماند 250 تن شيرابه است
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ابالغ
380/ت/4. کالس��ه پرونده: 8809980351200053 دادنامه: 88/7/26-8809970351200916 
بایگانی: 880056 مرجع رسیدگی: شعبه 12 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان. خواهان: 
صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین با نمایندگی آقای مسیح حاجی صادقی و آقای احمد 
نظری همگی به نشانی خ شمس آبادی جنب ک باغ جنت سرپرستی صندوق انصار بنیاد تعاون 
س��پاه. خوانده: آقای آثت اله میر حسینی. خواسته: مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نمایند. 
رای دادگاه

دعوی صندوق قرض الحس��نه انصار المجاهدین بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
طرفیت آقای آیت اله میر حس��ینی بخواسته مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون ریال وجه یک 
فقره چک شماره 121714-87/3/23 عهده بانک سپه، شعبه پیربکران به انضمام مطلق خسارت 
دادرسی – با توجه به وجود اصل چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده که بطالن ادعای خواهان را 
به اثبات برساند بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310-313 قانون تجارت و مواد 198-519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 438/400 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین خسات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا زمان وصول که محاسبه آن براساس شاخص بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
خواهد بود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.
 م – ال��ف 5516                               حفیظ��ی – رئی��س ش��عبه 12 دادگاه عموم��ی حقوق��ی 

اصفهان

ابالغ
381/ت/4 شماره دادنامه: 8909970354200499 شماره پرونده: 8809980358310371 شماره 
بایگانی شعبه: 890104 شاکی: آقای داریوش مکارمی به نشانی خ سروش چهار راه عسکریه ک 
مهدیه پ 100 طبقه 2. متهم: آقای حمید شیروانی به نشانی متواری )مجهول المکان( اتهام: سرقت 
مستوجب تعزیر. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای حمید شیروانی فرزند اصغر مبنی بر اتهام سرقت موضوع شکایت آقای 
داریوش مکارمی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات، شکایت شاکی بدین شرح که شاکی بیان 
داشت در زمان مراجعه به ساختمان متوجه شدم که مقداری از میلگردها نیست و این موضوع را 
به 110 اطالع دادم که شماره پالک وانت بار و شماره موبایل که روی آن نوشته شده بود توسط 
همسایه شاکی برداشته شده بوده است و طی گزارش مرجع نیروی انتظامی پس از استعالم، راننده 
وانت احضار ش��ده و معلوم گردیده که وی تنها برای حمل بار از طرف س��ارق اجیر شده بوده 
است و سارق خود را سعید کثیری، معرفی نموده که با همکاری راننده وانت بار محل فروش 
اموال معرفی ش��ده و به خریدار مراجعه شده که البته وی شماره پالک موتور سارق را برداشته 
بوده و با اخذ شماره پالک و بررسی های بعدی معلوم گردیده که نام وی، حمید شیروانی است 
و با مراجعه مامورین به منزل وی، معلوم گشت که وی معتاد و در حال حاضر فراری است و 
گزارش مرجع نیروی انتظامی، قرائن و امارات موجود در پرونده و عدم دستیابی به متهم و عدم 
حضور وی در جلسات دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اتهام انتسابی را محرز دانسته فلذا متهم 
موصوف را به تحمل 2 سال حبس تعزیری و همچنین تحمل 70 ضربه شالق تعزیری بابت جنبه 
عمومی و رد 800 کیلوگرم میلگرد به ارزش 1/000/000 تومان بعنوان رد اموال مسروقه در حق 
شاکی محکوم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد. 
م – الف 5515     وطن خواهان اصفهانی – دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی و جزایی اصفهان  

ابالغ
382/ت/4 شماره دادنامه: 8909970352800331 شماره پرونده: 8809980363001548 شماره 
بایگانی شعبه: 890060 شاکی: نماینده محترم دادستان به نشانی. متهم: آقای حمید واحدی به نشانی 
مجهول المکان. اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوی مرد. گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای حمید واحدی فرزند کاظم آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دائر بر عدم 
ثبت واقعه ازدواج دائم، دادگاه با توجه به کیفر خواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرس��تان اصفهان و گزارش شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و عدم حضور متهم در 
جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امادات موجود در پرونده و مستنداً به ماده 645 
قانون مجازات اسالمی و رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین متهم را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5514                           گازری – دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
389/ت/4. چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین شماره پالک 4520 فرعی از 193 اصلی 
واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام بهداری شهرستان نطنز در جریان ثبت 
می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
89/6/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور به هم 
می رسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م – الف 325                                                   شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی مزایده مال غیر منقول
398/ت4 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 101/640/ش/88 تمامت یکبابخانه به پالک ثبتی 
شماره  117/30واقع دربخش یک ثبتی شهرضا  به مساحت  295/95متر مربع مورد ثبت صفحات 
567و570و10 دفاتر 248و358با حدود اربعه :شماالً اول به طول 2/10متربه طورپخ دوم به طول 
ده مترونیم درودیواریست به خیابان هشت متری شرقاً به طول 25/20متردیواربه دیوارخانه 117/31 
جنوباً به طول 12متردیواربه دیوارخانه شماره117/46 غرباً به طول 23/25متردرودیواربه خیابان 
دوازده متری حقوق ارتفاقی نداردبه نام محمد علی احمدیان)نسبت به چهاردانگ(وخانم شهال 
سالک )نسبت به دودانگ( ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره86/9/15 
� 84985 دفتر74مبارکه از طرف نامبردگان در رهن بانک  اقتصاد نوین شعبه مبارکه قرار گرفته 
وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه 
به درخواس��ت بانک بستانکار باس��تناد 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 یک باب خانه مسکونی به مساحت عرصه295/95مترمربع ومساحت اعیانی 225مترمربع 
ش��امل همکف وزیرزمین انباری واتاق روی دوپوش پارکینگ می باشد،ساختمان با دیوارهای 
باربروسقف تیرآهن وآجر،نمای کوچه وحیاط آجرلفتون وقسمتی ازآن نرده فلزی است،درب 
وپنجره های بیرون آلومنیوم ودربهای داخل چوبی وسطوح داخلی یکمترسرامیک وبقیه گچ می 
باش��د ،آشپزخانه تمام کاشی وکابینت فلزی وکف ساختمان موزائیک است،سرویس بهداشتی 
تمام کاش��ی است،بدنه زیرزمین آجرلفتون وکف آن موزائیک است دارای اشتراکات آب وبرق 
وگازمی باشد به مبلغ پانصد وپنجاه میلیون ریال )550,000,000(ریال ارزیابی گردیده است در 
جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزیکشنبه مورخ 89/6/14 در شعبه اجرای ثبت اسناد 
شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی 
مذکورپانصدوپنجاه میلیون ریال)550000000( ریال شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و هر 
کس که خریدار باش��د فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به 
آدرس:شهرضا سپهرآباد بلوارشهید همت کوی پیروزی پالک 30/1بازدید به عمل آورند الزم به 
ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات 
دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر 
هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان در تاریخ 89/5/6 درج ومنتشر میشود.                                
     میر محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
413/ ت/ 4 کالسه پرونده: 88-209 ح/ 6

وقت حضور: یک هفته پس از انتشار در روزنامه
خواهان: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( نمایندگی اصفهان

خوانده: ادوارد چیتایات فعالً مجهول المکان
خواسته: ابالغ نظریه کارشناسی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 ارجاع گردیده 
و نظریه کارشناسی ارائه شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 و 260 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم نظریه کارشناسی، نظر و یا اعتراض خود را 

نسبت به نظریه کارشناسی با ذکر دالیل ارائه نماید.
م الف/ 5718                                  فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
420/ت/4 شماره دادنامه: 8909970353000386 شماره پرونده: 8809980364601461

شماره بایگانی شعبه: 890053 شاکی: آقای فرزاد کیان قلعه به نشانی: خیابان امام خمینی، روبروی 
پمپ بنزین اول 8 متری سعدی، کوی عادل، بن بست بهار، پالک 2 متهم: آقای مهدی سلیمان پور 
به نشانی: متواری و مجهول المکان  اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام مهدی سلیمانی پور دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به فرزاد کیان 
قلعه از توجه به شکایت شاکی، کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا، تحقیقات معموله و قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به مواد 
367 و 480 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت متهم به پرداخت نیم درصد دیه کامله بابت 
ارش تورم زیر ابروی راست و دو صدم دیه کامله بابت دامیه در محل مذکور در حق شاکی صادر 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
م الف: 5702                محمد علی اسفنانی – رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ
426/ت/4 شماره دادنامه: 8909970353000385 شماره پرونده: 8809980362700819 شماره 
بایگانی شعبه 890118 شاکی: آقای فریدون رضوانی به نشانی اصفهان خ مولوی ک مهدی بن 
بست پژمان پ 18 تلفن 4476626. متهم: آقای محمد کاظم زاده به نشانی مجهول المکان. اتهام: 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص شکایت فریدون رضوانی علیه محمد کاظم زاده دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی 
منتهی بر ایراد صدمه غیر عمدی به شاکی از توجه به تحقیقات معموله و مدارک و مستندات پرونده 
و اینکه نظریه ی هیأت کارشناسی اداره ی کار و نظریه پزشکی مطابق با اوضاع و احوال مسلم 
قضیه نیست دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع پیگرد صادر می نماید. رأی صادره ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5703              محمد علی اسفنانی – رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
427/ت/4 شماره دادنامه: 8909970353400463 شماره پرونده: 8809980365700806 شماره 
بایگانی شعبه: 880955 شاکی: آقای جواد کرباسی به نشانی خ زینبیه خ ارزنان ک ولی عصر پالک 
33. متهم: آقای ساالر دهقانی به نشانی خ زینبیه ارزنان. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی با چاقو. 
2- تهدید. 3- انتشار تهمت، افترا، فحش. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص اتهام متهم به نام آقای ساالر دهقانی فرزند حیدر مبنی بر تهدید ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو حسب شکایت مصدوم به نام آقای جواد کرباسی و صدور گواهی پزشکی قانونی، 
اظهارات مطلعین و عدم دفاع از سوی متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده 
367 و تبصره مواد 614 و 669 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور بابت ارش جراحت در حد 
دامیه ش��انه چپ به یک درصد دیه کامل در حق ش��اکی و من باب جنبه عمومی بزه و جهت 
جلوگیری از بیم تجری مرتکب با دیگران به تحمل 91 روز حبس و نسبت به اتهام  تهدید نیز به 
تحمل پنجاه ضربه شالق محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 

مرکز استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5717                               مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ اجرائیه
428/ت/4 کالسه: 393/88ح/6 شماره دادنامه: 1027-88/9/25 محکوم له: مرتضی کمالی مقدم 
فرزند محمود. به آدرس: دولت آباد. محکوم علیه: سیدرضا حسینی فرزند سید جواد، فعالً مجهول 
المکان. محکوم به. به موجب دادنامه شماره 1027-88/9/25 صادره از شعبه 6 حقوقی اصفهان 
محکوم علیه آقای سیدرضا حسینی محکوم است به تحویل ملک مورد معامله موضوع معامله و 
مبایعه نامه نام عادی 86/12/28 یکباب منزل مس��کونی کلنگی به مقدار 350 متر مربع واقع در 
اصفهان – خ س��لمان فارس – به طرف روش��ن دشت – روستای سرش بادران – بخش کراج 
– محله منبع آب. در حق محکوم و پردخت مبلغ 2/505/000 ریال به عنوان حق االجرا در حق 
صندوق دولت، مفاد اجرائیه و مراتب در اجرای ماده 9ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اصفهان، درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج 
آگهی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و 
در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجرای احکام شعبه 

برابر مقررات ق. اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. 
م – الف 5719                                        فانی – مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

ابالغ
429/ت/4 شماره دادنامه: 8909970353800488 شماره پرونده: 8809980362100596 شماره 
بایگانی شعبه: 880875 شاکی: آقای گودرز قوامیان فر به نشانی اصفهان سبزه میدان پشت داروخانه 
کاروانسرای فرعی. متهم: آقای رسول مسلمان فر به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: عدم رعایت 
ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه می ش��ود حادثه در حین کار. گردش��کار: دادگاه ختم 

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

درخصوص اتهام آقای رسول مسلمان فر که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد دائر 
بر عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی در حین کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت 
به آقای گودرز قوامیان فر فرزند علیمراد به میزان 50 درصد دادگاه با عنایت به کیفر خواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و نظریه بازرسی اداره 
کار و امور اجتماعی شهرستان اصفهان و گواهی صادره از پزشکی قانونی و عدم حضور متهم 
در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به 
وی محرز و مس��لم می باشد و مس��تنداً به مواد 294 و تبصره 3 ماده 295 و مواد 302 و 425 و 
442 و 480 قانون مجازات اسالمی و مواد 91 و 176 قانون کار متهم را از حیث جنبه عمومی 
جرم با رعایت بند 5 ماده 22 قانون صدرالذکر به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جرای نقدی در 
حق صندوق و از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت پنجاه درصد از 5/4 از 3/1 از 30/1 دیه 
کامل بابت شکستگی بصورت چند قطعه ای )کوبیدگی( بند انتهایی انگشت پنجم دست راست و 
3000/2 دیه کامل بابت پارگی )دامیه( بند انتهایی انگشت پنجم دست راست در حق آقای گودرز 
قوامیان فر محکوم می نماید در خصوص سایر ضایعات وارده به شاکی که مستلزم تعیین ارش می 
باشد بلحاظ عدم حضور شاکی جهت معرفی به پزشکی قانونی دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 

ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5721                             گازری- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

حصر وراثت
432/ت/4 آقای غالمرضا محمد جواهری دارای شناس��نامه شماره 10 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 199/89 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین محمد جواهری بشناسنامه 1503 در تاریخ 84/8/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا محمد جواهری ش.ش 
10 نسبت با متوفی فرزند 2- حبیب اله محمد جواهری ش.ش 97 نست به متوفی فرزند 3- زهرا 
محمد جواهری ش.ش 23 نسبت به متوفی فرزند 4- معصومه صنوبری ش.ش 484 نسبت با 
متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م – الف 329                              محمد مرادی – شعبه 2 شورای حل اختالف حقوقی نطنز

مزایده
452/ت/4 اجرای احکام ش��عبه 16 حقوقی )خانواده( در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی 
880482 ح ج/16 ل��ه وراث مرحومه خانم فرحناز صالحی )که حس��ب گواهی حصر وراثت 

2646-87/4/20 ش��عبه اول شورای حل اختالف دخترش خانم ساناز کالنتری نجف آبادی به 
1 علیه اصغر کالنتری نجف 

4
3 و مادر ایشان خانم منور خانم قاسمی رزوه به نسبت 

نسبت 4
آبادی، س��اناز کالنتری نجف آبادی و بتول فرشان به خواسته 25579750 ریال اصل خواسته و 
هزینه کارشناس��ی و هزینه نشر و مبلغ 1239987 حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای به منظور 
فروش 5/247 حبه مشاع )به فرض 6 دانگ بودن( معادل 11/66 متر مربع از یکصد و شصت متر 
زمین واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی که دارای شماره قطعه 618 و در محله 30 هکتاری 
واقع می باشد و حدود مشخصات آن عبارتست از شماالً 9 متر به قطعه شماره 599 شرقاً به طول 
18 متر به قطعه شماره 619 جنوباً بطول 7 متر و پخ 2×2 به خیابان 10 متر غرباً به طول 16 متر 
و پخ 2×2 متر بر خیابان 16 متری که حسب جوابیه شماره 106/5/356 مورخ 89/4/11 سازمان 
مسکن و شهرسازی استان اصفهان در حق محکوم لها توقیف شده و طی قرار داد شماره 5103 
مورخه 76/2/4 به محکوم علیه واگذار شده و توسط کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر متر 
2300000 ریال جمعاً 368000000 ریال کارشناس��ی شده و 5/247 حبه از آن برابر 11/66 متر 
معادل کل بدهی به انضمام حق االجرا می باشد را برگزار نماید طالبین می توانند 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده در محل از پالک دیدن نموده و جهت شرکت در مزایده 89/5/23 ساعت 9/30 
در دفتر این اجرا اتاق 205 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده حداقل 10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه های 

مربوط را متقبل شود. 
م – الف 5649                     یزدان پناه – مدیر اجرای احکام شعبه 16 دادگاه خانواده اصفهان

احضار
480/ت/4 چون شاکی، شکایتی علیه آقای میر رحیم کبودی مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 890441 ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/7 
ساعت 8/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م – الف 5924                        ستاری - منشی دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/104 در خصوص پرونده کالسه 89/564 خواهان مرضیه، راضیه، ناهید، احسان همگی سروش 
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت مصطفی سروش تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 89/6/17 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م – الف 5465              مدیر دفتر 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ

5/105 در خصوص پرونده کالسه 569/89 خواهان طیبه سیروس دادخواستی مبنی بر پرداخت 
نفقه به طرفیت مصطفی سروش تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
89/6/17 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تاخوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م – الف 5466               مدیر دفتر 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/106 درخصوص پرونده کالسه 270-89 خواهان فرحناز امینی با وکالت آقای مهدی احمدی 
دادخواستی مبنی بر ابطال قرار داد اجاره مورخ 88/3/5 و استرداد الشه چک مندرج در قرار داد 
به طرفیت فرامرز محمد رضایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/6/6 
ساعت 18 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م – الف 5999             مدیر دفتر 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
5/107 آقای بهنام روس��تا )ذینفع( دارای شناسنامه ش��ماره 113 به شرح دادخواست به کالسه 
1840/89ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بندر روستا بشناسنامه 146 در تاریخ 1372/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به 6 پسر و 4 دختر به نامهای ذیل:
1- مرید روس��تا ش.ش 354 )پس��ر متوفی(. 2- منوچهر روستا ش.ش 429 )پسر متوفی(. 3- 
محمد روس��تا ش.ش 212 )پسر متوفی(. 4- حسین روستا ش.ش 355 )پسر متوفی(. 5- نادر 
روستا ش.ش 1 )پسر متوفی(. 6- قیصر روستا ش.ش 213 )پسر متوفی(. 7- گل زینب روستا 
ش.ش 160 )دختر متوفی(. 8- س��وگل روس��تا ش.ش 356 )دختر متوفی(. 9- ملوک روستا 
ش.ش 9 )دختر متوفی(. 10- بلقیس روستا ش.ش 225 )دختر متوفی(. والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م – الف 6004                                  از طرف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
5/109 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف درب قلعه شماره پالک 1464 فرعی 
از 33 اصل��ی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام محمد تقی خطیری 
علیایی در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینکه به موجب دس��تور اخی��ر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/6/11 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��اند. ضمن��اً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 
شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
5/110 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 773 فرعی از 53 اصلی واقع در 
افوشته جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام آقای سید حسن میر محمد در جریان ثبت می 
باشد و بعلت عدم  حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجید گردد، اینک به موجب دستور اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نابرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/6/11 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرساند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م – الف 316                                                    شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
446/ت/4 شماره دادنامه: 8809970351500976 شماره پرونده: 8809980351500654 شماره 
بایگانی شعبه: 880654 خواهان: آقای مرتضی سپنج فرزند محمد به نشانی قم خ آیت اله صدوقی 
بلوار قائم 16 متری سلمان فارسی پ 60 خوانده: آقای علی سیل آبادی فرزند حسین به نشانی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارت. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به صدور را می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای مرتضی سپنج فرزند محمد بطرفیت آقای علی سیل آبادی فرزند حسین 
و بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره چک بشماره های 88/8/2-531273 
و 531274-88/7/21 به ترتیب به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و پنجاه میلیون ریال عهده بانک 
صادرات شعبه اصفهان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی با توجه به محتویات 
پرونده و با توجه به تصویر مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت موصوف و با توجه به تعیین 
وقت رسیدگی و ابالغ آن از طریق نشر آگهی به خوانده و عدم حضورش و ارسال الیحه دفاعیه 
و بال تعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه با توجه به استصحاب بقاء دین سابق دعوی خواهان 

را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده را بپرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و یکهزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای آن 
که از س��وی مدیر اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق خواهان محکوم می نماید 
رأی ص��ادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه 
صادر کننده رأی پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان 

اصفهان می باشد. 
م – الف 5640             محمد علی معقولی – دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
447/ت/4 شماره دادنامه: 8909970352100281 شماره پرونده: 8809980352100417 شماره 
بایگانی شعبه: 880427 خواهان: خانم زهره جعفری رارائی به نشانی اصفهان خ زینبیه خ دارک 
کوچه مخابرات ک صفار پ 32 خوانده: آقای علی اصفهان رضوانی به نشانی مجهول المکان. 
خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

خواسته خواهان خانم زهره جعفری رارائی فرزند بختیار بطرفیت خوانده آقای علی اصفهانی 
رضوانی فرزند خلیل صدور گواهی عدم سازش به منظور اجرای صیغه طالق ناشی از تخلف 
زوج از ش��روط ضمن عقد می باش��د خواهان توضیح داده باستناد سند نکاحیه شماره ترتیب 
120024 دفتر خانه 178 حوزه ثبت اصفهان به عقد دائم خوانده درآمد و حاصل زندگی مشترک 
دو فرزند بنامهای امیر حسین 7 ساله و خلیل 9 ساله می باشد و چون زوج گرایش به مواد مخدر 
داش��ته اختالف فیمابین شروع شده و شدت یافته تا اینکه زوج نفقه فرزندان مشترک و زوجه 
را پرداخت نکرده و به علت عدم توانایی مالی فرزندان مش��ترک را تحویل س��ازمان بهزیستی 
کاش��ان داده اس��ت و خودش نیز تحت حمایت و پوشش کمیته امداد امام خمینی می باشد و 
حاضر گردیده جهت رهایی از وضعیت موجود کلیه مهریه و حقوق شرعی و قانونی خویش 
را بذل نماید و خواستار صدور حکم طالق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده 
است. خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی 
خواهان معمول نداشته است. دادگاه جهت اصالح ذات البین و تحکیم مبانی خانواده قرار ارجاع 
امر به دادرسی صادر نموده که تالش دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشده 
است دادگاه با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوی که دلیل احراز رابطه 
زوجیت دائم فیمابین طرفین می باشد و مفاد پاسخ استعالم شماره 670686/84 مورخ 88/6/11 
دادگاه انقالب اس��المی اصفهان و مؤدای ش��هادت که حکایت از ترک زندگی مشترک و ترک 
نفقه نسبت به همس��ر و فرزندان می نماید. تخلف زوج از بندهای 1و7و8 شروط ضمن عقد 
را محرز دانسته و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط 
به طالق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلت نظام و شروط مذکور ضمن عقد گواهی عدم 
امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق صادر و اعالم می نماید و با توجه به شروط ضمن 
عق��د و احراز تحقق ش��رط و توکیل زوجه می تواند به وکالت از ناحی��ه زوج و با بذل مهریه 
خوی��ش قبول ما بذل از ناحی��ه زوج خویش را به طالق در حکم بائن نوبت اول مطلقه نماید 
حضانت فرزند مش��ترک به عهده پدر و حق مالقات برای مادر هر هفته یکبار در روز جمعه 
از ساعت 9 صبح تا 5 بعد ازظهر محفوظ می باشد تا مادر با مراجعه به محل سکونت فرزندان 
)سازمان بهزیستی کاشان( با فرزندان مالقات نماید بدیهی است پدر می تواند با مراجعه به سازمان 
بهزیستی در صورتی که صالحیت حضانت فرزندان را داشته باشد و اعتیاد را ترک نموده باشد 
فرزندان را تحویل بگیرد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان

می باشد.
 م – الف 5642             سید اصغر موسوی – رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
448/ت/4 شماره دادنامه: 8909970351900399 شماره پرونده: 8809980351901320 شماره 
بایگانی شعبه: 881379 خواهان: فاطمه خم زن به نشانی خانه اصفهان خ نوبهار بلوار اطلس ک 
اردیبهشت بن نادری جنب مجتمع سحر منزل هوشنگ مرادی. خوانده: آقای حسین یوسفی کبیر 
به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه 
پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم فاطمه خم زن فرزند علی محمد بطرفیت آقای حسن یوسفی کبیر 
فرزند محمد حسن بخواسته صدور حکم طالق به دلیل ترک زندگی توسط خوانده با این توضیح 
که خواهان اظهار داش��ته است: همسر اینجانب که خوانده می باشد از سال 1371 تاکنون ترک 
خانواده نموده و من فرزندان را رها کرده و همسر دومی اختیار کرده است و در این مدت طوالنی 
من زندگی سختی را گذرانده ام و فرزندن بالغ و رشید می باشند دادگاه با عنایت به احراز رابطه 
زوجیت دائمی فیمابین بر حسب کپی مصدق سند رسمی ازدواج و با توجه به اینکه مساعی دادگاه 
و داوران جهت اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده اس��ت دادگاه با عنایت به اظهارات شهود 
خواهان که داللت بر ترک زندگی مشترک توسط خوانده بیش از هجده سال را دارد و ترک زندگی 
مشترک توسط زوج برای خواهان موجب عسر و حرج شده است و خوانده دفاع و ایرادی مطرح 
نکرده است علیهذا دعوی خواهان ثابت است مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم بر اجبار 
زوج به طالق خواهان صادر و اعالم می گردد. زوجه در خصوص مهریه و سایر حقوق مالی در 
پرونده ادعای مطرح نکرده است فرزندان زوجین بالغ می باشند لذا دادگاه در خصوص حضانت 
فرزندان تکلیفی ندارد زوجه یائسه است و طالق بائن می باشد رای صادره غیابی است و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م – الف 5643                             شیرانی – رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی مزایده

5/111 شماره: 15478/ الف ح آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 2/811-589 
ش��ش دانگ پالک ش��ماره 15190/2440 مجزی ش��ده از 15190/1278 که آنهم از شماره 
15190/283 مجزی گردیده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد، 
خیابان مهرگان کوچه ش��ادکام پالک 28 که اسناد مالکیت آن در صفحات 303 و 307 دفتر 
111 امالک ذیل شماره 13089 با شماره های چاپی 196108 و 196109 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماالً به طول 10 متر به گل انداز جوی اسنجان شرقاً به خط مستقیم مفروض 
به طول 29 متر به زمین باقیمانده 15190/1278 جنوباً به خط مستقیم به طول 10 متر به کوچه 
4 متری غرباً به خط مس��تقیم مفروض به طول 28 متر به زمین 15190/2439 که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق یک ساختمان مسکونی به مساحت عرصه موجود حدود 265 
مترمربع و مساحت اعیانی حدود 397 مترمربع در سه سقف که طبقات همکف و اول دارای 
کاربری مسکونی و طبقه زیرزمین جهت انباری استفاده می شود اسکلت مجموعه ساختمان 
دیوار باربر و قوطی فلزی با اس��کلت فلزی و پوشش سقف تیرآهن و آجر، نمای خارجی 
شمالی آجرنما و نمای جنوبی ترکیب سنگ سفید، مرمر و کاشی کاری، پنجره های خارجی 
از جنس آلومینیوم و آهن با حفاظ آهنی می باشد طبقات همکف و اول دارای هال پذیرایی، 
چند اطاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی که دربهای داخلی چوبی با رنگ روغنی، پوشش 
کفها موزاییک، رویه دیوارهای داخلی اندود گچ و رنگ روغنی، آشپزخانه دارای بدنه کاشی 
و کف سرامیک با کابینت فلزی که در طبقه همکف با درب چوبی همچنین سرویس های 
بهداشتی کف آن سرامیک و بدنه آن کاشی می باشد. طبقه زیرزمین مساحت تقریبی آن 57 
مترمربع که درب ورودی زیرزمین به حیاط منتهی می شود با اسکلت دیوار باربر و پوشش 
سقف قسمتی تیرآهن و قسمت شمالی آن سقف قوسی آجری، پوشش کف موزاییک، درب 
و پنجره آن از جنس آهن و آلومینیوم و بدنه آن پالستر ماسه سیمان پوشش داده شده است. 
گرمایش این ساختمان به وسیله بخاری گازی و سرمایش آن توسط کولر آبی تأمین می شود. 
طبق اعالم شهرداری منطقه 3 اصفهان مساحت عرصه پالک پس از عقب نشینی از سمت 
شمال و جنوب، معادل 240/52 مترمربع خواهد شد و قدمت ساختمان احداث شده حدوداً 
45 ساله بوده و دارای اشتراکات شهری آب و برق و گاز است. ملکی آقای مرتضی صالحی 
کوپایی فرزند جواد که طبق اسناد رهنی ش��ماره 18893-86/06/05 و 86/07/25-20231 
دفترخانه 129 اصفهان در رهن صندوق قرض الحس��نه انصار المجاهدین واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 89/05/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه دو میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد. ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
 مورخ 89/5/6  درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد.
م الف/ 5913                                      اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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لوبيا
 Phasaeolous  نام علمی

vulgaris
کیس��ه صفرا در پش��ت کبد )سمت 
راس��ت بدن( قرار دارد. ش��کل کیسه 
صفرا شبیه به گالبی است. کیسه صفرا 
مح��ل نگهداری صفرا اس��ت. وظیفه 
کیسه صفرا عبارت اس��ت از: ذخیره 
صفرای س��اخته شده در کبد و کمک 
به هضم و ج��ذب چربی ها در روده 
کوچ��ک. بعد از خوردن غذا، کیس��ه 
صفرا، صفرا ترشح کرده و آن را وارد 
روده کوچک می کند. صفرا از طریق 
مدفوع از بدن خارج می ش��ود. صفرا 
مایع زرد آبکی و تلخی است که توسط 
س��لول های کبد س��اخته می شود و 
توسط لوله های باریکی به کیسه صفرا 
و روده کوچ��ک می ریزد. محتویات 
صفرا عبارتند از: کلس��ترول، کلسیم، 
نمک های صفراوی، لس��یتین و دیگر 
مواد غیر قابل استفاده است. هنگامی که 
مقدار نمک های صفراوی و کلسترول 
زیاد شود، سنگ کیسه صفرا به وجود 
می آید. رشد این سنگ 3 تا 4 سانتی 

متر است.
انواع سنگ های صفراوی:

1- س��نگ های کلس��ترولی: ای��ن 
نوع س��نگ ها همانطور که از نامشان 
پیداست، از کلسترول ساخته شده اند 
و رنگشان سبز- زرد است. تقریباً 80 
درصد س��نگ ها از این نوع هس��تند. 
سلول های کبدی، کلسترول را به درون 
صفرا می ریزند ک��ه این خود عاملی 
اس��ت برای خارج کردن کلسترول از 
بدن. کلس��ترول نوعی چربی است و 

چربی در آب غیر قابل حل است.
 پس، کلس��ترول در صف��را غیر قابل 
حل است. کبد موادی را می سازد که 
توسط آنها کلس��ترول به همراه صفرا 
خارج می شود. حال اگر، مقدار زیادی 
کلسترول در صفرا وجود داشته باشد و 
یا کبد قادر به س��اخت مواد الزم برای 
حمل کلسترول نباشد؛ اندازه کلسترول 
زیاد شده و سنگ های صفراوی از نوع 

کلسترولی به وجود می آید.
2- سنگ های صفراوی رنگی: این 
س��نگ ها دو نوع هستند: سنگ های 
سیاه و س��نگ های قهوه ای. این نوع 
س��نگ ها از مواد زائد هموگلوبین به 
وجود می آیند. )هموگلوبین، پروتئینی 
در گلبول های قرمز خون اس��ت که 
اکسیژن را حمل می کند.( هموگلوبینی 
که در گلبول های قرمز خونی کهنه و 
تخریب شده وجود دارد، تبدیل به بیلی 
روبین ش��ده و در خون آزاد می شود. 
بیلی روبین توس��ط کب��د و صفرا از 
بدن خارج می ش��ود. حال اگر مقدار 
زیادی بیلی روبی��ن در صفرا موجود 
باش��د، با دیگر اج��زای صفرا ترکیب 
می ش��ود. اگر بیلی روبین با کلس��یم 
ترکیب شود، سنگ های صفراوی سیاه 
رنگ را تش��کیل می دهد که سخت 

هستند. گاهی باکتری های موجود در 
روده، وارد مجرای صفراوی و کیس��ه 
صفرا می شوند و بیلی روبین را تغییر 
می دهن��د. اگر بیلی روبین تغییر یافته 
با کلس��یم و س��پس با چربی موجود 
در صفرا ترکیب ش��ود، س��نگ های 
صفراوی قهوه ای را تشکیل می دهد 

که نرم تر از انواع سیاه هستند.
عوامل مؤثر بر تشکیل سنگ صفرا

1- ژنتیک )اگر نزدی��کان درجه اول 
سنگ داشته باشند(.

2- جنس: خانم های 20 تا 60 س��اله 
بیشتر دچار سنگ صفراوی می شوند. 
به طور کل��ی، خانم ها دو برابر آقایان 

دچار این بیماری می شوند.
3- چاقی

4- زیادی استروژن
5- داروهای پایین آورنده کلسترول

6- دیابت: افراد دیابتی مقدار زیادتری 
گلیسیرید در خونشان دارند.

7- کاهش سریع وزن: کبد می خواهد 
کلس��ترول زیادی را ب��ه کمک صفرا 
خ��ارج کند و این خود عاملی اس��ت 

برای تشکیل سنگ کیسه صفرا.
8- بیماری های لوزالمعده

9- بیماری های کبدی، مانند سیروز
10- نوشیدن الکل

عالئم سنگ کیسه صفرا
1- مه��م ترین عالمت وجود س��نگ 
کیسه صفرا، درد در ناحیه معده یا باالی 
شکم و زیر قفسه سینه است. این درد، 
ناگهان در باالی شکم به وجود می آید 
و به قس��مت راست پشت یا شانه ها 
کشیده می شود. معموالً این درد باعث 
می شود بیمار به سختی دست خود را 
حرکت دهد، از تنفس راحت و عمیق 
جلوگیری می کند، 1 تا 5 ساعت ادامه 
دارد. در ش��ب اتفاق می افتد و بیمار 

نمی تواند خواب آرامی داش��ته باشد. 
بعد از ه��ر وعده غذایی رخ می دهد. 
غالباً با تب، تهوع و کاهش اشتها همراه 

است.
2- نفخ

3- عدم تحمل غذاهای چرب
4- هضم نکردن غذا

5- بادگلو
از س��نگ های  ب��رای جلوگی��ری 
صف��راوی، رعایت م��وارد زیر الزم 

است:
- متعادل نگه داشتن وزن بدن

- جلوگی��ری از کاهش وزن س��ریع: 
کاه��ش وزن صحی��ح بای��د در زمان 

طوالنی و به کندی انجام گیرد.
دارای  غذاه��ای  مص��رف  ع��دم   -

کلسترول
- افزایش مصرف اس��تروژن یکی از 
موارد تشکیل س��نگ های صفراوی 

است.
- دریاف��ت داروه��ای پایی��ن آورنده 
کلسترول نیز سنگ های صفراوی را 

به وجود می آورند.
- کم تحرکی: ورزش باعث جلوگیری 
از پیدایش سنگ کیسه صفرا می شود. 
پیاده روی روزانه به مدت 30 دقیقه و 
5 بار در هفته، 34 درصد خطر بیماری 

سنگ کیسه صفرا را کم می کند.
- غذا نخوردن به مدت طوالنی باعث 

بروز این سنگ ها می شود.
- ع��دم مصرف چربی ه��ای ممنوع: 
چرب��ی برای ب��دن الزم اس��ت، ولی 
همانطور که می دانید، چربی مجاز و 
چربی غیرمجاز وجود دارد. چربی های 
ممنوع: غذاهای سرخ شده، چربی های 
هیدروژنه و جامد، چربی های اشباع 
مث��ل چرب��ی گوش��ت و مارگارین. 
چربی های مجاز: روغن های گیاهی 

و روغن ماهی )امگا 3(
غذاه��ای مفید برای بیم��اران دچار 

سنگ کیسه صفرا
فیب�ره��ای غذای��ی، آب  مص���رف 
سبزیجات تازه مخصوصاً آب چغندر 
و خیار، نوشیدن زیاد آب، سبزیجات، 
س��یر، آواکادو، ریش��ه گیاه زنجبیل، 
نارگیل، انگور و آب آن، سیب، انجیر، 

لیمو، گالبی، زردآلو، مویز.
غذاهای��ی که بیماران دچار س��نگ 

کیسه صفرا باید کم مصرف کنند:
تخم مرغ، پیاز، ش��یر و لبنیات، قهوه، 
پرتق��ال، ذرت، لوبیا، آجیل، گوش��ت 
قرمز، کاکائو، کلم، جو، گندم، ش��کر، 

شیرینی و آرد سفید.
مصرف مواد غذایی زیر برای تسکین 

درد بسیار مفید است:
خیار و آب آن، چغندر، نوشیدن چای 
یا دم کرده چای گیاهی )چای گیاهی 
را با مقداری آب بگذارید دم بکشد و 

به آرامی میل کنید.(
دالیل جراحی و برداش��تن کیس��ه 

صفرا
1- خوب کار نکردن و مسدود شدن 

کیسه صفرا
2- مسدود شدن دیگر اندام ها توسط 

کیسه صفرا
3- سرطان کیسه صفرا
4- سنگ کیسه صفرا

هنگامی که کیسه صفرا را برمی دارند، 
اعمال مربوط به کیس��ه صفرا را کبد 

انجام خواهد داد. 
صفرا از کبد خارج می شود و به داخل 

روده کوچک می رود.
بع��د از جراح��ی این عالئ��م دیده 
می ش��ود: درد ش��کمی، تهوع، نفخ، 

اسهال.
بعد از عمل جراحی، باید نکات زیر 

را مد نظر داشته باشید:
- لباس تنگ نپوش��ید تا زودتر محل 

جراحی بهبود یابد.
- از پوس��ت خ��ود محافظ��ت کنید، 
مخصوص��اً از تاب��ش نور خورش��ید 

دوری کنید.
- آب زیاد بنوشید.

- رژی��م کم چرب داش��ته باش��ید تا 
التهاب از بین رود.

- به آرامی تحرک خود را زیاد کنید.
- به مقدار کافی بخوابید.

- رانندگی نکنید تا درد متوقف شود.
- مق��دار کمی آب از ش��کاف عمل 
جراحی خ��ارج می ش��ود. ام��ا اگر 
ای��ن مای��ع ب��ه رن��گ زرد ی��ا قرمز 
ب��ود، فوراً به پزش��ک اط��الع دهید، 
 زی��را ممک��ن اس��ت عفون��ت کرده

 باشد.
توصیه: در خوردن و نوشیدن غذاهای 
خود دقت کنید و تحرک بدنی داشته 

باشید، تا دچار بیماری نشوید.

بيمــاری کيسه صفــرا

سالمت

کارتان خیاطی است و تمام عیب های دیگران را 
با دقت می پوش��انید. ولی یکی از گرفتاری های 
 جس��مانی خود را فراموش می کنی��د؛ درد مچ.

بعد از دوختن چند دس��ت لب��اس عروس، مچ 
دس��تتان چنان درد می گیرد که انگار از ساعد و 
بازو جدا ش��ده اس��ت. در درون مچ محفظه ای 
وجود دارد که چهارچوبی از اس��تخوان و رباط 
اس��ت و تونل مچ دس��ت ن��ام دارد. اعصاب و 
وترهای ماهیچ��ه ای از میان این گذرگاه باریک 
به دس��ت و انگش��تان می روند. اگر از وترهای 
مچ زیاد کار کشیده شود مثاًل در تکرار حرکات 
شدید )قیچی کردن، تحریک و ملتهب می شوند 
و ورم می کنند( با گذش��ت زمان وترها بر روی 
اعصاب فش��ار می آورند و قب��ل از اینکه متوجه 
شوید، احس��اس گزگز، کاهش حس و کرختی 
در نوک انگشتان می کنید. هماهنگی حرکات آنها 
از بین می رود و احس��اس ناراحتی می کنید. این 
آسیب را نشانگان تونل مچ دست می نامند و در 
کسانی روی می دهد که کار ثابتی را مرتبًا تکرار 
می کنند. این احساس سوزن سوزن شدن، اغلب 
با درد همراه اس��ت. متوجه می شوید که گرفتن 
چیزی با انگش��تان چه قدر س��خت می شود.. با 
احس��اس گزگز و س��وزش در دس��ت ها بیدار 
می ش��وید. وترهای ملتهب، مای��ع در خود نگاه 
می دارند و ایجاد ناراحتی ش��بانه می کنند. وقتی 
خواب هستید و دستتان شل شده است، گردش 
درس��ت این مایع جمع ش��ده مختل می شود و 
ایجاد فشار می کند. با بیدار شدن و مالیدن دست 
ناراحتی کمتر می ش��ود. این کار فش��ار مایع را 
کم کرده و احس��اس درد را از بی��ن می برد. مچ 
دست مس��تعد این آس��یب دیدگی ناشی از کار 
زیاد اس��ت، اما احتباس آب در هنگام آبس��تنی 
هم باعث تورم بافتی و نشانگان تونل مچ دست 
می ش��ود. آس��یب دیدگی هائی مثل دررفتگی و 
شکستگی استخوان هم، مچ را به درد می آورند. 
حتی ممکن اس��ت مچ دس��تتان را بشکنید و در 
آغ��از متوجه نش��وید. درد و زق زق کردن بعداً 
شروع می شود و مفصل مچ با حرکت دادن آن 

صدا می کند.

درمان درد مچ: غیر از آسیب دیدگی های جدی 
که باید فوراً به پزش��ک نش��ان داد، موارد دیگر 

درد مچ را با روش های زیر از بین ببرید.
مچ را اس��تراحت دهید. اولین کار در التیام مچ 
دست استراحت دادن به آن است. بنابراین، اگر 
دلیل درد مچت��ان را می دانید مثاًل کار طوالنی با 
صفح��ه کلید کامپیوتر، اس��تراحتی به آن بدهید 

و اگر نمی توانید کارت��ان را متوقف کنید، آن را 
به تن��اوب انجام دهید. اگر می  توانید نوع کار را 
تغییر دهی��د. در فاصله کار اس��تراحت کنید، و 
دس��ت ها و مچ را در یک خط ص��اف بگیرید. 
مچ را به باال و پایین خم نکنید. برخی پزش��کان 
بس��تن مچ بند را توصیه می کنن��د، گرچه ممکن 

است فقط شب ها آن را ببندید.
مچ را خنک کنید. گذاشتن کیسه یخ روی ناحیه 
دردناک مؤثر است. پیش از گذاشتن یخ، روغن 
معدنی به پوست بمالید. حوله ای مرطوب روی 
روغن گذاش��ته و کیسه یخ را روی آن بگذارید. 
ی��خ را به مدت 10 تا 20 دقیقه در آنجا بگذارید 
و هر 5 تا 10 دقیقه پوس��ت را بررسی کنید. اگر 
رنگ آن سفید یا آبی شود )که نشانه سرمازدگی 

است( فوراً یخ را بردارید.
کورتی��زون تزری��ق کنید. در م��وارد دردناک، 
پزش��ک برای کاهش درد و ت��ورم کورتیزون را 

مستقیمًا به درون تونل مچ تزریق می کند.
علت را بیابید. پزش��ک ممکن است برای یافتن 
مح��ل دقیق گرفت��اری و امکان آس��یب دیدگی 
الکتریک��ی  ماهیچه ن��گاری  آزمای��ش  عص��ب 
)EMG( را تجویز کند. در این آزمایش پزشک 
با گذاشتن سوزن های مخصوصی در ماهیچه ها 
و خواندن عالئم الکتریکی گذشته از آنها، وضع 
ماهیچه های ناحیه مچ را بررس��ی می کند. با این 
روش محل دقیق و شدت آسیب دیدگی عصب 
معلوم می ش��ود. ای��ن آزمایش ب��رای همه الزم 
نیست و فقط وقتی ناحیه آسیب دیده نامشخص 

باشد انجام می شود.
جراحی کنید. در موارد ش��دید نش��انگان تونل 
مچ دس��ت، پزش��ک ممکن اس��ت انجام عمل 
جراحی را برای برداشتن فشار از روی عصب ها 
و رگ ه��ای خونی توصیه کند. این یک جراحی 
س��رپایی اس��ت و با بی حس��ی موضعی انجام 
می ش��ود. پزش��ک از ش��کافی در م��چ و کف 
دس��ت رباط س��خت، یا نواری که سقف تونل 
را تش��کیل می دهد می برد و فشار را کم می کند. 
ن��وع جدیدتر عمل با اس��تفاده از یک درون بین 
انجام می ش��ود. در این روش، برش کوچکی در 
مچ یا کف دس��ت داده شده و یک چاقوی ریز 
جراحی با یک لوله نازک درون بین به داخل مچ 
فرستاده می شود و رباط را از داخل قطع می کند. 
این روش جراحی بس��یار مؤثر اس��ت و عالئم 

نشانگان را از بین می برد.

ضربان

کلیات گیاه شناسی: لوبیا گیاهی است از تیره بقوالت، 
علف��ی و باال رونده که ب��ه دور درختان و گیاهان دیگر 
می پیچد. برگهای آن س��بز رنگ، په��ن، بزرگ و نوک 
تیز اس��ت که شامل سه برگچه به ش��کل قلب است. 
گلهای آن سفید مایل به زرد یا بنفش و میوه آن باریک 
و غالف مانند اس��ت که دانه های لوبیا در آن قرار دارد. 
از پوس��ت و دانه های لوبیا هنگامی که لوبیا سبز است 
استفاده می شود که به نام لوبیای سبز معروف است ولی 
هنگامی که پوست سفت می شود دانه های داخل آن به 
صورت لوبیای خشک که به رنگ قرمز یا سفید است 

مورد استفاده غذایی قرار می گیرد. 
ترکیبات شیمیایی: در لوبیای سبز مواد زیر موجود است: 
آب، پروتئین، چربی، مواد نشاس��ته ای، سدیم، پتاسیم، 
کلسیم، فسفر، آهن، ویتامین آ، ویتامین ب 1، ویتامین ب 
2، ویتامین  ب 3، ویتامین ث، اینوزیت و ساکارز.               
خواص داروئی: لوبیا قرمز از نظر طب قدیم ایران، گرم 

و تر است و لوبیای سفید، معتدل است.
1( ادرارآور است و حجم ادرار را زیاد می کند.

2( درمان کننده بیماریهای دستگاه ادراری است.
3( سنگ کلیه را برطرف می کند.

4(سینه و ریه را نرم می کند.
5( آب را از بدن خارج می سازد.
6( لوبیای سبز مقوی قلب است.

7( نیروی جنسی را تحریک می کند.
8( قاعده آور است.

9( کلسترول خون را پایین می آورد.
10( ضد سرطان است.

11( برای رفع بیماریهای قلبی مفید است.
12( به دلیل داش��تن مقدار زیادی الیاف روده ها را تمیز 

می کند.
13( فشار خون را پایین می آورد.
14( یبوست را برطرف می کند.

15( در اس��تعمال خارجی؛ لوبیا را خمیر کرده و روی 
زخم های اگزما بگذارید تا آنها را التیام دهد.

طرز استفاده: 
- جوشانده: مقدار 30 گرم لوبیای خشک را در یک لیتر 
آب جوش ریخته و بگذارید ده دقیقه بجوشد سپس آن 

را صاف کرده و یک فنجان قبل از هر غذا بنوشید.
- لوبیای پخته: لوبیا را در آب ریخته و بجوشانید تا کاماًل 
پخته و نرم شود و به مقدار یک فنجان در روز بخورید. 
برای جلوگیری از نفخ معده می توان لوبیا را با خردل، 

زیتون و آبلیمو مصرف کرد.
- سوپ لوبیا: از نظر داشتن مواد پروتئینی و الیاف بسیار 
مفید است. س��وپ لوبیا را با جعفری، گشنیز و هویج 

بپزید.
- مضرات: لوبیا به علت داشتن پروتیئن برای اشخاصی 
که مبتال به بیماری نقرس بوده و اسید اوریک خونشان 
باال است، مناسب نیست. ضمناً لوبیا به دلیل اینکه گاز 
زی��ادی در معده و روده تولید می کند باید به مقدار کم 
استفاده شود و بایستی با طریقه پخت مناسب آن را قابل 
هضم کرد. بدین منظور باید لوبیا را بعد از شس��تن، در 
آب گرم ریخته و به مدت چند ساعت بگذارید خیس 
بخورد س��پس آب آن را دور ریخت��ه،  آب تازه روی آن 

بریزید و بپزید.

نسخه گیاهی
درد مچ نشانه چيست؟

   رتبه ايران از نظر عدالت در سالمت، در دنيا 
باالی 112 است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رتبه ایران از نظر شاخص مشارکت 
عادالن��ه مردم در هزینه های س��المت، 10 س��ال پیش در بین 191 کش��ور دنیا 112 
بود که به نظر می رس��د باز هم افزایش یافته و به حدود 118 رس��یده اس��ت. امیدوار 
رضایی، افزود: بررس��ی مجموعه عوامل مؤثر در زمینه عدالت در سالمت، شاخصی 
را به دست می دهد که نشان دهنده مشارکت عادالنه مردم در سالمت است، سازمان 
بهداش��ت جهانی رتبه کش��ورها را براین مبنا اعالم می کند. وی ادامه داد: براس��اس 
آخرین اعالم س��ازمان بهداش��ت جهانی رتبه ایران از نظر شاخص مشارکت عادالنه 
مردم در هزینه های س��المت در حدود 10 س��ال پیش، رتبه 112 بود که به نظر من با 
توجه به روند نامناس��ب دهه اخیر اکنون افت کرده و باید از این نظر در رده 118 تا 
120 در بین 191 کش��ور دنیا باشیم و روند رو به بهبودی نداشته ایم. عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارد، مشارکت 
مردم در هزینه های س��المت، عددی بین یک تا صفر تعریف می شود که هر چه این 
عدد به س��مت یک برود به معنای مشارکت عادالنه تر است به این ترتیب که افرادی 
با درآمدباالتر هزینه بیش��تری برای خدمات س��المت پرداخت کنند و افراد نیازمندتر 
خدمات بیشتری دریافت کنند. وی گفت: این مسأله در قانون مصوب مجلس در سال 
گذش��ته مورد تأکید قرار گرفت و قرار ش��د حق بیمه سالمت به صورت درصدی از 
درآمد افراد گرفته شود و افراد با درآمد باالتر هزینه بیشتری پرداخت کنند و این طور 
نباشد که شخص وزیر با یک کارگر ساده به یک اندازه حق بیمه سالمت بپردازند که 
متأسفانه این مصوبه مجلس سال گذشته اجرا نشد، اما امیدواریم با تأکید مجدد مجلس 
بر این مصوبه در قانون برنامه امس��ال و قانون برنامه توس��عه پنجم از امسال عملیاتی 
شود. رضایی افزود: در قانون برنامه چهارم همچنین به صراحت آمده بود که باید از 
هر گونه فعالیت مخل س��المت مردم، که موجب آ لودگی آب، خاک و هوا می شود و 
هر مسأله دیگری که تهدیدی برای سالمت مردم باشد عوارض گرفته شود و به عنوان 
یک منبع پایدار برای س��المت مردم هزینه شود، این مصوبه مجلس نیز هنوز اجرایی 
نشده است و در برنامه توسعه پنجم نیز دوباره بر این موضوع تأکید شده است. وی 
اضافه کرد: مسأله دیگر این است که باید برای بیمه های سالمت سرانه واقعی تعریف 
شود و البته بیمه های سالمت تعریف شود و نه صرفاً بیمه های درمانی! اما هیچ وقت 
این کار انجام نش��ده اس��ت و چون در تأمین منابع مش��کل داریم در اجرا هم دچار 
مشکل می شویم. وی گفت: مسأله دیگر نبود متولی واحد در سیاستگذاری، نظارت و 
ارزشیابی نظام سالمت است، بهداشت، درمان، توانبخشی و سالمت جسمی، روحی 
و اجتماعی مردم باید در یک نهاد واحد سیاس��تگذاری ش��ود، طبیعی اس��ت که نبود 
چنین سیستمی باعث نارضایتی و بی عدالتی در نظام سالمت می شود. عضو کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس اضافه کرد: برخالف قانون برنامه چهارم بیمه سالمت که 
هنوز تعریف نش��ده اس��ت، بیمه های درمانی نیز شامل: صندوق های متعدد بیمه ای و 
غیربیمه ای  )که در کار بیمه دخالت می کنند( با ش��یوه های مختلف هستند، برخی از 
آنها زیر مجموعه وزارت بهداش��ت، برخی زیر مجموع��ه وزارت رفاه، برخی تحت 
نظارت بیمه مرکزی و برخی نیز کاماًل خودمختارند و کانون های متعدد تصمیم گیری 
در نظام سالمت و اقتصاد درمان موجب یک آشفتگی در نظام سالمت شده است در 

چنین ش��رایطی هرگز به عدالت در س��المت نمی رسیم. رضایی گفت: به همین دلیل 
است که گروه افرادی که به علت هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند برخالف 
قان��ون برنامه چهارم کاهش نیافته اس��ت. افرادی که هزینه ه��ای درمانی، بیش از 40 
درصد از کل سبد هزینه خانوارشان را می گیرد و با پرداخت این هزینه برای همیشه 
به زیر خط فقر می روند این گروه در ابتدای برنامه چهارم 3 درصد کل جمعیت بود 

و قرار بود تا پایان برنامه به یک درصد کاهش یابد.

مواظب آمپول های بوتاکس  توليد چين باشيد
یک متخصص پوس��ت ومو و زیبایی، گفت: »بس��یاری از آمپولهای بوتاکس توسط 
کش��ور چین و غیر اس��تاندارد و با مارک کانادا تولید و در بازار عرضه می ش��وند که 
 تزری��ق آن عوارض گوناگونی نظیر، حساس��یت ش��دید به همراه خواهد داش��ت.« 
دکتر سعید کشاورز، در گفتگو با »سالمت نیوز« اظهار داشت: »بوتاکس، معموالً برای 
فلج کردن عضالت و درمان چین و چروک  خط ابرو، پیش��انی و کنار چش��م به کار 
می رود و بعد از 3تا 6 ماه با از بین رفتن اثرش به تزریق مجدد نیاز دارد.« وی افزود: 
»عوارض تزریق بوتاکس بس��یار نادر اس��ت و با دوبین��ی و اختالالت عصبی همراه 
است ولی ماندگاری طوالنی ندارد البته تزریق این دارو نزدیک چشم، باعث افتادگی 
پلک به مدت چند هفته می شود.« این متخصص پوست ومو و زیبایی، با بیان اینکه، 
بوتاک��س برای درمان خطوط خنده، از بینی تا لب کاربردی ندارد تصریح کرد: »یکی 
دیگر از موارد درمانی بوتاکس رفع تعریق زیاد کف دس��ت، بغل پا و زیر بغل اس��ت 
که عارضه خاصی ندارد، ولی با درد شدید و احساس ضعف عضالنی به مدت کوتاه 

همراه می باشد.«
کش��اورز گف��ت: »انتهای اعصاب ماده ای ترش��ح می کند، که غدد مترش��حه عرق را 
وادار ب��ه فعالیت می کنند، ک��ه در بعضی افراد به دلیل عرق کردن زیاد، کف دس��ت 
ش��ان مدام خیس اس��ت.« وی ادام��ه داد: »تزریق بوتاکس با تأثیر ب��ر روی اعصاب 

مربوط��ه، از تعری��ق جلوگیری می کند و مش��کل ف��رد برطرف می ش��ود ولی بعد 
 از 3 ال��ی 6 م��اه اث��ر آن از بین می رود و س��م تجزیه و باید تزری��ق مجدد صورت 

گیرد.« 

به منظور پيشگيری از بيماری های قلبی، 
ميوه و سبزی مصرف کنيد

یک متخصص قلب و عروق، گفت: »مصرف میوه و س��بزی های تازه، محدود کردن 
چربی ها، پیروی از رژیم غذایی سالم بر پایه نان های سبوس دار،اجتناب از قندهای 
س��اده، دوری از عوامل اس��ترس زا و کاهش وزن، باعث کاهش بیماری های قلبی و 

عروقی در جامعه می شود.« 
دکتر منوچهر قارونی در گفتگو با »س��المت نیوز« اظهار داش��ت: »امروزه شایع ترین 
عل��ل مرگ و میر بعد از تصادفات، مربوط به س��کته های قلبی و بیماری های قلبی 
و عروقی می باش��د که با عوض شدن شیوه زندگی و استفاده بیشتر از فکر، افزایش 

یافته است.« 
وی ادام��ه داد: ب��دن انس��ان امروزی به دلی��ل فعالیت کمتر و فراهم آوردن وس��ایل 
آس��ایش و راحت��ی زندگ��ی ضعیف ت��ر از ی��ک ده��ه قب��ل اس��ت و این مس��أله 
 بیماری های قلبی را افزایش داده و نس��ل کنونی در معرض انواع بیماری های مزمن 
قرار گرفته اس��ت.« این متخصص قلب وعروق، تصریح کرد: »همچنین بشر امروزی 
با اس��ترس و ترس بیش��تری نسبت به گذشته زندگی می کند و این احساس ترس و 
اس��ترس باعث فشار به قلب و بیماری های قلبی و عروقی می شود.« قارونی، گفت: 
»امروزه تنوع غذایی با افزایش مصرف چربی و عدم فعالیت روزانه همراه اس��ت که 
منجر به افزایش وزن و چاقی می ش��ود و خ��ود چاقی نیز یکی از فاکتورهای اصلی 

سکته قلبی و بیماری های قلبی و عروقی، به شمار می رود.« 
وی ادام��ه داد: »زندگی جوانان امروزی با 30 س��ال پیش ف��رق دارد و به جای بازی 
 در محیط های ورزشی و طبیعت به بازی های کامپیوتری روی آورده اند و با وجود 
باهوش تر بودن، دچار چاقی و اضافه وزن هس��تند که این می تواند آمار مرگ و میر 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی و قلبی را، در آینده افزایش 

می دهد.« 
وی گفت: »پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی باید در سنین پایین و از 
دوره دبس��تان آغاز شود و در همان س��نین پایین به ورزش کردن عادت و استفاده از 

کامپیوتر را به چند ساعت در روز محدود کنند.« 

نقطه

 نیره ولدخانی
به گفته یک متخصص پوست، ماسک  ها با جدا کردن 
قس��مت  های سطحی پوست، سبب پاک سازی و الیه  
برداری پوس��ت می ش��وند و طراوت و ش��ادابی را به 
آن هدیه می کنند. به گزارش ایس��نا، دکتر غالمحسین 
غفارپ��ور، با بیان ای��ن مطلب یادآور ش��د: »آثار مثبت  
ماس��ک های میوه ای بر روی پوست ثابت شده است. 
ماس��ک های میوه ای متش��کل از ترکیبات غیر سمی 
هستند که موجب ریزش سطحی  ترین قسمت پوست 
و در نتیجه باطراوت و مرطوب  تر شدن آن می  شوند. 
ماسک  های میوه  ای با تحریک سلول  های بافت همبند 
موجب افزایش تولید کالژن و االستیک در بخش میانی 
پوست و در نتیجه باعث افزایش استحکام آن می شوند 
و چین و چروک پوست را کمتر می  کنند. همچنین تولید 
رنگدانه  های پوست را کمتر کرده و پوست را روشن تر 
می کند.« عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
گفت: مواد مؤثر در ماس��ک  های میوه ای در نیشکر به 
صورت اس��ید کیلوکلیک و در ش��یر ترش به ش��کل 
اسیدالکتیک، در سیب درختی به نام اسید مالیک در میوه  
جات ترش مانند: پرتقال، لیموترش و نارنج به صورت 
اسیدسیتریک و در شیره تخمیر شده انگور به شکل اسید 
تارتاریک وجود دارند و در غلظت های 5 تا 10 درصد، 
باعث جوان سازی پوست می شوند. وی با اشاره به اینکه 
استفاده از ماس��ک های میوه  ای به تنهایی و یک تا دو 
بار در هفته برای پوست کافی است، اظهار داشت: افراد 
می  توانند سیب رنده شده، آب پرتقال یا نارنج و یا لیمو 
ترش را با آب ماست ترش مخلوط کنند و به مدت نیم 
ساعت روی پوست صورت شان قرار دهند و سپس با 
آب ولرم بشویند. بدین گونه پوستی روشن  تر، شفاف تر 
و شاداب تر خواهند داشت. وی در پایان در خصوص 
تهیه ماس��ک  های شیمیایی توصیه کرد: افراد در هنگام 
خرید ماسک های شیمیایی از داروخانه  ها، به برچسب 
 مجوز وزارت بهداش��ت و طریق��ه  مصرف آنها توجه 

کنند.

ماسك های ميوه  ای برای 
پوست مفيدند!
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مرحله اول مس��ابقات انتخابي تیم ملي پینگ پنگ 7 و 8 مردادماه در سالن شهید 
عضدي تهران برگزار مي ش��ود. به گزارش فارس، مهران احدي، واحد مالمیري، 
نوش��اد عالمیان، نیما عالمیان، محس��ن خطیون، افشین نوروزي، محمود ریزبند، 
مجتبي امیني، محمدرضا اخالق پس��ند، میدیا لطف اهلل نسبي، زمان مال و محمد 

فرقداني در این رقابت ها به میدان مي روند.
مرحله مقدماتي این مس��ابقات در دو ج��دول دوره اي به صورت 6 نفره انجام 
مي شود که بعد از مشخص شدن رده بندي گروه ها، در مرحله دوم بازیکنان به 

صورت ضربدري با هم به رقابت خواهند پرداخت.
مرحله دوم این رقابت ها، 13 و 14 مرداد ماه برگزار مي شود.

تی��م ملي کش��تي آزاد جوان��ان ایران با دو برن��ز به رده پنجم دنیا س��قوط کرد. 
به گزارش ایس��نا، مس��ابقات کش��تي آزاد قهرماني جوانان جهان در بوداپس��ت 
مجارس��تان به پایان رس��ید که تیم ملي جوانان ایران تنها با دو مدال برنز محمد 
یوس��في در 66 کیل��و و عرفان امیري در 96 کیل��و در جایگاهي بهتر از پنجمي 

جهان قرار نگرفت. 
این بدترین نتیجه تاریخ کش��تي ایران در مس��ابقات جهاني جوانان محس��وب 
مي شود و ایران در مسابقاتي که در 20 سال گذشته در آن شرکت کرده همواره 

روي سکو بوده است. 
ام��ا در ای��ن رقابت ها، روس��یه ب��ا 5 مدال ط��ال و دو برنز با کس��ب 70 امتیاز 
ب��ه قهرمان��ي رس��ید، آذربایجان با 3 نق��ره و 2 برنز با 50 امتی��از در مکان دوم 
 ق��رار گرف��ت و گرجس��تان با 2 طال، ی��ک نق��ره و دو برنز با 49 امتیاز س��وم 

شد. 
تیم ه��اي ترکیه ب��ا 42 امتیاز، ایران با 33، آمریکا ب��ا 26، ژاپن با 24، اوکراین با 
23، مجارس��تان با 20 و ازبکس��تان با 15 امتیاز به ترتیب در رده هاي چهارم تا 

دهم قرار گرفتند. 
تیم ملي کش��تي آزاد جوانان س��ال گذش��ته با 3 مدال طال و 2 برنز در رده سوم 
جهان قرار گرفته بود و حتي تعداد طالهاي ایران بیشتر از روسیه بود اما امسال 

روسیه تقریبًا حدود 3 برابر ایران امتیاز گرفت.

تیم پتروش��یمی تبریز برای سومین س��ال متوالی عنوان قهرمانی تور بین المللی 
دوچرخه س��واری »چین هایلک« را به دست آورد. به گزارش مهر، دهمین روز 
و نهمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری چین هایلک، با حضور 120 
رکاب��زن از 21 تیم در مس��یر 66 کیلومتری ژینینگ به ژینگینگ برگزار ش��د که 
مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان یک ساعت و 17 دقیقه و 51 ثانیه 
زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذش��ت.  رکابزنانی از قزاقس��تان و روسیه هم 
دوم و سوم شدند. در این مرحله حسین علیزاده بیست و ششم، آندری میزاروف 
س��ی و هفتم، حسین عسگری پنجاه وسوم، قادر میزبانی شصت و دوم، توبیاس 

ارلر شصت و هفتم وحسین جهانبانیان هفتاد و ششم شدند. 
در پایان این تور بین المللی حس��ین عس��گری با زمان 26 ساعت و 54 دقیقه و 
59 ثانیه به عنوان برترین رکابزن حاضر در این تور معرفی شد و پیراهن طالیی 

را از آن خود کرد.

در مجموع بخش تیمی، پتروشیمی تبریز با زمان 80 ساعت و 45 دقیقه و 8 ثانیه 
برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی این تور را از آن خود کرد. 

تی��م اس��لوونی با 5 دقیقه و 17 ثانیه اختالف نس��بت به تی��م اول در مکان دوم 
ایستاد. جایانت تایوان نیز با در اختیار داشتن دو ایرانی در مکان سوم تکیه زد. 
در بخش بهترین رکابزن آسیایی حاضر در تور حسین عسگری در رده اول جای 

گرفت. در بین شش تیم آسیایی حاضر هم پتروشیمی تبریز اول شد. 
تور بین المللی دوچرخه س��واری چین هایلک یکی از تورهای مطرح آس��یایی 

است که در سال 2010 در 9 مرحله پیگیری شد.

 باشگاه وستهام انگلیس خواستار به خدمت گرفتن دیوید بکهام و رونالدینیو دو 
بازیکن مطرح فوتبال دنیا شد. 

به گزارش مهر، دیوید گلد، یکی از مالکان باش��گاه وس��تهام یونایتد، رویای به 
خدمت گرفتن دیوید بکهام و رونالدینیو را در سر می پروراند. 

وی به ساندی اکسپرس گفت: بکهام سفیر انگلستان در بازی های المپیک 2012 لندن 
 است و می تواند شرایطی را فراهم آورد تا تیم وستهام در ورزشگاه المپیک لندن به بازی 
بپ��ردازد. ضمن اینک��ه او می تواند روزه��ای پایانی فوتبال خ��ود را در تیم ما 
س��پری کند. این درحالی اس��ت که رس��انه ه��ای انگلیس��ی همچنین از تالش 

وس��تهام برای به خدمت 
 گرفت��ن رونالدینی��و خبر 

می دهند. 
اما س��یلویو برلوس��کونی، 
رئیس باش��گاه می��الن، به 
تازگ��ی اعالم ک��رد: قصد 
 ف��روش ای��ن بازیک��ن را 

ندارد. 
عنوان ش��ده که مس��ئوالن 
وس��تهام دس��تمزد هفتگی 
150 هزار پون��دی را برای 
 بازیکن برزیلی میالن در نظر 

گرفته اند.

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی پس از پایان بازیهایی آسیایی 
گوانگجو آغاز خواهد ش��د. ب��ه گزارش مهر، رقابتهای لیگ برتر کش��تی آزاد و 
فرنگی با حضور تیمهای محدود پس از پایان بازیهای آس��یایی گوانگجو برگزار 
خواهد ش��د. براین اساس لیگ کشتی آزاد و فرنگی حداکثر با حضور هشت تیم 
و با حضور باش��گاه های دارای شرایط الزم برای شرکت در این مسابقات برگزار 
می شود و تیمهایی که حضور قابل قبولی در مسابقات سالهای گذشته داشته اند 
در اولویت هستند. همچنین تیمهای اول و دوم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های 
کشور که از مردادماه آغاز می شود می توانند در رقابتهای لیگ برتر کشتی کشور 
ش��رکت کنند. جلسه هماهنگی و قرعه کش��ی تیمهای حاضر در لیگ دسته اول 
کشتی کشور روز 12 مرداد ماه برگزار می شود که تاکنون 9 تیم در رشته آزاد و 3 

تیم در رشته کشتی فرنگی برای حضور در این رقابتها اعالم آمادگی کرده اند.

پیگ پنگ بازان کش��ورمان با ناکامی 
از صعود به مرحله س��وم مس��ابقات 
قهرمانی نوجوانان و جوانان آس��یا به 
کار خ��ود در ای��ن دوره از رقابت ها 
پایان دادند. به گزارش مهر، در ادامه 
رقابت ه��ای تنیس روی میز قهرمانی 
نوجوانان و جوانان آسیا و در بخش 
دوبل، ترکیب علیرض��ا مالرجبی و 
محمد علی روئین تن در مرحله دوم 
بازی ها مقابل چین تایپه با نتیجه صفر بر 3 متحمل شکست شده از دور رقابت ها 
کنار رفت. در دیگر دیدار این مرحله محمد امین حنطه و نیما عالمیان با نتیجه یک 
بر 3 مغلوب تیم دوبل ژاپن ش��ده و از دور مس��ابقات حذف شدند. بدین ترتیب 
نمایندگان کش��ورمان به کار خود در این دوره از مس��ابقات قهرمانی نوجوانان و 

جوانان آسیا پایان دادند.

هفته چهارم اولین دوره رقابت های شمش��یر بازی باش��گاه های برتر کشور در 
بخش بانوان با صدرنشینی تیم ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. به گزارش ایرنا 
به نقل از فدراس��یون شمشیربازی، در این دوره از رقابت ها که با حضور هشت 
تیم باشگاهی کشور در سالن ش��هید کالهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی 
تهران برگزار شد، ذوب آهن اصفهان در مجموع سه اسلحه سابر، اپه و فلوره در 

صدر جدول ایستاد. 
در ای��ن پیکاره��ا تی��م شمش��یربازی بان��وان اصفه��ان ب��ا کس��ب 77 امتی��از 
ج��م  ج��ام  و  ای��ر  کی��ش  تیم ه��ای  و  گرف��ت  ق��رار  ج��دول  در ص��در 
امتی��از ب��ه ترتی��ب در مکانه��ای دوم و س��وم  ب��ا کس��ب 67 و 66   ی��زد 

ایستادند.
بر اين اساس،  نتايج اين رقابتها در سه اسلحه به اين شرح است:

دبی��ر فدراس��یون دوومیدانی گفت: ورزش��کاران م��ا در مس��ابقات دوومیدانی 
 جوان��ان جه��ان به دلیل ک��م تجربگی نتوانس��تند رکورده��ای م��ورد انتظار را 

ثبت کنند.  
علی رضا رضایی در گفتگو با ایرنا ادامه داد: حسن تفتیان در مرحله مقدماتی دوی 
100 متر رکورد خوبی داشت و به نیمه نهایی نیز صعود کرد اما به دلیل اینکه تمام 
 انرژی خود را در دور اول صرف کرده بود نتوانست زمان خوبی در نیمه نهایی ثبت 

کند. 
وی اف��زود: وحید صدیق نیز ب��ا رکوردی ضعیف رتبه پایینی در مرحله مقدماتی 
کس��ب کرد و پژمان قلعه نوعی در هر س��ه پرتابش خطا کرد که این نمی تواند 
راضی کننده باشد. رضایی تأکید کرد: ما از ملی پوشان انتظار کسب مدال در این 
مسابقات را نداشتیم اما در صورتی که تجربه بین المللی آنها باالتر بود می توانستند 
 نتایج بهتری کس��ب کنند. دبیر فدارسیون دوومیدانی در مورد مشکل اعزام نشدن 
علی رضا مهرصفوتی به مسابقات جوانان جهان گفت: نامه ای به سازمان تربیت 

بدنی نوشته ایم تا مقصر این اتفاق را مشخص کند. 
وی ادامه داد: هرچند شرکت در مسابقات جهانی فرصتی طالیی برای مهرصفوتی 
بود که متأسفانه از دست داد و به هیچ عنوان قابل جبران نیست، ما تنها این موضوع 
را پیگی��ری می کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی پیش نیاید. رضایی همچنین در مورد 
مش��کل سجاد هاشمی گفت: خود هاشمی تمایل داشت که در مسابقات لیگ به 
جای مس��ابقات جهانی شرکت کند تا از نظر آینده مالی برایش مشکلی به وجود 
نیاید. سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی جوانان جهان در شهر مونکتون کانادا 

در حال برگزاری است. 
کش��ورمان ابتدا قرار بود با 5 نماینده در این مس��ابقات ش��رکت کند اما س��جاد 
هاش��می ب��ه دلی��ل همزمانی مس��ابقات لی��گ و ای��ن رقابت ه��ا و علی رضا 
مهرصفوتی به دلیل اش��تباه در ثبت کش��ور مقصد در نامه ش��ورای برون مرزی 
س��ازمان تربی��ت بدنی موفق به اعزام به کانادا نش��دند. حس��ن تفتی��ان در دوی 
100 مت��ر، پژمان قلع��ه نوعی در پرت��اب چکش و وحید صدیق در پرش س��ه 
 گام دیگ��ر نماین��دگان کش��ورمان بودند که همگ��ی از دور ای��ن رقابت ها کنار 

رفته اند.

 زاينده رود
ورزش��ی  فرهنگ��ی  باش��گاه  دو  عموم��ی  رواب��ط  مدی��ر  علی��زاده   عل��ی 
ش��رایط  پیرام��ون  اصفه��ان  صف��ه  فی��روز  و  س��پاهان   فوالدماه��ان 
دو تیم فوتس��ال این باش��گاه توضیح داد: خوش��بختانه هر دو تیم در ش��رایط 
 مطلوب��ی ب��ه س��ر م��ی برند، ف��والد ماه��ان زی��ر نظر س��ید مه��دی ابطحی 
 س��رمربی فص��ل قب��ل ش��هید منص��وری قرچ��ک، ب��ا ش��رایط و ط��راوت 
خاص��ی تمرین می کن��د و تیم فیروز صف��ه هم با هدایت عل��ی رضا افضلی 
 ب��ه آمادگ��ی خوبی دس��ت پیدا ک��رده اس��ت و فوالد ماه��ان مداف��ع عنوان 
 قهرمان��ی قص��د دارد ب��رای س��ومین ب��ار متوال��ی ب��ه مق��ام اول��ی دس��ت 
پیدا کند و تیم فیروز صفه هم برای کس��ب رتبه های باالی جدول بس��ته شده 

است. 

اسلحه سابر: 
1- تیم ذوب آهن اصفهان

2- تیم کیش ایر
3- تیم البدر هرمزگان

اسلحه اپه:
1- تیم ذوب آهن اصفهان

2- تیم جام جم یزد
3- تیم کیش ایر

اسلحه فلوره:
1- تیم جام جم یزد

2- تیم ذوب آهن اصفهان
3- تیم کیش ایر

 برگزاری رقابتهای ليگ برتر کشتی 
پس از بازيهايی آسيايی

تنیس روی میز قهرمانی آسیا
حذف پينگ پنگ بازان ايران

صدر نشيني تيم ذوب آهن اصفهان در 
رقابتهاي ليگ برتر شمشيربازي بانوان

دبیرفدراسیون دوومیداني:
 نتايج جوانان در مسابقات جهاني به دليل 

کم تجربگي بود

علی علیزاده:
 فوالد ماهان و فيروز صفه در شرايط 

خوبی هستند

افشین پیرواني:

امسال فقط براي قهرماني مي جنگيم

افش��ین پیروان��ي تأکید ک��رد: امس��ال فقط براي 
قهرماني مي جنگیم. مربي تیم فوتبال استیل آذین در 
گفتگو  با ایس��نا در ارتباط با شرایط این روزهاي 
اس��تیل آذی��ن گفت: اس��تیل آذین امس��ال تیمي 
پرمهره اس��ت و در تالش��یم تا با بازیکنان بزرگي 
که جذب کرده ایم، بهتری��ن نتیجه ها را بگیریم و 
 این را هم مي دانیم که قهرماني دور از دسترس ما 

نیست. 
پیروان��ي افزود: خوش��بختانه ش��رایط تیم ما در 
حال حاضر بسیار خوب است و بچه ها تمرینات 

خوبي را پش��ت س��ر گذاش��ته اند. باید بگویم که 
اردوي اتریش یک��ي از بهترین اردوهایي بود که 
من در زمینه باش��گاهي و ملي تاکنون رفته بودم. 
در این اردو واقعًا همه امکانات فراهم شده بود و 
باعث ش��د که ما به آمادگي الزم براي شروع لیگ 

دست پیدا کنیم. 
مربي استیل آذین درخصوص سرمربي جدید این 
تیم و اینکه آیا تومباکوویچ مي تواند با وجود این 
همه س��تاره اس��تیل را قهرمان لیگ کند، تصریح 
کرد: در ای��ن چند روزي که من ب��ا تومباکوویچ 
کار کرده ام، کار فني او را بس��یار خوب دیده ام و 
مطمئن��م با توجه به کارنام��ه خوبي که این مربي 
دارد و همچنین قهرماني اي که در چین به دس��ت 
آورده، مي تواند امسال براي استیل آذین موفقیت 
کس��ب کند. پیرواني در ارتباط با انتظارات زیادي 
که امس��ال از تیم پرس��تاره اس��تیل آذین مي رود، 
خاطرنش��ان کرد: باید توجه داشته باشیم که هیچ 
تیمي با س��تاره داشتن قهرمان نمي شود اما این را 
هم باید بدانیم که یک تیم بدون س��تاره نمي تواند 
به هیچ موفقیتي برس��د. ستاره هاي ما مي دانند که 
در ای��ن فصل باید بهترین بازي خود را به نمایش 
بگذارند چرا که همه از آنها انتظار قهرماني دارند. 

پیرواني درخصوص رقیبان اس��تیل آذین در لیگ 
دهم و اینکه چه تیم هایي مدعي قهرماني هستند، 
اضافه کرد: به هر ح��ال تیم هاي دیگر نیز در این 
م��دت کار خ��ود را به خوبي انج��ام داده اند و به 
نظر من سپاهان، پرسپولیس، ذوب آهن و استقالل 
از مدعی��ان قهرماني در این فصل هس��تند و مهم 
این است که چه تیمي مي تواند خود را در هنگام 
بحران ها نجات دهد و اسیر حاشیه ها نشود. مربي 
اس��تیل آذین در ارتباط با دی��دار اول این تیم در 
لیگ برتر ک��ه در زمین فوالد خوزس��تان برگزار 
مي ش��ود، گفت: فوالد هم تیم بس��یار قدرتمندي 
اس��ت و به نظر من ما بازي س��ختي را در ابتداي 
لی��گ برتر باید در برابر این تی��م برگزار کنیم اما 
تمام تالش خود را مي کنیم تا با دست پر از اهواز 

برگردیم. 
پیروان��ي همچنی��ن در م��ورد وضعی��ت آمادگي 
بازیکنان استیل آذین براي این بازي تصریح کرد: 
به جز معدنچ��ي و کریمي که در اردوي تیم ملي 
مصدوم شده اند، همه بازیکنان آماده اند و وضعیت 
ای��ن دو بازیکن نیز در س��ه روز آینده مش��خص 
 خواهد شد که امیدواریم به بازي اول استیل آذین 

برسند.

دارنده مدال نقره بازي هاي آس��یایي بوسان )کره( 
گفت: پرتاب دیس��ک ای��ران در رده هفتم جهان 

ایستاده است. 
عباس صمیمي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
براساس آخرین رده بندي که در سایت خبري گرد 
کانتر، قهرمان پرتاب دیسک جهان و المپیک پکن 
آمده است، ایران با آخرین رکوردهاي 3 پرتابگر 
برتر خود ح��دادي، محمد و محمود صمیمي در 
رده هفتم جهان ایستاده است. وي افزود: این امر 
بسیار امیدوارکننده است. ورزش ما در این رشته 
این پتانسیل را دارد که به رده هاي نخست جهان 

نیز دست پیدا کند. 
اردوي  در خص��وص  دیس��ک  پرت��اب  مرب��ي 
تدارکاتي اس��لووني، یونان و آلمان گفت: پس از 
موافقت فدراسیون و در پایان مسابقات بین المللي 
مجارس��تان به همراه محمد صمیمی براي حضور 
در مس��ابقات جایزه بزرگ اروپا که در کشورهاي 
 مختلف در حال برگزاري اس��ت راهي اسلووني 

شدیم. 

وي اف��زود: با توجه به ش��رایط دوري مس��یر و 
خس��تگي، محمد در این رقابت پرتاب بهتري از 
62 متر و 70 س��انتي متر نداش��ت؛ اما در دومین 
مرحله در یون��ان برادرم توانس��ت 65 متر و 41 
س��انتي متر پرتاب کند و در رده سوم قرار گیرد. 
در ادامه نیز راهي آلمان ش��دیم که با وجود دماي 
باالی هوا محمد با 64 متر و 18  س��انتي متر اول 

شد.
عب��اس صمیمي در خصوص دلی��ل عدم حضور 
محم��ود ب��رادر کوچکترش در مس��ابقات جایزه 
ب��زرگ اروپا گفت: وي ب��ا تصمیم خود در ایران 
ماند و دلیلش را نیز ایجاد وسواس تکنیکي اعالم 
کرد و ترجیح داد در ایران مانده و روي مشکلش 
کار کند. وي با اشاره به ادامه برنامه هاي تدارکاتي 
برادرانش افزود: در صورت موافقت فدراس��یون 
ب��ه مدت 25 روز راهي اروپا خواهیم ش��د تا در 
آخرین مراحل مسابقات جایزه بزرگ اروپا شرکت 
کنی��م و پس از آن مرحله دوم تمرینات خود را تا 
بازي هاي آس��یایي گوانگجو آغ��از خواهیم کرد. 
صمیم��ي در خصوص دومین مرحله مس��ابقات 
باش��گاهي دوومیدان��ي گف��ت: متأس��فانه برخي 
مشکالت اساس��ي در نحوه برگزاري رقابت هاي 
باشگاهي وجود دارد، در این مرحله دایره پرتاب 
سر بود و پرتاب گران براي رقابت با مشکل مواجه 
 شدند که جا دارد مسئوالن به این مسائل رسیدگي

 کنند.

کان��ون ه��واداران باش��گاه ذوب آه��ن در واکن��ش 
ب��ه خبر اعت��راض ه��واداران ای��ن تیم ب��ه حضور 
س��عیدلو در جش��ن پیراهن تیم س��پاهان، با صدور 

بیانی��ه ای ضم��ن تکذیب ای��ن موض��وع حمایت 
 خ��ود را از ریاس��ت س��ازمان تربی��ت بدن��ی اعالم 
کرد. به گزارش مهر، در پی سفر علی سعیدلو، معاون 
رئیس جمهور و رئیس س��ازمان تربیت بدنی به شهر 
اصفهان )جهت شرکت در جشن پیراهن تیم فوتبال 
س��پاهان( خبری پخش و منتشر ش��د مبنی بر اینکه 
تعدادی از هواداران منتس��ب به باش��گاه ذوب آهن 
اصفهان نسبت به حضور معاون رئیس جمهور در این 
مراسم اعتراض کرده و خواستار تذکر رئیس جمهور به 
وی در ارتباط با برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با این دو 
باشگاه اصفهانی شده اند. به دنبال انتشار این خبر کانون 
هواداران باشگاه ذوب آهن اصفهان با صدور اطالعیه ای 
رسمی ضمن تکذیب انتساب هواداران معترض به این 
باش��گاه اعالم کرد: هواداران ذوب آهن که همواره از 

جمله با اخالق ترین و بهترین هواداران فوتبال کشور 
بوده و این موضوع را بارها در عمل نیز ثابت کرده اند، 
ضمن اعالم حمایت از ریاست سازمان تربیت بدنی 
حضور دکتر سعیدلو در رأس سازمان ورزش کشور 
را باعث و بانی حرکت های نوین و تحول در ساختار 
ورزش کشور دانسته و اعتقاد دارند که با برنامه ریزی 
 مدون وی ورزش ایران گام به س��وی آینده ای روشن 
برم��ی دارد.  در پای��ان ای��ن اطالعی��ه آمده اس��ت: 
ورزش��ی  فرهنگ��ی-  باش��گاه  ه��واداران   کان��ون 
ذوب آهن یک��ی از مهمترین دالی��ل موفقیت خود 
در فص��ل ورزش��ی 89 - 88 را حمایت های اصولی 
 س��ازمان تربیت بدنی از این باش��گاه می داند و امید 
ت��داوم  هم��واره  دوس��ویه  ارتب��اط  ای��ن   دارد 

داشته باشد.

دبیر فدراس��یون تیراندازی ایران، حض��ور تیراندازان 
کش��ورمان در ج��ام قهرمان��ی مونی��خ آلم��ان را 
 فرصت��ی برای به نمایش گذاش��تن ت��وان جوانان ما 
دانس��ت. نواب ن��وری در گفتگو با ایرنا ب��ا بیان این 
مطلب افزود: مس��ابقات تیراندازی جام جهانی آلمان 
 دومین روی��داد مهم ورزش تیراندازی پس از المپیک 

است. 
وی تصری��ح کرد:  در این مس��ابقات بی��ش از چهار 
ه��زار تیران��داز برتر دنیا ب��رای کس��ب عنوان های 
اول تا بیس��تم جهان با یکدیگر ب��ه رقابت تنگاتنگ 
می پردازن��د. نوری گف��ت: تیم تیران��دازی ایران در 
دو بخ��ش م��ردان و زن��ان و در رش��ته های تفنگ، 
 تپانچ��ه و ش��اتگان در ای��ن عرص��ه بی��ن الملل��ی 
حض��ور دارد. وی خاطرنش��ان ک��رد: ه��م اکنون دو 
ت��ا س��ه تیران��داز ایران��ی توانایی حض��ور در جمع 
برترین ه��ای جه��ان را دارن��د. حضور تیران��دازان 
کش��ورمان در ای��ن مس��ابقات مهم ی��ک موفقیت 

 ب��زرگ برای فدراس��یون تیراندازی ایران محس��وب 
می شود. نوری با بیان اینکه تیم ملی کشورمان در بخش 
اسلحه بادی و شاتگان با مشکلی روبه رو نیست، اظهار 
داشت:  متأسفانه در بخش اسلحه خفیف مشکل تأمین 
مهمات وجود دارد که ب��ا برنامه ریزی های صورت 
گرفته تالش شده است با حضور تیراندازان کشورمان 
 در اردوهای برون م��رزی، آمادگی آنها در این بخش 
حفظ ش��ود. دبیر فدراس��یون تیراندازی خاطرنش��ان 
کرد: تیم تیراندازی کش��ورمان برای کس��ب آمادگی 
بیش��تر، پیش از حضور در آلمان به اتریش سفر کرده 
اس��ت تا عالوه بر شرکت در تورنمنتی در این کشور، 
 از نظ��ر مهم��ات موردنیاز نی��ز با مش��کلی روبه رو 
نشود. وی ابراز امیدواری کرد تا فدراسیون تیراندازی 
کشورمان با برنامه های مدنظر مسئوالن، هر چه سریعتر 
از تهیه مهمات از کش��ورهای دیگر در رش��ته اسلحه 
خفیف بی نیاز شود. هم اکنون مهمات مورد نیاز رشته 
اهداف پروازی در داخل کشورمان تولید می شود اما 

تیراندازان ما برای تمرین و مسابقه در رشته خفیف از 
مهمات خارجی استفاده می کنند. 

تیم ملی تیراندازی کش��ورمان ک��ه در حال حاضر در 
اردوی اتریش به س��ر می برد، هفتم مرداد ماه جاری 

عازم مونیخ می شود.

فوتبال باش��گاهی ای��ران در حال��ی وارد دهمین 
دوره حرفه ای خود می ش��ود که اس��تقالل ضمن 
کسب جایگاه نخست جدول رده بندی کلی ادوار 
مختل��ف این رقابت ها، بهترین خط حمله و دفاع 

را از آن خود کرده است. 
به گ��زارش مهر، لیگ حرف��ه ای فوتبال ایران به 
آخرین دوره از نخس��تین دهه برگزاریش نزدیک 
می  ش��ود و در این 9 س��ال فعالیت، 6 تیم موفق 
شده اند لقب فاتح این جام پرحاشیه و در مواقعی 
فرسایشی را به خود اختصاص دهند و دست 18 
تیم دیگر حاضر در ادوار مختلف این مس��ابقات 
در کس��ب عن��وان قهرمان��ی خالی مانده اس��ت.
در ادوار گذش��ته ای��ن جام، پرس��پولیس در لیگ 
نخس��ت و هفتم با قهرمان��ی در ثانیه های پایانی، 

دراماتیک تری��ن قهرمانی ها را از آن خود کرده و 
تیم س��پاهان در لیگ دوم، بهترین عنوان قهرمانی 
را از نظ��ر فاصل��ه امتیازی با تی��م دوم جدول به 
خود اختصاص داده است. استقالل تهران هم تنها 
تیمی ب��وده که به خاطر تفاضل گل بهتر نس��بت 
به تیم دوم جدول جام قهرمانی را باالی س��ر برده 

است.
در این بین تیم فوتبال اس��تقالل تهران با اختالف 
17 امتیاز نسبت به پرسپولیس، صدرنشین جدول 
کلی 9 دوره گذش��ته لیگ برتر اس��ت و تیم های 
س��پاهان، ذوب آه��ن و پاس )ته��ران - همدان( 
رده ه��ای بع��دی را به خود اختص��اص داده اند.
آبی پوش��ان تهرانی از نظر پیروزی هم تیم برتری 
لیگ های مختلف هستند و در بین تیم هایی که در 

همه ادوار لیگ حضور داشتند، کمترین باخت را 
داشته اند. 56 باخت در 270 بازی که یک باخت 
کمتر از سرخپوش��ان تهران بوده اس��ت. بهترین 
خط حمله هم در این ادوار به استقالل اختصاص 
دارد، 413 گل زده در 270 ب��ازی ک��ه میانگی��ن 
تقریبی 1/5 گل در هر بازی است. سپاهان با 404 
گل در رده دوم قرار دارد و پرسپولیس با 390 گل 

در رده سوم قرار دارد. 
فج��ر یا مقاومت سپاس��ی که س��ال ها ب��ه همراه 
نتای��ج  ای��ران  لی��گ  پیروان��ی در   غالمحس��ین 
ش��گفت انگیزی را رق��م می زد بیش��ترین تعداد 
تس��اوی ها را در لی��گ در کارنامه دارد اما پس از 
9 دوره حض��ور متوالی در لیگ، جای این تیم در 

لیگ دهم خالی است. 

پرتاب ديــسک ايران؛ 

در رده هفتــم جهان

جشن پیراهنی که جنجال ساز شد

اعالم حمايت ذوب آهن از سعیدلو

دبیر فدراسیون تیراندازي:

جام جهاني فرصتي براي به نمايش گذاشتن توان ايران است

بررسی جدول رده بندی ادوار مختلف لیگ برتر

استقالل بــرترين تیــم ايران

براي تعیین نفرات اعزامي به گوانگجو
برگزاری مسابقات انتخابي تيم ملي 

پينگ پنگ؛7 و 8 مرداد

شکست بي سابقه تیم ملي کشتي آزاد جوانان در مسابقات جهاني 
سقوط به رده پنجم دنيا با تنها 2 برنز

پتروشیمی تبريز قهرمان شد
 پيراهن طاليی و کوهستان به

ايرانی ها رسيد 

قادر ميزبانی، در بخش کوهستان و 
بوريس از روسيه در بخش امتيازی 

عناوين اول را به دست آوردند

وستهام خواستار به خدمت گرفتن 
رونالدينيو و بكهام شد
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چهارمین جشنواره موسیقي مقامي و نواحي مناطق 
زاگرس نش��ین ایران روز دوشنبه در فرهنگسراي 
بروجن چهارمحال وبختیاري آغاز ش��د.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اس��المي چهارمحال و بختیاري 
گفت: در ط��ول فراخوان جش��نواره، 256 اثر به 
دبیرخان��ه جش��نواره رس��ید. داری��وش رضواني 
در گفتگ��و با ایرنا اف��زود: 76 اثر در بخش گروه 
ن��وازي، 134 اث��ر در بخش تکن��وازي،12 اثر در 
بخش شاهنامه خواني، 9 اثر در بخش پژوهش و 
25 اثر نیز در بخش ویژه شرکت کرده اند. به گفته 
وي، این جش��نواره در دو بخش ویژه و مس��ابقه 
برگزار مي ش��ود که بخش ویژه این جش��نواره با 
موضوع امام زمان)عج(، ایران وطن من، مقاومت 
و ایثار و بخش مسابقه با موضوع شاهنامه خواني، 
ارائه مقاله در زمینه موس��یقي مقامي بختیاري در 

قالب تکنوازي و گروه نوازي اس��ت. وي تصریح 
کرد: این جشنواره با حضور گروه هاي موسیقایي 
از 10اس��تان کشور در آستانه نیمه شعبان به مدت 
س��ه روزدر دو بخش تک ن��وازي و گروه نوازي 
اجرا مي ش��ود. رضواني یادآور شد: در جشنواره 
امسال، بخش پژوهش موس��یقي، بخش انتظار و 
بخ��ش وطن من نیز با اس��تقبال اهالي موس��یقي 
کشور همراه شده است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي چهارمحال و بختیاري گفت: جش��نواره 
موس��یقي اس��تانهاي زاگرس مختص اس��تانهاي 
چهارمح��ال و بختیاري،کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
خوزستان، کرمانشاه، کردس��تان، لرستان، فارس، 
اصفه��ان و ای��الم اس��ت. شهرس��تان بروجن در 
وبختی��اري  مرک��ز چهارمح��ال  کیلومت��ري   60 

قرار دارد.

نس��خه ویدیویی نمایش »آدم برف��ی« به کارگردانی 
مهدی مهدی آبادی وارد شبکه نمایش خانگی شد. 
به گزارش مهر، آدم برفی )زندگی بسیار کوتاه است( 
که در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان اصفهان جایزه نخس��ت بازیگری را از آن 
خود کرده اس��ت، تولید و پس از اخذ پروانه نمایش 
از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی توسط  شرکت 
فرهنگ فیلم تهران وارد ش��بکه نمایش خانگی شد. 
همچنین آدم برفی، نامزد جایزه طراح صحنه، نامزد 
جایزه نمایشنامه، نامزد جایزه کارگردانی از شانزدهمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان 
بوده اس��ت. در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
آدم برفی در یک ش��ب زمستانی در کنار مزرعه ای 
متولد می شود و در آنجا با مترسکی تنها، دوستی می 

کند و با گذشتن از خودش، درس دوست داشتن و 
عشق را می آموزد و با فرستادن یک سالم به مترسک 

او را به حرکت می دارد.  
نمای��ش فوق که وی��ژه گروه های س��نی کودک و 
نوجوان اس��ت پی��ش از این، در ت��االر هنر به روی 

صحنه رفته بود. 
علی حاجی بنده، مجتبی گوهرخای، مونا بیگی، بهاره 
میرزاپ��ور، مرتضی احمدی، بازیگ��ران این نمایش 
هستند. دیگر عوامل این فیلم، عبارتند از: تهیه کننده: 
امیر عباس تقی پور، نویس��نده و کارگ��ردان هنری: 
مه��دی مهدی آبادی، کارگردان تلویزیونی: حس��ن 
سلیمان میگونی، مدیر تولید: بهزاد ناظری، هماهنگی 
تولید و فنی: امین اسماعیلی، طراح صحنه: میترا حکیم 

هاشمی، روابط عمومی: سید مهدی محمدی.

عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
اصفه��ان گفت: انتقال پیام انق��الب و ارائه تصویري 
شایسته از اصل حکومت اسالمي در هفته هاي فرهنگي 

مي بایست به صورت ویژه مدنظر گرفته شود. 
مهن��دس حامدیان در گفتگو با م��وج، ضمن مثبت 
ارزیابي کردن برگزاري نمایش��گاه فرهنگي اصفهان 
در الجزیره، اظهار داشت: هدف از برگزاري هفته هاي 
 فرهنگي، تبادل نظرات و ارائه متقابل فرهنگ طرفین 

است. 
عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 

 اصفه��ان گف��ت: اگر زندگ��ي، س��یره و خصائص
امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري را به عنوان پیام 
اصلي چنین جشنواره هایي بتوان مطرح کرد، کار بزرگي 
انجام شده است. وي تصریح کرد: ابتکار برگزاري هفته 
فرهنگي اصفهان در الجزایر را مي توان نقطه شروعي 
براي برگزاري رویدادهاي مشابه در سایر کشورها به 
ویژه شهرهایي که با اصفهان خواهرخواندگي دارند، 

در نظر گرفت. 
حامدیان با بیان اینکه حجم وس��یعي از هنر اصفهان 
در الجزایر عرضه ش��ده اس��ت، تأکید کرد: اگر بتوان 

زمینه ه��اي عرض��ه را مح��دود و هنره��ا و مباحث 
فرهنگي مشترک با کشور میزبان را شناسایي کرد، قطعًا 
 نقایص اجرایي کاهش یافته و فرهنگي ایراني اسالمي 

به درستي منتقل خواهد شد. 
عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
اصفه��ان ادامه داد: از جمله مس��ائلي که همواره باید 
مدنظر قرار گیرد، بیان درست پیام اصلي انقالب و ارائه 
تصویري شایسته از اصل حکومت اسالمي است، چرا 
 که در دیگر کش��ورها شناخت درستي از والیت فقیه 

وجود ندارد.

جشنواره موسیقي زاگرس نشینان ايران در بروجن آغاز شد

آدم برفی در تابستان گرم 

عضو هیأت مديره سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان تأکید کرد:

ارائه تصويري شايسته از اصل حکومت اسالمي در هفته هاي فرهنگي

فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
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 سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
29960  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
314000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

296500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1048 1045    دالر امریکا

1351   1348  یورو

276278   ریال عربستان

283285  درهم امارات

کالم نور
امام صادق)ع(:

به راستی که بداخالقی ايمان را تباه می کند همچنان که سرکه عسل را فاسد می کند.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

33 °

16 °

13 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

دکتر حس��ین عب��دي ابیان��ه از ایجاد نمایش��گاه 
بی��ن الملل��ي دائم��ي صنای��ع دس��تي ای��ران در 
 س��اختمان جدی��د س��فارت ای��ران در الجزای��ر 

خبر داد. 
حس��ین عبدي ابیانه، س��فیر جمهوري اس��المي 
ایران در الجزایر در مراسم اختتامیه هفته فرهنگي 
 اصفه��ان در الجزای��ر در گفتگ��و با م��وج گفت: 
با توجه به اینکه ش��اهد برگزاري اولین جشنواره 
فرهنگ��ي اصفه��ان در الجزیره بودی��م، قریب به 
یکص��د هنرمند و مس��ئوالن ذیربط در آن حضور 
داشتند. وي با اشاره به حضور موفق گروه موسیقي 
نواي مهر در دو ش��هر قسطنطنیه و بومرداس بیان 
داشت: در طول هفته فرهنگي اصفهان در الجزایر، 
3 نمایش��گاه ف��رش در م��وزه هنره��اي معاصر، 
نمایشگاه هنرهاي تجس��مي همراه با کارگاه هاي 
آموزشي در قصر رئیس و نمایشگاه صنایع دستي 
در ریاض الفتح با تشکیل سفره خانه سنتي برگزار 
 شد که از هر سه نمایشگاه، استقبال خوبي را شاهد 

بودیم. 
سفیر ایران در الجزایر تصریح کرد: علیرغم اینکه 
در حال حاضر فصل تعطیالت در کش��ور الجزایر 
است، اس��تقبال چش��مگیري را از نمایشگاه هاي 
فرهنگ��ي اصفه��ان در الجزیره ش��اهد بودیم که 
نش��انه عالقه مردم این کش��ور به هن��ر ایراني و 
خصوصًا ش��هر زیباي اصفهان است. عبدي ابیانه 

همچنین خاطرنش��ان س��اخت: اگرچ��ه فرصت 
 براي تبلیغات کم بود، اما توانس��تیم هنر ایراني را 
به درس��تي ارائه دهیم. وي ابراز امیدواري کرد در 
آینده ش��اهد برگزاري هفت��ه فرهنگي الجزایر در 
اصفه��ان و به تبع آن، دومین جش��نواره فرهنگي 
اصفهان در الجزایر با غناي بیش��تر باشیم. نماینده 
عالي دولت جمهوري اس��المي ایران در الجزایر 
در پاسخ به سؤالی مبني بر حمایت سفارت ایران 
از هنرمن��دان ایران��ي به منظور برپایي نمایش��گاه 
در الجزای��ر اذعان داش��ت: اگر هنرمن��دان ایراني 

قصد حضور در نمایش��گاه هاي الجزایر را داشته 
باشند، قطعًا از حمایت س��فارت ایران برخوردار 
خواهند ش��د و به این عزی��زان توصیه مي کنیم به 
ش��کل گروهي در رویداده��اي فرهنگي حضور 
 داشته باش��ند، چرا که بعد تبلیغي آن بیشتر است. 
عبدي ابیانه گفت: در نظر داریم در ساختمان جدید 
س��فارت که در دست احداث است، غرفه هایي را 
به منظور نمایش دائمي صنایع دس��تي ایران ایجاد 
کنیم ک��ه قطعًا اصفه��ان در این ام��ر در اولویت 

 

قرار دارد.

عبدالحس��ین مختاباد، خواننده گف��ت: ممانعت 
گروه های خودس��ر از برگزاری کنس��رت های 
موس��یقی، آب به آس��یاب دشمن ریختن است و 
ارزش��های هنر موس��یقی اصیل ایرانی را خدشه 
دار می کند. ب��ه گزارش مهر، سیدعبدالحس��ین 
مختاباد خواننده گروه موسیقی رودکی ضمن بیان 
 این مطلب در نشس��ت رس��انه ای که با حضور 
 فرش��یدغریب ن��ژاد سرپرس��ت گروه موس��یقی 
چهل دف، محس��ن حس��ینی نوازنده س��نتور و 
عطاران، مدیر برگزاری کنسرت در خانه موسیقی 
برگ��زار ش��د؛ درب��اره وضعی��ت هنر موس��یقی 
در ش��رایط فعلی گف��ت: در ح��ال حاضر پیش 
ف��رض هایی در جامعه به وجود آمده اس��ت که 
موسیقیدان ها برای اجرای برنامه های خود دچار 
مشکل می شوند و کسانی که به حفظ سنت های 
اصیل جامعه عالقمند هس��تند م��ورد اتهام قرار 
می گیرن��د. وی در ادامه افزود: موس��یقی اصیل 
ایرانی تنها هنری اس��ت که متأس��فانه یک رسانه 
رس��می برای ارتباط برقرارکردن با مردم ندارد و 
برگزاری کنس��رت تنها راه برق��راری این ارتباط 
اس��ت و حاال اگر جری��ان هایی جلوی برگزاری 
کنس��رت را بگیرند همی��ن راه باریک ارتباط نیز 
قطع خواهد ش��د و این درحالی است که اجرای 
موس��یقی غیرمجاز نیازی به اجازه ندارد و از هر 
دریچه وارد می ش��ود و کار خ��ود را می کند و 
در این میان تنها، موس��یقی هنری اس��ت که زیر 
ضرب��ه اته��ام اس��ت. مختاب��اد در ادامه صحبت 
های خود ب��ه هدایت جریانات فرهنگی اش��اره 
ک��رد و گف��ت: مجموع��ه مدیری��ت در وزارت 
ارش��اد موظف هس��تند که جریانات فرهنگی را 
هدایت کنند به همین دلی��ل وقتی پای برگزاری 
یک کنس��رت را امضاء می کنند باید مس��ئولیت 
مسائل احتمالی را نیز به عهده بگیرند و قاطعیت 
الزم را نش��ان دهند. در ادامه این نشست فرشید 
غریب نژاد سرپرس��ت گروه موسیقی چهل دف 
در خص��وص ترکیب این گروه موس��یقی گفت: 
ترکیب این گروه موس��یقی از مجموع س��ازهای 
کوب��ه ای؛ دف، دهل، دم��ام، ترمپا و تنبک همراه 
با سازهای ملودیک موسیقی ایرانی سه تار، عود، 
رباب، کمانچه، نی، سنتور باس، قیچک و سنتور 
تشکیل شده است؛ همچنین گروه کر در این اجرا 
حضور دارند و در مجم��وع 40 نوازنده خواهیم 
بود.  سرپرس��ت گروه موس��یقی چه��ل دف در 

ادامه صحبت های خود به انگیزه تش��کیل گروه 
چهل دف اش��اره کرد و گفت: در س��ال 1362 با 
انتش��ار آلبوم گل صد برگ صدای دف به جامعه 
عرضه ش��د و تأثیر بسیاری نیز گذاشت و من در 
همان زم��ان تدریس دف را آغاز کردم و تصمیم 
گرفتم که ساز دف را از محدوده خانقاه ها بیرون 
آورم، البت��ه پیش از من برادران کامکار در س��ال 
1356 ای��ن کار را کرده بودند اما تداوم نداش��ت 
ب��ه همین دلیل گروه��ی را با عنوان چهل دف به 
منظور گس��ترش صدای دف که حسی ذکرگونه 
و عرفانی دارد تش��کیل دادم. مختاباد در ادامه به 
کم و کیف اجرای این گروه موس��یقی اشاره کرد 
و گف��ت: این اجرا ترکیبی از ح��س و حال آثار 
آقای غریب نژاد در فضای س��ازهای کوبه ای و 
نوع موس��یقی گروه رودکی اس��ت که امیدوارم 
ای��ن ترکی��ب بتواند تنوع و جذابی��ت الزم برای 
مخاط��ب را ایجاد کند به همی��ن دلیل چیدمانی 
از آثار خودم و همراه با آثار این گروه موس��یقی 
را برای اجرا طراحی کرده ام. این کنسرت در دو 
بخش برگزار می ش��ود در بخش نخست قطعات 
 در آواز اصفه��ان آغاز می ش��ود و ب��ه نوا فرود 
می آید و در بخش دوم هم قطعات در دس��تگاه 
شور به روی صحنه می رود. وی در ادامه افزود: 
طی جلسات متعددی که با آقای غریب نژاد برای 
طراحی قطعات کنس��رت داش��تیم به این نتیجه 
رسیدیم که برای داشتن موسیقی سنتی و در عین 
حال جذاب باید نوآوری داش��ته باشیم به همین 
دلی��ل باید مرزها را شکس��ت و عنصر ریتم را به 
شکل گسترده اجرایی کرد البته توجه به ریتم در 
سایر اجراها نیز دیده می شود اما بخش کوبه ای 
کمرنگ تر است اما در این اجرا شیوه ای نوین از 
اجرای ریتم را به نمایش می گذاریم تا جوابگوی 
نیاز مخاطب عالقمند به موس��یقی ایرانی باش��د. 
حسینی، سرپرس��ت گروه رودکی در پایان گفت: 
نوازن��دگان گروه، ترکیبی از اعضای گروه رودکی 
و چهل دف هستند که تمرینات خود را از سه ماه 
گذشته آغاز کردند و برنامه ریزی انجام داده ایم تا 
کنسرتی متفاوت را به عالقمندان عرضه کنیم. الزم 
به ذکر اس��ت کنسرت گروه موسیقی چهل دف به 
سرپرس��تی بهروزغریب ن��ژاد، در تاریخ 14 و 15 
مرداماه س��اعت 20 در سالن میالد در محل دائمی 
نمایش��گاه بین المللی برگزار می شود و بلیت ها 
از20 تا 30 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

نام پدر: غفار   متولد: 1337    تاريخ شهادت: 1366/12/20   بمباران مرکز مخابرات شهرکرد
فرازهايی از زندگی نامه شهید:

شهید حیدرنیا در سال 1337 در یک خانواده مذهبی و متدین در روستای راستاب دیده به جهان گشود. دوران 
کودکی خود را در همان روستا سپری کرد. بعد از گذراندن تحصیالت خود در روستای راستاب و چلیچه در 
سال 1360 وارد مخابرات شد و به عنوان کارمند در مخابرات شهر جونقان- شهرستان سورشجان و بعد از آن 
مرکز مخابرات استان به کار خود ادامه داد تا اینکه در تاریخ 1366/12/20 در بمباران مرکز مخابرات شهرکرد 

توسط هواپیماهای عراقی، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهيد علی حيدرنيا
روزی بود...

سفیر ايران در الجزاير به موج خبر داد:

نمايشگاه دائمي صنايع دستي ايران برگزار مي شود

عکس روز

مختاباد:
لغو کنسرت ها، ارزش موسيقی ايرانی را خدشه دار 

می کند

رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المي گفت: 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، در بیش از 20 
کش��ور جهان، »هفته قرآني« برگ��زار مي کند. مهدي 
مصطفوي، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
در گفتگو با ف��ارس اظهار کرد: س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي مدیریت فرهنگي خارج از کشور 
را بر عهده دارد و براي اینکه این س��ازمان به اهدافش 
برسد، مدیریت راهبردي فرهنگي را براي   کشورهاي 
مختلف تدوین کرده اس��ت. وي اف��زود: در عرصه 
مختلف آموزش��ي، فرهنگي، تبلیغي، دیني، رسانه و 
فضاي مجازي راهبرد سازمان مشخص شده است و 
این راهبرد ها به دستگاه فرهنگي ارائه شده تا بتوانند 
براساس آن فعالیت هایشان را تنظیم کنند. مصطفوي 
گفت: س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المي تالش 
دارد معیار اثربخشي را بر مخاطبان تنظیم کند تا بتوانیم 
اثربخشي مدیریت فرهنگي را ارتقا دهیم. وی گفت: 
برگزاري جشنواره مختلف مانند جشنواره امام رضا)ع( 
در س��ي  و یک کشور برنامه ریزي شده که اجرا شود. 
وي ادامه داد: هفته قرآني در بیش از 20 کشور جهان 
اجرا مي شود و در حال حاضر جشن هاي شعبانیه نیز 

در حال اجرا است. 

سیدمهدي مصطفوي:
ايران در بيش از 20 کشور 
جهان هفته قرآني برگزار 

مي کند


