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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هفت��ه اول ش��هریورماه، ب��ه 
مناسبت ش��هادت دو دولت 
مرد بزرگ انقاب اس��امی، 
ش��هید محمدعل��ی رجای��ی 
)رئی��س جمه��ور( و ش��هید 
والمسلمین  االس��ام  حجت 

دکتر محمدجواد باهنر )نخست وزیر( هفته دولت نام گرفته ... 
جامعه/ صفحه3 

رهبر معظم انقالب:
منظور از تأكيد بر وحدت، اتحاد
بر مبناي اصول است

حذف معافیت دو برادری
 از طرح مجلس

 همزمان با 6 شهریورماه؛

جشنواره شهيد رجايي 
در چهارمحال و بختياري 

برگزار مي شود

به مناسبت آغاز هفته دولت
رجـايـي و بـا هـنر فـرزنـدان 

خلـف انقـالب

معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��اني استاندار 
چهارمحال و بختیاري گفت: جشنواره شهید رجایي 

ششم شهریورماه در این استان برگزار مي شود. 
به گزارش فارس از شهرکرد، »حسن طاهري« اظهار 
داشت: جشنواره شهید رجایي پس از وقفه دو ساله، 
در تاریخ شش ش��هریور ماه سال جاري در سطح 
ملي، دستگاهي، استاني و شهرستاني برگزار خواهد 
شد.وي افزود: ارزیابي عملكرد دستگاه هاي اجرایي، 
مدیران،  کارمندان و شناسایي و تقدیر از تاشگران 
عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اس��امي 
با هدف توس��عه و ترویج فرهنگ عدالت گستري، 
مهرورزي، افزایش کارآمدي، بهره وري، پاسخگویي 
و شفافیت دس��تگاه هاي اجرایي،  تشویق و ترغیب 

دستگاه هاي اجرایي، برگزار مي شود.
طاهري توس��عه و ترویج فرهنگ عدالت گستري  
را از مهم ترین اهداف برگزاري این جشنواره اعام 
ک��رد و گف��ت: آگاهي م��ردم از وضعیت عملكرد 
دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومي، نظام 
مند کردن فعالیت ها و اقدام هاي دستگاه هاي اجرایي 
از طری��ق بازخوردهاي نتای��ج ارزیابي و بازنگري 
اهداف،  سیاس��ت ها، وظای��ف و برنامه هاي آنها، از 
دیگر اهداف برگزاري این جش��نواره اس��ت. وي 
خاطرنشان کرد: در این جشنواره شاخص هایي براي 
 انتخاب کارمندان نمونه در نظر گرفته شده است که 
شامل: اثر بخش��ي و کارآیي در فرایندها و روش ها، 
ارتقاي رضایتمندي ارباب رجوع، اصاح ساختار هاي 
سازماني، توس��عه دولت الكترونیك، ساماندهي و 
توانمند سازي نیروي انساني، استقرار نظام مدیریت 
عملكرد و ارتقاي سامت نظام اداري است. طاهري 
تصریح کرد: از بین برگزیده هاي دستگاهي، استاني و 
شهرستاني تعدادي که بیشترین امتیاز را کسب کرده 
باشند در جشنواره ملي شهید رجایي توسط رئیس 

جمهور مورد قدرداني قرار خواهند گرفت. 

از دس��ت پدر و مادرم به تنگ 
آمده ب��ودم، به همی��ن خاطر 
نیمه های ش��ب از منزل فرار 
کردم تا به منزل اقوام پدرم در 
یكی از اس��تان های همجوار 
ب��روم، چ��ون پولی نداش��تم، 

تصمیم گرفتم تا خودرویی را دزدیده و به وس��یله آن به مقصد بروم. 
احسان که فقط 12 سال دارد، در صبح روز 26 مرداد ماه سال جاری، 
 به جرم س��رقت خودرو توس��ط واحد گش��ت خودرویی کانتری

27 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد... 
جامعه/ صفحه3  

مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
ش��رکت  گف��ت:  اصفه��ان 
گاز اس��تان اصفه��ان جه��ش 
دولت ه��اي  در  را  عظیم��ي 
 نه��م و ده��م تجرب��ه ک��رده 
اس��ت. مرتضي طغیان��ي، در 

گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: در دولت دهم...
شهرستان/ صفحه4

مديرعامل شركت گاز اصفهان خبر داد:
جهش عظيم شركت گاز اصفهان 

در دولت هاي نهم و دهم

فرار از شكنجه گاه

استقبال شهــروندان
 از كـارت بليط الكــترونيكي

صفحه 2
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ايران

حضرت آیت ا... خامنه ای، با اشاره 
به لزوم پیگیری مس��ائل مطرح شده 
در سخنان دانش��جویان خاطرنشان 
دیدگاهه��ای  تف��اوت  کردن��د: 
دانش��جویان در این جلس��ه بسیار 
پرطراوت، و ت��اش آنان برای بیان 
سخنان فكر شده و دارای استدالل، 
بس��یار ش��وق انگی��ز بود. ایش��ان، 
نماین��دگان  صحبت ه��ای عمی��ق 
تش��كل ها را نش��ان دهنده ظرفیت 
ب��االی همفك��ری در تش��كل های 
دانش��جویی دانس��تند و مجموع��ه 
س��خنان بیان شده در این نشست را 
عرص��ه ای برای تفكر، ژرف گرایی 

و رسیدن به حقیقت خواندند.  
رهبر انقاب در ادامه س��خنان خود 
هر دو مقول��ه وحدت و خلوص را 
م��ورد تأکید قرار دادن��د و افزودند: 
خال��ص ک��ردن جامعه با فش��ار و 
حرکت ه��ای تند به وجود نمی آید 
و اس��ام نیز کس��ی را مأمور نكرده 
است که اشخاص ضعیف االیمان را 
به بهانه خالص کردن جامعه، از دایره 
خارج کنند. تا آنجا که ایشان افزایش 

خلوص ف��ردی، خانوادگی، گروهی و جمعی را 
راه صحیح خال��ص کردن جامعه برش��مردند و 
افزودن��د: بای��د دایره مخلص��ان را هرچه ممكن 
اس��ت گس��ترده کرد و این هدف هنگامی محقق 
می شود که هرکسی، افزایش خلوص را از خود، 
خانواده، دوستان و همراهان سیاسی و اجتماعی 

آغاز کند. 
حض��رت آیت ا... خامنه ای منظور خود از تأکید 
ب��ر وحدت را »اتحاد بر مبنای اصول« خواندند و 
خاطرنشان کردند: بر این مبنا، با هرکسی به همان 
اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و 
هرکس��ی اصول را قبول ندارد طبعاً از این دایره 
وحدت خارج است. حضرت آیت ا... خامنه ای 
همچنی��ن در پاس��خ به س��ؤالی در زمینه مواضع 
رس��می و غیررس��می رهبری تأکید کردند: مبادا 
کس��ی تصور کند که رهب��ری، برخاف آنچه به 
عنوان نظر رسمی مطرح می کند، مواضع دیگری 
دارد که ب��ه برخی خواص می گوید چرا که این 
تصور مطلقاً درس��ت نیس��ت و اگر کسی چنین 
نس��بتی بدهد گناه کبیره کرده اس��ت. ایش��ان در 

همی��ن زمینه افزودند: نظره��ا و مواضع اینجانب 
صریح��اً اعام می ش��ود چرا که ن��ه جایز و نه 
شایسته است که رهبری مواضع دیگری جز این 

مواضع علنی و صریح داشته باشد. 
رهبر انقاب اس��امی، حضور دانش��جویان در 
مجامع مردمی و دانش��جویی دیگر کش��ورها را 
برای صدور اندیش��ه ها و پیام های ناب انقاب، 
در مجموع مفید دانستند و افزودند: البته در زمینه 
ارتباط با ملت ها کارهای زیادی انجام می ش��ود 
اما اگر حضور دانشجویان در این زمینه با برنامه و 
محاسبه شده باشد خوب است. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با اش��اره به سخنان یكی از دانشجویان 
درب��اره ضرورت پیگیری تأکی��د رهبری انقاب 
درباره حمله به کوی دانشگاه افزودند: روند این 
پیگی��ری کند بوده و آنچنان ک��ه باید پیش نرفته 
اس��ت اما این مسأله فراموش نشده و انشاء ا... به 

پیش خواهد رفت. 
ایش��ان نبود انگیزه الزم در برخی دس��تگاهها را 
ب��رای هم��كاری در این مس��أله از جمله عوامل 
کندی این پرونده دانستند و بار دیگر بر ضرورت 
رس��یدگی به این موض��وع تأکید کردن��د. رهبر 

انقاب اسامی درباره سخنان یكی 
از دانش��جویان در انتقاد از عملكرد 
برخ��ی هم��كاران رئی��س جمهور 
افزودن��د: م��ن در ای��ن زمینه ورود 
و قضاوت��ی نمی کن��م البته ممكن 
است اش��كال و ایراد وارد باشد اما 
باید مس��ائل را اصلی – فرعی کرد 
و مراقب بود که مسائل درجه دوم، 
جای مسائل اصلی و تعیین کننده را 
نگی��رد.  حضرت آیت ا... خامنه ای 
در پایان سخنانش��ان، تش��كل های 
دانشجویی را به مراقبت کامل برای 
دوری از تأثیرپذی��ری از اختافات 
سیاس��ی فراخواندند و افزودند: هر 
دانشجو و تشكلی س��لیقه ای دارد 
اما این اختاف س��ایق نباید باعث 
انش��قاق و برخ��ورد ش��ود. رهب��ر 
انق��اب اس��امی، برخ��ورداری از 
تحلی��ل و موضع گیری در مس��ائل 
مه��م کش��ور را برای تش��كل های 
دانش��جویی ض��روری خواندن��د و 
مس��ائلی  در  دانش��جویان  افزودند: 
که به سرنوشت کش��ور ارتباط پیدا 
می کند مانن��د بیانیه تهران، قطعنامه 
ش��ورای امنیت و تحریم های یكجانبه امریكا و 

اروپا تحلیل و موضع گیری داشته باشند. 
رهب��ر انقاب اس��امی تقویت مبان��ی معرفتی، 
گس��ترش ارتباط با »بدنه دانش��جویی و استادان 
ارزشی« را به تشكل های دانشجویی توصیه کردند 
و با اشاره به روند خوب حرکت و پیشرفت های 
کش��ور در عرصه های علمی، فناوری، اجتماعی 
و معنوی افزودند: زیرس��اخت ه��ای الزم برای 
جهش های بزرگ در دس��ت ساخت است و از 
لحاظ معن��وی نیز افزایش عدالت خواهی و قانع 

نبودن به پیشرفت ها، امیدها را افزون می کند. 
رهبر انقاب اسامی، روزه در ماه مبارک رمضان، 
انس با قرآن و دعا به خصوص صحیفه س��جادیه 
و اهتمام به نوافل را از دیگر عوامل تهذیب نفس 
دانس��تند و افزودند: مهمترین علت لغزش برخی 
اف��راد در عرصه های مختل��ف زندگی فردی و 
اجتماعی، گناهانی اس��ت که مرتكب شده اند بنابراین 
تمرین و اس��تقامت به ترک گن��اه در دوران جوانی، در 
منحرف نش��دن در فراز و نشیب های زندگی، بسیار 

مهم است. 

از  الكترونیك����ی  بلی��ط  کارت 
آوری های شهرداری  نوع  جمله 
اصفهان در زمین��ه خدمات دهی 
بیشتر به شهروندان است. وجود 
مسائل و مشكات فراوان پیرامون 
بلیط های رای��ج کاغذی موجود 
از جمل��ه انتق��ال بیماری ه��ای 
مس��ری، س��ختی تهی��ه بلی��ط و 
وجود بلیط های تقلبی در بازار؛ 
ب��ا رواج کارت بلیط ه��ا مرتفع 
خواهد ش��د. همچنین دس��تیابی 
به اطاع��ات کاه��ش هزینه ها، 
صرف��ه جویی در وق��ت و زمان 
مردم و اس��تفاده بهینه از امكانات 
با برنام��ه ریزی های مدیریتی از 
دیگر مزایای این طرح به ش��مار 
می رود. حل ش��دن مش��كات 

ترافیكی و حمل و نقل نه تنها به ترویج استفاده 
مردم��ی از ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی کمك 
خواه��د کرد، بلكه حرکتی اس��ت که با هدفمند 
کردن یارانه ها هماهنگی خواهد داشت استفاده 
از کارت بلی��ط الكترونیكی در جهت ایجاد یك 
ش��هر الكترونیك و یك سیس��تم حم��ل و نقل 
عمومی کارآمد و مؤثر خواهد بود. در همین راستا 
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان 
گفت: خوشبختانه با استقبال بی نظیر شهروندان 

از کارت بلی��ط الكترونیكی در دو هفته اول این 
ط��رح موفق به توزیع بالغ ب��ر 200 هزار کارت 
شده ایم که حاکی از آمادگی و عاقه شهروندان 
به فناوری های نوین و دس��تیابی به حمل و نقل 
عمومی کارآمد و مؤثر است. وی پیش بینی کرد: 
تا اوایل مهرماه نزدیك به 600  هزار کارت بلیط 
الكترونیك در سطح شهر اصفهان توزیع شود که 
این مهم موجب کاهش بس��یاری از هزینه هاي 
ناوگان اتوبوس��رانی خواهد شد. نوریان ناوگان 
اتوبوس��رانی ش��هر اصفه��ان را دومی��ن ناوگان 

اتوبوس��رانی کانشهرهای کشور 
غی��ر از ته��ران عن��وان و اظهار 
ک��رد: اجرای ط��رح کارت بلیط 
الكترونیكي با توجه به گستردگی 
خدمات و میزان مس��افر ناوگان 
اتوبوس��رانی از حساس��یت های 
وی��ژه ای��ی برخ��وردار ب��ود که 
خوش��بختانه با تشكیل کار گروه 
ویژه کارت بلی��ط ضمن ارزیابی 
تمامی ظرفیت ه��ای موجود در 
ش��هرداری برنام��ه ری��زی های 
جامعی جهت توسعه این سامانه 
در تمام��ی س��اختارهای حمل و 
نقلی پیش بینی شده است. معاون 
حمل و نقل و ترافیك بیش��ترین 
سئواالت شهروندان در خصوص 
کارت بلی��ط الكترونیك را نحوه 
اس��تفاده و چگونگی کسر هزینه های مربوط به 
سفر برش��مرد و افزود: در این خصوص اطاع 
رس��انی از طریق رسانه های گروهی، بروشور و 
پوس��تر و بیلبورد در سطح ش��هر در حال انجام 
است و جهت س��هولت و دستیابی به اطاعات 
دقیق، ش��هروندان می توانند ب��ا تماس با واحد 
ارتباطات مردمی و 127 و ارائه ش��ماره س��ریال 
کارت بلی��ط، تمامی اطاع��ات مربوطه را اخذ 

نمایند..

معافیت دو برادری ب��ه طور کلی از طرح مجلس 
حذف ش��د. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل 
از پایگاه اطاع رسانی پلیس؛ رئیس سازمان وظیفه 
 عمومی ناجا ب��ا تأکید براینك��ه موضوع معافیت 
دو برادری منتفی ش��د؛ از اباغیه جدید ستاد کل 
در خصوص معافیت سه برادری خبر داد و گفت: 
شرط بهره مندی از تس��هیات مربوط به معافیت 
فرزن��د چهارم، داش��تن کارت پایان خدمت س��ه 
برادر دیگر مشمول اس��ت و مدت انجام خدمت 
دوره ضرورت، ماک نمی باش��د. بر اس��اس این 
 گزارش، سردار حمید صدرالسادات درباره معافیت 
دو ب��رادری گفت: به تازگي در برخی از س��ایت 
ها، معافیت دو برادری مطرح شده در صورتی که 
تصمیم جدیدی در این باره گرفته نش��ده اس��ت. 
رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، تصریح کرد: 
در بررس��ی مجددی که از س��وی مجلس شورای 
اسامی انجام گرفت، موضوع معافیت دو برادری 
از ط��رح اصاح موادی از قان��ون خدمت وظیفه 
عمومی حذف شده اس��ت؛ بنابراین موضوع این 
معافیت ب��ه طور کامل، منتفی اس��ت. وی درباره 

معافی��ت فرزند چهارم )معافیت س��ه ب��رادری( 
گفت: از آنجایی که مدت خدمت دوره ضرورت 
از س��ال 1357 به بعد به تناسب شرایط، تغییراتی 
داش��ته است و تعدادی از کارکنان وظیفه در حین 
خدمت با استفاده از تسهیات کسر خدمت مانند 
سابقه فعالیت بس��یج و یا سابقه جبهه و جانبازی 
والدی��ن، از خدمت ترخیص ش��ده و کارت پایان 
خدمت دریافت کرده ان��د؛ بنابراین در اجرای این 
 مق��ررات، داش��تن کارت پایان خدمت از س��وی 
س��ه برادر مش��مول کفایت می کند و مدت انجام 

خدمت دوره ضرورت، ماک نمی باشد.
س��ردار صدرالس��ادات تصری��ح ک��رد: پی��ش از 
این، س��ربازانی که پس از س��پری کردن مدتی از 
خدمت دوره ضرورت و با اس��تفاده از تسهیات 
کس��رخدمت، کارت پایان خدم��ت می گرفتند و 
مدت خدمت آنها کمتر از یك س��ال بود به عنوان 
فرد خدمت کرده محسوب نمی شدند که با اباغیه 
اخیر ستاد کل، این افراد نیز به عنوان افراد خدمت 
کرده محس��وب می ش��وند. وی افزود: به موجب 
مقررات، یك��ی از فرزندان خانواده هایی که س��ه 

فرزند آنان خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند، 
از انجام خدمت معاف می باشند و این مقررات از 
تاریخ 88/3/1 به مرحله اج��را درآمده و تا تاریخ 
89/12/29 اعتبار دارد. صدرالسادات درباره آخرین 
وضعیت صدور کارت معافیت سه برادری تصریح 
 ک��رد: از خ��رداد 88 ت��ا کنون که قان��ون معافیت 
س��ه برادری به اجرا درآمده اس��ت، 390 هزار نفر 
در سطح کشور متقاضی معافیت سه برادری بودند 
که برای آنان تش��كیل پرونده داده شد. برای 360 
هزار نفر یعنی ب��رای 92 درصد از متقاضیان هم، 
کارت معافیت به صورت هوش��مند صادر شده و 
ما بقی آن در دست رسیدگی است. رئیس سازمان 
وظیف��ه عمومی ناجا، خطاب ب��ه متقاضیان کارت 
معافیت سه برادری گفت: افرادی که تشكیل پرونده 
داده اند و س��ه ماه از تشكیل پرونده آنان می گذرد 
 و هنوز کارت معافیت به دستش��ان نرسیده است، 
به طور قطع پرونده آنان، داراي نقص است که باید 
به دفاتر پلیس + 10 و یا وظیفه عمومی شهرستان 
خود مراجع��ه کنند تا از پرون��ده آنان رفع نقص 

شود.

جهان نما

آسيا تبديل به اولين بازار حمل و نقل 
هوايی می شود  

 آس��یا به اولین بازار حمل و نقل هوایی تبدیل می ش��ود. به گزارش ش��بكه 
فرانس بیس��ت و چهار، بر اساس مطالعه یك شرکت امریكایی، آسیا با قرار 
گرفتن در جایگاه نخست حمل و نقل هوایی جهانی از امریكا سبقت می گیرد. 
هم اکنون ظرفیت عرضه بلیط های هوایی منطقه آسیا- اقیانوسیه در مقایسه 
با امریكای شمالی فراتر رفته است. میزان عرضه بلیط در ماه اوت 2010 در 
منطقه آس��یا اقیانوس��یه به 109 میلیون و 600 هزار مورد رسید. در اروپا نیز 
شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت موجب رونق بازار حمل و نقل هوایی و 
قرار گرفتن اروپا در جایگاه دوم شدند. گفتنی است بازار حمل و نقل هوایی 

خاورمیانه نیز به سرعت در حال رشد است. 

با هدف برون رفت از بحران تشکیل دولت عراق 
صورت می گیرد؛

نشست قريب الوقوع گروه های 
سياسی عراق در دمشق

یكی از رهبران فهرست 
نشس��ت  از  العراقی��ه 
گروه های  قریب الوقوع 
سیاسی عراق در دمشق 
ب��ه منظور برون رفت 
تش��كیل  بح��ران  از 
دولت ع��راق خبر داد. 
ب��ه گزارش ف��ارس به 
نقل از روزنامه اماراتی 
»الخلیج«، »فتاح الشیخ« 
یكی از رهبران فهرست 
کرد:  اع��ام  العراقی��ه 

گروه های سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی عراق؛ طی چند روز آینده عازم 
دمش��ق خواهند شد تا با ش��رکت در یك نشست مشترک به بررسی بحران 
تش��كیل دولت عراق بپردازند. فتاح الشیخ که اکنون در دمشق حضور دارد 
تصریح کرد: این نشس��ت به منظور به نتیجه رساندن طرح مشترک سوری، 
س��عودی و ترکی با حمایت مسكو برای تش��كیل دولت عراق است که از 
سوی عراقی ها با استقبال مواجه شده است. وی افزود: نقش سوریه در عراق 
از سوی تمام عراقی ها مورد تقدیر است و ما امیدواریم که توافق های نهایی 
صورت گیرد و دولت عراق نیز مانند دولت لبنان در نهایت تشكیل شود. این 
رهبر فهرست العراقیه با رد دخالت های خارجی از جمله واشنگتن در امور 
داخلی عراق گف��ت: عراقی ها به تاش های عربی برای برون رفت از بحران 
موجود نیاز دارن��د. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت عراق پیش از 

عید فطر تشكیل شود. 

انتقاد كرزای از شركت های 
امنيتی خصوصی  

رئیس جمهور افغانستان 
تأکید کرد: شرکت های 
در  خصوصی  امنیت��ی 
افغانستان مانع پیشرفت 
ارت��ش و پلی��س این 
می ش��وند.   کش��ور 
حام��د ک��رزای گفت: 
امنیت��ی  ش��رکت های 
کارگی��ری  ب��ه  ب��ا 
نیروه��ای  بهتری��ن 
انس��انی ای��ن کش��ور، 
مان��ع از حض��ور آنان 
در ارت��ش و پلی��س و در نتیجه موجب ضعیف ماندن دس��تگاههای امنیتی 
افغانس��تان می ش��وند. ک��رزای همچنین ش��رکت های امنیتی را به فس��اد، 
س��رقت و درتنگنا ق��رار دادن ش��هروندان افغ��ان متهم کرد و اف��زود: حتی 
 برخی از آنها به گروه های تروریس��تی ش��بانه تبدیل می ش��وند. سخنگوی 
رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعام کرد: حامد کرزای فعالیت شرکت های 

امنیتی خصوصی در این کشور را تا چهار ماه آینده متوقف خواهد کرد.

منابع لبنانی فاش كردند:
هزينه 500 ميليون دالری عربستان 

برای تخريب چهره مقاومت لبنان
بنابر گزارش منابع لبنانی، عربستان 500 میلیون دالر برای متهم کردن حزب ا... در 
خصوص ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان هزینه می کند. به گزارش 
مهر، سایت رسمی جریان ملی آزاد لبنان گزارش داد که عربستان 500 میلیون 
دالر هزینه می کند تا مقاومت لبنان را در ترور رفیق حریری متهم جلوه دهد. در 
ادامه این گزارش آمده است: حزب ا... شواهد جدیدی درباره ترور رفیق حریری 
دارد که در صورت انتشار این شواهد به خانواده آل سعود آسیب خواهد زد، اما 
تعهد سید حسن نصراله دبیرکل حزب ا... به اتحاد و صلح در لبنان مانع از افشای 
اطاعات از سوی وی شده است. رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان، فوریه 
2005 بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده ترور شد. »موساد« سرویس 

جاسوسی رژیم صهیونیستی اصلی ترین متهم ترور وی است.

افزايش سوآپ گاز آذربايجان از طريق 
ايران، به زودی آغاز می شود

مسئول پیگیری صادرات گاز ایران گفت: بر اساس تفاهمنامه ایران و آذربایجان، 
به زودی واردات گاز از این کشور از یك میلیون مترمكعب کنونی به 2.5 میلیون 
مترمكعب افزایش می یابد. به گزارش موج، سهیلی پور با بیان این که تعمیرات 
و نوسازی خط لوله گاز میان ایران و آذربایجان و ایستگاه تقویت فشار گاز این 
کشور در منطقه آستارینسكی در مراحل نهایی به سر می برد، گفت: هم اکنون 
 امكان واردات و س��وآپ روزان��ه 2/5 میلیون مترمكعب گاز در مرحله اول و

 5 میلیون مترمكعب در مرحله دوم از این کشور فراهم شده است. وی گفت: 
بر اساس تفاهمنامه گازی میان ایران و آذربایجان، قرار است با افزایش ظرفیت 
 خطوط لوله کنونی میان دو کشور، میزان کنونی سوآپ گاز در مرحله اول به 
2/5 میلیون مترمكعب در روز و در مرحله دوم به روزانه 5 میلیون مترمكعب 
برسد. مس��ئول پیگیری صادرات گاز ایران با یادآوری این که هم اکنون ایران 
روزانه یك میلیون مترمكع��ب گاز از آذربایجان دریافت و آن را به جمهوری 
نخجوان س��وآپ می کند، گفت: ایران ع��اوه بر منابع غنی معدنی و نفتی از 
امتیاز موقعیت جغرافیایی اتصال سرزمین های محصور در خشكی آسیای میانه 
به آب های آزاد نیز برخوردار است. سهیلی پور درباره سوآپ گاز ترکمنستان 
نیز گفت: ایران آمادگی دارد گاز تولید این کشور را دریافت و معوض آن را در 

خلیج فارس یا دریای عمان به مشتریان این کشور ترانزیت کند.

رهبر معظم انقالب:

منظور از تأكيد بر وحدت، اتحاد بر مبناي اصول است

حذف معافيت دو برادری، از طرح مجلس

استقبال شهروندان از كارت بليط الكترونيكي

 مرضیه محب رسول
خاورمیان��ه از دیرباز کان��ون درگیری 
ها، اتفاق��ات و منازع��ات بین المللی 
از زمان��ی ک��ه چت��ر  اس��ت.  ب��وده 
اس��تعماری انگلی��س ب��ر س��ر هن��د 
گس��ترده شد، ایران و به تبع آن تمامی 
راه های دسترس��ی به ای��ن گنج پنهان 
 انگلی��س یعنی هند، م��ورد توجه قرار 

گرفت. 
وجود نفت و ذخایر ارزش��مند کانی و 
زمین��ی، آب های آزاد، اقوام گوناگون، 
ادی��ان مختل��ف، آبراهه��ا و دریاهای 
بی��ن الملل��ی و... از جمل��ه عوامل��ی 
اس��ت که کم و بیش اکثر قدرت های 
 جهان را عاقمند ب��ه این منطقه کرده

 است.
 پ��س از جنگ جهانی دوم تغییر روند 
کش��ورهای صنعتی در استفاده از نفت 
و اهمی��ت حمل و نق��ل آن همچنین 
ایجاد یك کشور جعلی مورد حمایت 
طرف ه��ای پیروز در جن��گ جهانی 
یعنی اسرائیل، حساسیت ها و تنش ها 
را در ای��ن منطقه افزای��ش داد. اما در 
هیچ برهه ای از تاری��خ، خاورمیانه تا 
این حد مورد توجه نبوده است. امروزه 
هر اتفاق کوچكی در این پهنه، دنیا را 
متحول خواهد کرد و آثار و عوارضی 
دارد که شاید بتوان گفت تمامی دنیای 
 سیاس��ت را تح��ت تأثیر خ��ود قرار 

می دهد. 
رو در رویی گسترده کشورهای منطقه 
با اس��رائیل، ام��روز مهمترین معضلی 
اس��ت که این کشور و حامیان غریبش 
در خاومیان��ه با آن روبه رو هس��تند. 
اهمی��ت اس��رائیل برای س��ردمداران 
امری��كا تا به آنجا تعیین کننده اس��ت 
ک��ه ه��ر ک��دام از رؤس��ای جمهور 
وقت این کش��ور ت��اش می کنند تا 
ب��ا س��ازش میان اع��راب و اس��رائیل 
 پایان مناقش��ه را به اس��م خ��ود ثبت 

کنند. 
مس��أله اي ک��ه ام��روزه ب��ا منفورتر 
ش��دن هر چه بیشتر اس��رائیل در میان 
چندگانگ��ی  و  منطق��ه  کش��ورهای 
میان اعراب، امری س��خت و دش��وار 
می نماید درگیری اکثر کشورهای مهم 
و قدرتمن��د اروپای��ی در خاومیانه در 
طی چند سال اخیر موجب شده تا این 
منطقه مورد توجه مردم این کش��ورها 
نیز قرار گی��رد. در هر انتخابات مهمی 
که صورت می گیرد دیدگاه هر یك از 
کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات 
نسبت به مس��ائل خاورمیانه می تواند 
در کس��ب آرا نقش تعیین کننده داشته 
باشد. هزینه های مالی و معنوی حضور 
امری��كا و متحدان��ش در ای��ن منطقه، 
م��ردم این کش��ورها را نیز به اعتراض 
واداشته اس��ت. فراگیر شدن بحران و 
رک��ود اقتصادی و نیز هزینه های مالی 
فراوان صرف ش��ده برای حفظ قدرت 
در خاورمیانه اعتراضات شدید روحی 

را در کش��ورهای اروپای��ی ب��ه همراه 
داشته است.

خاورمیانه که زمانی یك بازار وس��یع 
تأمین منابع اولیه کشورهای صنعتی و 
نیز بازار سودآور فروش محصوالت آنها 
بود امروز با گرفتار شدن کشورهای آن 
در یك مسابقه تسلیحاتی سود سرشار 
 دیگری را نصیب کشورهای غربی کرده

است. 
جنگ��ی که هر روز در گوش��ه و کنار 
 این منطقه ش��عله ور می شود، حاصل 
آت��ش اف��روزی و ایجاد دودس��تگی 
ای��ن  از  ک��ه  اس��ت  کش��ورهایی 
مال��ی  سرش��ار  س��ود  بح��ران 
کارخانه ه��ای  نصی��ب  را  زی��ادی 
 اس��لحه س��ازی و تس��لیحاتی آنه��ا 

می کند. 
در دنیای��ی که به دلی��ل رکود، قدرت 
خری��د افراد پایی��ن و در نتیجه درآمد 
حاص��ل از تجارت کاال بس��یار پایین 
اس��ت؛ کش��ورهای غربی ب��ا انعقاد و 
فروش تس��لیحات و ملزومات نظامی 
ب��ه تأمی��ن بخش��ی از بودج��ه خود 
بدبین کردن کش��ورهای  می پردازند. 
منطق��ه نس��بت ب��ه یكدیگ��ر مانع از 
اتحادی می ش��ود که امریكا همیشه از 
آن هراس دارد. معرفی ایران به عنوان 
یك خطر بالقوه برای کشورهای منطقه 
موجب شده تا در طی سال ها اعراب 
برای فرار از این خطر به دامان امریكا 
پن��اه ببرند و خود را تا دندان مجهز به 

اسلحه و ملزومات نظامی کنند.
این وابس��تگی نه تنها در بخش امنیتی 
که به سایر قسمت ها علی الخصوص 
سیاستگذاری این کشورها نیز سرایت 
کرده اس��ت. امریكا ام��روز به خوبی 
توانسته است هم با اشغال نظامی خود 
در منطقه حضور داش��ته باشد و هم به 
بهانه های قومی و دینی مانع از اتحاد 

اعراب شود.
چندگانگ��ی اع��راب در بح��ث صلح 
اعراب و اس��رائیل موجب شده است 
تا فلس��طینیان از موضع ضعف راضی 
به مذاک��رات مس��تقیم ش��وند. مصر 
به عن��وان یك رهبر عربی ن��ه تنها از 
اعراب منطقه فاصله گرفته بلكه مجری 
تمام دستورات و توقعات سردمداران 

امریكا شده است.
امنیت��ی و دفاع��ی  ای��ن وابس��تگی   
کش��ورهای منطقه به امری��كا و اروپا 
فروش نفت را تضمی��ن خواهد کرد. 
کش��ورهای غربی که زمانی در هراس 
از وت��وی نفت��ی کش��ورهای منطق��ه 
بودند امروز با وابس��تگی کش��ورها به 
اس��لحه و تكنولوژی غربی نفس��ی به 
آس��ودگی خواهند کش��ید. خاورمیانه 
با تم��ام پنانس��یل ها و ظرفیت هایی 
که می توانست عامل پیشرفت کشور 
بازیچه سیاس��ت های  امروزه  ش��ود، 
 جن��گ طلبان��ه و منفعتی غرب ش��ده

است.

خاورميانه بازيچه
 سياست هاي جنگ طلبانه

نصف النهار

بحرين:
 ادعای ارتباط شبكه خرابكاری 

دستگير شده با ايران، بی اساس است
مناب��ع امنیت��ی بحرین اعام کردند که بر خاف ادعای برخی از رس��انه های وابس��ته 
ب��ه غرب، ای��ران هیچ ارتباطی با ش��بكه خرابكاری دس��تگیر ش��ده در این کش��ور 
نداش��ته اس��ت. به گزارش فارس ب��ه نقل از خبرگزاری رس��می بحرین، س��رویس 
امنی��ت مل��ی بحرین اعام کرد که اخبار منتش��ر ش��ده درب��اره وج��ود ارتباط میان 
 ش��بكه خرابكار شناس��ایی ش��ده در بحرین و دولت ایران صحت ندارد و بی اس��اس 

است.
 این در حالی است که به دنبال دستگیری یك شبكه خرابكاری در کشور بحرین، برخی 
رسانه ها ادعا کردند که میان این گروه مسلح و ایران ارتباط وجود دارد و هدف تهران 
از ایجاد این ش��بكه، انجام اقدامات خرابكارانه در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس در 
صورت مواجه شدن با هر جنگی از سوی امریكا یا اسرائیل بوده است. یك منبع آگاه در 
سرویس امنیت ملی هرگونه ارتباط میان افراد دستگیر شده این باند خرابكار با ایران را 
رد کرد.چندی پیش برخی رسانه های عربی منطقه، از جمله العربیه که به سیاست های 
ضد ایرانی معروف اس��ت به نقل از منابع امنیتی بحرین مدعی دستگیری اعضای یك 
 ش��بكه خرابكاری در بحرین مرتبط با برخی از نهادهای جمهوری اسامی ایران شده 

بودند. 
به ادعای این رس��انه ها، این شبكه با تقسیم مأموریت ها در میان اعضای خود، اهدافی 
همچون »آس��یب رس��اندن به ثبات کش��ور و بر هم زدن امنیت عمومی« را پی گیری 
می ک��رد و برای نیل به اهداف خود اقدام به اس��تفاده از روش های خش��ونت آمیز و 
فعالیت های تروریس��تی و سوء اس��تفاده از باورهای دینی برای ضربه زندن به منافع 

ملی، می کرد.

منا
س: اي

عک
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هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت 
دو دول��ت مرد بزرگ انقاب اس��امی، 
شهید محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( 
و شهید حجت االسام والمسلمین دکتر 
محمدجواد باهنر )نخس��ت وزیر( هفته 
دولت ن��ام گرفت��ه اس��ت. در طی این 
هفته، مردم با عملكرد و دس��تاوردهای 
دولت در زمینه های گوناگون: عمرانی، 
اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگی آش��نا 
می ش��وند. هی��أت دولت ب��ا توجه به 
وصیت نامه سیاس��ی- الهی امام خمینی 
)ره(و رهنموده��ای مقام معظم رهبری، 
می کوش��د در زمینه های گوناگون، به 
موفقیت های بیش��تر و مهم تری دست 
یابد و آینده بهتری، برای ملت بزرگ و 

پرافتخار ایران به وجود آورد.
هفته دولت

در تاریخ هر ملت، فراز و نش��یب های 
تل��خ و ش��یرینی وج��ود دارد که تعیین 
کننده سرنوشت و س��ازنده فرهنگ آن 
ملت اس��ت. رهبری داهیانه امام )ره( و 
نیز جان فشانی فرزندان فداکار این مرز 
و بوم، بزرگترین بخش تاریخ ماست، که 
خاطرات تلخ و شیرین بسیاری، به همراه 
دارد. در این میان، شهادت دو شخصیت 
فداکار اسام، رجایی و باهنر که به آتش 
کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت 
را ب��ه ن��ام »هفت��ه دول��ت«، در تاریخ 

انقاب گشوده اس��ت. علت نام گذاری چنین 
هفته ای این اس��ت که: دولت ش��هید رجایی، 
 نخستین دولت مكتبی بود که پس از حاکمیت 
لیبرال ها، بر کشور، عهده دار امور گردید. این 
دولت در آن دوره بحرانی، بیشترین حد تاش 
و کوش��ش را برای خدمت، به اهداف مقدس 

انقاب، از خود نشان داد.
مقام معظم رهبری درباره ویژگی های اخاقی 
ش��هیدان رجایی و باهنر، می فرماید: »ش��هید 
باهنر، م��رد بی تظاهری بود ک��ه هیچكس از 
ظاه��ر آرام او نم��ی فهمی��د، در باطن و ذهن 
و اندیش��ه مواج او چه می گذرد. وی یكی از 
متفكران بزرگ انقاب بود. نوشته های زیادی 
دارد و کتاب های زیادی را تنظیم کرده است. 
رابطه نزدیكی با شهید مطهری و شهید بهشتی 
داش��ت و هر دوی اینه��ا، برای عظمت فكری 
و ق��درت تفكر عمل��ی او ارزش زیادی قائل 
بودند. نقش ش��هید رجایی و باهنر، در افش��ا 
نمودن ماهی��ت لیبرالی و منافقان��ه بنی صدر، 
بسیار برجسته بود. البته شهید رجایی در درجه 
اول و بعد هم ش��هید باهنر در این مورد نقش 
داشتند. ش��هید رجایی با صبر خود و متانت و 
حوصل��ه عظیم و با قبول درده��ا و رنج های 
قلبی و غیر قابل افشایی که داشت، توانست با 
نرمش قهرمانانه ای، بنی صدر خائن را افشا و 

رسوا کند و به زمین بكوبد«.
كارنامه رجايی و باهنر

زمانی که دولت ش��هید رجایی از مجلس رأی 
اعتماد گرفت و کار خود را ش��روع کرد، مردم 
ناراض��ی و نگران از عملكرد دولت موقت، در 
پی شخصی بودند که عقده قلب آنها را بگشاید 
و به انقاب شور و هیجانی دوباره ببخشد. این 

در حالی بود که یك خط لیبرالیستی خطرناک، 
در زی��ر نقاب ه��ا و حجاب ه��ای گوناگون، 
می کوش��ید، انقاب اسامی را از مسیر خود، 
منح��رف کند، آن را از حرکت ب��از دارد و به 

نابودی بكشاند.
 ش��هیدان رجایی و باهنر توانس��تند عش��ق و 
ایمان را به مردم ارزانی کنند و در سمت رئیس 
جمهور و نخست وزیر خدمات شایانی به همه 
مردم به ویژه محروم��ان ارائه دهند که برکات 

آن تاکنون نیز ادامه دارد.
ارزيابی حادثه شهادت

مقام معظم رهبری، یك س��ال بعد، از شهادت 
مظلومانه رجایی و باهنر، در مورد ارزیابی این 
حادث��ه، می فرمای��د: »ما ام��روز از این حادثه 
درس می گیریم که ضد انقاب، برای پیشبرد 
اه��داف خودش، حاضر اس��ت چهره هایی به 
زیرکی و هوش��یاری رجایی و باهنر را، به آن 
ش��كل فجیع نابود کند. ما باید بپذیریم که ضد 
انقاب، با چهره های منافقانه، در همه جا نفوذ 
می کند. ما این حادث��ه را فراموش نمی کنیم، 
بلكه هر لحظه، در مقابل فكر و ذهن ماست و 
بای��د از آن عبرت بگیریم، و همچنان که بارها 
گفتیم، خودمان را برای مقابله با چنین حرکاتی 

آماده کنیم«.
امام خمینی )ره( به مناس��بت شهادت رجایی 
و باهن��ر فرمود: »ملتی که در برابر قدرت های 
باطل قیام کرده است. این ملت را، با ترور نمی 

شود، ترساند.
 این ش��هیدان را گرامی می داریم. در نظر همه 
ما عزیز و ارجمندند. رجایی و باهنر، هر دو با 
هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم 
رزم بودند. و خدا خواست که با هم از این دنیا 

به سوی او هجرت کنند«.

نیاز بشر به حکومت
در زندگ��ی اجتماعی، وجود قانوني که حدود 
و وظایف اجتماع��ی افراد را تعیین کند، امری 
ضروری است. از سویی، قانون بدون پشتوانه 
اجرایی، تأثیر ندارد. از این رو، الزم است، فرد 
یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کنند و با به 
کارگیری، ابزاره��ای الزم، زمینه اجرای آن را 
فراهم آورند. این امر، همان حكومت و رهبری 
جامعه است، که در طول تاریخ، با اشكال ساده 
و پیچیده، در زندگی بشر جریان داشته است.

دی��ن، دعوت به اجتماع و دول��ت را، از زمان 
حضرت نوح علیه الس��ام آغ��از کرده و برای 
نخس��تین بار، ب��ر تش��كیل جامع��ه و دولت 
تأکید ورزیده اس��ت. دین اس��ام نیز از آغاز، 
ب��ا فریاد»قول��وا ال ال��ه اال ا... تفلحوا« حرکت 
سیاس��ی، فكری و اعتقادی خویش را آش��كار 
س��اخت و با همین رویكرد، به تشكیل دولت 
الهی پرداخت. دس��تورهای پیامبر اعظم )ص( 
برای امور مردم، و نیز سازمان دهی اجتماعی، 
اقتصادی، حقوقی، و قضایی، مسأله ای بود که 
پ��س از آن، الهام بخ��ش حكومت های بعدی 

شد.
ارتباط دين و دولت در قرآن

در ق��رآن مجید، می��ان دین و دول��ت ارتباط 
نزدیك��ی وجود دارد. بر اس��اس آی��ات الهی، 
دولت امری اس��ت ک��ه در ذات دیانت نهفته 
اس��ت. خداون��د در قرآن مجی��د، می فرماید: 
»خداوند مالك حكومت و دولت است و آن را 
به هر که بخواهد، می دهد و از هر که بخواهد 
می گیرد«. واژه ملك، در این آیه، همان سلطنت 
و دولت است، که در اصل، از آن خداوند است 
و آن را ب��ه نیكان می دهد. منظور از دولت در 
این دس��ته از آیات، همان دولت الهی است که 

جنبه حقیقی دارد و مشروعیت اش ذاتی است. 
در اندیشه قرآنی، طبیعت جامعه بشری، نهایت 
کمال خ��ود را می جوید و حرکت جامعه هم 
به همان سمت است. این قاعده، کمال نهایی، 
در هم��ه جنبه های انس��انی، اجتماعی، مدنی، 
اخاقی و روانی جریان دارد و ناگزیر انس��ان 
باید به عالی ترین درجات زندگی اجتماعی و 
مدنی و شكوفائی استعدادهای نهفته در وجود 

خود برسد.
ارتباط دين و دولت در روايات

اگر در روایات معصومان علیهم الس��ام تأمل 
کنی��م، در می یابیم، که دول��ت، یكی از ارکان 
مح��وری در کام آن، بزرگواران بوده اس��ت. 
ام��ام علی علیه الس��ام می فرمای��د: »دین را 
حصار دولت و ش��كر را نگهب��ان نعمتت قرار 
ده، که هر دولتی که همراه دین باشد، شكست 
نخواهد خورد«. ایشان، در جای دیگر فرموده 
اس��ت: »دولت کریم��ان، از برتری��ن غنیمت 
هاست و دولت فرومایگان، مایه ذلت کریمان 
اس��ت.« همانا سزاوارترین فرد، به دولت حق، 
توانمندترین فرد بر آن و داناترین کس، به امر 

خداوند، در تشكیل و تأسیس دولت است.
دولت، امانت الهی

ق��رآن کریم، حاک��م و سرپرس��ت اجتماع را، 
امی��ن و نگهبان آن جامع��ه می داند. امام علی 
علیه الس��ام، با اله��ام از آی��ه، در نامه ای به 
حاکم آذربایجان می نویسد: »مبادا تصور کنی، 
مقامی که به تو داده ش��ده، ش��كاری در چنگ 
تو اس��ت؛ بلكه این حكومت، امانتی برگردنت 
گذاش��ته ش��ده، و من از تو حفظ حقوق مردم 
را می خواهم. مبادا که به اس��تبداد و دل خواه، 
میان مردم رفتار کنی.« حضرت در جای دیگر، 
ضمن بخش��نامه ای به مأم��وران مالیاتی خود 

می فرمای��د: »ب��ه عدل و انص��اف رفتار 
کنید. به مردم درباره خودتان حق بدهید. 
پر حوصله باشید و در برآوردن نیازهای 
آنها، تنگ حوصلگی نكنید که شما خزانه 
داران رعیت، نمایندگان ملت و س��فیران 

حكومت هستید«.
الگوی  ــوی،  عل ــت  ــای حکوم معیاره

دولت اسالمی
مق��ام معظ��م رهب��ری، ش��اخصه های 
حكوم��ت امیرمؤمن��ان را چنی��ن بی��ان 

می کند:
ــای بندی كامل به دين خدا و اصرار  پ

بر اقامه عدل الهی
»هر حكومتی که اس��اس کارش، بر اقامه 
دین خدا نباش��د، علوی نیس��ت. اگر در 
نظ��ام اس��امی، اقامه دین خ��دا هدف 
نباش��د، م��ردم به دین خ��دا عمل بكنند 
یا نكنند، اقامه حق الهی بش��ود یا نشود 
و بگوییم به م��ا چه ربطی دارد، اگر این 
گونه باش��د، این حكومت علوی نیست. 
اقامه دین اله��ی، مهمترین برنامه زندگی 
امیرالمؤمنین و حكومت ایش��ان است. و 
رعایت عدال��ت در بین مردم هم مربوط 

به همین برنامه است«.
عدالت طلبی

ارزش ی��ك حكوم��ت، به اقام��ه عدل 
است. امیرمؤمنان علیه السام می فرماید: 
می خواه��م که س��خت ترین ش��رایط 
زندگی را داش��ته باشم، اما به کسی ستم نكنم. 
امام علی )ع( نس��خه کامل عدالت اسام است 
و حكوم��ت وی، یك حكوم��ت صد در صد 
اس��امی اس��ت. امروزه باید عدال��ت واقعی 
 در جامع��ه اج��را ش��ود و نبای��د بگوئی��م: ما 
نمی توانی��م مثل امیرالمؤمنین عمل کنیم، ما هر 
چه می توانیم، باید عدالت را اجرا و مسئوالن 
باید با اجرای عدالت، جاذبه اس��ام را بیش��تر 

کنند«.
مبارزه با فساد

مب��ارزه با فس��اد، یك��ی از پایه ه��ای اصلی 
حكومت و نظام اس��امی است. ما باید تاش 
کنیم ریش��ه فساد را از بین ببریم و پاکدامنی و 

امانت را جایگزین آن کنیم.
توجه به محرومان

»در نظ��ام اس��امی، بای��د همه اف��راد جامعه، 
در براب��ر قان��ون و در اس��تفاده از امكان��ات 
اس��امی، یكس��ان و در  میه��ن   خ��دادادی، 
 به��ره من��دی از مواه��ب حی��ات، مس��اوی 

باشند. 
هی��چ صاح��ب قدرتی، ق��ادر ب��ه زورگویی 
نباش��د و هیچك��س نتواند برخ��اف قانون، 
 می��ل و اراده خود را به دیگ��ران تحمیل کند. 
طبق��ات مح��روم و پابرهنگان جامع��ه، مورد 
عنایت خاص دولت باش��ند و رفع محرومیت 
و دف��اع از آن��ان در برابر قدرتمن��دان، وظیفه 
 ب��زرگ دول��ت و دس��تگاه قضای��ی اس��ت. 
ب��ه خاط��ر تمكن مالی کس��ی نبای��د در امور 
سیاس��ی کش��ور و در مدیریت جامعه دخالت 
و نف��وذ کند، و هیچ قانونی در جامعه، نباید به 
افزایش ش��كاف میان فق��را و ثروتمندان منجر 

شود.

هر آنكه هستي باز آي ....

رئیس پلیس آگاهي اصفهان فاش كرد:فرار از شكنجه گاه
كالهبرداري مرد تبهكار 

با شيوه شركت در قرعه كشي

سارق عجول!

 سپیده نصر اصفهانی
عمیق نفس بكش... بوی خدا می آید و من مطمئنم او در همین نزدیكی 

است.... نزدیك تر از رگ کردن و همین آرامش به دلم می بخشد.
حسی عجیب اما آشنا در دلم بی تابی می کند حسی که با بوی ضیافت 
خدا همراه می ش��ود و هنگام اذان افطار در وجودم غوغائی شور انگیز 
می افریند. نمی دانم این چه حس��ی است که تحمل تشنگی و گرسنگی 
را برایم آسان می کند... نمی دانم این چه لذتی است که هر سحر مرا از 

خواب بیدار می کند و به پای سفره لطف الهی می کشاند...
نمیدانم چه در وجودم رخ داده اس��ت ک��ه بی قرارم... بی قرار رفتن و 

رسیدن و عروجی که به خدا ختم می شود...
نمی دانم چه اتفاقی افتاده که روحم در این ماه، از س��رگردانی در آمده 
و آرامش��ی را که هیچوقت تجربه نكرده همزمان با خواندن آیات قران، 

آرام حس می کند...
نمی دانم چ��ه میخواهم... نمی دانم چه می گوی��م... تنها می دانم در این 
روزها گوش هایم به هنگام ش��نیدن ندای الهی، بهتر از همیشه می شنود 
و تمام ذرات تنم همصدا می خوانند: ب  از  آ ی،  ه ر  آن ك ه   ه س�� ت  ی ب  از آ ی گ ر 
ک  اف ر و گ ب ر و خ ود پ رس�� ت  ی ب  از آ ی،  ای ن  درگ ه  م  ا درگ ه  ن وم ی د ی ن ی س�� ت  

ص دب  ار  اگ ر ت وب ه  ش ك س ت  ی ب  از آ ی...
زم زم ه   ای ن  ش��  ع ر، دل م  ر ا  آر ام  م  ی ک ن د و ت  اب  می  آورم   ان ت ظ ار رس�� ی دن  ب ه  

ل ذت  ل ق  ا ی ح ض رت  دوس ت  ر ا....

 از دست پدر و مادرم به تنگ آمده بودم، به همین خاطر نیمه های 
شب از منزل فرار کردم تا به منزل اقوام پدرم در یكی از استان های همجوار 
بروم، چون پولی نداشتم، تصمیم گرفتم تا خودرویی را دزدیده و به وسیله 
آن به مقصد بروم. احسان که فقط 12 سال دارد، در صبح روز 26 مرداد ماه 
سال جاری، به جرم سرقت خودرو توسط واحد گشت خودرویی کانتری 

27 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد.
وی در حالی که به شدت اشك می ریخت، در خصوص علت و انگیزه 
سرقت خود، به خبرنگار ما گفت: در خانه ما هر روز دعواست و پدرم بعد 
از اینكه با مادرم مشاجره می کند، برای اینكه عقده هایش را سر کسی خالی 

کند مرا ک��ه از خواهر و برادرم کمی بزرگتر 
هستم، به باد کتك می گیرد.

احس��ان، صورتش را که با قطرات اشك پر 
ش��ده بود پاک کرده و دوباره ادامه می دهد: 
ب��ه خاطر دعواهای پدر و مادرم، امس��ال در 
امتحانات آخر س��ال دو نمره ت��ك آوردم و 
وقتی پدرم از موضوع باخبر ش��د، مرا برهنه 
کرده، دست و پاهایم را بست و در حمام خانه 

با شیلنگ به جانم افتاد.
این سارق نوجوان که هر دو دستش، پر از آثار 
خودزنی بود، در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که 
چرا با خود چنین کرده گفت: از بس پدرم مرا 
تحقیر می کند و کتك می زد دیگر از جانم 
سیر شده ام و وقتی تنها در خانه می مانم، با 

تیغ به جان خود می افتم تا شاید از دست این زندگی وحشتناک نجات پیدا 
کنم اما جرأت خودکشی را هم ندارم و...

احسان درباره نحوه سرقت و سپس دستگیری اش، می گوید: از دست پدر 
و مادرم به تنگ آمده بودم به همین خاطر، نیمه های شب از منزل فرار کردم 
تا به منزل اقوام پدرم، در یكی از استان های همجوار بروم، ولی پول نداشتم 

گفتم خودرویی را دزدیده و به وسیله آن به مقصد می روم.
احسان گفت  : در حال عبور از کوچه ناگهان خودروی پیكانی که کنار منزلی 
پارک شده و سوئیچ هم رویش بود نظرم را جلب کرد، من هم از فرصت 
استفاده کردم و با همان اتومبیل، از محل دور شدم، اما زمان زیادی نگذشت 
که خودرو در یكی از خیابان های فرعی، به دلیل نقص فنی خاموش شد 
و من که چیز زیادی از مس��ائل فنی ماش��ین نمی دانستم، در انتظار ماندم 
تا رهگذری بیاید و به من کمك کند.  همانطور که درون خودرو نشس��ته 
بودم، یك موتوری از کنارم عبور کرد با تكان دادن دس��ت، از او خواستم 
تا برای روشن کردن خودرو به من کمك کند اما وقتی چشمش به حالت 
مضطرب و نگران من افتاد، مثل اینكه از همه چیز باخبر شده بود، پرسید 
ماشینو دزدیدی؟ از ترس به خود می لرزیدم، چیزی نگفتم، و شرمنده شدم، 

در این لحظه، گشت خودرویی پلیس، وارد خیابان شد و مرد موتوری به 
س��مت آنها رفت تا مرا لو بدهد، من هم از خودرو پیاده شده و پا به فرار 
گذاشتم اما با اقدام سریع مأموران، دستگیر شدم. وی که دو ماه پیش هم به 
اتهام سرقت گوشی تلفن همراه از یك موبایل فروشی، دستگیر شده بود در 
این خصوص اظهار می دارد: من خیلی دوست داشتم تا یك گوشی موبایل 
داش��ته باشم و چون می دیدم همه هم س��ن و ساالن من گوشی موبایل 
دارند، از پدرم خواس��تم تا برایم یك گوشی بخرد اما وقتی با مخالفت او 
روبرو، شدم به ناچار برای رسیدن به خواسته خود، یك گوشی از موبایل 
فروشی سرقت کردم ولی همان، لحظه توسط مردم دستگیر شدم که مرد 
فروشنده دلش به رحم آمده و در کانتری رضایت 
داد تا من بیرون بیایم، اما همین کار من باعث شد تا 
کتك مفصلی از پدرم بخورم و آن روز بدترین روز 
زندگیم تا به امروز بود. احسان که چشم هایش پر 
از اشك شده بود آخرین حرف هایش را این گونه 
به پایان برد: تو را به خدا به پدر و مادرها بگویید با 
فرزندان خود بدرفتاری نكرده و عقده های خود را 
بر سر آنها خالی نكنند چون این کار باعث می شود 
با فرار از خانه کارهای خاف انجام دهند. به بعضی 
از هم سن و ساالن خودم که ممكن است، سرنوشتی 
مثل من داشته باشند نیز سفارش می کنم به حرف 
پدر و مادرشان گوش کنند و هر چه قدر که با آنها 
بدرفتاری کردند، در منزل بمانند و تحمل کنند و مهر 
بد نامی بر پیش��انی خود نزنند. سرهنگ »جهانگیر 
کریمی« معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با ابراز تأسف 
از بروز چنین ناهنج��اری در جامعه گفت: خانواده مهمترین و بارزترین 
نقش را در ش��كل گیری صحیح شخصیت افراد جامعه ایفا می کند. وی 
افزود: محبت بیش از حد و عدم کنترل و یا بد رفتاری و س��خت گیری 
بی م��ورد والدین در خصوص فرزندان، هر دو به یك اندازه مضر بوده و 
این موجب پیش آمدن عواقب ناگوار و پش��یمانی برای خانواده می شود. 
این مقام انتظامی گفت: دین مبین اسام بهترین و صحیح ترین راه تربیت 
فرزندان را، دوستی و ارتباط صمیمانه »بدون افراط و تفریط« می داند و پدر 
و مادرانی که با فرزندان خود از راه دوستی وارد شده و آنها را با نصیحت 
نسبت به آسیب های اجتماعی آگاه کنند پدر و مادرانی خواهند بود که در 

آینده صاحب فرزندان موفق و مایه افتخار برای آنان می شوند.
س��رهنگ »کریمی« خاطرنشان کرد: این یك هش��دار برای همه خانواده 
هاس��ت تا بدانند که با بدرفتاری، اذیت و آزار و س��خت گیری نسبت به 
فرزندانشان باعث می شوند تا آنها عقده ای، منزوی و دچار ناراحتی های 
 روح��ی و روانی ش��ده و با ف��رار از من��زل وارد باندهای جرم و فس��اد 

شوند.

 رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری فرد تبهكاری، که با 
شیوه شرکت در قرعه کشی اقدام به کاهبرداری از مردم می کرد خبر داد:

سرهنگ »حسین حسین زاده«، با اعام این خبر اظهار داشت: به دنبال شكایت 
یك ش��هروند، مبنی بر کاهبرداری فردی از وی، موضوع در دس��تور کار 
مأم��وران مبارزه با جرائم خ��اص و رایانه ای پلیس آگاهی قرار گرفت.وی 
افزود: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص 
ش��د: فردی به نام »مهدی – م« با وعده مش��ارکت در قرعه کش��ی یكی از 
شرکتهای صوتی و تصویری، تعدادی اوراق مشارکت، مدارک شناسایی و 

یك قطعه عكس از شاکی دریافت کرده است.
این مقام مس��ئول گفت: متهم در ادامه اقدامات تبهكارانه، خود با استفاده از 
آن مدارک و جعل امضا و اثر انگش��ت، به افتتاح حس��اب در چندین بانك 
مختلف، اقدام و پس از اخذ دسته چك، به سوء استفاده از اموال وی مبادرت 
نموده است.رئیس پلیس آگاهی اصفهان بیان کرد: با انجام تحقیقات گسترده 
و اقدامات پلیس��ی، سرانجام مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی، مأموران به مح��ل اعزام و در یك عملیات غافلگیرانه، وی را 

دستگیر کردند.
سرهنگ »حسین زاده«،عنوان داشت: متهم هنگامی که با مدارک قوی و مستدل 
پلیس مواجه ش��د، به صراحت به بزه ارتكابی خود مبنی بر کاهبرداری به 
شیوه متقلبانه »شرکت در قرعه کشی« اقرار کرد. وی با بیان اینكه در بازرسی از 
مخفیگاه متهم، تمامی دسته چك های در اختیار او کشف و ضبط شده است 
گفت: دراین خصوص، پرونده تش��كیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضایی شد.این مقام انتظامی، در پایان به مردم هشدار داد: در 
مواجهه با افراد غریبه به آنها اعتماد نكرده و فریب ظاهر و سخنان فریبنده 
آنها را نخورند و برای اطمینان، قبل از هر اقدامی تحقیق و تفحص کرده و در 
صورت بر خورد با موارد مشكوک، به سرعت مراتب را از طریق شماره تلفن 

110 به اطاع پلیس برسانند.

 بع��د از اینكه ل��وازم داخل خودرو 
را س��رقت کردم وقتی دی��دم نزدیك بازار 
هس��تم بهترین فرص��ت را در این دیدم تا 
لوازم مسروقه را همانجا به فروش برسانم 
غافل از اینكه در همین لحظه گشت پلیس 

به دنبال من بود.
مأم��وران کانت��ری 26 فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان اصفهان، در حال گش��ت زنی 
در س��طح حوزه اس��تحفاظی خود بودند، 

ب��ه  ف��ردی  ک��ه 
مراجع��ه  آنه��ا 
عن��وان  ک��رده و 
م��ی دارد ل��وازم 
او  خودرو  داخل 
رفته  س��رقت  به 
است.این شخص 
با حالت آشفته و 
نگران به مأموران 
دقایق��ی  گف��ت: 
خ��ودروی  پیش 
و  ترک  را  خ��ود 
به بازار رفتم ولی 
پس از مدتی کوتاه 

دوباره ب��ه خودرو مراجعه کردم اما ناگهان 
متوجه ش��دم که صندوق عقب خودرو باز 

و لوازم آن به سرقت رفته است.
مأموران با شنیدن اظهارات مال باخته اقدام 
به گش��ت زنی، در س��طح ب��ازار نمودند، 
اندکی بعد در هیاه��وی بازار فردی که در 
حال فروش جك، زاپاس و یك جعبه ابزار 
بود مش��اهده می شود و بافاصله مالباخته 
اجناس خود را شناسایی و مأموران قبل از 
اینكه سارق بتواند اقدام به فرار کند وی را 

دستگیر می کنند.
متهم که فكر نمی کرد در عرض چند دقیقه 
در دام مأموران گرفتار شود، در کمال بهت 
و تعجب گفت: مدتی اس��ت که بیكارم و 
از روی ناچاری فكر س��رقت به سرم زد تا 
بتوانم پولی ب��رای خرجی خانه تأمین کنم 

به همین خاطر، به بازار آمدم و همین طور 
که پرسه می زدم مش��اهده کردم که درب 
خودرویی باز اس��ت و راننده آن به داخل 
ب��ازار می رود من هم فرص��ت را غنیمت 
ش��مرده و در همان لحظه، اقدام به سرقت 

کردم.
س��ارق که عج��ول بودنش ب��رای فروش 
اموال مسروقه، کار دس��تش داده بود ادامه 
داد: من که قصد داشتم با فروش این لوازم 
برس��م  پولی  به 
دی��دم چه جایی 
بهت��ر از همی��ن 
همین  ب��ه  بازار 
ل��وازم را  جهت 
گرفته  دست  در 
و در گوش��ه ای 
اق��دام ب��ه ای��ن 
و  ک��ردم.  کار 
در ح��ال چان��ه 
مشتریان  با  زدن 
ناگهان،  که  بودم 
نیروه��ای پلیس 
را  مالباخت��ه  و 
باالی س��رم دیدم.»سرهنگ محسن عقیلی« 
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان اصفهان در 
ای��ن خصوص، به خبرن��گار ما گفت: پس 
از اعتراف به س��رقت توس��ط متهم در این 
رابطه پرونده ای تش��كیل و وی به همراه 

شاکی به مرجع قضایی تحویل شد.
وی اف��زود: با تأس��ف، یافته ه��ای پلیس 
نش��ان می دهد: بی��ش از 70 درصد علت 
وق��وع س��رقت ها، بی احتیاط��ی و ع��دم 
 رعایت اصول ایمنی، از س��وی شهروندان 
می باش��د. این مقام انتظامی، با بیان اینكه: 
ش��هروندان با بی احتیاطی خ��ود، زمینه را 
برای انجام سرقت فراهم می کنند، به مردم 
هشدار داد: برای پیشگیری از وقوع جرم و 
مصون ماندن از دست سارقان، توصیه ها و 

هشدارهای انتظامی را جدی بگیرند.

جامعه

ث
واد

ح

بسم ا... الرحمن الرحیم
اللهّم َطّهرنی فیِه من الَدنَِس واألْقذاِر وَصبّرنی فیِه علی كائِناِت األْقداِر 

وَوّفْقنی فیِه للتّقی وُصْحبِة األبْراِر بَِعْونَِك يا ُقّرَة عیِْن الَمساكین.
خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت وشكیبائیم ده در آن به 
آنچه مقدر است ش��دنی ها وتوفیقم ده در آن برای تقوی وهم نشینی با 

نیكان به یاریت ای روشنی چشم مستمندان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
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رجـايـي و بـا هـنر فـرزنـدان خلـف انقـالب
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اصفهان

شهركرد

شاهین شهر

تیران و كرون

شهركرد

اصفهان

فاز یك پروژه بزرگ پل ولیعصر ش��اهین شهر، 75 درصد پیشرفت فیزیكي داشته 
است. به گزارش موج از شاهین شهر، معاون فني و عمراني شهرداري شاهین شهر، 

افزود: فاز یك این پروژه، شامل: اجراي پل ها و مسیرهاي منتهي به پل مي باشد. 
مه��رداد مختاري، در رابطه ب��ا هدف اجراي این پروژه گف��ت: این طرح عظیم به 
جهت ساماندهي ورودي و خروجي هاي شاهین شهر، از محورهاي اصلي اصفهان 
- تهران و بالعكس طراحي شده است. وي بیان داشت: پیشنهاد این طرح، در سال 
84 مطرح و در نهایت در س��ال 87 طرح پیش��نهادي به تأیید شوراي عالي ترافیك 
استان رسید و در اردیبهشت ماه سال 88، عملیات اجرایي آن آغاز شد. معاون فني 
و عمراني ش��هرداري، ادامه داد: طرح تأیید ش��ده، در ورودي غربي شاهین شهر به 
 صورت چهار دهنه پل مي باشد و با تخریب پل موجود، میداني در آن منطقه احداث 

خواهد شد. 
مخت��اري اف��زود: در بزرگراه آزادگان براي رفت و برگش��ت، از دو دس��تگاه پل با 
فاصله 8 متر استفاده شده است، این پل ها، به عرض 17 و 19 متر است، که جهت 
 ایمني و روان س��ازي ترافیكي، مسیر عبور جاده اصلي را از دسترسي به شهر جدا 

مي نماید. 
وي ادامه داد: ادامه بلوار امام بعد از ورود به یك میدان به وس��عت حدود 3 هزار و 
200 متر مربع از طریق زیرگذر به بزرگراه آزادگان مرتبط مي شود و این امر، ترافیك 
جاده هاي اصلي را با فاصله بیشتري از بافت اصلي شهر عبور مي دهند که در کاهش 
آلودگي صوتي و هوا مؤثر است. معاون عمراني شهرداري شاهین شهر اظهار داشت: 
در پروژه فوق، حدود 600 هزار متر مربع خاکبرداري، بالغ بر 250 هزار متر مكعب 
خاکریزي، بیش از سیصد و 40 هزار متر مربع آسفالت ریزي، بالغ بر 31 هزار متر 
طول جدول گذاري، بیش از یك هزار و 200 تن آرماتوربندي، بیش از 26 هزار متر 

مربع قالب بندي و بالغ بر 13 هزار متر مكعب بتن ریزي شده است. 
 مخت��اري اضافه ک��رد: محورهاي اصلي بزرگراه به لحاظ اختاف ارتفاع با ش��هر، 
چش��م انداز زیبایي روي تمام شهر داشته و از فضاي سبز استفاده مي شود. معاون 
فني عمراني شهرداري شاهین شهر با اشاره به مشكات اجراي پروژه بزرگ ولیعصر 
گفت: تداخل کانال آبرساني برخوار با پروژه فوق و انحراف آن )در مسر جاده در 
حال احداث( از مش��كات اجراي پروژه اس��ت. لوله گازي که در زیر پروژه قرار 
دارد. و همچنین تأسیس��ات شهري مثل آب و برق و زمین هایي که در طول مسیر 
باید به تملك شهرداري درآید، از جمله مشكات و موانع مهم اجراي پروژه فوق 

مي باشند. 

مدیر جهاد کشاورزي تیران و کرون، از بهره برداري بیش از سه هكتار گلخانه در این 
شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد. بهرام کریمي در گفتگو با فارس در تیران و 
کرون با اشاره به پروژه هاي کشاورزي قابل افتتاح در هفته دولت اظهار داشت: همزمان 
با این هفته بیش از سه هكتار گلخانه به بهره برداري مي رسد که از جمله آنها: گلخانه هاي 
س��بزي و صیفي روستاهاي میرآباد و حسن آباد اس��ت. وي افزود: کانال هاي آبیاري 
روستاهاي رحمت آباد، افجام و میرآباد به طول پنج کیلومتر و با اعتباري افزون بر یك 
میلیارد و 800 میلیون ریال نیز در این هفته به بهره برداري مي رسد. وي اظهار داشت: 
بهره برداري از این کانال هاي آبیاري در افزایش بازدهي آب مؤثر است و از هدر رفتن 
آب جلوگیري مي کند. وي اضافه کرد: در همه شرایط و به ویژه شرایط خشكسالي که با 
کمبود آب مواجه هستیم، استفاده از این کانال هاي آبیاري در مزارع و گلخانه ها بسیار مهم 
است. کریمي با اعام اینكه: لوله گذاري انتقال آب نیز در افزایش راندمان آن و جلوگیري 
از هدر رفتن آن مؤثر اس��ت، بیان داش��ت: عملیات لوله گذاري انتقال آب در روستاي 
گنهران شهرستان تیران و کرون با هزینه اي بالغ بر 350 میلیون ریال انجام شده است که 
طول این لوله گذاري یك هزار متر است و همزمان با هفته دولت به بهره برداري مي رسد. 
وي همچنین از افتتاح طرح هاي آبیاري تحت فشار در این هفته خبر داد و گفت: در هفته 
دولت طرح هاي آبیاري تحت فشار در 300 هكتار از اراضي این شهرستان به بهره برداري 
مي رسد. مدیر جهاد کشاورزي شهرستان تیران و کرون با بیان اینكه: به مناسبت هاي 
مختلف بهره برداري از طرح هاي آبیاري تحت فشار انجام مي شود، افزود: اجراي آبیاري 
تحت فشار راندمان آب را به بیش از 75 درصد رساند که با اجراي این طرح، عاوه بر 
افزایش راندمان آب، هزینه هاي کشاورزي کاهش و همچنین بازدهي افزایش مي یابد. 
وي خواس��تار اجراي این طرح توسط کش��اورزان در اراضي خود شد و گفت: جهاد 

کشاورزي آماده همكاري در اجراي این طرح با کشاورزان است.

مدیر هماهنگي ترویج سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و  بختیاري گفت: بیش از 
50 هزار نسخه نشریات ترویجي، در راستاي  ارتقاي سطح دانش کشاورزان استان در 
س��ال گذشته توزیع شده  است. خالد طاهري در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار 
داش��ت: هدف ترویج کشاورزي رسیدن به اهداف توسعه کشاورزي و ارتقاي سطح 
زندگي کشاورزان به ویژه کشاورزان خرده مالك و تهیدست است، تا از طریق آشنایي 
با یافته هاي پژوهشي و فناوري به صورت ساده و کاربردي بتوانند با افزایش تولید و 
کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر رفاه زندگي خود و خانواده را فراهم کنند. طاهري 
افزود: برهمین اس��اس: در بخش رسانه هاي تصویري بیش از 3 هزار حلقه آموزشي 
تكثیر و در بین بهره برداران توزیع و در راس��تاي برنامه هاي رادیویي بیش از یك هزار 
دقیقه برنامه تولید و در قالب برنامه تاش سبز با همكاري صداي مرکز چهارمحال و 

بختیاري تهیه و پخش شده است. 
مدیرهماهنگي ترویج سازمان جهاد کش��اورزي چهارمحال و بختیاري ادامه داد: در 
بخش برنامه تلویزیوني بی��ش از 300 دقیقه برنامه، با موضوعات مختلف در بخش 
کشاورزي در قالب برنامه مدرسه تلویزیوني تهیه و پخش و همچنین 55 دقیقه انیمیشن 
با موضوع خشكس��الي و راههاي مقابله با آن نیز تهیه و آماده پخش شده است. وي 
خرید سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه و ارسال بیش از 6 هزار پیامك ترویجي را 
از دیگر فعالیت هاي این مدیریت عنوان کرد. طاهري تصریح کرد: ترویج و آموزش 
کش��اورزي نوعي آموزش غیر رسمي به روستائیان و عاقمندان به کشاورزي براي 
آشنائي و استفاده از فناوري هاي نو براي افزایش تولید و بهره وري و درآمد و ارتقاي 
سطح زندگي تولیدکنندگان کشاورزي و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزي و روستائي 
است. وي خاطرنشان کرد: این در حالي ست که امروزه، کشاورزان زمین هاي زراعي 
و محصوالت خود را به صورت س��نتي اداره مي کنند که این امر به تنهایي نمي تواند 
در توسعه محصوالت کشاورزي کافي باشد.طاهري، افزود: آشنایي کشاورزان با انواع 
بیماري ها،  چگونگي اس��تفاده سموم و کنترل مزارع به منظور جلوگیري از آفت ها از 

مهم ترین عواملي است که کشاورزان باید به آن آگاهي کامل داشته باشند. 

 مع��اون مدی��ر عامل 
شرکت پوس��كو کره جنوبي 
و تن��ي چند از مس��ئوالن این 
ش��رکت ب��ا حض��ور در دفتر 
ذوب  عام��ل  مدی��ر  برات��ي 
 آه��ن اصفه��ان در خصوص 
پ��روژه هاي مختلف توس��عه 
ذوب آهن به بحث و تبادل نظر 
پرداختند.  مع��اون مدیر عامل 
شرکت پوسكو در این نشست 
گفت: همانطور که ایران و کره 
جنوبي روابط خوبي دارند، بین 
ذوب آهن اصفهان و پوسكو نیز 
تعامات خوب و اعتماد متقابل 
برقرار اس��ت. وي افزود: اخیراً با مدیریت براتي، برخي مش��كاتي که در خصوص 

 

طرح هاي توس��عه ذوب آهن داش��تیم رفع ش��ده و اکنون مصمم هس��تیم که پروژه 
آگلومراسیون را که داراي اهمیت بسیاري مي باشد با قدرت به پایان برسانیم. 

معاون مدیر عامل شرکت پوسكو گفت: سال گذشته طي بازدید از پروژه آگلومراسیون 
ذوب آهن تصور نمي کردم که به زودي پیشرفت قابل توجهي پیدا کند اما امسال به 
 واقع ش��اهد پیشرفت بسیار خوب این پروژه هس��تیم که باید به مسئوالن و کارکنان 

ذوب آهن تبریك بگویم.  
»دک چه کیم« با اش��اره به اراده قوي ذوب آهن براي اتمام پروژه هاي توس��عه افزود: 
جهت مراحل راه اندازي این پروژه آمادگي کامل وجود دارد و تاش مي کنیم با استفاده 
از تجربیات کوره بلند شماره 3 و با همكاري ذوب آهن، در این مرحله با مشكل خاصي 
مواجه نشویم. ضمن اینكه هدف ما کوتاه کردن دوره راه اندازي و بهره برداري سریع 
تر از آگلومراسیون است. وي طرح دست یابي ایران به تولید ساالنه 55 میلیون تن فوالد 
را بسیار مهم دانست و گفت: امیدوارم پوسكو بتواند با توجه به اعتماد متقابل، در پروژه 
هاي توس��عه، به خصوص توسعه ذوب آهن اصفهان حضور داشته باشد.مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان نیز گفت: ارتباط و تعامل خوبي بین ذوب آهن و پوسكو بر مبناي 
اعتماد متقابل برقرار است و امید است، پس از پایان پروژه هاي فعلي، در طرح هاي 
توسعه آینده ذوب آهن نیز با پوسكو، همكاري داشته باشیم. وي افزود: کلیه مشكات 
مربوط به پروژه آگلومراس��یون بررسي و در حال رفع آن هستیم و امید است با کوتاه 

نمودن زمان راه اندازي، تأخیرهاي این پروژه تا حدودي جبران شود.

پيشرفت 75 درصدي پروژه پل وليعصر 
شاهين شهر

همزمان با هفته دولت صورت مي گیرد؛
 بهره برداري از 3 هكتار گلخانه 
سبزي و صيفي در تيران و كرون

تقدير از اراده ذوب آهن اصفهان 
بــراي اتمــام پروژه هــاي تــوسعه 

در راستاي ارتقاي سطح دانش كشاورزان صورت گرفت؛
انتشار بيش از 50 هزار نسخه نشريات 

ترويجي در چهارمحال و بختياري

 ب��ه گزارش اداره رواب��ط عمومي آموزش و پرورش، در ماه پر فیض و 
مب��ارک رمضان و در اجراي دس��تور مقام عال��ي وزارت، مبني بر اجراي طرح 
ضیاف��ت افطاري، براي کارکنان آموزش و پرورش و خانواده ایش��ان، ضیافت 
افط��اري فرهنگیان اس��تان اصفهان، از اول ماه مبارک رمض��ان آغاز و تا پایان 
این ماه در مراکز آموزش��ي رفاهي فرهنگیان و مراکز پذیرایي سطح شهر، ادامه 

خواهد داشت.
براساس این طرح؛ کلیه کارکنان آموزش و پرورش به همراه خانواده محترمشان 

با هماهنگي قبلي و ارسال کارت دعوت در این ضیافت شرکت مي نمایند.
مس��ئوالن آموزش و پرورش از دست اندر کاران اجراي این طرح خواسته اند 
که نهایت تاش را داش��ته، تا این مراس��م در حد و ش��أن واالي معلمان عزیز 

برگزار شود.

مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاري گفت: در ماه مبارک رمضان، یكصد زنداني 
مالي غیر عمد، چشم انتظار کمك و مساعدت مالي افراد نیكوکار و روزه دار استان 
هستند. »سیدمحمد زمانیان« افزود: جشن گلریزان که در نیمه دوم ماه مبارک رمضان 
امسال در سه شهرستان شهرکرد، بروجن و لردگان برگزار خواهد شد؛ کمك هاي 
مردم مؤمن و خداجوي استان را، جمع آوري خواهد کرد. وي میزان کمك هاي جمع 
آوري شده در جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان سال گذشته استان را 600 میلیون 
ریال برآورد و تصریح کرد: پیش بیني مي شود، در جشن گلریزان امسال استان، بیش 
از یك میلیارد ریال به زندانیان نیازمند کمك شود. وي از انتخاب و اعزام تعدادي از 
افراد معتمد به منازل افراد شاکي، براي جلب رضایت و کاهش مبلغ دیه درخواستي 
از متهمان در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و گفت: امید است نیمي از بدهي هاي 
افراد در بند غیرعمد، توسط شاکي هاي پرونده بخشیده و زندانیان واجد شرایط به 
آغوش خانواده برگردند.  زمانیان، از آزادي 85 نفر زنداني مالي غیرعمد در بهار سال 
جاري خبر داد و گفت: س��ه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به صورت باعوض 
از اعتبارات سفر سوم ریاست جمهوري به امر آزادي این تعداد زنداني واجد شرایط 

استان اختصاص یافت.

ثبت فرهنگي جهاني 2 باغ تاریخي استان اصفهان 
در یونسكو در حال مطالعه و بررسي است.

به گزارش موج از اصفهان، رئیس سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري استان با 
بیان ای��ن که از مجموع 10 باغ تاریخي در حال 
بررسي، براي ثبت در فهرست آثار جهاني 2 باغ 
شامل: چهلستون اصفهان و فین کاشان در استان 
اصفهان واقع اس��ت، گفت: ت���ا کمتر از 2 م�اه 
آین�ده، ک�ارشناسان یونسكو براي بازدید این دو 

باغ به استان اصفهان سفر مي کنند.
اس��فندیار حیدري پور، با بیان این که قس��متي 
از باغ چهلس��تون در اختیار استانداري اصفهان 
اس��ت، افزود: براي این که ای��ن باغ تاریخي، به 
ثبت جهاني یونس��كو برس��د، باید این قسمت، 
بازگردان��ده ش��ود.وي گفت: باغ ه��اي معرفي 
شده به یونس��كو، داراي ویژگي هاي تاریخي و 
فرهنگي بوده و کارشناس��ي هاي زیادي بر روي 

آنها انجام شده است.
علیرض��ا ذاک��ر اصفهاني، اس��تاندار اصفهان نیز 
ب���ا اعام آم�ادگي اس��تانداري براي حمایت از 
طرح ه��اي میراث فرهنگي گف��ت: این بخش از 
 باغ چهلس��تون، در کوتاه تری��ن زمان بازگردانده 
مي ش��ود.  چهلس��تون از بناه���اي ت�اریخ��ي 
اس��تان اصفه�ان ب�ا بیش از 67 هزار متر م�ربع 
مس��احت، در دوره ش���اه عباس اول ساخته و 
 در زمان س��لطنت ش��اه عباس دوم تكمیل شد. 
باغ چهلستون، شامل عمارتي در وسط، تاالرهاي 
آینه، 18 س��تون، 2 اتاق بزرگ شمالي و جنوبي، 
ایوان و حوض بزرگ مقابل تاالر با تزیینات نقاشي، 

 آئینه کاري و کاش��ي کاري دیواره�ا و سقف ها 
است.

باغ ش��اه ی�ا باغ فین عمارتي ب�اس��تاني در کنار 
عمارت چشمه س��لیمانیه واق�ع در فین ک�اشان 
به قدمت بیش از 1200 س��ال اس��ت. ش��هرت 
اصل��ي این باغ، ب��ه خاطر قتل می��رزا تقي خان 
امیرکبی��ر صدراعظم ناصرالدین ش��اه قاجار در 
 حمام فین، در 20 دي سال 1230هجري شمسي 

است.

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: 
ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان جه��ش عظیمي 
 را در دولت ه��اي نه��م و ده��م تجرب��ه ک��رده 

است.
مرتض��ي طغیاني، در گفتگو با فارس در اصفهان 
اظهار داشت: در دولت دهم حداقل 119 کیلومتر 
خط انتقال گاز توسط شرکت گاز استان اصفهان 
ایجاد شده اس��ت و حدود 31 هزار انشعاب در 

سراسر استان وجود دارد.
وي در مورد شبكه گذاري گاز در استان اصفهان 
ادام��ه داد: تاکن��ون یك ه��زار و 550 کیلومت��ر 
ش��بكه گذاري، در اس��تان انجام ش��ده و تعداد 
ش��هرهاي گازدار شده در دولت دهم، به 6 شهر 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به 
اینكه در دولت دهم، 100 روستا گازدار شده اند، 
خاطرنشان کرد: در این دولت، 800 مرکز صنعتي 
و تجاري گازرس��اني شده که این عملكرد براي 

اس��تان اصفهان، بس��یار قابل توجه بوده اس��ت.
وي با اش��اره به اینكه 103 ایس��تگاه CNG در 
اس��تان اصفهان وجود دارد، بیان داشت: در سال 
جاري 25 ایستگاه CNG به بهره برداري رسیده 
و تعداد ایس��تگاه هاي تعدیل فش��ار آزاد شده به 

حدود 85 ایستگاه رسیده است.
طغیاني تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت هاي 
اجرایي 185 روس��تا در دست اجرا است و بیش 
از س��ه هزار و 458 کیلومتر شبكه گذاري نیز در 

مرحله اجرا قرار دارد. 
وي با اش��اره به اینكه 150 ایستگاه تعدیل فشار 
در دست اجرا است، خاطرنشان کرد: بیش از 10 
پروژه رینگ اصفهان بزرگ از لوله هاي 40 اینچ 
تا 16 اینچ نیز در دستور کار این اداره قرار گرفته 

تا شاهد پیشرفت اصفهان باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به 
جهش عظیم شرکت گاز اصفهان در دولت هاي 
نه��م و دهم بیان داش��ت: عملكرد ش��رکت گاز 

اس��تان اصفه��ان در اجراي خط��وط انتقال گاز 
ط��ي پنج س��ال اخیر فعالی��ت  دولت هاي نهم و 
 دهم پن��ج برابر عملكرد مجموع 36 س��ال قبل 

است.
وي ادامه داد: عملكرد ساالنه شرکت گاز استان 
اصفهان در اجراي خطوط شبكه توزیع گاز طي 
پنج س��ال اخیر، 3/6 برابر عملكرد 36 سال قبل 
بوده اس��ت.طغیاني با اش��اره ب��ه اینكه عملكرد 
ش��رکت گاز اصفه��ان، در ام��ر گازرس��اني به 
روس��تاها 3/5 برابر عملكرد 36 سال قبل است، 
اظهار داشت: گازرس��اني، به واحدهاي صنعتي 
در پنج س��ال گذشته، دو برابر عملكرد سال هاي 

قبل بوده است.
 CNG وي در مورد گازرس��اني، به جایگاه هاي
خاطرنش��ان کرد: طي پنج سال اخیر، تعداد این 
جایگاه ها 12 برابر 36 س��ال گذش��ته شده است 
 ک��ه نش��ان، از موفقیت دولت ه��اي نهم و دهم 

دارد.

 رئیس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي 
اسامي شهر اصفهان، توانمندي مدیریت شهري براي 
 اجراي پروژه هاي بزرگ و ماندگار در این ش��هر را 

غیر قابل انكار دانست.
وي آغاز عملی��ات اجرایي پروژه می��دان امام علي 
و عملیاتي کردن این پروژه را کاري بزرگ توس��ط 
مدیریت ش��هري، بیان کرد و گفت: این مدیریت با 
وجود تمام سختي ها و مشكات، با تدابیر مناسب، 
اجراي پروژه میدان امام علي را، به مرحله عملیاتي 
 رس��انده و در ح��ال حاضر زیر گذره��اي آن آماده 

بهره برداري است.
وي ت��اش و زحم��ات ش��بانه روزي مس��ئوالن 

شهرداري، متخصصان و مهندسان و دست اندرکاران 
اجراي پروژه احیاي میدان امام علي را ارزش��مند و 
قابل تقدیر دانست و افزود: با اجراي این پروژه عظیم 
و ملي، تحولي شگرف در بافت تاریخي شهر اصفهان 

ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي اسامي 
شهر اصفهان به توانمندي مدیریت شهري در اجراي 
 پل ه��ا، زیرگذره��ا، تقاطع هاي غیر همس��طح و 
پروژه هاي بزرگ فرهنگي و خدماتي در این شهر اشاره 
کرد و سطح انتظارات و توقعات مردم از این مدیریت 
را باال دانست و گفت: انتظار شهروندان اصفهاني از 
این مدیریت توانمند و کارآمد، اجراي سند چشم انداز 

20 ساله و افق 1414 و پروژه هاي بزرگ و ماندگار 
 در ش��هر اصفهان بوده، و تحق��ق آن امري ضروري 

است.
وي به بیانات مقام معظم رهبري در جمع مسئوالن 
عالي رتبه نظام اشاره کرد و عمل به رهنمودهاي ایشان 
را براي همه راهگشا دانست و گفت: در شرایط فعلي 
که تمام دشمنان علیه اسام ، نظام و انقاب اسامي 
توطئ��ه مي کنند و با ترفنده��اي گوناگون، در حال 
تاش براي ضربه زدن به انقاب اس��امي هستند؛ 
توجه به رهنمودهاي معظم ل��ه و حفظ وحدت و 
 انسجام مسئوالن س��ه قوه، ضروري و یك فریضه 

است.

خان��ه  »دبی��ر«    
خبرن��گاران  و  مطبوع��ات 
کرد:  تأکید  اصفهان  اس��تان 
از س��ال ه��ا قبل تأس��یس 
مجتم��ع مطبوعاتی اس��تان، 
با هم��ت خان��ه مطبوعات 
طراح��ی و پیگی��ری ش��ده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش ایمنا، 
منص��ور گلن��اری، درب��اره 
تیتر یك��ی از روزنامه های 
احداث  در خصوص  استان 
بزرگترین مجتمع مطبوعاتی 
کش��ور در اصفهان، با همت 
مدی��ر مس��ئول این رس��انه 
خ��ود  کتب��ی  توضیح��ات 
را ب��رای ش��هردار اصفهان 
ب��ه منظ��ور حف��ظ حقوق 
معن��وی و اخاقی، ارس��ال 
و اعام کرد: طراح و پیگیر 

از  مطبوعات��ی  مجتم��ع   اح��داث 
س��ال های گذش��ته تاکنون خانه مطبوعات بوده 
است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. وی 
تیت��ر و مطلب مربوط��ه را در روزنامه موردنظر، 
از لحاظ ژورنالیس��تی مثب��ت ارزیابی و تصریح 
کرد: با توجه به این که این خبر بسیار امیدبخش 
است و نشان از شكستن سدی چند ساله  جهت 
اج��رای چنین ط��رح عظیم و مه��م در اصفهان 
دارد، اما از سوی دیگر: سابقه ذهنی مطبوعاتی و 
اداری به این موضوع به خوبی واقف است که به 
صورت مكرر، خانه مطبوعات از 15 س��ال پیش 
تاکنون، در مناس��بت های مختلف، طرح مجتمع 
مطبوعاتی را مطرح و پیگیری کرده است. وی با 
انتقاد از این که علیرغم تأیید و اس��تقبال شفاهی 
تم��ام مس��ئوالن وقت، اج��رای ط��رح مجتمع 
مطبوعاتی به علت عدم تخصیص بودجه متوقف 
مانده اس��ت، افزود: خانه مطبوعات این طرح را 
در قالب پ��روژه های فرهنگی، به کمیته فرهنگ 

و هنر اس��تانداری، جهت تخصیص بودجه الزم 
از اعتبار 100 میلیارد تومانی س��فر س��وم هیأت 
دولت، به این اس��تان ارائه کرده و سابقه این امر 
در استانداری، ش��هرداری و اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اس��امی نیز موجود اس��ت. »دبیر« خانه 
مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفهان گفت: 
هدف از مطرح شدن این طرح، خدمت به جامعه 
مطبوعاتی است نه خودنمایی. وی با تأکید بر این  
که اگر اجرای طرح مجتمع مطبوعاتی اس��تان با 
اه��داف فرهنگی و رفع مش��كات مطبوعاتی و 
با مش��ارکت حقیقی  همه دست اندرکاران اجرا 
شود، خانه مطبوعات نیز بدون هیچ قید وشرطی 
در خص��وص حق مالكیت طرح، ب��ا تمام توان 
هم��كاری خواهد کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مهم 
نیست چه کسی یا ارگانی مجری این طرح باشد 
اصل این اس��ت که، حق��وق یكدیگر را رعایت 
کنی��م و عملی به دور از انصاف و عدالت انجام 
ندهیم. گلناری به اختصاص زمیني به وسعت 3 
هكتار جهت احداث مجتمع مطبوعاتی اس��تان، 

در متن خبر روزنامه مربوطه 
اش��اره و با مطرح کردن این 
سئوال که آیا زمین موردنظر 
از لحاظ کارشناسی مطلوب 
اس��ت یا خیر؟ توضیح داد: 
در شرایط کنونی، سه هكتار 
زمی��ن یكپارچه در س��طح 
ش��هر وجود ن��دارد این در 
حالی است که حاشیه شهر، 
مناس��ب  ای��ن منظور  برای 
نیست. وی از ابهامات محل 
تأمی��ن اعتبار اح��داث این 
مجتمع س��خن به میان آورد 
و اذعان داش��ت: با توجه به 
این که اجرای این پروژه به 
بودجه چن��د میلیارد تومانی 
نیاز دارد س��ئوال این است 
ک��ه؛ اگر این اعتب��ار دولتی 
اس��ت چرا از سوی تشكل 
های مطبوعاتی هزینه نمی ش��ود و اگر شخصی 
است، برای بازگشت این س��رمایه گذاری چند 

میلیاردی، برنامه ای داریم. 
وی اح��داث مجتم��ع مطبوعات��ی اس��تان را  با 
همكاری نه��ادی با عنوان جهاد س��ازندگی در 
متن خب��ر روزنامه موردنظر بس��یار تعجب آور 
دانست و اظهار داشت: حدود یك دهه از تغییر 
نام جهاد س��ازندگی به جهادکشاوری می گذرد 
اما چون ح��وزه عملیات جهاد کش��اورزی در: 
روس��تاها، مزرعه ها و باغ ها است، پس، ارتباط 
ای��ن ارگان با مجتمع مطبوعاتی، بس��یار دور از 

ذهن می باشد. 
دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، و 
اظهار امیدواری کرد: جامعه مطبوعاتی، با تعامل و 
همكاری و حفظ حقوق شرعی، قانونی و اخاقی 
بتواند طراحان و مجریان این طرح عظیم، ارزشمند 
و منحصر به فرد را با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات 

خود همراهی و همیاری نمایند.

مطالعه ثبت جهاني 2 باغ تاريخي استان اصفهان، در يونسکو

مديرعامل شركت گاز اصفهان خبر داد:
جهش عظيم شركت گاز اصفهان در دولت هاي نهم و دهم

توانمندي باالي مديريت شهري 
در اجــراي پروژه هـاي بـزرگ و ماندگــار

توضیحات »دبیر« خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در خصوص احداث مجتمع مطبوعاتی:

لطفًا به حقوق ديگران احترام بگذاريد!

در سطح ادارات آموزش و پرورش اصفهان، آغاز شد
طرح ضيافت افطاري فرهنگيان 

چشم انتظار كمك مردمي
يكصد زنداني مالي 

در چهــارمحــال و بختيــاري

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

دهاقان

 رئیس اداره بهزیستي شهرستان دهاقان از اعطاي 41 فقره تسهیات ساخت مسكن 
به خانواده هاي معلوالن خبر داد. 

به گزارش فارس از دهاقان، علي موسوي، در جمع خانواده هاي معلوالن زیر پوشش 
بهزیس��تي این شهرستان اظهار داش��ت: امور مش��ارکت هاي مردمي اداره بهزیستي 
 شهرستان دهاقان، در بیش از 10 سرفصل، به خدمت رساني به معلوالن و افراد نیازمند 

مي پردازد. 
وي افزود: جذب کمك هاي نقدي و غیر نقدي افراد خیر و ارائه به گروه هاي هدف 
با اولویت هزینه هاي آموزشي، ازدواج، اشتغال، مسكن و درمان از جمله فعالیت هاي 
این اداره به افراد نیازمند است. رئیس اداره بهزیستي شهرستان دهاقان از پرداخت وام 
 ودیعه مس��كن به معلوالن و خانوارهاي مس��تأجر و نیازمند خبر داد و تصریح کرد: 
دو میلیون تومان وام در این زمینه به صورت قرض الحسنه  و بلند مدت اعطاء مي شود 
که تاکنون 20 مورد از این وام ها پرداخت شده است. موسوي، خاطرنشان کرد: معلوالن 
در صورتي که 60 درصد از ساختمان خود را احداث کرده باشند و سند ملك نیز به 
 نام خودش��ان باش��د، مي توانند از وام ساخت مسكن معلوالن و خانواده هاي نیازمند 
به صورت باعوض و با عوض برخوردار شوند که از سال گذشته تاکنون، 41 مورد 

متقاضي چهار میلیون تومان وام بوده اند. 
وي اظهار داش��ت: معلوالن از طریق بخش مش��ارکت هاي مردم��ي به اداراتي نظیر: 
ش��هرداري، بخش��داري و بازرگاني و ... براي اخذ خدمات رایگان معرفي مي شوند. 
رئیس اداره بهزیس��تي شهرستان دهاقان افزود: معلوالن همچنین با معرفي به ادارات 
برق و آب از اش��تراک رایگان برخوردار مي ش��وند. در مورد خدمات گاز با اداره گاز 
شهرستان قراردادي منعقد نشده است. موسوي با اشاره به دیگر فعالیت هاي مرکز در 
مورد پرداخت حق بیمه کارفرمایي و خویش فرمایي، تصریح کرد: شهرداري نهایت 

همكاري را به منظور صدور پروانه ساخت با معلوالن داشته است.

رئیس اداره بهزيستي دهاقان خبر داد:
 اعطاي 41 فقره تسهيالت ساخت مسكن

 به معلوالن دهاقان
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مزايده
5/307 آگهي مزایده پرونده اجرایي کاسه: 2/811-589

ش��ش دانگ پاک ش��ماره 15190/2440 مجزي ش��ده از 15190/1278 که آنهم از ش��ماره 
15190/283 مجزي گردیده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد 
خیابان مهرگان کوچه ش��ادکام پاک 28 که اس��ناد مالكیت آن در صفحات 303 و 307 دفتر 
111 اماک ذیل ش��ماره 13089 با شماره هاي چاپي 196108 و 196109 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماالً به طول 10 متر به گل انداز جوي اسنجان شرقًا به خط مستقیم مفروض 
به طول 29 متر به زمین باقیمانده 15190/1278 جنوبًا به خط مستقیم به طول 10 متر به کوچه 
4 مت��ري غرباً به خط مس��تقیم مفروض به طول 28 متر به زمی��ن 15190/2439 که طبق نظر 
کارش��ناس رسمي پاک فوق یك س��اختمان مسكوني به مساحت عرصه موجود حدود 265 
مترمربع و مساحت اعیاني حدود 397 مترمربع در سه سقف که طبقات همكف و اول داراي 
کاربري مس��كوني و طبقه زیرزمین جهت انباري استفاده مي شود اسكلت مجموعه ساختمان 
دیوار باربر و قوطي فلزي با اس��كلت فلزي و پوش��ش س��قف تیرآهن و آجر،  نماي خارجي 
شمالي آجرنما و نماي جنوبي ترکیب سنگ سفید، مرمر و کاشي کاري، پنجره هاي خارجي از 
جنس آلومینیوم و آهن با حفاظ آهني مي باشد طبقات همكف و اول داراي هال پذیرایي، چند 
اطاق، آش��پزخانه و س��رویس بهداشتي که دربهاي داخلي چوبي با رنگ روغني، پوشش کفها 
موزاییك، رویه دیوارهاي داخلي اندود گچ و رنگ روغني، آشپزخانه داراي بدنه کاشي و کف 
سرامیك با کابینت فلزي که در طبقه همكف با درب چوبي همچنین سرویس هاي بهداشتي 
کف آن سرامیك و بدنه آن کاشي مي باشد. طبقه زیرزمین مساحت تقریبي آن 57 مترمربع که 
درب ورودي زیرزمین به حیاط منتهي مي شود با اسكلت دیوار باربر و پوشش سقف قسمتي 
تیرآهن و قس��مت شمالي آن سقف قوس��ي آجري، پوشش کف موزاییك، درب و پنجره آن 
از جنس آهن و آلومینیوم و بدنه آن پاس��تر ماس��ه س��یمان پوشش داده شده است. گرمایش 
این س��اختمان به وس��یله بخاري گازي و سرمایش آن توس��ط کولر آبي تأمین مي شود. طبق 
اعام شهرداري منطقه 3 اصفهان مساحت عرصه پاک پس از عقب نشیني از سمت شمال و 
جنوب، معادل 240/50 مترمربع خواهد ش��د و قدمت ساختمان احداث شده حدوداً 45 ساله 
بوده و داراي اش��تراکات ش��هري آب و برق و گاز است. ملكي آقاي مرتضي صالحي کوپایي 
فرزند جواد که طبق اس��ناد رهني شماره 18893-86/06/05 و 20231-86/07/25 دفترخانه 
129 اصفهان در رهن صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین واقع مي باشد از ساعت 9 الي 
12 روز ش��نبه مورخ 89/07/03 در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت شرقي- چهار راه اول س��مت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه دو 
میلیارد و هش��تصد و چهل میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیش��نهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد 
و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعي 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنكه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي 
گ��ردد ضمنًا این آگهي در یك نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/06/02 

درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. 
م الف/ 7022                               اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
احضار

5/328 چون خانم س��عیده بابایي فرزند رضا ش��كایتي علیه آقاي احمد مرداني فرزند نادعلي 
مبني بر ایراد ضرب عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 890541 ک 102 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/7/7 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان میباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یك نوبت در یكي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7129                                مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/334 شماره دادنامه: 8909970351800748، شماره پرونده:  8809980351800596، شماره 
بایگاني ش��عبه: 880624، خواهان: خانم حمیده محمودي به نش��اني اصفهان ملك شهر ناصر 
خس��رو کوچه آزادي بن بس��ت میاد، خوانده:  آقاي حسین کراري به نشاني مجهول المكان، 
خواسته:  صدور حكم طاق به درخواست زوجه، گردشكار:  دادگاه ختم رسیدگي را اعام و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم حمیده محمودي فرزند ذبیح ا... بطرفیت خوانده آقاي 
حسین کراري فرزند لطفعلي و بخواسته طاق، بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بموجب 
سند نكاحیه شماره ترتیب 6336 مورخ 1383/5/22 دفتر ازدواج شماره 21 اصفهان با خوانده 
ازدواج کرده ام و ثمره ازدواج ناموفق ما دو فرزند به اسامي عرفان 4 ساله و زینب 3/5 ساله 
مي باشد خوانده بیشتر از دو سال است که زندگي را ترک کرده و دیگر مراجعت ننموده و از 
شروط ضمن العقد تخلف نموده فلذا درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش و استیذان 
اعمال وکالت در طاق را دارم و 10 سكه از مهریه ام را بذل مي کنم و حضانت فرزندان فعًا 
با خودم باشد. علي هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق سند نكاحیه فوق 
الذکر که داللت بزوجیت طرفین دارد و با عنایت به ش��هادت ش��هود بر ترک زندگي از ناحیه 
خوانده بمدت بیشتر از دو سال و اینكه پس از ارسال نیابت به منزل پدري او اعام داشته اند 
اطاعي از او نداریم و با ماحظه اینكه خوانده از طریق نش��ر آگهي دعوت شده ولي حضور 
پیدا نكرده و هیچگونه دفاعي بعمل نیاورده و اینكه مساعي دادگاه و داوران طرفین در جهت 
س��ازش و اصاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده تحقق بندهاي 1 و 8 قس��مت ب از ش��روط 
ضمن العقد را محرز دانسته و مستنداً به مواد 234 و 237 و 1119 و 1146 قانون مدني و ماده 
4 قانون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر مي 
نمای��د و به خواهان اجازه مي دهد به یكي از دفاتر رس��مي طاق مراجعه و بلحاظ اینكه ده 
س��كه از مهریه اش را بذل نموده ضمن قبول ما بذل از ناحیه خوانده نس��بت به مطلقه نمودن 
خ��ود بنوع طاق خلع ب��ا توکیل غیر و اجراي صیغه و امضاء دفات��ر اصالتًا از جانب خود و 
وکالتًا از ناحیه خوانده اقدام نماید و در اجراي ماده 1169 قانون مدني و ماده واحده اصاحي 
آن حضانت فرزندان فوق الذکر با خواهان میباشد و عده خواهان پس از طاق سه طهر است 
رأي ص��ادره غیابي و ظرف 20 روز پس از اباغ از طریق نش��ر آگهي قابل واخواهي در این 
دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهي میباشد و پس از قطعیت ظرف 

سه ماه داراي اعتبار است.
م الف/ 7132                           توکلي- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/335 شماره دادنامه: 8909970351500510، شماره پرونده:  8909980351500110، شماره 
بایگاني ش��عبه: 890110، خواهان: شهناز فریدوند فرزند تیمور به نشاني اصفهان خیابان جي 
خیابان تاالر کوچه مهدي و حجت ملكوتي پ 34، خوانده:  آقاي محمد خس��روي فارس��اني 
فرزند هادي مجهول المكان، خواس��ته:  مطالبه، گردشكار:  دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم دادرسي را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم شهناز فریدوند به طرفیت آقاي محمد خسروي فارساني به خواسته 
مطالبه مبلغ یكصد و شصت میلیون ریال و خسارات دادرسي به استناد چك 154049 مورخ 
87/11/1، نظر به اینكه مس��تندات ابرازي خواهان ک��ه با اباغ به خوانده مصون از تعرض و 
تكذیب ایش��ان باقي مانده داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه دارد 
و خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعي که برائت ذمه خود و یا بي اعتباري مس��تندات 
خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده است. دعوي خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً 
ب��ه مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ي مدن��ي خوانده به پرداخت مبل��غ فوق بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ س��ه میلیون و دویست و یك هزار ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان 
محكوم مي گردد. ضمنًا دایره اجراء خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته را از تاریخ مطالبه 
)سررس��ید چك( لغایت زمان اجراي حكم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمي بانك مرکزي 
محاس��به و از محكوم علیه وصول و به محكوم له ایصال خواهد داش��ت. رأي صادره غیابي 
و ظرف بیس��ت روز پس از اباغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن 

قابل تجدیدنظرخواهي است.
م الف/ 7131                            سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/336 ش��ماره دادنامه: 8909970351900660، ش��ماره پرون��ده:  8809980351901438، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 881501، خواهان: خانم س��هیا نوري کوپائي به نشاني خ پروین، خ 
صباحي جنب آرایش��گاه عرفان ک 209 طبقه زیرزمین، خوانده:  آقاي محمدرس��ول سیف به 
نش��اني مجهول المكان، خواس��ته:  صدور حكم طاق به درخواست زوجه، گردشكار:  دادگاه 

ختم رسیدگي را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم س��هیا نوري کوپایي فرزند جواد بطرفیت آقاي محمدرسول سیف 
فرزند علي قاس��م بخواس��ته صدور حكم طاق با این توضیح که خواهان اظهار داشته است 

خوانده که ش��وهر من است سه سال مي باشد که منزل مشترک را ترک نموده و رفته است و 
درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش دارم و مهریه را به زوج بذل مي نمایم. دادگاه با 
عنایت به احراز رابطه زوجیت دائمي في ما بین برحسب سند ازدواج و نظر به اینكه مساعي 
دادگاه و داوران جه��ت اص��اح ذات البین مؤثر واقع نگردیده اس��ت و با توجه به اظهارات 
شهود که داللت بر ترک منزل مشترک توسط زوج به مدت سه سال دارد و شروط بند هشتم 
از ش��روط سند رس��مي ازدواج تحقق یافته است و خوانده دفاع و ایرادي مطرح نكرده است 
علیهذا دعوي خواهان ثابت است مستنداً به ماده واحده قانون اصاح مقررات مربوط به طاق 
گواهي عدم امكان سازش صادر و اعام مي گردد و به زوجه اجازه داده مي شود تا با مراجعه 
به یكي از دفاتر رس��مي طاق به وکالت از زوج و با حق توکیل به غیر خود را مطلقه نماید. 
زوجه مدخوله مي باش��د و با توجه به بذل مهریه از طرف زوجه نوع طاق خلع مي باش��د و 
زوجین فاقد فرزند مش��ترک مي باش��ند. اعتبار این گواهي س��ه ماه از تاریخ اباغ رأي قطعي 
است. رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي در این دادگاه 
اس��ت و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 7130                          شیراني- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

5/338 کاس��ه پرونده:  880644 ح/ 19-8809980351900625، وقت رس��یدگي: 89/7/11 
س��اعت 8/5 صبح، خواهان:  زهرا فرجي مورچگاني نام پ��در: عبدالعظیم آدرس:  اصفهان، خ 
زینبیه، ایس��تگاه سودان، کوچه گلستان، پاک 25، خوانده:  وحید غضنفري شبانكاره، نام پدر: 

غام، آدرس: مجهول المكان، خواسته: تقاضاي صدور حكم طاق
خواهان دادخواس��تي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 19 دادگاه 
حقوقي اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب 
یك نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند
م الف/ 7106                        ادیبي- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

5/339 چون آقاي علیرضا نادیان فرزند غامرضا ش��كایتي علیه آقاي ش��هاب اسحاقي فرزند 
رضا مبني بر اتهام کاهبرداري و تحصیل نامش��روع مال مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 
890542 این دادس��را ثبت، وقت رسیدگي براي یكماه پس از انتشار  آگهي تعیین شده نظر به 
اینكه متهم مجهول المكان میباشد، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یك 
نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ 

شده تلقي و دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7104                  مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

 
احضار

5/343 چون گزارش مرجع انتظامي شكایتي علیه آقایان 1- مهدي مرادي غریبوند فرزند علي 
2- احمدرض��ا غریبوند مبني بر نگهداري و توزیع مش��روبات الكلي مطرح نموده که پرونده 
به کاس��ه 890579 این دادیاري ثبت گردیده. لذا نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباش��د، 
حس��ب ماده 115 قانون  آیین دادرس��ي کیف��ري مراتب یك نوبت در یك��ي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید ظرف مدت یكماه 
پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7101                                         دادیاري شعبه اول دادسراي مرکزي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

5/344 کاسه: 621/88 ح/ 6، شماره دادنامه:  1067-88/10/8، محكوم له: محمد منتظري به 
آدرس نجف آباد، محكوم علیه: محسن جمالي فرزند حسن فعًا مجهول المكان، محكوم به: 
به موجب دادنامه ش��ماره 1067-88/10/8 غیابي صادره از ش��عبه 6 حقوقي اصفهان محكوم 
علیه آقاي محس��ن جمالي محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��یصد میلی��ون ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبل��غ دو میلیون و هفتص��د و پنجاه و یك هزار ریال به عنوان هزینه دادرس��ي و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه هاي عدم پرداخت لغایت اجراي حكم در حق 
محك��وم له و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت، 
مفاد اجرائیه و مراتب در اجراي ماده 9 ق اجراي احكام مدني یك نوبت در یكي از روزنامه 
هاي کثیراالنتش��ار محلي اصفهان درج و آگهي مي ش��ود تا محكوم علیه از تاریخ درج آگهي 
اب��اغ اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي آن بگذارد و 
در ص��ورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تس��لیم نماید. در این صورت اجراي احكام 

شعبه برابر مقررات ق. اجراي احكام مدني اقدام خواهد کرد. 
م الف/ 7123                                    فاني- مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5/345 کاس��ه: 619/88 ح/ 6، ش��ماره دادنامه:  80-89/1/30، محكوم له: محمد منتظري به 
آدرس نجف آباد، محكوم علیه: مهدي دهقاني فرزند محمد فعًا مجهول المكان، محكوم به: 
به موجب دادنامه غیابي شماره 80-89/1/30 صادره از شعبه 6 حقوقي اصفهان محكوم علیه 
آق��اي مهدي دهقاني محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ یكص��د و چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ ششصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه گواهینامه 
ه��اي عدم پرداخت )88/3/13( لغایت اجراي حكم در حق محكوم له و پرداخت مبلغ هفت 
میلی��ون ریال به عنوان حق االجراء در حق صن��دوق دولت، مفاد اجرائیه و مراتب در اجراي 
ماده 9 ق اجراي احكام مدني یك نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي اصفهان 
درج و آگهي مي ش��ود تا محكوم علیه از تاری��خ درج آگهي اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
اجرائی��ه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي ب��راي آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه 
را به این مرجع تس��لیم نماید. در این صورت اجراي احكام ش��عبه برابر مقررات ق. اجراي 

احكام مدني اقدام خواهد کرد. 
م الف/ 7122                                    فاني- مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/346 ش��ماره دادنامه: 8909970352800656، ش��ماره پرون��ده، 8709980358500056، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 871291، ش��اکي: 1- نماینده محترم دادستان 2- دانشگاه آزاد اسامي 
واحد خوراس��گان، متهم:  آقاي بهادر ش��یرواني به نش��اني مجهول المكان، اتهام:  اس��تفاده از 
اوراق مجعول، گردش��كار:  دادگاه ختم رس��یدگي را اعام و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي بهادر ش��یرواني فرزند علي حس��ین آزاد بلحاظ مجهول المكان بودن 
دائر بر جعل یك فقره گواهي اش��تغال به تحصیل دانش��گاه آزاد اس��امي واحد خوراسگان 
و اس��تفاده از آن، دادگاه اوالً در خص��وص اس��تفاده از س��ند مجع��ول نظر ب��ه اینكه گواهي 
مجعول توس��ط متهم ارائه نگردیده اس��ت و توسط ش��خص دیگري بنام صادق اهلل بخشیان 
ب��ه راهنمایي و رانندگي محترم اس��تان اصفهان ارائه گردیده اس��ت فلذا نظ��ر به عدم وقوع 
ب��زه وي و مس��تنداً ب��ه اصل برائت و بن��د الف م��اده 177 قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي 
عموم��ي و انق��اب در امور کیف��ري رأي برائت متهم ص��ادر و اعام میگ��ردد رأي صادره 
ظ��رف مدت 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 
مي باش��د ثانی��ا در خصوص جعل گواهي اش��تغال به تحصی��ل با عنایت به کیفرخواس��ت 
صادره از دادس��راي عمومي و انقاب شهرس��تان اصفهان و ش��كایت دانش��گاه آزاد اسامي 
واحد خوراس��گان و گ��زارش معاونت راهور فرمانداري انتظامي اس��تان اصفهان و اظهارات 
آقاي صادق اهلل بخش��یان بعن��وان ارائه کننده گواهي فوق و ماحظ��ه گواهي مجعول و عدم 
حضور متهم در جلس��ه دادرس��ي علیرغم اباغ قانوني و س��ایر قرائن و ام��ارات موجود در 
پرونده و مس��تندا به مواد 10 و 527 قانون مجازات اس��امي متهم را به تحمل یكسال حبس 
تعزی��ري محكوم و در خصوص گواهي نیز حكم ب��ه انهدام آن صادر و اعام مي گردد رأي 
ص��ادره غیاب��ي و ظرف مدت 10 روز پس از اباغ واقعي قاب��ل واخواهي در همین دادگاه و 
 ظ��رف مدت 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 7121                      گازوري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/347 شماره دادنامه: 8909970352700341، شماره پرونده، 8809980359801174، شماره 
بایگاني شعبه: 881402، متهم:  آقاي سعید مهدیخاني به نشاني اصفهان خ پروین 24 متري اول 
ک ش فش��ارکي، اتهام ها: 1. تهدید 2. تمرد نس��بت به مأموران حین انجام وظیفه 3. توهین، 

گردشكار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید:
رأي دادگاه

در خص��وص گزارش موثق مرجع انتظامي شهرس��تان اصفهان علیه آقاي س��عید مهدیخاني 

دائر بر تمرد، توهین نس��بت به مأمورین دولت حین انجام وظیفه- تهدید با قداره و س��رقت 
یكدس��تگاه موتورس��یكلت دادگاه با توجه به جامع محتویات و اوراق پرونده تحقیقات انجام 
شده گزارش موثق و مورد اطمینان مرجع انتظامي نحوه اظهارات آقاي منصور کریمي ص 3 
پرونده و کشف موتور مسروقه و محتویات پرونده صفحه 11 پرونده مربوط به آقاي علیرضا 
قاسمي نیا و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با 
اباغ قانوني از طریق نش��ر آگهي به وي و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و س��ایر قرائن 
و امارات منعكس در پرونده در مجموع اتهام انتسابي را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 
609- 2- 16- 47- 607- 617- 661 از قانون مجازات اس��امي متهم موصوف الذکر را )و 
ب��ا رعایت بند دوم ماده س��وم قانون وصول برخ��ي از درآمدهاي دولت( جهت بزه توهین به 
مأم��ور دولت به پرداخت یك میلیون ریال ج��زاي نقدي در حق صندوق دولت و جهت بزه 
تم��رد در برابر مأمور دولت به پرداخت پانصد هزار ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
و جهت بزه تهدید با قداره به تحمل ش��ش ماه حبس و ده ضربه ش��اق و جهت بزه سرقت 
یكدستگاه موتورسیكلت به تحمل 95 روز حبس و پنج ضربه شاق تعزیري در دایره اجراي 
احكام محكوم مي نماید. و در خصوص اعمال ماده 667 قانون مجازات اسامي نظر به کشف 
موتور مس��روقه موضوعًا منتفي میباش��د. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از اباغ قابل 
واخواهي در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهي در 

محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان میباشد.
م الف/ 7120                         ذبیحي- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/348 شماره دادنامه: 8909970354100594، شماره پرونده، 8809980358101379، شماره 
بایگاني شعبه: 881329، شاکي:   آقاي محمد طاهري به نشاني خ کهندژ- خیابان شمس- جوي 
آباد- کوچه ش��هید محمود صالحي ک دوم فرعي 1 س��مت چپ- جنب دندانپزشكي، متهم:  
آقاي محمد مهدي بس��تانویي به نشاني مجهول المكان، اتهام: کاهبرداري، گردشكار: دادگاه 

ختم رسیدگي را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمدمهدي بستانویي فرزند علي دائر بر کاهبرداري به میزان هفت 
میلیون ریال موضوع ش��كایت  آقاي محمد طاهري فرزند علي اکبر دادگاه با بررس��ي اوراق و 
محتویات پرونده با توجه به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراي عمومي و انقاب اصفهان، 
شكایت شاکي خصوصي، مدارک و مستندات ابرازي توسط شاکي مبني بر فروش و واگذاري 
امتیاز وام خودرو تحت عنوان ش��رکت سیب سرخ ونك عدم حضور متهم در مرحله دادسرا 
و در جلسه دادگاه جهت دفاع از خویش علیرغم انتشار آگهي در روزنامه و با توجه به سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاري متهم را محرز و مس��لم تشخیص مستنداً به ماده 
1 قانون تش��دید مجازات مرتكبین ارتشاء  و اختاس و کاهبرداري رأي بر محكومیت متهم 
به تحمل سه سال حبس تعزیري و پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به عنوان جزاي نقدي در 
حق صندوق دولت و رد مبلغ هفت میلیون ریال به شاکي صادر و اعام مي گردد رأي صادره 

غیابي و ظرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در همین شعبه مي باشد.
م الف/ 7119                        نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/349 ش��ماره دادنام��ه: 8909970352600763، ش��ماره پرون��ده: 8809980352601458، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 881483، خواهان:  خانم نجمه محمدي خش��وعي به نشاني اصفهان 
بلوار کش��اورز خ باغ ف��ردوس کوچه مهر مهر 10 منزل محم��دي، خوانده:   آقاي جهانبخش 
مهدي خشوعي به نشاني اصفهان بلوار کشاورز خیابان باغ فردوس کوچه شهید ترکي کوچه 
فروردین منزل قرباني طبقه باال، خواسته:  صدور حكم طاق به درخواست زوجه، گردشكار:  
دادگاه با بررس��ي محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعام و بش��رح ذیل مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه 

در خصوص دعوي خانم نجمه محمدي خشوعي فرزند فضل اله به طرفیت آقاي جهانبخش 
مهدي خش��وعي فرزند قاسم بخواس��ته صدور حكم طاق، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظر به رونوش��ت مصدق سند نكاحیه بشماره 6365-85/2/9 دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 
133 حوزه ثبت اصفهان علقه زوجیت به عقد نكاح دائم فیمابین محرز اس��ت از طرفي سعي 
و تاش دادگاه و داوران جهت اصاح ذات البین و ترغیب به ادامه زندگي مش��ترک مؤثر در 
مقام واقع نشده است و زوجه مصر به طاق است زوجه اعام نموده است که خوانده مدت 
شش سال است که معتاد است اول معتاد به تریاک بود و االن معتاد به کراک است و زندگي 
مرا س��یاه کرده است و از بند 7 از ش��روط ضمن العقد تخلف نموده است از دادگاه استیذان 
جهت مطلقه نمودن را دارم، خوانده در جلس��ات داوري و مش��اوره حاضر نش��ده و در قبال 
دعوي خواهان دفاعي معمول نداش��ته است دادگاه از توجه به اظهارات خواهان و مستندات 
ابرازي وي من جمله دادنامه ش��ماره 1812-88/10/30 صادره از ش��عبه 17 حقوقي که زوج 
به پنج س��ال اعتیاد اقرار نموده اس��ت و پاسخ استعام از دادگاه انقاب به این نتیجه مي رسد 
که زوج از بند 7 ش��روط ضمن العقد تخلف نموده اس��ت. لذا دادگاه به اس��تناد مواد 234 و 
237 و 1119 قانون مدني ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش به خواهان اجازه مي دهد 
با اس��تفاده از وکالت حاصله از طریق تحقق ش��رط ضمن العقد به یكي از دفاتر رس��مي ثبت 
طاق مراجعه و با انتخاب نوع طاق خود را مطلقه نماید و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتًا و 
به وکالت از زوج امضاء  نماید رعایت شروط ضمن اجراي طاق از جمله مراعات مفاد مواد 
1135 و 1136 و 1141 و 1140 قانون مدني حس��ب مورد برعهده مجري صیغه خواهد بود 
زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه ادعاي مالي در این پرونده مطرح ننموده لذا دادگاه 
از این جهات مواجه با تكلیف نمي باشد مدت اعتبار گواهي سه ماه از تاریخ اباغ است رأي 
صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از اباغ قابل واخواهي در این دادگاه و س��پس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر مي باشد.
م الف/ 7118                         زارعي- دادرس شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/350 شماره دادنامه: 8909970354300526، شماره پرونده: 8809980365801562، شماره 
بایگاني شعبه: 890127، شاکي: آقاي عباس باقري آب چوب به نشاني تودشك نوبنیاد جنب 
قصابي ش��ریفي، متهم: آقاي اسماعیل الفت به نشاني مجهول المكان، اتهام:  خیانت در امانت 
در مورد یك فقره چك، گردشكار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام 

و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در این پرونده آقاي اس��ماعیل الفت فرزند محمد متهم اس��ت به خیانت در امانت نس��بت به 
یك فقره چك به ش��ماره 27540-8519-12 بانك ملي شعبه تودشك به مبلغ یكصد میلیون 
ریال موضوع ش��كایت آقاي عباس باقري آب چوب فرزند حبی��ب که اتهام نامبرده با توجه 
به ش��رح شكایت شاکي، گزارش مرجع انتظامي، مؤداي شهادت شهود، تحقیقات انجام شده،  
قرار مجرمیت و کیفرخواس��ت صادره و س��ایر محتویات پرونده محرز به نظر مي رس��د. لذا 
دادگاه مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسامي مشارالیه را به تحمل 6 ماه حبس محكوم 
م��ي نماید. رأي صادره غیابي و ظ��رف مدت 10 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهي در همین 
شعبه و سپس با انقضاي 20 روز از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاههاي محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7117                          بدیحي- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/351 شماره دادنامه: 8909970354200560، شماره پرونده: 8709980358400681، شماره 
بایگاني ش��عبه: 890199، ش��اکي: آقاي محمد حیدري به نش��اني اصفهان اشكاوند خط اول 
کوچه دوم پاک 303 منزل حس��ن حیدري، متهم: آقاي حس��ین فتحي به نش��اني متواري و 
مجهول المكان، اتهام:  کاهبرداري، گردش��كار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعام و بش��رح زیر 

مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص ش��كایت آقاي محمد حیدري فرزند حس��ن علیه آقاي حس��ین فتحي دایر بر 
کاهبرداري موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انق��اب اصفهان با توجه 
به مندرجات پرونده تحقیقات بعمل آمده ش��هادت ش��اهد و سایر قرائن و امارات موجود و 
منعكس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم مي باشد فلذا 
به اس��تناد ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداري مصوب 
1367/9/15 مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��امي وي را عاوه بر رد مبلغ سیزده میلیون 
ریال وجه نقد به ش��اکي به تحمل یكس��ال حبس و پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال جزاي 
نقدي )معادل مالي که اخذ کرده اس��ت( به نفع صندوق دولت محكوم و اعام مي دارد رأي 
ص��ادره غیابي و ظرف 10 روز از تاریخ اباغ واقع��ي قابل واخواهي در این دادگاه و پس از 
انقضاي مهل��ت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7115                       خدابنده- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/352 شماره دادنامه: 8909970354200681، شماره پرونده: 8809980358001052، شماره 
بایگاني شعبه: 890287، شكات: 1- آقاي کریم ابراهیم زاده به نشاني اصفهان- خ کهندژ- خ 

سودان سري تراشي سپاهان، 2- آقاي سیدمهدي مهدوي به نشاني اصفهان- حصه شرقي- خ 
مدرس- کوچه حس��ن زاده 3- آقاي س��ید حس��ین میرزایي به نش��اني زرین شهر- چهارراه 
مسجد اعظم- جنب بانك ملي- طبقه فوقاني رستوران طوس، متهم: آقاي سید کمال حسیني 
به نشاني مجهول المكان و فراري، اتهام ها: 1. کاهبرداري 2. غصب عنوان، گردشكار: دادگاه 

ختم رسیدگي را اعام و مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��یدکمال حس��یني مبني بر کاهبرداري از آقایان سیدمهدي مهدوي 
و سیدحس��ین میرزائي و کریم ابراهیم زاده و آقاي س��ید حمید بالدني، از طریق معرفي خود 
بعنوان وکیل دادگس��تري از توجه به محتویات پرونده شرح شكایت شكات عدم حضور وي 
در دادس��را علیرغم اباغ به همس��ر ایش��ان و متواري بودن متهم و عدم توفیق مأمورین در 
دستگیري وي بزه انتسابي را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات 
اختاس و ارتشاء و کاهبرداري متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیري و رد مال به میزان 
س��ه میلیون تومان در حق آقاي س��ید مهدي مهدوي و مبلغ 85/000/000 ریال در حق آقاي 
س��ید حمید بالدني و مبلغ 16/000/000 ریال در حق آقاي کریم ابراهیم زاده بعنوان رد مال 
و برهمی��ن میزان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نماید. رأي صادره غیابي و 
ظرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در همین شعبه سپس ظرف مدت بیست روز 

پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان مي باشد.
م الف/ 7114     وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ رأي

5/353 شماره دادنامه: 8909970354700475، شماره پرونده: 8809980358301403، شماره 
بایگاني ش��عبه: 890129، ش��اکي:  خانم گلناز دهقاني به نشاني خ خاقاني ک ش مظاهري بن 
بست سیروس پ 11 ط پایین زنگ سمت چپ، متهم: آقاي بهروز شوندي به نشاني مجهول 
المكان، اتهام: کاهبرداري، گردش��كار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعام و به ش��رح انشاء  رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كایت خانم گلناز دهقاني فرزند بهمن علیه آقاي بهروز شوندي فرزند عزت 
اهلل دائر بر کاهبرداري، موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادسراي عمومي و انقاب اصفهان 
با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، تحقیقات بعمل آمده، شهادت شهود و سایر قراین 
و ام��ارات موجود و منعكس در پرونده وقوع و انتس��اب ب��زه معنونه به متهم مذکور محرز و 
مس��لم مي باشد فلذا به اس��تناد ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختاس و 
کاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��امي وي را عاوه بر 
رد مال )مبلغ هیجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد( به ش��اکي به تحمل دو س��ال حبس 
و پرداخ��ت هیجده میلیون و پانصد هزار ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم و 
اع��ام میدارد رأي صادره غیابي و ظرف 10 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهي در این دادگاه 
و پس از انقضاء مهلت واخواهي ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم 

تجدیدنظراستان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7112                       خدابنده- دادرس شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
5/355 شماره دادنامه:  8909970352200556، شماره پرونده: 8809980352200476، شماره 
بایگاني ش��عبه: 880476، خواهان: خانم عاقل��ه احمدي با وکالت خانم زهرا عابدي جزي به 
نش��اني فاورجان خ طالقاني ط فوقاني مؤسس��ه قوامین،  خوانده: آقاي غام حیدر رضائي به 
نشاني مجهول المكان، خواسته: گواهي عدم امكان سازش، گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق 

و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص دادخواس��ت خانم عاقله احمدي فرزند فضل اهلل ب��ا وکالت خانم زهرا عابدي 
جزي بطرفیت آقاي غام حیدر رضایي فرزند ش��اه حسین مبني بر صدور گواهي عدم امكان 
س��ازش بمنظور اجراي صیغ��ه طاق به علت عدم پرداخت نفقه ب��ا این توضیح که خواهان 
بموجب س��ند عادي مورخ 1385/6/17 در عقد نكاح خوانده قرار دارد که مدعي گردید که 
زوج ترک منزل نموده و از دائر پرداخت نفقه نیز خودداري نموده است و دادنامه هاي صادره 
از شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، سوم شوراي 
حل اختاف اصفهان را ارائه نموده که مفاد آن اجماالً حكایت رد تمكین درخواست شده از 
س��وي زوج و محكومیت زوج به پرداخت نفقه و همچنین تحمل حبس به اتهام ترک انفاق 
دارد ضمن اینكه شهادت شهود نیز حكایت از ترک منزل از سوي زوج و عدم پرداخت نفقه 
دارد و تحقیقات صورت گرفته براي شناس��ایي زوج منتج به نتیجه نش��ده است. زوجین تبعه 
افغانستان مي باشد و فاقد فرزند مشترک مي باشد ضمن اینكه زوجه مبلغ یك میلیون تومان 
از مهریه خود را بذل نموده است. دادگاه در اجراي دستور قرآن کریم قرار ارجاع امر داوري 
صادر نموده که مساعي داوران منجر به سازش به لحاظ مجهول المكان بودن زوج نشده است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده مراتب فوق، احراز ترک منزل از س��وي زوج و همچنین 
ع��دم پرداخ��ت نفقه و با احراز ضرر زوجه در دوام زوجیت ب��ا عنایت به اینكه زوجین تبعه 
افغانستان بوده و در خصوص احوال شخصیه تابع قوانین متبوع خود مي باشند ادعاي زوجه 
ً  به مواد 131- 135- 136- 183- 184 مدني قانون  را ثابت ومس��لم تش��خیص داده و مستندا
افغانستان حكم به تفریق صادر و اعام مي گردد و به زوجه اجازه داده مي شود تا با بذل یك 
میلیون تومان از مهریه خود را مطلقه نماید تفریق حاصله حكم طاق بائن را دارد رأي صادره 
غیابي و ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض واخواهي در این دادگاه و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 7110                                                                 محمدي- دادرس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( اصفهان 
 

ابالغ
5/461 آگهي اباغ اجرائیه کاسه: 4071-369

بدینوس��یله به 1- بهروز محمودزاده فرد فرزند محمدعلي ش��ماره شناسنامه 1153 از اصفهان 
به نش��اني شاهین شهر- خ انوري- فرعي 6- پاک 23 2- رضا قرباني سیني فرزند غریبعلي 
شماره شناسنامه 56 از برخوار به نشاني شاهین شهر- خ کاشاني- پاک 23 3- حسین افضلي 
فرزند رمضان ش��ماره شناسنامه 1659 از سین برخوار به نش��اني سین- برخوار- خ طالقاني 
بده��كار پرونده کاس��ه 369-4071 که برابرگزارش واحد اباغ نیروي انتظامي دادگس��تري 
ش��اهین شهر ش��ناخته نگردیده اند اباغ مي گردد که برابر قرارداد شماره 82/8/26-82/277 
بین ش��ما و مدیریت ش��عب بانك ملت منطقه اصفهان مبلغ 38/543/750 ریال بابت اصل + 
37/888/708 ری��ال جریمه تأخیر ت��ا تاریخ 88/9/11 + جریمه روزش��مار به مبلغ 20/591 
ریال و هزینه اجرائي و حق الوکاله بدهكار مي باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانوني اجرائیه صادر و بكاسه فوق در 
این اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي بشما اباغ 
مي گردد از تاریخ انتش��ار این آگهي که تاریخ اباغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یك نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به 
پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهي دیگري عملیات اجرایي 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/ 7385                               اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

5/478 در خصوص پرونده کاسه 89-271 ش ح/ 31 خواهان محمدابراهیم نوري با وکالت 
س��میه نوع پرست دادخواس��تي مبني بر مطالبه 4 فقره چك به طرفیت اقبال دارمرویي تقدیم 
نموده اس��ت وقت رسیدگي براي روز چهارش��نبه مورخ 89/6/31 ساعت 3:30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي اباغ ش��ده تلقي و تصمیم 
مقتضي اتخاذ مي ش��ود. محل حضور: اصفهان- خیابان حكیم نظامي- اول خیابان محتش��م 

کاشاني- مجتمع شوراهاي حل اختاف 
م الف/ 7336                                        رئیس شعبه 31 شوراي حل اختاف اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
5/482 چون تحدید حدود ششدانگ یكباب خانه پاک شماره 2321 واقع در زواره 16 اصلي 
دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي بنام خانم بتول مقنیان زواره 
فرزن��د رضا در جریان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور متقاضي ثبت بعم��ل نیامده اینك بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم 
در روز پنج ش��نبه 89/6/25 س��اعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
ای��ن آگهي ب��ه کلیه مالكین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
ص��ورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تكلیف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض ظرف یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
این اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصاح قضایي گواهي تقدیم دادخواست 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 1389/6/2

م الف/ 178                                     عصاري - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک زواره 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 24 August 2010Tuesday 24 August 2010

نام رايج: شمعداني
Pelargonium L :نام علمي

Geraniacae :نام خانواده
  ش��معداني، گیاه��ي اس��ت که چند س��اله بوده و 
برگ ه��اي آن کرک��دار و اندازه آنه��ا تا حدودي 

بزرگ است.
ــاي ريز به رنگ هاي: بنفش، س��فید، قرمز،  گل ه
صورت��ي، نارنجي و رنگ هاي متن��وع دیگر قابل 

رویت است.
ای��ن گیاه براي تزیین حاش��یه ها و تپ��ه ها به کار 
برده مي ش��ود. ازدیاد و تكثیر ش��معداني از طریق 
ب��ذر و قلمه ص��ورت مي گیرد ک��ه روش معمول 
آن، تهیه قلمه از اول تابس��تان تا اواسط پاییز است. 
قلمه ها را از ش��اخه هایي که سبز هستند و به طور 
تقریبي چوبي، ش��ده اند تهی��ه مي کنند و قلمه هاي 
ریشه دار ش��ده را در اواسط زمستان در گلخانه ها 
به گلدان هاي کوچك منتقل کرده و در اواسط بهار 
به زمین اصلي مي برند. ش��معداني، احتیاج به نور 
کافي داشته و در فصل هاي گرم سال، نیاز به آب و 
رطوبت فراوان دارد. خاک مورد نیاز این گیاه خاک 

باغچه همراه با کود حیواني پوسیده و غني است.

مواد الزم:
برگ سیر تازه: 3 عدد

پیاز متوسط: 1 عدد
تخم مرغ: 3 عدد

لپه: 1 فنجان
مرغ يا اردک: نصف یا یك عدد کوچك

نمك و فلفل و زردچوبه: به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا برگ سیرهای شسته شده را با چاقو 
به اندازه های نیم س��انتی خرد م��ی کنیم و با پیاز 

خال شده تفت می دهیم. 
زمانی که رنگ پیازها طایی ش��د، به این مخلوط 
لپه، نمك، فلفل و زردچوبه اضافه می کنیم و کمی 
دیگر تفت می دهیم. گوش��ت م��رغ یا اردک را به 
اندازه های کوچك خرد کرده و اس��تخوان های آن 
را خارج می کنیم. بع��د در ماهی تابه ای جداگانه 
سرخ می نماییم و سپس مخلوط پیاز، سیر و لپه را 

به آن اضافه مي کنیم. 
ای��ن مواد را داخل قابلمه ق��رار داده و می گذاریم 
با مق��داری آب خ��وب بپزد. بع��د از پخت کامل 
غذا تا حدی که آب مواد کامًا گرفته ش��ده باشد؛ 

 

تخ��م مرغ ها را با چن��گال به هم زده )تا حدی که 
س��فیده و زرده مخلوط شود( و به این مواد اضافه 

می کنیم و روی حرارت مایم می گذاریم. 
بعد از پنج دقیقه غذا آماده است. این غذا طبخ ساده 

و سریعی دارد.

محقق��ان در ی��ك مطالع��ه جدی��د دریافته اند که 
مصرف پروبیوتیك ها مي تواند به نوزادان زودرس 
و ک��م  وزن کمك کند تا وزن بیش��تري به دس��ت 
آورند. محقق��ان مي گویند: تغذیه ک��ردن نوزاداني 
که وزنش��ان بس��یار پایین تر از حد طبیعي است با 
مكمل هاي غذای��ي حاوي پروبیوتیك ها به افزایش 
وزن ای��ن نوزادان کمك مي کن��د. به گفته محققان؛ 
فرآورده ه��اي پروبیوتیك��ي ح��اوي باکتري ه��اي 
مفیدي هس��تند که پس از مصرف در روده س��اکن 
 مي شوند و اثرات مفیدي در سامتي انسان برجاي 

مي گذارند. 
اصطاح پروبیوتیك که ریش��ه التین دارد، به معني 
»براي زندگي« اس��ت و س��ازمان جهاني بهداشت، 
این اصط��اح را به ارگانیس��م هاي زنده اي اطاق 
مي کند که در صورت مصرف به میزان الزم، اثرات 
مفی��د و س��امت زاي مؤثري ب��راي مصرف کننده 
خود دارند. پایگاه اینترنتي یوروکاس��اینس نیوز در 
این رابطه افزود: محمد الحس��ني و دس��تیاران وي 
در سه مرکز پزش��كي با همكاري شبكه تحقیقاتي 
ورمونت آکسفورد در آمریكا تأثیرات تغذیه با این 
مكمل هاي پروبیوتیكي را روي نوزاداني که زیر دو 

پوند وزن داشتند، بررسي کردند. 
این محققان مي گویند: نوزاداني که از این مكمل ها 
اس��تفاده مي کنند در ط��ول روز مي توانن��د مقدار 
بیش��تري غذا را تحمل کرده و س��ریعتر هم رش��د 

مي کنند.

شمعداني
 سپیده نصر اصفهانی

توی زندگ��ی گاهی وقت��ا که می زنی��م تو جاده 
خاکی و از جاده اصلی منحرف می ش��یم، به قول 
معروف دیگه زدیم به بی خیالی و هیچی واسمون 
مهم نیست! حتی حرفای گاه و بی گاهی که شاید 
 ب��ه نظر خودمون هم درس��ت و منطقی بیاد ولی... 
بیتا 23 س��اله که بعد از ماجرای پیش اومده هنوزم 
نتونسته به خونه برگرده می گه: 18 سالم بود که با 
محیط چت آشنا ش��دم... بچه بودم و واسه همینم 
بی مهابا و بدون فكر رفت��ار می کردم. اینكه تمام 
س��اعات روزم رو پای کامپیوتر با برنامه مس��نجر 
می گذراندم یه طرف، س��اده ب��ودن و تحت تأثیر 
افراد اون محیط قرار گرفتن هم یه طرف! از همون 
اول با پس��ری آشنا ش��دم که کم کم تمام وقتم رو 
برای اون می گذاش��تم و به حرفای مثًا عاشقانش 
گوش می کردم. اصًا دوس��ت ندارم اون لحظات 
و حرفای��ی رو که بهم می زد به ی��اد بیارم... دیگه 
هیچوق��ت هم دلم نم��ی خواد حتی واس��ه چند 
ثانیه برگردم به قبل... بعد بیتا همونطور که جلوی 
گریه شو نمی تونه بگیره ادامه می ده: سه سال بود با 
هم در ارتباط بودیم. عكساشو دیده بودم. صداشو 
ش��نیده بودم و حتی توی خلوت��م باهاش زندگی 
می کردم. 21 س��الم بود که توی یه دعوای خیلی 
ساده خانوادگی بهونه جداشدن از خانواده رو پیدا 
کردم و ش��بانه از خونه زدم بیرون به امید رفتن به 
شهر اون پسر و دیدنش و قول و قرار هایی که باهم 
گذاشته بودیم... اتفاقی که بین افراد خانواده ما افتاد 
و اصًا مسأله مهمی نبود و همین باعث شوکه شدن 
پدر و مادرم ش��د که چرا من بی دلیل یه همچین 
کاری رو ک��ردم، ولی واس��ه من دیگ��ه کار از کار 
گذشته بود. صحبت های بیتا به اینجا که می رسه 
سكوت می کنه و صورتش رو بین دستاش پنهون 
می کنه و چند دقیقه ای به همون حال می ش��ینه. 
بعد با صدای آرومی که ناامیدی توش موج می زنه 
ادامه می ده: وقتی رس��یدم به این شهر اولین کاری 
که کردم باهاش تماس گرفتم و گفتم که از خونمون 
دل کندم، خواستم بیاد همدیگه رو ببینم، خواستم 

کمكم کن��ه یه جایی گی��رم بیاد واس��ه چند روز 
موندن و بعدم عمل به قول هایی که بهم داده بود، 
ولی اون تا فهمید من چنی��ن کاری کردم صداش 
آشكارا شروع کرد به لرزیدن و بعدم گفت که فعًا 

 

نمی نونه واس��م کاری کنه... گفت یه چند روزی 
خ��ودم باید از پس خودم بر بیام، گفت با خونواده 
هس��تم و نمی تونم فعًا بیام پیش��ت! برق از سرم 
پرید وقتی این برخوردش رو دیدم، ولی دیگه واسه 
هر نوع پشیمونی دیر شده بود... سعی کردم خودمو 
راضی کنم که حتماً مش��كلی براش پیش اومده که 
نتونس��ته بیاد. حرفای عاشقانش توی محیط چت 
 رو به یاد آوردم و بازم س��عی ک��ردم خودمو آروم 

کنم... 
ش��ب تا صبح رو، توی خیابون ق��دم زدم و توی 
همون ش��ب اول چیزایی به چشم خودم دیدم که 
باورش در توان من نبود، ولی باالخره صبح ش��د... 
صبح دوباره باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم 
کمكم کنه... اول تا که فهمید من هستم گوشی رو 
قطع کرد و تا چند ساعت بعد هم دیگه به گوشیش 
جواب نداد... ولی نزدیكای ظهر باألخره جوابم رو 
داد و در مقاب��ل خواهش و التماس های من، تنها 
چیزی که گفت این بود: اشتباه کردی از خونه زدی 
بیرون! من نمی تون��م فعًا برات کاری انجام بدم. 
حتی نمی تونم بیام س��راغت. ت��و باید چند وقتی 
طاقت بی��اری تا کارام رو به راه بش��ه، بعد خودم 
خبرت می کنم... و این چند وقت تا اآلن که 6 ماه 
از جدا شدن من از خونوادم می گذره ادامه داشته و 
اینكه هیچوقت توی این مدت باهام تماس نگرفت 
به یك طرف، اینك��ه دیگه حتی یكبار هم جواب 
تماس های من رو نداد از طرف دیگه عذابم می ده. 
بع��د از همه این ماجرا بزرگتری��ن گناهی که مثل 
زنجیر به گردنم افتاده و گلوم رو فشار می ده جدا 
شدنم از خانواده ای بود که برام چیزی کم نذاشته 
بودن... جدا ش��دن از پدر و مادرم به خاطر هیچ و 
پوچ... ب��ه خاطر چیزی که حتی ارزش فكر کردن 
 هم نداش��ت چه برسه به رها کردن تمام زندگی و 

رویاهام...

آشنايي اينترنتي

آقای��ان بی��ش از هر چیز، 
همسرش��ان  دارند  انتظار 
با آنان دوس��ت باش��د و 
ش��رایط و موقعیتش��ان را 
به خوب��ی درک کنند. اگر 
می خواهید در ارتباط خود 
موفق باشید و همسرتان را 
از خود راض��ی نگه دارد، 
به ن��كات زیر توجه کرده 
و آنها را در زندگی به کار 
بندید ت��ا متوجه تغییرات 

بزرگی شوید. 
ــدی  ــات او را ج تصمیم
بیش ت��ر  ــد:  ــی كنی تلق
خانم ها دوست دارند همه 
چیز مطابق میل خودشان 
باش��د ام��ا توجه داش��ته 
باش��ید که نباید نسبت به 

خواس��ته ها و نیازهای همسرتان بی توجهی نشان 
دهید. به همس��ر خ��ود احترام بگذاری��د. اگر قرار 
باشد تمام مدت به او بی توجهی کنید، برای حرف 
های��ش ارزش قائل نش��وید، او را کوچك و خوار 
کنید و فقط در مورد تمام مس��ائل ش��كایت کنید، 
مطمئن باش��ید که زندگی شما دوام نخواهد یافت. 
باید به او اجازه دهید که مرد خانه باش��د. حقیقت 
این اس��ت که برخی از خانم ها راز دار نیس��تند و 
کم تر اتفاق می افتد که همسرشان حرف دل خود 

را نزد آنان بازگو کند.
مشوق او باشید: 

خانم ها به راحتی این کار را در مورد دوست های 
خود انجام می دهند. کاری می کنند که احس��اس 
خوب��ی در آنان ایجاد ش��ده و اعتماد به نفسش��ان 
افزای��ش یاب��د و از عباراتی نظیر: »ت��و فوق العاده 
شده ای، این رنگ خیلی برازنده توست، شوهرت 
باید افتخار کنه که با تو ازدواج کرده و...« اس��تفاده 
می کنند. اما کم تر اتفاق می افتد که در مورد همسر 
خود، این کار را انجام دهند. ش��اید تصور می کنند 
ضمیر آقایان، غیرقابل نفوذ اس��ت اما حقیقت این 
است که آنان هم ضمیر حساس و شكننده ای دارند 
و گاه��ی به قوت قلب دادن های ش��ما نیازمندند. 
بنابراین اگر ترفیع رتبه گرفته و در ش��غلش به مقام 
باالتری دس��ت یافته اس��ت، به افتخارش، جش��ن 
بگیرید و به او یادآوری کنید که ارزش و لیاقتش را 
داشته و حتی اگر لباس مورد عاقه اش را پوشیده 

بود، به او بگویید: »خیلی خوش تیپ شده ای!«
به زيبايی خودتان اهمیت دهید: 

ب��ه ظاهر خ��ود اهمیت بدهید، لباس ه��ای زیبا و 
تمیز بپوشید، موهایتان را مرتب کنید و در مجموع، 

ظاهرتان را آراسته نگاه دارید.

قابل اعتماد و وفادار باشید: 
مردان به دنبال زنانی هستند که بتوانند به آنان اعتماد 
کرده و رویشان حس��اب کنند. مردان می خواهند 
 همسرش��ان نس��بت ب��ه آن��ان متعهد و مس��ئول 

باشد.
ــه او احترام  ــد و ب ــت برداري ــرزنش، دس از س

بگذاريد: 
وقتی شما به همس��رتان احترام می گذارید، گویی 
ب��ه خودت��ان احترام گذاش��ته ای��د. او را به خاطر 
اشتباهاتش سرزنش نكنید و مدام تصمیماتش را به 
باد انتقاد نگیرید. آقایان، خانمی که منطقی باش��د و 
در شرایط عصبانیت، خود را کنترل کرده و با بحث 

منطقی به دعوا خاتمه دهد را بیش تر می پسندند.
اجازه دهید از شما پشتیبانی و حمايت كند: 

خداوند، مرد را حامی زن آفریده است. آقایان از این 
کار لذت برده و احساس خوبی پیدا می کنند. برخی 
از خانم ها تصور می کنند اگر مردی بخواهد از آنان 
حمایت کند، شخصیتشان زیر سئوال می رود. اگر 
به ازدواج و زندگی مشترک اعتقاد دارید، پس چرا 
نمی خواهید قدرت طبیعی یك مرد را قبول کنید؟! 
بیش تر خانم ها دوست دارند همه چیز مطابق میل 
خودشان باشد اما توجه داشته باشید که نباید نسبت 
به خواسته ها و نیازهای همسرتان بی توجهی نشان 

دهید.
خوش اخالق باشید: 

 آقایان به دنبال همس��ری هس��تند که ش��خصیت 
زنانه اش شكل گرفته باش��د، مهربان باشد، مرتب 
داد نزند و از او ایراد نگیرد. مردان در زندگی خود، 
به دنبال آرامش هستند، می خواهند اوقات خوشی 
داشته باشند و از زندگی لذت ببرند، بنابراین خوش 
مشرب باشید، به س��رعت عصبانی نشوید و داد و 

فریاد کردن را به کلی فراموش کنید.

ــودش  خ ــا  ب ــد  بگذاري
خلوت كند: 

آقای��ان نیاز دارند مدتی را 
به دور از ش��ما بگذرانند. 
پ��س فض��ای الزم را ب��ه 
آنان بدهید تا ذهن خود را 
متمرکز کرده و افكارشان 
را منسجم س��ازند؛ شاید 
بخواهن��د زمان��ی را ب��ا 
دوس��تان خ��ود بگذرانند 
 و س��رگرمی های م��ورد 
عاقه شان را انجام دهند. 
این کار، احس��اس خوبی 
در آنان ایج��اد می کند و 
بعدها،  س��بب می ش��ود 
س��رحال تر و با نشاط تر 
ای��ن همان  آی��ا  ش��وند، 
نیس��ت که ش��ما  چیزی 
انتظار دارید؟ زمانی که روز س��ختی را پش��ت سر 
می گذارند، تمایلی ب��ه صحبت کردن در مورد آن 
ندارند! پس اگر همس��رتان از شما درخواست کرد 
که او را راحت بگذارید، بهتر است این کار را انجام 

دهید.
اجازه دهید خودش باشد: 

برای برخی خانم ها، س��خت است که شوهرشان 
را همان گونه که هست، بپذیرند و دوست بدارند. 
بیش ت��ر خانم ها تمام مدت در تاش اند که مدل 
مو، طرز لباس پوشیدن، شغل و حتی دوستان همسر 
خود را عوض کنند و آنان را مطابق معیارهای فردی 
خود سازند. چرا آنان را همان گونه که هستند، قبول 

نمی کنید و از زندگی لذت نمی برید؟!
از او بخواهید كه كمکتان كند: 

در روزه��ای تعطیل که در خانه هس��تید و برنامه 
تفریح��ی نداری��د، از او بخواهی��د در کارهایی که 
انجامش برایتان اندکی دش��وار است، به شما کمك 
کند. با این کار، هم وقتتان پر می شود و هم احساس 
مردانگی بیش تری به او دست می دهد. برای نمونه 
می توانید از او خواهش کنید که در گلكاری باغچه، 

به شما کمك کند.
به او عشق بورزيد: 

شاید این مسأله بسیاری از خانم ها را متعجب کند 
اما آقایان هم دوس��ت دارند که عاش��ق شوند و در 
مقابل، عشق دریافت کنند. خیلی از خانم ها تصور 
می کنند اگر با همس��ر خود س��رد و بی احساس 
برخورد کنند، بهتر است. این تفكر نادرستی ست؛ 
تا جایی که می توانید، خود را نس��بت به او عاقه 
مند نش��ان دهید چرا که آقایان به دنبال همس��ری 
 هس��تند که ب��ه آنان عاقه داش��ته و مجذوبش��ان 

باشد.

فقط خــانـم ها بخواننــد
گلخندجاده خاكي

پیشبند

جوان و خانواده

سير قليه گيالنی

مصرف پروبيوتيك ها 
وزن نوزادان زودرس را 

افزايش مي دهد

»میاد«، هر روز از مادرش پول بیش��تری برای خرید 
خوراکی درخواس��ت می کند. با ای��ن حال، به  نظر 
می رس��د الغرتر از گذش��ته شده اس��ت و هر روز 
گرس��نه از مدرس��ه به خانه می آید. پ��س از مدتی 
روشن می ش��ود که »میاد«، پول خوراکی خود را به 
یك کاس پنجم��ی می دهد ک��ه او را تهدید کرده 
اس��ت در صورت نپرداختن پول، کتكش خواهد زد. 
مشكلی که میاد با آن دست به گریبان بوده ، به شكل 
گسترده مشاهده می شود. بنابر مطالعات انجام شده، 
بسیاری از کودکان و نوجوانان گفته اند که قلدری و 
 آزار دیگران، در مدرس��ه آن ها روی می دهد. قلدری 
می تواند س��بب بروز کابوس های شبانه در کودکان 
ش��ود و آسیب های عاطفی جدی  به آن ها وارد کند 
که در طول زندگی ادامه یابد. در وضعیت های حاد، 
ممكن است با ترس ها و تهدید های بسیار جدی همراه 
 باش��د، روان و استعدادهای فرد را ویران کند یا حتی 
آس��یب های ش��دید به جا بگذارد. اگر کودک شما 
مورد آزار و اذیت و قلدری دیگران قرار گرفته است، 

روش هایی وجود دارد که به کمك او بروید تا 
هرچه بیشتر بر این مشكل غلبه کند و از آثار 
منفی آن بكاهد. حتی اگر اکنون کودک شما 
با این مشكل رو به رو نیست، الزم است در 
این زمینه با او حرف بزنید و او را برای حل 

چنین مشكات احتمالی آماده کنید. 
قلدری چیست؟ بیش��تر کودکان گاهی از 
سوی یكی از وابستگان یا یكی از دوستانشان 
مورد تمس��خر و آزار قرار می گیرند. بیشتر 
این آزارها  اگر همراه با شوخی و در فضایی 
دوس��تانه و دوطرفه باش��د، زیانی ندارد. اما 
هنگام��ی که اذیت کردن دائمی، خش��ونت 

 بار و نفرت آمیز باش��د، قلدری به ش��مار می رود و 
باید از آن جلوگی��ری کرد. قلدری یعنی آزار عمدی 
 فیزیكی، کامی یا روانی دیگری. قلدری می تواند به 
ش��كل: ضربه زدن، هل دادن، لقب توهین آمیز دادن، 
تهدید و تمسخر دیگران برای گرفتن اجباری پول یا 
گرفتن وسایل با ارزش آن ها باشد. بعضی از کودکان 
با نادیده گرفتن و ساختن شایعات بی اساس در مورد 
افراد دیگر، به قلدری و آزار آن ها می پردازند. بعضی 
دیگر نیز از تمامی روش های ممكن برای مسخره کردن 
دیگران و آسیب رساندن به احساسات آن ها استفاده 
می کنند. قلدری باید جدی گرفته ش��ود. نباید آن را 
مسأله ای فرض کرد که کودکان باید در مقابل آن مقاوم 
شوند. تأثیرات نامطلوب قلدری می تواند بسیار جدی 
باش��د و عزت نفس و روابط اجتماعی کودک را در 
آینده تح��ت تأثیر قرار دهد. در ش��رایط حاد، امكان 
دارد قلدری سبب بروز اتفاقاتی جدی همچون فرار 

از مدرسه شود.
كمك به كودک قربانی: اگر کودکتان به شما گفت 
که قربانی قلدری شده است، هرچقدر هم که ناراحت 
بشوید، آرامش خود را حفظ کرده و حمایت از او را 
فراموش نكنید. کودکان بیشتر وقت ها تمایلی ندارند 

که درباره قلدری با والدینش��ان صحبت کنند. آن ها 
از اتفاقاتی که روی داده اس��ت، احس��اس شرمندگی 
 می کنند و نگران هس��تند که مبادا والدینشان از آن ها 
نا امید ش��وند.گاهی ک��ودکان تصور م��ی کنند این 
مش��كل به خاطر اش��تباه آن ها روی داده است و اگر 
به گونه دیگری رفتار می کردند، این اتفاق نمی  افتاد. 
گاهی از این مس��أله نگران اند ک��ه اگر کودک قلدر 
 دریابد که  آن ها مش��كل را با ف��رد دیگری در میان 
گذاش��ته اند، اوضاع بدتر از پیش شود. عده  ای دیگر 
نگران هستند که مبادا والدینشان حرف آن ها را باور 
نكنند و اقدامی برای رفع مشكل انجام ندهند یا آن ها 
را وادار کنند به مقابله و مبارزه با کودک قلدر بپردازند، 
در حالی که به شدت از  او می ترسند. کودکتان را به 
خاطر آن که آنقدر شجاعت داشته است که مسأله را 
با ش��ما در میان بگذارد، تحسین و تشویق کنید. به او 
گوش��زد کنید که تنها نیست و بسیاری از کودکان در 
این سن قربانی قلدری بوده اند. تأکید کنید که کودکي 
قلدر اس��ت که رفتاری نادرس��ت انجام می دهد، نه 

 او. به کودکتان اطمینان کامل بدهید که مش��كل را با 
هم فكری خودش حل خواهی��د کرد.گاهی اوقات، 
رفتار برادر، خواهر یا دوست بزرگتر می تواند در حل 
مشكل بسیار کارساز باشد. می توانید برای دخترتان 
بازگو کنید که خواهر بزرگترش )که الگوی اوست( 
چگونه با این مش��كل رو به رو شد و آن را حل کرد. 
برادر، خواهر یا دوست بزرگتر می تواند توضیحات 
بیش��تری درباره آنچه در مدرسه اتفاق افتاده است، یا 
جایی که قلدری رخ داده اس��ت، به شما  بدهد و در 
یافتن بهترین راه حل کمكتان کند. اگر متوجه شدید 
که ک��ودک قلدر در صورت آگاهی از اینكه کودکتان 
با شما صحبت کرده است، رفتار بدتری خواهدکرد، 
مسأله را جدی بگیرید. گاهی، مراجعه به والدین کودک 
قلدر می تواند مفید باشد. در موارد دیگر، آموزگاران 
یا مشاوران، بهترین افرادی هستند که می توان نخست 
ب��ه آن ها مراجعه کرد. اگر بعد از مراجعه به آموزگار 
یا مش��اور، احس��اس کردید که باز هم باید با والدین 
کودک قلدر صحبت کنید، بهتر اس��ت این کار را در 
محیطی انجام دهید که یك مقام رسمی از مدرسه، مثل 
مشاور، حضور داشته باشد. بس��یاری از کشورها در 
زمینه قلدری، قوانین و مجازات های روشنی دارند. در 

بعضی موارد، در صورتی که از سامت کودکتان خیلی 
نگرانید می توانید از مراجع قانونی کمك بگیرید.

رهنمودهايی به كودكان:  کلید اصلی در این زمینه، 
ارائ��ه راه حل های مناس��ب در مقابل قلدری و کمك 
به کودک برای بازیاب��ی عزت  نفس و جایگاه روانی 
مناسب است. در ادامه، چندین راه حل ارائه می شود 
که به کودک کمك می کند وضعیت را بهبود بخشد و 

احساس بهتری نیز در او به وجود مي آورد.
كنترل خشم: خشمگین شدن از کودک قلدر طبیعی 
است، اما این مس��أله، هدف کودکان قلدر است. این 
رفتار، س��بب می ش��ود کودک قلدر احساس قدرت 
بیشتری بكند. با تمرین مداوم سعی کنید از گریه کردن، 
سرخ شدن یا ناراحت ش��دن در مقا بل کودک قلدر 
خودداری کنید. این کار نیاز به تمرین فراوان دارد، اما 
مهارتی کارآمد است که کودک قلدر را پس می راند. 
گاهی اوقات، تمرین روش های کنترل عصبانیت، مانند: 
شمردن از یك تا ده، نوشتن کلمات خشمگین بر کاغذ، 
نفس عمیق کشیدن یا ترک محل، مفید است. گاهی 
بهترین راه حل آن است که بیاموزید چهره ای 
سرد و بی احساس به خود بگیرید تا هنگامی 
که خطر رفع شود )لبخند زدن یا خندیدن می 

تواند کودک قلدر را خشمگین تر کند(.
رفتار شجاعانه: دوری از محیط و بی توجهی 
به قل��در، قاطعانه و روش��ن از کودک قلدر 
بخواهید که به رفتار خود پایان دهد و صحنه 
را ترک کنید. روش هایی را تمرین کنید که به 
کمك آن ها، رفتارهای ناپس��ند کودک قلدر 
 را نادیده بگیرید. با بی توجهی به قلدر، نشان 
می دهید که وجود او برای شما مهم نیست. 
در نهایت، قل��در به احتمال زی��اد از ایجاد 

مزاحمت برای شما خسته خواهد شد.
ــأله با يك بزرگسال: آموزگاران،  مطرح كردن مس
مدیران، والدین و ناظمان مدرس��ه می توانند جلوی 

قلدرها را  بگیرند.
ــأله: با کس��ی که به او  ــت كردن درباره مس صحب
اطمینان دارید مانند مشاور مدرسه، آموزگار، خواهر یا 
برادر یا یك دوست در این باره صحبت کنید. ممكن 
است آن ها راه  حل های بسیار مناسبی پیشنهاد کنند و 
 حتی اگر نتوانند در حل مش��كل به شما کمك کنند، 

می توانند احساس تنهایی شما  را کاهش دهند.
ــش: در خانه می توانی��د تأثیرات  ــیدن به آرام رس
نامطلوب قلدری را کاهش دهید. کودکانتان را تشویق 
کنید که با دوستانش��ان دور هم جمع شوند تا بدین 
ترتی��ب، اعتماد به نفس آن ه��ا افزایش یابد. با ایجاد 
گروه های مختلف و ترتیب دادن برنامه های ورزشی، 

به آن ها کمك کنید به کودکان دیگر بپیوندند. 
ب��ه دنبال فعالیت هایی باش��ید که کودکت��ان با انجام 
 آن، احس��اس اعتم��اد ب��ه نفس و قدرت بیش��تری
 پی��دا کن��د. ای��ن فعالی��ت م��ی تواند ش��رکت در 
 کاس هایی ورزشی همچون کاس های ژیمناستیك 

باشد.

قلدری ممنوع!
كمک به كــودكان در مقابــل زورگــويی

گاهی در این دوران مادر باردار مخصوصاً در سه 
ماهه اول با مش��كاتی رو به رو می ش��ود که به 
اندازه کافی نمی تواند مواد مغذی را دریافت کند. 
بارداری وضعیتی اس��ت که برای رشد جنین، نیاز 
خانم باردار به مواد مغذی افزایش می یابد یا حتی 
ب��ا خوردن مواد غذایی دچار عوارضی می ش��ود 
که باید برای پیشگیری از آنها به چند نكته توجه 

داشته باشد:
حالت تهوع: س��ه ماه اول ب��ارداری، حالت تهوع 
و اس��تفراغ به خصوص در هنگام صبح شایع تر 
است. اس��تفراغ و تهوع ش��دید اوایل بارداری با 
کمب��ود حاد ان��رژی و پروتئین همراه می ش��ود. 
راهكارهای مناس��ب برای برطرف ک��ردن آن به 
قرار زیر اس��ت: تازه بودن هوای اتاق، جلوگیری 
از هر نوع بو، خوردن غذاهای س��رد، آهسته بلند 
ش��دن از رختخواب، گذاش��تن کمی بیسكویت 
خشك در دهان قبل از برخواستن از رختخواب، 
مصرف کردن شش وعده غذا به جای سه وعده، 
پرهی��ز از غذاهای پر چربی و ادویه دار و نفاخ و 
مصرف غذاهای برطرف کننده تهوع ش��امل: آب 
میوه، نوش��ابه گاز دار، دوغ، لواشك، آلو یا آلبالو، 
نان خش��ك و آبلیمو ، ش��ما باید در این مدت از 
گرسنگی اجتناب کنید و از مصرف آشامیدنی ها 

با غذا و غذاهای سرخ کرده پرهیز کنید.
ــوزش معده: ای��ن حالت در  ترش كردن يا س
ماه های آخر پس از صرف غذا ایجاد می شود و 
راه حل آن افزایش تعداد وعده های غذا، پوشیدن 
لباس های گشاد و آهسته جویدن غذاست. زنان 
ب��اردار در ماههای آخر پ��س از صرف غذا نباید 

دراز بكشند.
يبوست: مشكات دفعی در اواخر دوره بارداری 
مشاهده می شود و بیشتر به علت کاهش فعالیت 
فیزیكی و بزرگ شدن رحم و جنین است. از این 
رو مص��رف مایعات زیاد، غذاه��ای غنی از فیبر 
مثل س��بزیجات خام، میوه ه��ای خام و نان های 
سبوس دار )س��نگك و جو( و همچنین مصرف 
آل��و، انجیر و دیگر خش��كبار خیس خورده مفید 
است. همچنین پیاده روی برای برطرف کردن این 

حالت مؤثر است.
بیم��اری هایی مانند بیماری قند دوران بارداری و 
فش��ار خون دوران بارداری امكان دارد به وجود 
آید که باید تحت نظر پزشك و متخصص درمان 

شوند.
آنچه مادر باردار نبايد مصرف كند:

كافئین: نوش��یدنی های کافئی��ن دار مانند چای، 
قهوه و نوش��ابه های کوکا باید ب��ه یك لیوان در 
روز محدود ش��وند. زیرا می توانند موجب تولد 
 نوزاد کم وزن یا نوزاد با عوارض عصبی ش��وند. 
دم کرده ه��ای گیاهی )مانند: چای نعناع و یا گل 
گاو زبان( که اغلب جانشین نوشیدنی های کافئین 
دار می ش��وند، گاهی اث��رات جانبی مانند حالت 
تهوع و اس��تفراغ به وجود می آورند که در زنان 

باردار باید با احتیاط مصرف شوند.
شکالت: ش��كات عاوه بر اینكه مقداری کمی 
کافئین دارد، حاوی تئوبرومید نیز اس��ت که شبیه 
کافئین اس��ت. بنابرای��ن مصرف ش��كات باید 

محدود شود. 

ب��رای اکثر م��ادران و خانواده های 
اطفال، این تصور ایجاد شده است 
که: برای ش��كل گیری مناس��ب و 
گرد ش��دن س��ر ن��وزادان باید در 
زمان خواب، سر آنها را در جهات 
مختلف قرار داد؛ در حالی که این 
امر هیچگونه تأثیری در شكل گیری 
نهایی سر نوزادان ندارد. شكل سر 
نوزاد، ژنتیكی است و در بسیاری از 
موارد ش��كل و شمایل قومی دارد. 
از ای��ن  رو مادران نباید س��ر نوزاد 
خ��ود را در موقع خ��واب مدام به 
جهات مختلف حرکت دهند، چرا 

ک��ه این اقدام می تواند برای نوزاد عارضه ایجاد کند. 
یك متخصص اطفال گفت: چرخاندن سر نوزادان به 
جهات مختلف تأثیری بر شكل  سر آنها ندارد و بلكه 
موجب بروز عوارض مختلف می شود زیرا بیش از 
90 درصد شكل جمجمه نوزادان به طور ارثی به پدر 
و مادر شبیه می شود. ناصر کانتر در گفتگو با  فارس  
درباره برخی اظهارنظرهای افراد در مورد شكل گیری 
فرم »س��ر« نوزادان با خوابان��دن در جهات مختلف 
اظهار داشت: 90 درصد شكل جمجمه نوزاد به طور 
ارثی به پدر و مادر شبیه می شود و ارتباطی با خواباندن 

وی در دوران نوزادی ندارد.
چرخاندن سر نوزادان به جهات مختلف عارضه ایجاد 

می کند.
کانتر در پاس��خ به این پرس��ش که آیا نوع زایمان 
 در ش��كل گیری س��ر نوزادان تأثی��ری دارد یا خیر، 
افزود: بس��یار نادر است که شكل گیری سر نوزاد در 
ناحیه جمجمه در کانال زایمان دچار تغییراتی شده 

باشد. این متخصص اطفال تأکید کرد: کانال زایمان 
هیچ اثری بر سر نوزاد نخواهد داشت در موارد بسیار 
نادر، زمانی که برای خارج کردن نوزاد از کانال زایمان 
مشكاتی ایجاد ش��ده و احتمال سزارین نیز وجود 
ندارد، پزش��ك با استفاده از ابزارهایی تاش می کند 
تا نوزاد را خارج کند و این عمل ممكن است در سر 
نوزاد، تغییراتی ایجاد کند. وی با تأکید بر اینكه تغییر 
شكل سر نوزاد، مدت زمان چندانی به طول نمی انجامد 
و در نهایت شكل سر این نوزادان تا دو سالگی بهبود 
می یابد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند که در 
زایمان »سزارین«، س��ر نوزاد صاف و گرد است در 
صورتی که این باور به طور کلی تصور درستی نیست 
چرا که شكل گیری سر نوزادان به ژنتیك آنها مربوط 
می شود. این متخصص اطفال به مادران توصیه کرد: 
به جای پرداختن به این باورهای غلط به اصول علم 
پزش��كی توجه کرده و با پزشك متخصص نوزادان 

برای مراقبت از فرزند خود مشورت کنند.

اگر بارداريد و بوی غذا آزارتان می دهد
اين مطلب را بخوانيد

90 درصـد شكــل جمجمـه نــوزادان 
به پدر و مادر شبيه مي شود
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 پژمان سلطانی
ساعت اس��كوربرد ورزش��گاه دو دقیقه از بازی 
عقب بود و دقیقه 92 را نش��ان می داد. هواداران 
 س��پاهان صبرش��ان لبریز ش��ده بود و ب��ر علیه 
امیر قلعه نوعی و رضا عنایتی شعار می دادند که 
در این لحظه، محس��ن بنگر با یك شوت سنگین 
دروازه سامان صفا را باز کرد و سپاهان به برتری 
دو بر یك مقابل پاس دس��ت یافت. در 30 دقیقه 
ابتدایی مس��ابقه، بازی از سوی هر دو تیم آرام و 
محتاطانه دنبال می شد تا اینكه دقیقه 37 خسرو 
حیدری مدافع راس��ت س��پاهان توپ��ی را روی 
دروازه پاس همدان ارسال و ابراهیم توره با ضربه 
سر، گل اول سپاهان را به ثمر رساند، با این گل، 
سپاهان روحیه گرفت و توره می توانست دومین 
گل خ��ود را درون چارچ��وب پاس ق��رار دهد 
که س��امان صفا با پا آن را دفع کرد و س��پاهان با 
 همین نتیجه به رختكن رفت. با شروع نیمه دوم 
طایی پوشان اصفهانی به حمات خود افزودند 
ولی نتوانستند دروازه حریف را برای دومین بار 
باز کنند تا اینكه قلعه نوعی دست به تعویض زد 
و حاج صفی را به ج��ای رضا ناصحی به میدان 
فرستاد، کاظمیان جانشین توره شد و نوید کیا هم 
جای خ��ود را به رضا عنایتی داد، با این اوصاف 
میانه میدان از دس��ت سپاهان خارج شد تا اینكه 
دقیق��ه 80 فرهاد خیر خواه با یك ارس��ال زمینی 
 از س��مت چپ دروازه س��پاهان در ش��ش قدم،
اکمل هلما تو را صاحب توپ کرد و او هم با یك 
بغل پای ساده بازی را به تساوی کشاند. پاسی ها 
حتی دقیقه اول وقت های اضافه می توانس��تند 
توس��ط فرهاد خیر خواه به گل برتری برسند که 
او در دو نوبت نتوانس��ت دروازه س��پاهان را باز 
کند ت��وپ اول او را رحمتی برگش��ت داد و در 
نوبت بعدی تیرک عمودی س��مت چپ سپاهان، 
مانع از فرو ریختن دروازه ش��اگردان قلعه نوعی 
ش��د و در ثانیه های آخر، محسن بنگر شادی را 

برای سپاهانی ها به ارمغان آورد.
دقايق حساس بازی سپاهان و پاس

ــه 5: ضربه یانوش مهاجم س��پاهان از کنار  دقیق
دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 35: س��ید مهدی رحمتی ش��وت سنگین 
وحید عل��ی آبادی از فاصله 30 متری را به کرنر 

فرستاد.
ــپاهان(: ارس��ال  ــرح گل اول س دقیقه 37 )ش
خس��رو حیدری از جناح راس��ت و ضربه س��ر 

ابراهیم توره دروازه سامان صفا را گشود.
دقیقه 40: ابراهیم توره مهاجم سنگالی سپاهان 
می توانست سپاهان را به گل دوم برساند که صفا 

ضربه او را با پا دفع کرد.
ــه 68: صف��ا، ضرب��ه محكم یان��وش را با  دقیق

شیرجه ای زیبا مهار کرد.
ــه 72: ضربه رو پای احمد جمش��یدیان به  دقیق

تیرک عمودی دروازه پاس برخورد کرد.
ــاس(: ارس��ال زمین��ی  ــرح گل پ ــه 80 )ش  دقیق
فرهاد خیر خواه از س��مت چپ با ضربه بغل پای 
اکمل هلما تو به گل تساوی بخش پاس تبدیل شد.

ــه )1+90(: فرهاد خیرخواه در 2 نوبت در  دقیق
مصافی تك به تك با رحمتی می توانست دروازه 

س��پاهان را باز کند که توپ اول را رحمتی دفع 
 و در نوب��ت دوم، تیرک عمودی در مقابل ضربه 

خیر خواه ایستادگی کرد.
دقیقه 94 )شرح گل دوم(: ارسال خسرو حیدری 
روی دروازه پ��اس و ضربه س��ر مجید حیدری 
مدافع این تی��م، توپ را روی پای بنگر انداخت 
و او ب��ا ضربه ای محكم و رو پا برای دومین بار 

شادی را به ورزشگاه آورد.
حواشی سپاهان و پاس همدان

دی��دار دو تیم س��پاهان اصفه��ان و پاس همدان 
 از حواش��ی زی��ادی برخوردار ب��ود. از اعتراض 
 مدیر روس��تا ب��ه داوری گرفته تا حاضر نش��دن 
امی��ر قلعه نوعی در کنفران��س مطبوعاتی پس از 

بازی که موجب ناراحتی اصحاب رسانه شد.
تأخیر 6 دقیقه بازی

قرار بود دیدار س��پاهان و پاس همدان س��اعت 
21:30 دقیقه آغاز شود که این مسابقه با 6 دقیقه 

تأخیر شروع شد.
شعار علیه قلعه نوعی و عنايتی

تیم فوتبال سپاهان تا دقایق پایانی با پاس همدان 
ی��ك بر یك مس��اوی بود که هواداران س��پاهان 
 از ای��ن موض��وع ابراز ناراحتی کردن��د و برعلیه 
امیر قلعه نوعی س��ر مربی سپاهان و رضا عنایتی 
مهاجم این تیم ش��عار دادند و زمانی که بنگر گل 
برتری را به ثمر رس��اند پ��س از پایان بازی قلعه 
نوعی اجازه نداد بازیكنانش س��مت تماشاگران 
اصفهانی بروند و باید به آقای قلعه نوعی گفت: 
به تماش��اگری که با شور و اش��تیاق مسافت 30 
کیلومتری اصفهان فوالد شهر را طی می کند باید 
احترام گذاشت. باید آنها را درک کرد. شما مربی 
حرفه ای هس��تید سرد و گرم این فوتبال ایران را 
ح��س کرده اید چه خوب بود مان��ع از آن نمی 
ش��دید که بازیكنان سپاهان به سمت تماشاگران 
بروند و در ضمن وظیفه س��رمربی تیم است که 
در س��الن کنفرانس مطبوعاتی حاضر ش��ود و به 

سئواالت خبرنگاران پاسخ دهد.
درگیری جمشیديان با همشهريانش

احمد جمش��یدیان بازیكن همدان��ی تیم فوتبال 
س��پاهان در پایان بازی ب��ا بازیكنان پاس همدان 
درگیری لفظی پیدا ک��رد که هدایت ممبینی با پا 
در میانی، به مجید حیدری )بازیكن پاس( کارت 

قرمز نشان داد و این درگیری خاتمه یافت.
كريم قنبری: قلعه نوعی كسالت داشت

پ��س از دیدار س��پاهان مقابل پ��اس همدان که 
ب��ا برتری 2 ب��ر یك تیم میزبان به پایان رس��ید؛ 
اکث��ر خبرن��گاران منتظ��ر حض��ور امی��ر قلع��ه 
 نوع��ی در کنفران��س مطبوعات��ی بودن��د ول��ی 
امیر قلعه نوعی در این نشس��ت حاضر نش��د و 
کمك خود )کریم قنبری( را به س��الن کنفرانس 
فرس��تاد. همه خبرنگاران ب��ا ناراحتی علت را از 
قنب��ری جویا ش��دند وی در این باره گفت: قلعه 
نوعی قبل از بازی کس��الت داشت به همین دلیل 
بنده به جای او به س��ئواالت ش��ما پاسخ خواهم 
داد، قلعه نوعی پیرامون بازی اظهار داشت: بازی 
سختی بود در هر صورت هیچ تیمی از قبل بازنده 
نیس��ت و تیم پاس هم بازی زیبایی را به نمایش 
گذاش��ت با برنامه هایی که از قبل داشتیم به گل 

رس��یدیم و در ادامه دنب��ال زدن گل های دوم و 
س��وم بودیم که با بدشانسی مواجه شدیم و گل 
تساوی را دریافت و تحت هر شرایطی توانستیم 
به گل برتری در دقایق پایانی برسیم. وی به بازی 
نكردن هادی عقیلی و مهدی کریمیان اشاره کرد 
و توضی��ح داد: این دو بازیكن مصدومیت جزئی 
داشتند و با توجه به بازیكنانی که در این پست ها 
داریم و به دلیل اینكه مسابقه های مهم تری پیش 
روی خواهیم داش��ت و احتمال مصدومیتش��ان 
باال بود به آنها اس��تراحت دادیم. قنبری در مورد 
اینكه قلعه نوعی ب��ه بازیكنانش اجازه نداد پس 
از پی��روزی به س��مت تماش��اگران بروند خاطر 
نش��ان کرد: این موضوع را از قلعه نوعی سئوال 
کنید، م��ن در اینجا از هواداران خوبمان تش��كر 
 می کن��م ک��ه در گرما و س��رما س��پاهان را تنها 
نم��ی گذارد و م��ا را حمایت می کنن��د. اما یك 
گای��ه از تماش��اگرانی دارم که تحمل نكردند تا 
ببینند نتیج��ه پایانی چطور می ش��ود. فوتبال با 
س��وت داور آغاز و با س��وت او تمام می شود و 
بی��ش از نود دقیقه زمان می ب��رد و انتظار داریم 
که تا آخرین لحظه صبر داشته و از تشویق های 
خود کم نكنند، وی افزود: روند پیشرفت سپاهان 
روند سریعی نیست اما روند مطلوبی است و در 
بازی های آتی ادامه خواهد داشت. تا هفته هفتم 
این مش��كل را داریم. تیم هایی که از لیگ یك به 
لیگ برتر آمدند خوب ش��روع کردند اما در ادامه 
دچار مشكل خواهند شد. اما ما با برنامه ریزی هایی 
که انجام دادیم، تیم را برای طول فصل و آخر آن 
بسته ایم، کمك مربی سپاهان در پایان اضافه کرد: 

داوری مشكل خاصی  نداشت.
ــپاهان، هم خطا بود  ــتا: گل دوم س مدير روس

و هم آفسايد
 عل��ی اصغر مدیر روس��تا س��ر مربی ج��وان و 
خوش اخ��اق پاس هم��دان پس از شكس��ت 
تیمش مقابل س��پاهان گفت: از نظر بار فنی بازی 
 دو تیم در سطح باالیی بود، ما برای حفظ بازی به 
زمی��ن آمدیم به همی��ن علت کمربن��د میانی را 
محك��م کردیم و وقتی گل اول را خوردیم تغییر 

سیستم دایدم و تیم را 2 مهاجمه کردیم.
ولی متأس��فانه باختیم و به س��پاهان و کادر فنی 
ای��ن تیم تبری��ك می گویم. اما مس��تحق باخت 
نبودیم و آن روی فوتبال به ما نش��ان داده ش��د. 
توپی که دقیقه 92 فرهاد خیر خواه به گل تبدیل 
نكرد در برگشت سپاهانی ها با خطا آن را به گل 
 برت��ری تبدیل کردند. وی در مورد داوری اظهار 
داش��ت: در ب��ازی قبلی مقابل نف��ت تهران داور 
گل س��الم ما را به اشتباه آفس��اید اعام کرد، در 
 ای��ن بازی هدای��ت ممبینی خط��ای پنالتی روی 
فرهاد خیر خ��واه را هم نگرف��ت. در ثانیه های 
پایان��ی، روي گل دومی هم ک��ه دریافت کردیم 
روی دفاع ما خطا ش��د و قبل آن هم آفساید بود. 
اگر تیم ما از ناحیه داوری متضرر ش��ود به دلیل 
ج��وان بودن و عدم تجربه وضعیت مطلوبی پیدا 
نخواهد کرد. وی در مورد اخراج مجید حیدری 
پس از بازی توضیح داد: حیدری فقط به ممبینی 
گفت: چرا اینگونه قضاوت کردید که داور کارت 

قرمز به او نشان داد.

 مرتضی حسینی
استیل آذين- پیکان قزوين

تی��م ته جدولی پی��كان قزوین، 
اولی��ن پی��روزی اش را مقاب��ل 
تیم پرس��تاره استیل آذین جشن 
گرفت. اس��تیل آذین که بعد از 
اخراج علی کریم��ی، در تهران 
و مقابل مس کرم��ان، در دقایق 
پایان��ی از شكس��ت گریخت و 
بازی را به تس��اوی کشاند، این 
بار در قزوین، هر سه امتیاز بازی 
را واگذار ک��رد. گل های پیكان، 
توسط علیرضا عباسفرد در دقیقه 
37 و دو گل امی��ر میربزرگی در 
دقای��ق 48 و 52 به ثمر رس��ید، 

ای��ن نتیجه در حال��ی رقم خورد که اس��تیل آذین 
در دقیقه 11 با گل زنی س��یاوش اکبرپور، 1-0 از 
میزب��ان خود پیش افتاده ب��ود. این چهارمین هفته 
 پیاپی است که استیل آذین موفق به کسب پیروزی 
نمی شود. لوبیسا تمباکوویچ، سرمربی استیل آذین 
در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: علی کریمی 
را تحت هر شرایطی می  خواهم زیرا نبود او در 2 
بازی اخیر برایم گران تمام ش��د. محمد احمدزاده 
س��رمربی پیكان هم گفت: »ای��ن نوید را می دهم 
که با بازگش��ت بازیكن��ان مصدومی، مثل روح اله 

 عطای��ی، مصطفی صالح��ی  نژاد، میث��م رضاپور، 
صاب��ر میرقربانی و محمدعلی امی��ری، به زودی 

پیكان واقعی را مشاهده خواهید کرد.«
توقف استقالل  مقابل نفت

استقال و نفت تهران بدون گل، مساوی کردند. در 
این بازی در بیش��تر دقایق، استقال سوار بر بازی 
بود و تیم تازه به لیگ برتر پیوسته نفت، توانست 
با یاران جوان خود استقال را با تمام ستاره هایش 
متوقف کند. فرکی در پایان بازی گفت: برای حفظ 
تیم نفت در لیگ برتر، نه قولی داده ام و نه باشگاه 
قولی از من خواس��ته اس��ت. ما فرص��ت زیادی 

برای ج��ذب بازیكن نداش��تیم 
 و من هم در انتخ��اب بازیكنان 

کوچك ترین نقشی نداشته ام.
مس- فوالد خوزستان

تی��م فوتب��ال م��س کرم��ان، با 
نتیجه ی��ك بر صفر مقابل فوالد 
خوزستان به برتری رسید. مس 
کرم��ان در این بازی در دقیقه 4 
توس��ط محمد منصوری به گل 
برتری اش دست یافت. در دقایق 
پایانی نیمه اول، مهدی چمن آرا 
بازیكن فوالد، با مصطفی سیفی 
از مس، درگیر شد و سرانجام با 
وساطت بازیكنان و داور مسابقه، 
درگیری به پایان رس��ید. دقایقی 
بعد، س��یفی روی چمن آرا خطا ک��رد و با کارت 

زرد جریمه شد. 
رضا نوروزی بازیكن مؤثر فوالد که ستاره تیمش 
در روز بازی با اس��تقال تهران بود، در این دیدار 
در دقیق��ه 87 با دریاف��ت کارت زرد دوم از زمین 
بازی اخراج ش��د. مجید جالی، س��رمربی فوالد 
در پای��ان بازی گفت: نمی  دانم ش��انس چقدر در 
مس��ابقه فوتبال می  تواند تأثیر داش��ته باشد، اما با 
تمام وجود می  گویم که در این دیدار ش��انس به 

هیچ عنوان با ما یار نبود.

هفته ته جدولي ها

احتمال ماندن شجاعی در اوساسونا 
قوت گرفت

 ب�����ا جدای��ی ق����ری��ب الوقوع 
از  برزیلی  »روورس��یو رودریگوئز« 
تیم فوتبال اوسوسونا، احتمال ادامه 
حض��ور مس��عود ش��جاعی در این 
تی��م قوت گرفت. به گ��زارش مهر، 
خبره��ا حاکی از آن اس��ت که این 
مدافع مرکزی در آس��تانه پیوس��تن 
ب��ه تی��م دس��ته دومی رئ��ال بتیس 
رودریگوئز  برنامه های  مدیر   است. 
گفت: احتمال جدایی او از اوساسونا 
موفق  رودریگوئز،  باالس��ت.  بسیار 

نش��ده اعتماد کاماچو را ب��ه خود جلب کند. خ��روج رودریگوئز به عنوان یك 
بازیكن غیر اروپایی، جا را برای ادامه حضور شجاعی در اوساسونا باز می کند. 
اوساس��ونا چندی قبل مسعود ش��جاعی را در فهرست مازاد قرار داده بود اما در 
عین حال پیش��نهاد باش��گاه ترکیه ای بوکا اسپور و رئال زاراگوزای اسپانیا را نیز 

برای خرید این بازیكن را نپذیرفته بود.

انتقاد مورينيو ازعملكرد كريم بنزما
 خ��وزه مورینی��و، مرب��ی پرتغال��ی 
رئال مادرید، از عملكرد کریم بنزما، 
مهاجم فرانسوی این تیم انتقاد کرد و 
از وی خواست که: در موقع تمرین 
رفت��ار خود را تغییر ده��د. روزنامه 
ورزشی مارکا اسپانیا نوشت: مورینیو 
در تمرین��ات روز پنجش��نبه رئ��ال 
ب��ه بنزما گفت: »اگر ب��ا تو بود باید 
تمرینات را ظه��ر برگزار می کردم، 
چ��ون ت��ا س��اعت ده می خوابی و 
تا س��اعت ی��ازده نیز، بی��ن خواب 
و بیداری هس��تی.« مارکا، خاطرنش��ان کرد: مورینیو، نخس��تین بار نیست که از 
بی نظمی های مهاجم فرانسوی انتقاده می کند. مورینیو چند هفته پیش در زمان 
برگ��زاری اردوی آمادگی رئال مادرید در امریكا در یك کنفرانس مطبوعاتی در 
لس آنجلس گفته بود: »بنزما باید متوجه باشد که استعداد و توانایی زیادی دارد، 
اما این ویژگی ها کافی نیس��ت. به کریم نیاز دارم. به نظرم او فوتبالیست بزرگی 
اس��ت و باید پیشرفت کند. من به یك مهاجم مستعد، نیاز دارم«. بنزمای بیست 
و دو س��اله که در رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در فهرس��ت 
تیم ملی فرانس��ه حضور نداشت، در فصل تابستان چندین بار تأکید کرد: تاش 
خواهد کرد تا گل های زیادی بزند. بنزما در فصل  2010- 2009 در نخس��تین 
س��ال حضور خود در رئال مادرید، در رقابت ه��ای مختلف، فقط 9 گل  زد و 

عملكرد نا امید کننده ای داشت.

بحران مربی و بازيكن 
در فوتبال سری A ايتاليا

س��ری A ایتالیا، که روزی به عنوان ابرقدرت فوتبال اروپا و ثروتمندترین لیگ 
جهان نظر بهترین و گرانترین بازیكنان کش��ورها را به خود جلب می کرد، حاال 
به آهس��تگی در س��ایه لیگ برتر انگلیس و اللیگای اس��پانیا قدم بر می دارد. به 
گزارش ایرنا، همین امر باعث ش��ده اس��ت فوتبال س��ری آ ایتالی��ا دیگر نتواند 
س��تارگان خارجی زیادی را به خدمت بگیرد. ایتالیا به خاطر داش��تن برخی از 
 بهترین و مشهورترین مربیان دنیا مثل »مارچلو لیپی« قهرمان جام جهانی 2006، 
»فابیو کاپلو« سرمربی افسانه ای سابق میان که بعد از موفقیت در ایتالیا و اسپانیا 
اکنون سرمربی انگلیس است یا »جیوآنی تراپاتونی« بزرگ که یوونتوس را به قله 
سری آ رساند و در حال حاضر هدایت تیم ملی ایرلند را بر عهده دارد، به خود 
می بالد. این کشور مربیان بزرگ دیگری مثل »کارلو آنجلوتی« سرمربی چلسی و 
»روبرتو مانچینی« سرمربی منچسترسیتی دارد که هر دو قبًا جام قهرمانی سری 
آ را باالی س��ر برده اند و حتی »لوچیانو اسپالتی« که توانسته عملكرد خوبی در 
رساندن زنیت سنت پترزبورگ به قهرمانی روسیه به نمایش بگذارد. اما در حال 
حاضر هیچ کدام از آنها دیگر در ایتالیا کار نمی کنند. مس��ابقات س��ری آ ایتالیا، 
در حالی قرار اس��ت از هفته آینده آغاز ش��ود که در بدنه خود حتی یك مربی با 
سابقه قهرمانی در این لیگ را هم ندارد. بزرگترین دستاورد »ماسیمیلیانو الگری« 
س��رمربی آث میان در گذشته هدایت تیم کالیاری تا آستانه صعود به مسابقات 
اروپایی بوده اس��ت. »لوییجی دلنری« س��رمربی یوونتوس بهترین فصل خود را 
س��ال گذشته با رس��اندن س��مپدوریا به عنوان چهارمی و کسب سهمیه حضور 
در مس��ابقات لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا )چمپیونزلیگ( سپری کرده است. 
»کادیو رانیه ری« سرمربی رم، دوران رنگارنگی را با تیم های فیورنتینا، چلسی، 
والنسیا، یوونتوس و تیم کنونی خود داشته و در همه آنها موفق عمل کرده است 
اما تنها قهرمانی های او به جام حذفی اس��پانیا به همراه والنس��یا و جام حذفی 
ایتالیا با فیورنتینا بر می گردد. فقط مردی که در مس��ابقات فصل جدید س��ری 
آ حرف��ی برای گفتن دارد »رافائل بنیتز« س��رمربی جدید اینترمیان اس��ت که با 
وجود موفقیت هایش در اس��پانیا و انگلیس، در فوتب��ال ایتالیا یك تازه وارد به 
شمار می رود. بنیتز، به ظاهر در لیگی که قهرمانی آن در پنج سال گذشته همین 
اینترمیان بوده اس��ت و تیم های دیگر هم مربیان��ی آگاه به رمز و راز قهرمانی 
ندارند، کار راحتی در پیش خواهد داشت. از طرفی اینترمیان هم تنها تیمی است 

که یك مربی با سابقه و بازیكنان بزرگ را به خدمت گرفته است. 
بنیتز در طول پنج فصل از سال 2001 تا 2006 به قهرمانی در چمپیونزلیگ، جام 
یوفا، دو قهرمانی اللیگا و جام حذفی انگلیس رس��یده است. با وجود این: حتی 
اگر بنیتز تنها س��تاره مربی گری ایتالیا باشد، او هم در چند سال اخیر حضورش 
در انگلیس نتوانس��ته خوش بدرخش��د. ایتالیا نه تنها دیگر نم��ی تواند بهترین 
بازیكن��ان جهان را به خدمت بگیرد بلكه در جذب بهترین مربیان دنیا نیز ناتوان 
 بوده اس��ت. البته نباید فراموش کرد ورود بنیتز به این کش��ور به عنوان یكی از 
فوق ستاره های مربیگری بعد از رفتن »خوزه مورینیو« به اسپانیا صورت گرفت.
از بین رفتن جذابیت سری آ برای بهترین بازیكنان و مربیان دنیا، داستانی تأسف 
برانگیز اس��ت که به تدریج س��بب افول س��طح فوتبال ایتالیا شده است. این که 
دیگر تراپاتونی، لیپی، کاپلو، آنجلوتی، اس��پالتی و حتی مورینیو، سری آ را برای 
 کار انتخاب نمی کنند، ش��اید ارتباط مس��تقیمی با رفتن بازیكنانی چون »کاکا«، 
»زالتان ابراهیموویچ« و حتی ستاره جوان این کشور یعنی »ماریو بالوتلی« داشته 
باشد که همگی در 12 ماه گذشته، از این کشور رفته اند. همه این ها دلیل روشنی 
 است برای این که لیگ فوتبال سری آ ایتالیا دیگر اعتبار روزهای گذشته خود را

ندارد.

بانوی كاياك سوار ايران 
در رده پنجم جهان

آرزو معتمد، قایقران مسافت 5000 متر ایران، در مسابقات آب های آرام جهان پنجم 
شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این رقابت ها که به مسافت 5000 متر و در رشته 
کایاک یك نفره بانوان برگزار شد، قایقران کشورمان درمسابقه با زنانی از: سنگال، چین، 
لهستان،  قزاقستان، بلغارستان، روسیه، ژاپن، هلند، ایرلند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، چك، 
آلمان، انگلستان، اوکراین، استرالیا، فناند، باروس و مجارستان با زمان یك دقیقه و 29 
ثانیه و 591 هزارم ثانیه به مقام پنجم رسید. در این گروه کایاک سوارانی از مجارستان، 
باروس و فناند به ترتیب اول تا سوم شدند. در رشته کانوکانادایی یك نفره شاهو 
ناصری به مصاف قایقرانان کشورهای تونس، شیلی، لهستان، مجارستان، آنگوال، تایلند، 
ژاپن، اوکراین، مكزیك، روسیه، صربستان، چك، کانادا، ویتنام، باروس، چین، اسلواکی، 
اسپانیا و آلمان رفت و با 25 دقیقه و 39 ثانیه و 446 هزارم ثانیه در مكان دوازدهم جهان 
ایستاد. در این رقابت ها قایقران آلمانی بر سكوی نخست ایستاد، شرکت کننده اسپانیایی 
به مقام دوم رسید و حریفی از اسلواکی مكان سوم را به خود اختصاص داد. درکایاک 
یك نفره مردان احمدرضا طالبیان، از کشورمان هم با پارو زنانی از: روسیه، آنگوال، تایلند، 
قزاقستان، چین، بلژیك، مكزیك، ژاپن، سوئیس، تونس، بلغارستان، فرانسه، اوکراین، 
لهستان، التوآ، اسلوونی، آفریقای جنوبی، چك، اسپانیا، مجارستان، کانادا، نروژ، آرژانتین، 
انگلستان، باروس، ایتالیا، آلمان و استرالیا روبرو شد و با ثبت زمان 22 دقیقه و 10 ثانیه و 
466 هزارم ثانیه در رده بیست و دوم جهان قرار گرفت. استرالیا، آلمان و ایتالیا مقام های 

اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص دادند.

هر روز در روزنامه زاينده رود 
نتايج مسابقه هاي فوتسال 

جام موالی عرشيان
مجموعه ورزشی ارغوان - شنبه 89/5/30

نقش جهان: 3                          نفرنادو: 2
تخت جمشید: 6                       شهدای محله 15 خرداد: 5

کیوت پایپ: 2                         سپهر: یك
فخر: 4                                  پارسه: 2

مجموعه ورزشی ارغوان - شنبه 89/5/30
گز: 7                                    کسری: 6

آل یس: یك                            شهید حاتمی: صفر
پژمان: 5                                 مرصاد: یك
نقش جهان2: 2                        پویان: یك

مجموعه ورزشی بابوكان - شنبه 89/5/30
اصفهان دژ:3                            غزال متین: 2

البرز: 3                                   امید: صفر
شاهین مارچوبه: 3                     ارتباط همراه: صفر

شهید ذوالفقاری: 2                    آرمان: صفر 
مجموعه ورزشی بهمن - شنبه 89/5/30
زنده یاد عبدالهی: 3                   جاوید: صفر 

کانون پیروان: 4                        کوثر: 4
پویان: 7                                  منتخب جرقویه: 4

جوانان فدک: یك                     ایثار: یك 
نادر دارایی: 6                          جوانان پروین: 2

مجموعه ورزشی میثاق - شنبه 89/5/30
شهیدان الدان: 9                       شاهد ولدان: 3
بسیج کوثر: 5                          ولیعصر)عج(: 2

آرمان ولدان: 2                         تاکسی نوید رهنان: یك
حب المهدی)عج(:  2                 شهید عزیزاله عباسی: صفر 

مجموعه ورزشی بابوكان - شنبه 89/5/30
یاران جاوید: 5                         امامزاده: 3

حایر: صفر                              کوثر جهان: 4
امید ولدان: یك                         شاهد خمینی شهر: یك

هشت بهشت: 4                       شهید رهبر: 3

احمد جمشیديان:
 از استرس تا صبح بيدار بودم

هافبك  احم��د جمش��یدیان   
همدانی تیم س��پاهان اصفهان پیرامون 
بازی با پ��اس همدان ب��ه زاینده رود 
گفت: مسابقه از نظر کیفیت خوب بود 
هم پاس و هم تیم سپاهان بازی خوبی 
را به نمایش گذاش��تند ت��ا قبل از گل 
تساوی پاس، آنها هیچ موقعیتی برای 
گلزنی نداش��تند و م��ا 7 و 8 موقعیت 
گلزن��ی داش��تیم اما هم��ه بچه ها در 
ضربات آخر با استرس به توپ ضربه 
می زدند. وی ادامه داد: اما خدا را ش��كر دو باره به بازی بر گش��تیم و در نهایت 3 
امتیاز حساس را کسب کردیم. جمشیدیان پیرامون درگیری با بازیكنان حریف افزود: 
درگیری خاصی نبود پس از گل تساوی بخش پاس، آنها در وقت های اضافه نیمه 
دوم به داور اعتراض داشتند که سوت پایان بازی را بزند. که شما دیدید که یكی از 
بازیكنان این تیم در وقت های تلف شده حدود یك دقیقه روی زمین افتاده بود و من 
گفتم هنوز وقت مانده و درگیری خاصی نبود. واقعاً این بازی استرس را به بچه ها 

وارد کرد و من تا ساعت 6 صبح از فشار استرس خوابم نبرد.

مديرعامل باشگاه فوالد ماهان در پی شايعه های اخیر:
شمسايی نمی تواند جدا شود!

مدیر عامل باشگاه فوالد ماهان اصفهان 
گفت: هنوز فصل نقل و انتقاالت لیگ 
برتر نش��ده که بازیكنی از تیم ما جدا 
شود. محسن سعید بخش مدیر عامل 
باشگاه فوالد ماهان اصفهان در گفتگو با 
ایمنا اظهار داشت: در بازی با راه ساری 
س��رمربی تیم بنا بر صاحدید خود از 
وحید شمسایی در دقایق پایانی بازی 
اس��تفاده نكرد. همین موجب ش��د تا 
کاپیتان تیم کمی ناراحت شود. اما این 

موضوع همان جا به پایان رسید و دیگر در رختكن اتفاقی نیفتاد. وی ادامه داد: در هر 
صورت سرمربی تیم حق دارد در مورد بازی تیمش آنچه که در نظر دارد انجام دهد 
و ما این حق را به مربی تیم می دهیم که هر بازیكنی را که می خواهد به بازی گرفته 
و از بازی خارج کند. سعید بخش، در خصوص شایعه جدایی شمسایی از ماهان و 
پیوستن به تیم فوالد گستر تبریز گفت: این موضع در حد یك شایعه است و هنوز 
چیزی به طور رسمی به ما اعام نشده است تا در مورد آن تصمیم بگیریم. هر چند 
هنوز فصل نقل و انتقاالت نشده که بازیكنی بخواهد از تیم جدا شود و طبق قانون تا 

نیم فصل، وحید شمسایی در ماهان باقی خواهد ماند. 

پاس، سكــوي پرتاب سپاهــان شد  ورزش در جهانباشگاه شهر

ورزش بانوان
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حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

 مهی��ن ش��هابی از معدود بازیگران س��ینما و 
تلویزیون بود که با نقش های نه چندان مثبت به 
شهرت رسید، اما این نقش ها، مانع محبوبیت او 
نشد. به گزارش مهر، دوره فعالیت مهین شهابی 
به دو بخش تقسیم می شود. او که مانند بسیاری 
از بازیگران هم دوره اش از تئاتر به س��ینما و 
تلویزیون آمد، در دهه 60 و بیش��تر به واسطه 
ب��ازی در مجموعه های پربینن��ده تلویزیونی 
به شهرت رس��ید. در میانسالی و در حالی که 
سابقه بازی در فیلمی متفاوت، مانند »گاو« را در 
کارنامه داشت، او ستاره مجموعه های ملودرام 
تلویزیون بود. شهابی در دهه 60 و در مجموعه 
»آئینه« اغلب در نقش مادرش��وهری بدجنس 
ظاهر می ش��د، خصوصیات ظاهری اش او را 
مناسب نقش زنانی مرفه و نازپرورده می کرد، 
در سینما و تلویزیون، بارها در این قالب ظاهر 

ش��ده بود و در دهه 60 که رف��اه و تجمل از مظاهر 
منفی به حس��اب می آمد، بیشتر نقش های شهابی از 
این دس��ت بودند. اما او با همین نقش ها به چهره ای 

محبوب تبدیل ش��د و ت��ا اواخر عمر و در حالی که 
سال ها از بازیگری دور بود محبوبیت خود را حفظ 
کرد، حضورش در سال های آخر عمر مقابل دوربین 
نشان می داد: همچنان توان بازیگری اش را حفظ کرده 

و می توان��د در نقش های کوتاه و مكمل 
موفق باشد.

ب��ازی در مجموع��ه »وضعیت س��فید« 
آخری��ن تجرب��ه بازیگری ش��هابی بود، 
شهابی س��ال 1315 در خانواده ای ارتشی 
چش��م به جهان گش��ود. بعد از بازی در 
چند نمایشنامه به استخدام رسمی وزارت 
فرهنگ و هنر آن زمان درآمد، سال 1339 
در فیلم س��ینمایی »ماجرای جنگل« برای 
نخستین بار، مقابل دوربین سینما رفت و 
سال ها به عنوان بازیگر تلویزیون، سینما 
و تئاتر، فعالیت کرد. در کارنامه حرفه ای 
شهابی گویندگی رادیو هم دیده می شود.
مهین شهابی بازی در فیلم های سینمایی: 
»مأموری��ت«،  »م��زدوران«،  »ش��یات«، 
»پنجره«، »روز دیدار«، »شهر الجوردی«، 
»بگذار زندگی کن��م« و »گل مریم« و مجموعه های 
»آئینه«، »بازم مدرسه ام دیر ش��د«، »پای پیاده« و... را 

در کارنامه داشت. 

 حامد حقی
مجموعه داستان »تهران در بعد از ظهر« در کمتر 
از دو ماه، به چاپ دوم رس��ید و در ماه گذشته، 
پرفروش تر از کتاب های دیگر در حوزه ادبیات 
داس��تانی ش��د.  این مجموعه، دهمین مجموعه 
داستان بعد از مهمترین کارهای مستور، همچون؛ 
عشق روی پیاده رو، روی ماه خداوند را ببوس... 
می باش��د. اگر نگاهی اجمالی به داستان های این 
مجموعه داشته باش��یم، باید گفت: داستان ها ی 
ای��ن مجموع��ه در وهل��ه اول، آنچن��ان به هم 
پیوس��ته نیستند و مستور از داس��تان های اصلی 
خود دور ش��ده ست.  مس��تور خواسته است تا 
حدود زیادی از فضای داستانی خود در گذشته 
دور باش��د. اما با ضعف س��اختاری که در اکثر 
داس��تان ها موج می زند، روبه رو است. ما با یك 
 مش��ت داس��تان های معمولی  روبرو هس��تیم تا 
داستان هایی ما را به عمق درونی و فضا سازی های 

این تیپ داستان ها ببرد. 
شخصیت پردازی قوی نیست و مستور گذشته، 
انگار با تأکید بر بیان مدرن خود، پیشینه  داستانی 
خود را از یاد برده اس��ت. اگر واقع بین باش��یم، 
عامه پس��ند ب��ودن و از همه مهمتر، نام مس��تور 
می توان��د دالیل مؤثری بر فروش خوب این اثر 

باشد.
اما نباید از نوشتار تو در تو و جذاب مستور غافل 
شد. مستور مخاطب خود را خوب می شناسد و 
به خوبی به خألهای روحی او واقف اس��ت.  او 
روانش��ناس خوبی است و به خوبی می تواند با 

جوانان سطحی خوان ارتباط برقرار کند. 
ای��ن مجموع��ه،  از داس��تان های  در قس��متی 
می خوانیم؛ »من هیچ توضیحی نمی خوام. آره من 
دارم اشتباه می کنم، حق با توست، من احمق، ده 

ساله دارم اشتباه می کنم. 
اگه یه حرف راست تو زندگیت زده باشی همینه 
ک��ه االن گفتی. اش��تباه اول من این بود که به تو 
اعتماد کردم. اشتباه دوم من این بود که عاشقت 
شدم. اش��تباه سوم من این بود که فكر می کردم 
با تو خوش��بخت می شم. اش��تباه بعدی من این 
بود که تو را صدبار بخش��یدم. اشتباه هزارم من 
این بود، که هیچ وق��ت خودم را از پنجره پرت 
نك��ردم بیرون. هنوز هم اش��تباه می کنم که با تو 
ح��رف می زنم.«  هیاهو در ش��یب بعد از ظهر، 
چندروایت معتبر درباره  بهش��ت، تهران در بعد 
از ظه��ر، چندروایت معتبر درباره دوزخ، و چند 
روایت معتبر درباره  برزخ و چند مس��أله ساده از 

داستان های  این مجموعه هستند.

  مدی��رکل کتابخانه ه��ای عمومی 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: بی��ش از 
12 ط��رح عمران��ی و فرهنگی، به 
مناس��بت هفته دولت در اداره کل 
کتابخانه های عمومی این اس��تان به 
اجرا در می آید. غامرضا یاوری در 
گفتگ��و با فارس، در اصفهان اظهار 
کتابخانه های  کلنگ زن��ی  داش��ت: 
ش��هید جزین��ی درچ��ه و لدح��ر 
کاش��ان، از جمله اقدامات عمرانی 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
به مناس��بت هفته دولت است. وی 
در ارتباط با دیگر اقدامات این نهاد 
به مناس��بت هفته دول��ت، تصریح 
ک��رد: فعالیت های فرهنگی- هنری 

مانند: ش��ب شعر و عصر خاطره، معرفی خدمات 
دولت، برگزاری مصاحب��ه مطبوعاتی، در ارتباط 
با رش��د دو براب��ری ش��اخص های کتابخانه های 
عمومی اس��تان طی چن��د ماه اخی��ر و برگزاری 
مسابقه اینترنتی کتابخوانی با موضوع: »رمضان« از 
اقدامات فرهنگی کتابخانه های عمومی اس��تان به 
مناس��بت هفته دولت است. مدیرکل کتابخانه های 

عمومی اس��تان اصفه��ان ادام��ه داد: اجرای طرح 
خان��واده مه��ر در قالب ثبت ن��ام از خانواده ها در 
کتابخانه ه��ا به ص��وررت نیم به��ا، کتابدار مرجع 
مهر، در قالب پاس��خ گویی به س��ئواالت اعضای 
کتابخانه ها از طریق پس��ت الكترونیكی و کتابدار 
پاسخ گوی مهر در قالب پاسخ گویی به سئواالت، 
مربوط ب��ه کتابداران با ش��روع هفته دولت، اجرا 
می ش��ود. وی با اش��اره به برگزاری اولین مسابقه 

کتابخوان��ی  مس��ابقات  سلس��له  از 
مه��ر به مناس��بت آغاز هفت��ه دولت 
افزود: اولین مس��ابقه از این سلس��له 
مسابقات با موضوع »بهائیت« به اجرا 
در می آی��د. یاوری از اج��رای طرح 
زیارت مه��ر در هفته دولت خبر داد 
و بی��ان کرد: این ط��رح ویژه اعضای 
کتابخانه های  اداره کل  قرض الحس��نه 
عمومی اس��ت ک��ه هر ماه س��ه نفر 
 ب��رای زیارت مش��هد مق��دس اعزام 
کتابخانه ه��ای  مدی��رکل  می ش��وند. 
عمومی اس��تان اصفهان با قدردانی از 
کتابخانه های  ب��ه  اهداکنندگان کتاب 
داش��ت:  اظه��ار  اس��تان  عموم��ی 
ط��رح ی��اوران مه��ر ک��ه مخت��ص 
ای��ن اف��راد اس��ت در راس��تای ارائه تس��هیات 
 وی��ژه ب��ه ای��ن عزی��زان در هفت��ه دول��ت اجرا 
می ش��ود. وی اضاف��ه ک��رد: تفاهم نامه های��ی نیز 
ب��رای انعقاد ق��رارداد هم��كاری و ارائه خدمات 
متقابل با دس��تگاه ها و ارگان های استان اصفهان، 
 در راس��تای بس��ط و توس��عه کتابخوان��ی امضا 

می شود.

نگاهی به مجموعه داستان »تهران در بعد از ظهر« 
مصطفی مستور

همزمان با هفته دولت؛
12 طرح فرهنگي، در اداره كل كتابخانه هاي عمومي اصفهان اجرا مي شود

به مناسبت درگذشت مهین شهابی 

دير به شهرت رسيد، اما محبوب ماند 
كالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
ــاي دروني  ــا و گرفتاري ه ــفابخش درده ــش، ش ــنايي بخ ــراغ هاي روش ــرآن چ ــا در ق  همان

وجود دارد.

شهيد حسين مواليي
ارتش��ي و س��رباز ش��هید حس��ین موالیي فرزند بهارآقا، در س��ال 1341 در خانواده اي مذهبي متولد 
ش��د. او ضم��ن تحصیل ب��ه کار و تاش و کمك به خان��واده خود اهتمام ورزید ت��ا اینكه به خدمت 
 مقدس س��ربازي و فعالیت در ارتش جمهوري اس��امي ایران پرداخت با تاش و کوشش دلسوزانه و 
مخلصان��ه اي ک��ه در ی��گان وظیفه خود داش��ت همواره م��ورد عاقه همرزمان و دوس��تان خود بود 
 تا اینكه در تاریخ 1361/4/28 در س��ن 22 س��الگي در منطقه ش��لمچه به درجه رفیع ش��هادت نائل 
 آمد. فداکاري و تاش، کوش��ش مخلصانه، برخورد خوب و مهربان او با دوس��تان و آشنایان از جمله 
ویژگي هاي این شهید عزیز بود. ایشان خدمت مقدس سربازي و دفاع از کشور و کیان اسامي را یك 

وظیفه مي دانست و عمًا انجام این وظیفه را و این ادعا را به اثبات رساند.

 جديدترين اخبار استان بر روي پايگاه 
اطالع رساني باشگاه خبرنگاران جوان

پایگاه اطاع رس��اني باش��گاه خبرنگاران جوان 
 صدا و س��یماي مرک��ز چهارمح��ال و بختیاري 

راه اندازي شد.
ب��ه گزارش روابط عمومي صدا و س��یماي مرکز 
چهارمحال و بختیاري: پایگاه الكترونیكي باشگاه 
خبرنگاران جوان مرکز، به منظور اطاع رس��اني 
مطل��وب و به موقع، ارتباط نزدیك با مخاطبان و 
انعكاس اخبار و رویدادهاي متنوع استاني طراحي 
و راه اندازي ش��ده اس��ت. دسترسي به خبرهاي 
روز اس��تان، مطالب و مق��االت علمي، فرهنگي، 

آموزشي و معرفتي، در بخش هاي مجزا با طراحي زیبا، از مزیت هاي این پایگاه اطاع رساني است. 
اطاعات این پایگاه الكترونیكي به نشاني www.yjcchb.com  قابل دسترسي است.

مجموعه مستند »دسترنگ« در شبكه استاني سیماي مرکز چهارمحال و بختیاري تولید شد.
به گزارش روابط عمومي صدا و سیماي مرکز چهارمحال و بختیاري: صنایع و هنرهاي دستي قسمتي از فرهنگ 
و سرمایه هاي غني هر قوم به شمار مي رود، که گاه نمود بیروني چنداني نداشته و درگذر زمان، مهجور مانده 
است. با بررسي و شناخت صنایع دستي یا در زبان محلي »دسترنگ« مي توان به معرفي و کالبد شكافي فرهنگ 
هر منطقه پرداخت.  مستند »دسترنگ« تمام درونیات پدیدآورندگان اثر را در قالب طرح ها و رنگ هاي بدیع و 

زیبا، با نگاهي عمیق به تصویر مي کشد.
در این مجموعه تاریخچه پدیدآورندگان آثار و هنرهاي دستي، انواع مختلف آنها، طرح و کاربرد در گذشته و حال 

و بازسازي نمایشي کاربردها، به شكل فاخر و جذاب معرفي مي شود.
چلنگري)ساخت ادوات عشایري(، سیاه چادر، وریس، شیردنگ، مال بند، گیوه دوزي، قفل سازي و لباس سنتي 

زنان و مردان، از موضوعاتي است که در این مستند شش قسمتي مطرح و به آنها پرداخته مي شود.
عوامل برنامه:  تهیه کننده: علي شفیعي/ کارگردان: داریوش نیكبخت/ تصویربردار: وحید حسین زاده/ 

صدابردار: حمید کاووسي.

دنياي رنگارنگ هنرهاي دستي در »دسترنگ«

روزی بود...

عکس روز )ورزنه، شهر چادرهاي سفید(

  فيلم جديد 
 »اسكات رودين« با 

تام هنكس كليد می خورد
 فیل����م جدی��د »اس��كات رودی����ن«، ب��ا بازی 
 »ت��ام هنكس« و »س��اندرا بوالک« ب��ه زودی کلید 

می خورد. 
به گ��زارش فارس، به نق��ل از خبرگزاری رویترز، 
»س��اندران بوالک« و »تام هنكس« در فیلم جدیدی 
با نام »بی نهای��ت بلند و به طرز عجیبی نزدیك« به 
 کارگردانی »اسكات رودین« در کنار هم نقش آفرینی 

خواهند کرد. 
س��اله ای   9 پس��ربچه   داس��ت����ان  فیل��م  ای��ن 
اس��ت که پ��درش را، در حادث��ه 11 س��پتامبر از 
دس��ت داده و در گلدان��ی ک��ه متعلق ب��ه پدرش 
اس��ت، کلی��دی پی��دا می کند ک��ه پ��س از آن به 
 دنب��ال قفلی اس��ت ک��ه به کم��ك این کلی��د باز 

می شود. 
ای��ن فیل��م، ی��ك اقتباس ادبی اس��ت که توس��ط 
س��اخته  وارن��ر  ب��رادران  هالی��وودی   کمپان��ی 

خواهد شد. 
»ت��ام هنك��س« پ��س از ای��ن فیل��م ق��رار اس��ت 
در درام کم��دی »ت��اج ل��ری« در مقاب��ل »جولی��ا 
رابرت��ز« ایف��ای نق��ش کن��د، »هنك��س« همچنین 
 کارگردان��ی و تهیه کنندگ��ی این فیل��م را به عهده 

دارد. 

ءلو
بها

ن 
سی

: ح
س

عک

با مصرف بي رويه برق، اين عنصر حیاتي 
را به هدر ندهیم.

با درج يك آگهی در روزنامه زاينده رود 
صدها بار ديده شويد. 

سازمان بازرگانی روزنامه زاينده رود

تلفن های تماس: با 6284166         6284167           6284168          6292468         6292458

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي 
سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پیمانکار داراي رتبه بندي و واجد صالحیت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/6/11 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/6/14

 WWW.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي
شماره تلفن: 6680030 – 0311

برآورد)ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه
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15/000/0002/783/946/980عمراني 

شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب 89-2-214
51/000/0001/005/724/656جاري برخوار شهر دولت آباد 

مناقصه لوله گذاري فاضالب 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان


