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علمي  دانش��گاه  سرپرس��ت 
- كارب��ردي مرك��ز علويجه 
 در گفتگ��وي اختصاص��ي با 
 زاين�����ده رود تصري�����ح 
ك��رد: دفترچه ه��اي پذيرش 
دانشجو، در دوره هاي پودماني 

»مركز علويجه« در كليه باجه هاي پستي و دفترهاي خدمات ...
ورزش / صفحه7

منشور حقوق بشر كوروش، 
به زادگاه خود ايران وارد شد

آيت ا... مظاهري: 
تنها راه مبارزه با صهيونيست ها اتحاد 
مسلمانان زير چتر واليت است

امام جمعه شهركرد:
مسلمانان اجازه 

 كوچك ترين اهانت 
به قرآن را ندهند

دانشگاه علمي - كاربردي مركز 
علويجه، در دوره هاي پودماني 

دانشجو مي پذيرد

»آيت ا... محمدرضا ناصری« از همه مسلمانان و ملت 
مؤمن ايران خواس��ت تا بيدار باشند و اجازه ندهند 
به قرآن كه كتاب هدايت و نجات مسلمانان است، 
كوچک ترين اهانتی صورت بگيرد. به گزارش فارس 
از شهركرد، در س��اعات اوليه روز عيد سعيد فطر، 
نماز باشکوه اين روز با حضور پرشور مختلف مردم 
خداجوی ش��هركرد، به امامت نماينده ولی فقيه در 
استان چهارمحال و بختياری و امام جمعه شهركرد 
اقامه شد. آيت ا... محمدرضا ناصری در خطبه های 
نم��از، ضمن تبريک اين عيد ب��زرگ به همه مردم 
مسلمان و نمازگزار استان، خواستار توجه جدی و 
بيش از پيش خانواده ها به تربيت دينی فرزندان خود 
ش��ده و تأكيد كرد: والدين همان گونه كه نسبت به 
خوراک و پوشاک فرزندانشان توجه دارند می بايست 
نسبت به رفتار و تربيت دينی آنها نيز حساسيت داشته 
باشند. امام جمعه شهركرد همچنين خواهان توجه 
مردم و به  ويژه جوانان به تسهيل ازدواج و به  هنگام 
و آگاهانه بودن اين امر مقدس ش��د و در خصوص 
حذف برخی سخت گيری های بی مورد تشريفاتی 
و در ع��وض اهميت دادن به دين و اخالق زوج ها 
متذكر شد. وی در ادامه به فاجعه بزرگ بی حرمتی 
كشيش معلوم الحال و ملعون مسيحی اشاره كرده و 
اين مصيبت را به همه مسلمانان عالم تسليت گفت. 
ناصری خاطرنش��ان ك��رد: اگر همه مس��لمانان با 
همديگر اتحاد داشته  باشند و برخی از دولت های 
منطقه برای حفظ منافع پوچ و زودگذر مادی خود در 
برابر مستکبران و به  ويژه رژيم منحوس صهيونيستی 
س��کوت نمی كردند؛ امروز يک كشيش مسيحی به 
خود اجازه چنين گستاخی و جنايتی را نمی داد. وی 
از هم��ه ملت مؤمن و بزرگ ايران اس��المی و همه 
مسلمانان خواست تا بيدار باشند و آگاهانه در برابر 
اين عمل بايستند و اجازه ندهند تا به قرآن كه كتاب 
هدايت و نجات مسلمانان است كوچک ترين اهانتی 

صورت بگيرد.

مع��اون اجتماع��ی فرماندهی 
اصفه��ان  اس��تان  انتظام��ی 
اي��ن  وي��ژه  تس��هيالت  از 
فرمانده��ی ب��رای ترخي��ص 
موتورس��يکلت های توقيف��ی 
رس��يدن  ف��را  مناس��بت   ب��ه 

»عيد سعيد فطر« خبر داد. سرهنگ »جهانگير كريمی« با اعالم ...
جامعه/ صفحه3

تش��کيل اين بانک به ش��کل 
جديد نخس��تين بار در س��ال 
شمس��ی هج��ری   1285 
( ده س��ال  )1324 ه��  - ق 
قب��ل از به وجود آمدن »بانک 
ش��اهی« از سوی حاج محمد 

حسن امين »دارالضرب« يکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين 
شاه قاجار پيشنهاد شد. با تأسف اين پيشنهاد با دخالت های   ...

صفحه آخر/ صفحه 8

تسهيالت ويژه پليس اصفهان 
براي ترخيص موتورسيكلت هاي 

توقيفي

صفحه 2

 80 سال از تأسيس پر افتخار 
بانك ملي ايران گذشت

رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز عید سعید فطر اعالم فرمودند:

فراخوان جهان اسالم براي كمك 
به سيل زدگان پاكستان

روابط عمومی بانك ملی ايران 
اداره امور شعب استان اصفهان
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ايران

تاكن��ون اظهارنظره��ای زي��ادی درباره 
حمله های يازده سپتامبر صورت گرفته، 
بسياری آن را اقدامی تروريستی از سوی 
القاعده عنوان كردند برخی آن را محصول 
تفکر يک گروه افراطی داخلی در امريکا 
دانس��ته و گروهی هم رژيم صهيونيستی 
را در پش��ت اين حمله ها می دانستند، 
اما تاكنون هيچ جزئيات روش��نی از اين 
ماجرا برای مردم عنوان نش��ده است. به 
گزارش مهر، حمله های يازده س��پتامبر 
واقعه ای بود كه در سال 2001 با برخورد 
هواپيماهای مس��افربری به برج های دو 
قل��وی مركز تجارت جهانی رخ داد. اين 
واقعه كه به نقطه عطفی در تاريخ جهان 
تبديل ش��د و تاكن��ون پيامدها و اثرهای 
فراوانی در روابط كش��ورها و بازيگران 
بين المللی داشته و وقوع دو جنگ مهم را 
در خاورميانه رقم زد كه درباره آنها بسيار 
گفته و نوشته شده است، اما نکته ای كه 
در باره آن كمتر س��خن گفته ش��ده اين 
است كه به طور دقيق چه كسانی عامالن 
اي��ن روي��داد بودند؟ آيا عام��الن همان 
طراحان اين واقعه بودند؟ تأثير اين واقعه 
در منطق��ه ای كه دو جنگ مهم را در پی 

داشت چه بود؟
همانطور كه عنوان شد القاعده به عنوان 
مهمتري��ن مظن��ون اين حادثه از س��وی 
امري��کا و س��ازمان های اطالعات��ی اين 
كش��ور معرفی ش��د. اما برخی ديگر در 
اياالت متحده بر اي��ن باورند كه القاعده 
از چنان ظرفيت و تش��کيالت اطالعاتی 
منسجم برای انجام عملياتی در اين سطح 
برخ��وردار نيس��ت، بنابراي��ن اين گروه 
انگش��ت اته��ام را به س��وی گروه های 
افراط��ی و البی ه��ای پش��ت پ��رده در 
امريکا نشانه می روند. همچنين ديدگاه 
ديگری نيز در رابطه با عامالن اين رويداد 
 وج��ود دارد كه تاكنون ب��ه دليل برخی 
حساس��يت ه��ا، در اين ب��اره اظهارنظر 
زيادی صورت نگرفته اس��ت. ديدگاهی 
وجود دارد كه يا اس��رائيلی ها و حاميان 
آن در امريکا طراحان اين حادثه بودند يا 
از آن اطالع داشته و به نوعی اين رويداد 
را كانالي��زه ك��رده اند. اي��ن اظهارنظرها 
درباره نقش اس��رائيل در ابتدا به صورت 
ي��ک تئوری توطئه تلقی می ش��د، اما با 
سپری شدن زمان اين روند شکل جدی 
 به خود گرفت. رسانه ها اعالم كردند كه 
محمد عطا، فردی كه گفته می شد عامل 
اصلی و هدايت كننده يکی از هواپيماها 
به س��وی برج ه��ا ب��ود در خيابانی در 
فلوريدا )ميام��ی( بوده كه در چند متری 
منزل او دفتری از مأموران موساد )سازمان 
جاسوسی رژيم صهيونيستی( قرار داشته 
اس��ت. حال با اين شرايط و با احتساب 
برخی ش��واهد ديگ��ر از جمل��ه نرفتن 
تمام يهودي��ان در روز انفج��ار به مركز 
 تج��ارت جهانی و انفجارهای داخلی در 
برج ها؛ اين گفته كه رويداد می توانست 
 ي��ک اتفاق باش��د كمی پيچي��ده به نظر 

می رسد. 
آرون ليب��ل Aaron Leibel نويس��نده 
صهيونيس��ت در كتاب��ی درب��اره ي��ازده 
سپتامبر به غيبت يهوديان در  روز واقعه 
در اين مکان اش��اره كرده، اما تالش دارد 
تا با داستان هايی آنها را توجيه كند. وی 
می نويسد: تصور می شد كه اليعازر در 
يکی از هواپيماهای ش��وم يازده سپتامبر 
باش��د، اما هنگامی كه او می خواس��ت 
سوار هواپيما شود، پيغامی را دريافت كرد 
كه خواس��تار حضور او در يک نشست 
بازرگانی اضطراری ش��ده ب��ود و بدين 
ترتيب از هواپيما پياده ش��د و به سمت 
مركز تجارت جهانی رهسپار شد. وجود 
ترافيک س��بب شد كه او برای دومين بار 

در آن روز از مرگ نجات يابد.
در بخ��ش ديگر اي��ن كتاب ب��ه غيبت 
يهودی ديگری در روز واقعه در برج ها 
 ،)Leah( اش��اره شده و آمده اس��ت: لی
برای لحظ��ه ای از آپارتمان خود بيرون 
آمد تا به كس��ی كمک كن��د و در را باز 
گذاش��ت. يکی از همسايگان درخانه او 

را بست. 
پس از مدتی وی، كليد دكی را پيدا كرد 
و وارد آپارتمان��ش ش��د و بدين ترتيب 
اتوبوس��ی كه او را قبل از ساعت 9 صبح 
به برج های دوقلو می رس��اند، از دست 

داد. اين دو مطلب در فصلی تحت عنوان 
»كس��انی كه نجات يافتن��د« در كتابی با 
موضوع يازده س��پتامبر آمده است كه از 
ديد يهوديان ارتدوكس ب��ه وقايع يازده 

سپتامبر می نگرد.   
داوكل������ر  چاي�����م   خ���اخ�����ام 
)Chaim Dov Keller( يک روز پس 
از حمله های يازده سپتامبر طی سخنرانی 
مدعی شد: خداوند به ما پيغام داده است 
ك��ه هيچ جايی امن نيس��ت و هيچ كس 
بر روی زمين نيس��ت ك��ه تحت كنترل  

نباشد. 
ش��ما خودتان آن برج ها را س��اختيد و 
خودت��ان، آنجا را مرك��ز تجارت جهانی 
ناميدي��د ك��ه ديگر وج��ود ن��دارد. اين 
خرابی های به بار آمده، بخشی از جنگ 
مذهبی  و تس��ليحات اين جنگ، تورات 

و عبادت است.
 خ��اخ����ام موش����ه ول����ف س���ان 
)Moshe Wolfson( نيز ادعا می كند: 
خداوند با جلوگيری از تخريب اسرائيل 
توس��ط اع��راب و امکان پذير س��اختن 
حمله های يازده سپتامبر درصدد است تا 
به يهوديان نشان دهد كه از آنها حمايت 
می كن��د و به ما می آم��وزد كه ملتی كه 
به سمت مادی گرايی حركت كند، نمی 
تواند مظهر معنويت باشد. اين موارد سبب 
ش��د تا فاكس نيوز كه يک رسانه دست 
راستی و طرفدار پنتاگون تلقی می شود 
در اواس��ط اسفند 1384 از گزارش های 
فوق العاده محرمانه دس��تگاههای امنيتی 
امريکا مبنی بر احتمال مشاركت اسرائيل 
در حادثه ترورريستی يازده سپتامبر خبر 
ده��د. فاكس نيوز در گ��زارش مصوری 
اع��الم كرد:  بي��ش از 60 اس��رائيلی در 
ارتباط  با حادثه 11 س��پتامبر دستگير و 
بازداشت شدند كه شواهد مربوط به اين 
اسرائيلی ها و ارتباط آنها با يازده سپتامبر 

محرمانه نگهداشته می شود.
 حال با بازخوانی م��وارد فوق اين نکته 
مطرح می ش��ود كه در ص��ورت فرض 
صحت گمانه زنی های فوق در مشاركت 
اسرائيل در اين رويداد، انگيزه اسرائيلی ها 
و نفعی كه آنها از اين رويداد می برند چه 

می توانست  باشد؟
اين موضوع می توان  برای  انگیزه  دو 

عنوان كرد:
ال��ف( انگيزه ه��ای مرب��وط ب��ه روابط 

دوجانبه بين امريکا و اسرائيل 
ب( موض��وع موب��وط ب��ه تحول های 

خاورميانه و اسرائيل - فلسطين 
موضوع اول يعن��ی روابط دو جانبه بين 
امريکا و اسرائيل مسأله ای مهم در تاريخ 
دو ط��رف بوده و طی نيم قرن گذش��ته 
اس��رائيل بر آن بوده اس��ت تا امريکا را 

وادار به حمايت از خود كند.
»ياس��ر زعاتره« نويس��نده فلسطينی طی 
مقاله ای در اين باره در س��ايت الجزيره 
می نويس��د: هنگامی ك��ه هواپيماها در 
يازدهم س��پتامبر به ساختمان های مركز 
تجارت جهانی و پنتاگون اصابت كردند، 
انتفاضه االقصی فلسطين در حال سپری 
كردن نخستين سال خود از زمان شروع 
يعنی روز بيس��ت و هشتم سپتامبر سال 

2000 بود. 
وی  می نويسد: به واقع بايد گفت انتفاضه 
االقصی، رويدادی عادی در تاريخ قضيه 
فلس��طين نبود. انتفاض��ه االقصی پس از 
متوقف ش��دن روند س��ازش در جريان 
برگزاری اجالس كمپ ديويد )دوم( بار 

ديگر شعله ور  شد.
تحليلگ��ران ب��ر اي��ن باورن��د: جريانی 
 وابس��ته به حزب ليک��ود در پنتاگون كه 
پل ولفوويتز معاون وقت دونالد رامسفلد 
وزير دفاع سابق امريکا و داگالس فيس 
و ديگر هم قط��ار يهودی وی كه از آنها 
به عنوان دولت س��ايه و معم��اران نظم 
نوي��ن، خاورميانه بزرگ و انديش��مندان 
 پ��روژه ق��رن جدي��د امريکاي��ی ي��اد 
م��ی ش��وند، انگيزه ه��ای الزم را برای 
چني��ن اقدامی داش��تند. آنها بر اس��اس 
آنچه كه پي��ش بينی كرده بودند با چنين 
رويکردی می توانس��تند برای هميش��ه 
روند س��ازش را يکسره كرده و با از بين 
بردن اصل منازعه خاورميانه، امپرياليسم 
اس��تحکام  منطق��ه  در  را   امريکاي��ی 

بخشند.

حمله هاي يازده سپتامبر
فرضيه هاي اثبات نشده اما قابل تأمل

جهان نما نصف النهار
كرزای خواستار پيوستن »مال عمر« 

به مذاكره هاي صلح شد
رئيس جمهوری افغانستان، 
ضم��ن درخواس��ت برای 
پيوستن رهبر طالبان به مذاكره 
هاي صلح خواستار توقف 
كشتار كودكان، زنان و مردان 
افغانی به دست اعضای اين 
گروه شد. به گزارش مهر به 
 نقل از خبرگزاری فرانس��ه، 
»حام��د ك��رزای« در كاخ 
رياست جمهوری افغانستان 
عم��ر«  محم��د  »م��ال   از 
رهب��ر طالبان خواس��ت تا 
حمله هاي خود را متوقف 

كن��د و به مذاك��ره هاي صلح با هدف پايان دادن ب��ه جنگ طوالنی مدت در 
افغانستان بپيوندد. كرزای گفت: ما اميدواريم كه مال عمر به مذاكره هاي صلح 
بپيوندد و از برادركشی، حمله و انفجار و كشتار كودكان، زنان و مردان افغانی 
دست بردارد. رئيس جمهوری افغانستان 13 شهريور ماه از تشکيل شورايی برای 
پيگيری مذاكره هاي صلح با طالبان خبر داد. دفتر رياست جمهوری افغانستان 
با انتشار بيانيه ای اعالم كرد: تشکيل شورای عالی صلح، گامی مهم برای آغاز 
مذاكره هاي صلح است. اين در حالی است كه تشکيل اين شورا به عنوان بخشی 
از تالش های دولت كرزای برای گفتگو با رهبری طالبان و پايان دادن به جنگ 

9 ساله اين گروه شبه نظامی با كابل ارزيابی می شود.

اعتراف رژيم صهيونيستی به صحت 
مدارک ارائه شده از سوی نصراله

 ارتش رژيم اش��غالگر قدس به صحت و درس��تی تصاوير هوايی كه دبيركل 
حزب ا... در كنفرانس مطبوعاتی ماه گذشته خود به ويژه تصاويری كه مقاومت از 
هواپيماهای جاسوسی اين رژيم به هنگام عمليات ناكام كماندوهای صهيونيست 
در منطقه انصاريه لبنان گرفته بود، اعتراف كرد. به گزارش مهر به نقل از شبکه 
تلويزيونی المنار لبنان، روزنامه اس��رائيلی معاريو فاش كرد ارتش اسرائيل دو 
گروه از شاخه جاسوسی و نيروی دريايی را برای بررسی ايمنی سامانه حمايتی 

هواپيماهای شناسايی تشکيل داده است.
دشمن نتوانسته  اسناد ارائه شده با صدا و تصوير را انکار كند و اعتراف كرده 
است كه اين اسناد درست بوده و تقلبی نيست. اين مسأله دشمن را وادار كرده 
 درباره اش��کاالت موجود در هواپيماهای جاسوس��ی خود و چگونگی نفوذ 
حزب ا... به آن تحقيق كند. اينها اسناد و شواهدی است كه دبيركل حزب ا... 
لبنان فاش كرد و نش��ان دهنده توانمندی مقاومت در ايجاد اختالل در سيستم 
جاسوسی  هواپيماهای 
اس��رائيل ب��ود ك��ه در 
عمليات انصاريه )يکی از 
بزرگترين دستاوردهای 
مقاومت در سال 1997( 
ثبت شد. روزنامه معاريو 
فاش كرد: ارتش اسرائيل 
به صحت تصاوير هوايی 
كه س��يد حسن نصراله 
نشان داد، اعتراف كرده 
اس��ت و دو گروه برای 
بررس��ی مي��زان ايمنی 
حمايتی  های  س��امانه 
هواپيماهای شناس��ايی 
اسرائيل كه حريم هوايی 
لبنان را نقض می كنند، به درخواس��ت افس��ران و خانواده های نظاميان كشته 
شده در عمليات انصاريه برای بررسی چگونگی دستيابی حزب ا... به تصاوير 

هواپيماهای شناسايی تشکيل داده است.
نصراله در ادامه تصاويری ماهواره ای را به نمايش گذاشت كه در آن جاسوسی 
هوايی اسرائيل از مسير حركت مقام هاي حزب ا... و مسير حركت خودروی 
حامل »رفيق حريری« نخست وزير فقيد لبنان محرز به نظر می رسيد. تصاويری 
كه به وضوح نشان می داد رژيم صهيونيستی به دقت در حال كنترل مسيرهای 
عبوری كاروان حريری است. نکته مهم ديگری كه در سخنان نصراله افشا شد 
دسترسی مقاومت لبنان به تصاوير هواپيماهای جاسوسی رژيم صهيونيستی بود 

كه پيروزی اطالعاتی بزرگی محسوب می شود.

شمار بيكاران جهان؛ 210 ميليون نفر
شمار بيکاران جهان به 210 ميليون نفر رسيده است. واحد مركزی خبر به نقل 
از شبکه تلويزيونی روسيا اليوم؛ اطالعات سازمان بين المللی كار حاكی از آن 
است كه تعداد بيکاران در دنيا به 210 ميليون نفر رسيده است؛ اين ميزان بيکاری 
پس از جنگ جهانی دوم باالترين سطح بيکاری را تشکيل می دهد. براساس 
اين گزارش، 34 ميليون نفر از سال 2007 به بعد شغلشان را از دست داده اند. 
باالترين ميزان بيکاری در اروپا مربوط به كشور اسپانياست كه ميانگين بيکاری 

در آن به 20 درصد رسيده است.

 فیگارو:
اتحاديه اروپا فرانسه را مورد انتقاد 

قرار داد 
بنا بر اعالم يک روزنامه فرانسوي، اتحاديه اروپا فرانسه را به دليل سياست هاي 

اخير آن در قبال روماني تبارها به باد انتقاد گرفته است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرانسوي فيگارو، فرانسه اين روزها به دليل 
سياس��ت  اخيرش در قبال روماني تبارها، روي نيمکت اتهام پارلمان اروپا قرار 
دارد و بسياري از نمايندگان اين كميسيون رفتار فرانسه را در اين خصوص غير  
قابل قبول مي دا نند. اين در حالي اس��ت كه اقدام هايي براي ممنوع كردن ورود 
نمايندگان فرانسه در اين كميسيون نيز در دست انجام است. دو نهاد اتحاديه اروپا 

حساسيت هاي مختلفي را نسبت به سياست هاي فرانسه اتخاذ  كرده اند.   
ويوا ردينگ  كميس��ر قضايي اروپا ياد آوري كرده اس��ت كه نمي بايس��ت از 
روماني تبارهاي مقيم فرانسه به عنوان قربانيان اين سياست ها استفاده مي شد. با 
اين حال وي از تضمين هاي داده شده از سوي فرانسه براي تعديل سياست هاي 
 اخراج و انتقال رومانيايي و بلغارتبارها به كشورهايش��ان ابراز رضايت كرد و 
اف��زود: به م��دد مذاكره ه��اي اخير تحوالتي در جريان اس��ت. فرانس��ه در 
موضع گيري هاي خود اينگونه مطرح مي كند كه اقدام هاي هدفمندي براي اين 
اخراج ها  انجام نداده است. خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا نيز در 
ديدار اخير خود با ساركوزي، بر الزاماتي كه همه شهروندان اروپايي مي بايست 
رعايت كنند، تأكيد كرد. وي افزود: ما روي آزادي رفت و آمدها و گردش افراد، 
در حين تأمين امنيت تأكيد داريم زيرا اين احتمال هست كه بنيادگراها از احساس 

نبود امنيت الزم براي اجراي طرح هاي خود سوء استفاده كنند. 
در روزهاي اخير در سطح پارلمان اروپا رفتارهاي فرانسه، رفتارهايي نژادپرستانه 
توصيف شده است و بسياري از نمايندگان پارلمان اروپا خواهان توقف رفتار 

مهربانانه و برخورد خوب بروكسل در قبال فرانسه شده اند.

رئيس حوزه علميه اصفهان با محکوم كردن هرگونه 
موضع اهانت آميز نس��بت به ساحت مقدس اسالم 
 و ق��رآن كريم، گفت: ريش��ه اينگونه صحبت هاي 
بي شرمانه و وقيحانه، صهيونيست ها هستند و تنها 
راه مب��ارزه با آنها، اتحاد مس��لمانان زير چتر واليت 
 است. به گزارش ايرنا، آيت  ا... حسين مظاهري روز 
جمع��ه در جمع مردم مؤم��ن و خداجوي اصفهان 
و در خطبه هاي نماز عيد س��عيد فطر كه در ميدان 
امام اين ش��هر برگزار شد، ضمن تبريک فرا رسيدن 
 اي��ن روز بزرگ اس��المي، به حمايت اس��تکبار از 
صهيونيس��ت ها اش��اره كرد و افزود: اينکه افراد بي 
ش��رمي جرأت اتخ��اذ چنين مواضع��ي را به خود 

مي دهند، از عدم اتحاد مسلمانان نشأت گرفته است.
رئي��س ح��وزه علميه اصفه��ان اظهارداش��ت: اگر 

مسلمانان با هم متحد باش��ند، كسي در دنيا جرأت 
 چني��ن صحبت ها يا اق��دام هاي��ي را نخواهد كرد. 
آي��ت ا... مظاهري تصريح كرد: دش��منان اس��الم و 
مسلمانان بايد بدانند كه با اين مواضع و حركات، راه 
ب��ه جايي نمي برند و به فضل الهي پرچم اس��الم به 
دست شيعيان و به رهبري حضرت ولي عصر )عج( 
بر روي كره زمين افراشته خواهد شد. رئيس حوزه 
علميه اصفهان همچنين به وضعيت بحراني مسلمانان 
پاكستان در اثر وقوع سيل، اشاره كرد و گفت: اكنون 

وضعيت مردم اين كشور بحراني است. 
آيت ا... مظاهري خاطرنشان كرد: آنان در مضيقه عجيبي 
واقع شدند و براساس تعاليم اسالمي همه وظيفه دارند 
به اندازه توان، به مردم آسيب ديده و سيل زده پاكستان 
كمک كرده و از آنان دست گيري نمايند. رئيس حوزه 

علميه اصفهان در ادامه خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر 
به برخي ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله بدحجابي 
اشاره و آن را تهديدي براي نظام اسالمي عنوان كرد 
و از همگان در راستاي فريضه امر به معروف و نهي 
از منکر خواست تا با آن مقابله كنند. آيت ا... مظاهري 
در خطبه اول نماز با ش��کوه عيد سعيد فطر، همگان 
را ب��ه رعايت تقواي الهي فراخواند و به برخي آثار و 
بركات رعايت تقواي الهي اشاره كرد. به گزارش ايرنا، 
نمازگزاران عيد سعيد فطر پس از اقامه نماز از ميدان 
امام تا چهار راه شکرشکن شهر اصفهان در محکوميت 
جس��ارت و گستاخي كشيش آمريکايي كه پيشنهاد 
سوزاندن قرآن كريم را كرده است، راهپيمايي كردند 
و در محکوميت آمريکا و صهيونيست ها، شعار مرگ 

بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل سردادند.

رئيس منطقه عملياتي سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر مستقر در پاكستان گفت: هالل  احمر ايران 
در هر ايالت پاكس��تان حداق��ل 15 كمپ امدادي و 
درماني ايجاد خواهد كرد. مجتبي اكبري در گفتگو 
با فارس اظهارداشت: جمعيت هالل احمر تاكنون در 
اياالت س��ند، پنجاب و بلوچستان برنامه هاي بسيار 
وس��يعي را براي ايجاد كمپ هاي امدادي و درماني 
داش��ته كه در اين راس��تا 5 اردوگاه در ايالت سند با 
ظرفي��ت يک ه��زار خانوار ايجاد كرده اس��ت. وي 
افزود: وس��عت سيل در پاكستان از شمال تا جنوب 
اي��ن كش��ور را در بر مي گيرد و رس��اندن خدمات 
امدادي و درماني در تمام اين نواحي بسيار ضروري 
و فوري است. اكبري بيان كرد: جمعيت هالل  احمر 
ايران ب��ا راه  اندازي اردوگاه هاي اس��کان اضطراري 
و كمپ هاي امدادي و درماني خدمات بهداش��تي، 

تغذيه اي، توزيع اقالم زيستي و برنامه هاي حمايتي 
و رواني را براي س��يل زدگان پاكستان انجام مي دهد. 
رئيس منطقه عملياتي هالل احمر ايران مس��تقر در 
پاكستان اظهارداشت: كشور پاكستان در حال حاضر 
در 5 ايالت خود دچار مش��کالت بس��يار زيادي در 
پي اين سيل عظيم شده اس��ت و هالل  احمر ايران 

ني��ز در نظر دارد در هر 5 ايالت اين كش��ور حداقل 
در ه��ر كدام از ايالت ها، 15 كمپ امدادي و درماني 
ايج��اد كند. اكب��ري با بيان اينکه ايال��ت پنجاب به 
دليل وسعت حادثه س��يل از تمام ايالت هاي ديگر 
 بيش��تر به خدمات امدادي و درمان��ي احتياج دارد، 
گفت:  به دليل اينکه 5 رودخانه در اين ايالت تبديل به 
يک رودخانه مي شود؛ بنابراين آسيب ديدگان بسياري 
در پي اين س��يل دچار مشکل شده اند و هالل  احمر 
نيز در اين راستا خدمات توزيع اقالم غذايي و درماني 
گس��ترده اي را در اين ايالت انجام داده اس��ت. وي 
 خاطرنشان كرد: در ايالت سند پاكستان جدا  از ايجاد 
5 اردوگاه اسکان اضطراري توسط جمعيت هالل احمر 
 ايران، براي پوشش س��يل زدگان اين كشور بيش از
 2 هزار چادر 5 نفره نيز در بين سيل زدگان توزيع شده 

است.

از  پ��س  ك��وروش  بش��ر  حق��وق   منش��ور 
مدت ها انتظار و براي نخستين بار پس از پيروزي 
انقالب اس��المي، با تدابير خاص امنيتي از موزه 
بريتانيا به زادگاه خود ايران وارد شد. به گزارش 
ايرنا، منش��ور حقوق بشر در نتيجه پيگيري هاي 
مستمر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، با تدابير ويژه امنيتي همراه با هيأتي به 
سرپرستي »جان كرتيس« مدير بخش خاورميانه 
موزه بريتانيا از فرودگاه امام خميني به موزه ملي 

ايران منتقل شد.
رئيس موزه ملي ايران در جريان انتقال اين ميراث 

تاريخي ايرانيان به ايران، با اشاره به منشور كوروش به 
عنوان نخستين منشور حقوق بشر دنيا اظهار داشت: 
اين منشور در سازمان ملل نيز به عنوان منشور حقوق 
بشر مورد ارزيابي قرار گرفته و مورد قبول همه جهان 
واقع ش��ده اس��ت. آزاده اردكاني منشور كوروش را 
يکي از آثار بس��يار منحصر به ف��رد برجاي مانده از 

دوره هخامنش��يان عنوان كرد و گفت: موزه بريتانيا 
از م��دت ها پيش آمادگي خود را ب��راي انتقال اين 
اثر اعالم كرده بود اما موزه ملي بايد ش��رايط را براي 
ورود آن، آماده مي كرد. به گفته رئيس كل موزه ملي 
ايران، با توافق رئيس سازمان ميراث فرهنگي و موزه 
ملي ايران با مس��ئوالن موزه بريتانيا مقرر شده است 

 اي��ن اثر تاريخي به مدت چهار ماه در ايران باقي 
بماند. 

وي اظهار داشت: اين چهار ماه، فرصت مناسبي 
براي همه ايرانيان عالقه مند است تا از اين منشور 
ديدن كنند. اين مقام مس��ئول با اش��اره به اينکه 
منش��ور كوروش، از نظر حفاظتي در ش��رايطي 
امن و استاندارد نگهداري خواهد شد، گفت: اين 
منشور، فردا با حضور كارشناسان ايراني همچون 
خوش��نويس، صراف، مجيدي، مهناز گرجي و 
اكب��رزاده از داخل مخزن خارج و س��پس وارد 

ويترين نمايش مي شود. 
رئي��س موزه ملي ايران ادامه داد: روز افتتاح مراس��م 
رونماي��ي و مح��ل نمايش منش��ور ك��وروش در 
روزه��اي آت��ي اعالم خواهد ش��د. بر اس��اس اين 
گزارش، »نيل م��ک گريگور« مدير موزه بريتانيا نيز 
 از لندن به كارشناس��ان موزه بريتانيا در تهران ملحق 

مي شود.

رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز عید سعید فطر اعالم فرمودند:

فراخوان جهان اسالم براي كمك به سيل زدگان پاكستان
 حض����رت آي���ت ا... 
خامن��ه اي رهبر معظم 
انقالب اس��المي س��يل 
پاكستان را يک موضوع 
فوري و مصيبتي بزرگ 
توصيف كردند و جهان 
اس��الم را ب��ه كمک به 
س��يل زدگان پاكس��تان 
فراخواندند. ايشان اظهار 
داش��تند: روز عي��د فطر 
روز اجتماع اس��ت، روز 
امت اسالمي است. مردم 
م��ا بايد همت كرده و به 
مردم پاكستان كمک كنند 
جمهوري  دول��ت  البته 
اسالمي كمک هايي كرده 
اس��ت و بعضي از مردم 
 كمک هايي كرده اند ولي 
اين ها كافي نيست. بيشتر 

بايد كمک كنيم اين وظيفه همه ما اس��ت. ايشان به 
كمک هاي بين المللي ارائه ش��ده به مردم پاكستان 
اش��اره كردند و فرمودند: گفت��ه اند يکي دو ميليارد 
تاكنون كمک شده است، اما نياز عظيم اين ملت با اين 
چيزها تأمين نمي شود، پاكستان ضربه سختي خورده 
اس��ت و ما هر مقدار كه مي توانيم بايد كمک كنيم. 
رهبر معظم انقالب با بيان اينکه سيل و مصيبت مردم 
پاكستان مسأله مهمي است، خاطر نشان كردند: البته 
نگراني ما از بي ثباتي سياسي پاكستان است. ايشان 
افزودن��د: قدرت هاي متجاوز و فرصت طلب ها از 
اين وضعيت دارند سوء استفاده مي كنند؛ بعضي از 
دولت هاي متجاوز مي خواهند پاكستان را به پادگان 
نظامي خودشان تبديل كنند. ايشان همچنين مسأله 
فلسطين را مسأله نخس��ت جهان اسالم دانستند و 
تصريح كردند كه هدف كنفرانس به اصطالح صلح، 
سرپوش گذاشتن بر جنايات رژيم صهيونيستي است. 
به گزارش ايرنا، حضرت آيت ا... خامنه اي در خطبه 
دوم نماز عيد سعيد فطر با اشاره به جنايات رژي��م 
صهيونيست��ي، خاطرنش��ان كردند: آمريکا و غرب 
نشسته اند و س��ركوب ملت فلسطين را تماشا مي 
كنند و آن وقت براي صلح جلس��ه مي گذارند كدام 
صلح؟ چه صلحي؟ بين چه كس��اني؟ رهبر معظم 
انقالب، ملت فلسطين را ملتي مقاوم در مقابل فشارها 
توصيف و تأكيد كردند: فشارها نمي تواند اين ملت 

مقاوم را به عقب بنشاند. حضرت آيت ا... خامنه اي 
 با اشاره به اينکه ملت فلسطين از 20 - 30 سال پيش 
 قوي تر و تواناتر شده است، تصريح كردند: فلسطيني ها 
مي توانند دس��ت متج��اوز را قطع و بس��اط رژيم 

صهيونيستي را از اين سرزمين جمع كنند.
 رهبر معظ��م انقالب اظهار داش��تند: س��لطه گران 
مي خواهند مسأله فلسطين را به انزوا بکشانند، ولي 
برگزاري باشکوه مراسم روز قدس نشان داد كه اميد 

و انگيزه در ميان مسلمانان موج مي زند. 
حضرت آي��ت ا... خامنه اي افزودن��د: موج اميد و 
انگيزه را در رفتار مردم در روز قدس ش��اهد بوديم 
و من بازتاب اين انگيزه را در مالقات با دانشجويان،  
دانشگاهيان، كارگزاران، مسئوالن، مديران و كارآفرينان 
و در گفتار و منش آنها مشاهده كردم. حضرت آيت 
ا... خامنه اي ضمن تش��کر از ملت ب��زرگ ايران به 
خاطر حركت پر ش��کوه روز قدس فرمودند:  ملت 
ايران، نشاط، روحيه، عزم و اراده و موقع شناسي خود 

را در اين اجتماع عظيم نشان دادند .
حضرت آيت ا... خامنه اي افزودند: رژيم صهيونيستي 
قساوت را به حد اعال رساند و هر چه صداي حمايت 
از ملت فلسطين بلند شد، بي اعتنايي كرد ولي ملت 
ايران روز قدس را از همه سال ها گرمتر گرامي داشت 
و تالش هاي مغرضانه آمريکا و غرب ملت ايران را 
پر انگيزه تر كرد. رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش 

ديگري از خطبه عيد فطر 
به مسأله فلسطين اشاره 
كردن��د و با بي��ان اينکه 
جنايت ه��ا در غزه و در 
كران��ه غرب��ي رود اردن 
همچنان ادامه دارد، اظهار 
داشتند: رژيم صهيونيستي 
ب��ا كم��ال وقاح��ت و 
پ��ر رويي ظلم و س��تم 
خود را ب��ر مردم مظلوم 
فلسطين ادامه مي دهد، 
آن وقت در واش��نگتن 
 جلس��ه كنفرانس صلح 

مي گذارند. 
انقالب  معظ��م  رهب��ر 
 با اش��اره به اينک��ه آنها 
م��ي خواهن��د ب��ا چه 
كنن��د،  صل��ح   كس��ي 
فرمودند: آنها مي خواهند 
با اي��ن مذاكره ها كه اس��مش را مذاكره هاي صلح 
گذاش��ته اند، بر قضاياي فلس��طين و جنايت هاي 

دشمنان ملت فلسطين سرپوش بگذارند.
 ايش��ان افزودن��د: جنايت بزرگ آنها اين اس��ت كه 
مي خواهند يهودي س��ازي كنند و قدس ش��ريف، 
قبله مسلمانان و فلس��طين عزيز را با عنوان يهودي 
س��ازي مركز ظلم و س��تم و توطئه خودش��ان قرار 
دهند. حضرت آي��ت ا... خامنه اي با بيان اينکه اين 
مس��أله اصلي ما اس��ت، ابراز امي��دواري كردند كه 
 خداوند متعال به ملت هاي مسلمان توفيق بدهد كه 
دولت هاي مسلمان بتوانند وظيفه خودشان را در مقابل 
اين حادثه و واقعه تلخ بشناسند. رهبر معظم انقالب 
خاطرنشان كردند: البته ملت فلسطين خوشبختانه با 
همه اين فشارها با كمال قدرت و استقامت ايستاده 
است و اين فشارهاي عجيب و غريب نتوانسته اين 

ملت مقاوم و باهمت و غيرت را به عقب بنشاند.
حض��رت آي��ت ا... خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي در خطبه نخست نماز عيد سعيد فطر با بيان 
اينکه نعم��ت درک ماه ضيافت الهي، نعمت بزرگي 
است، تأكيد كردند: روح معنويت و دلدادگي به ذات 
مقدس احديت در مردم ما نهادينه ش��ده و ريشه دار 
و عميق اس��ت. حضرت آيت ا... خامنه اي تصريح 
كردند: ملت ما از اين ماه استفاده شاياني بردند و قدر 

آن را دانستند.

آيت ا... مظاهري: 
تنها راه مبارزه با صهيونيست ها، اتحاد مسلمانان زير چتر واليت است

رئیس منطقه عملیاتي هالل احمر ايران در پاكستان اعالم كرد:
ايران در هر ايالت پاكستان، 15 كمپ امدادي و درماني ايجاد مي كند

منشور حقوق بشر كوروش، به زادگاه خود ايران وارد شد
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حوادث

صـداقـت احسـاسـی 
آي�ا می ت�وان�يد با همس��رتان در مورد احساس خود صحبت 
ك�نيد؟ اگر عصبانی يا ناراحت باش��يد، آيا فکر می كنيد بايد آن 
را از همسرتان پنهان كنيد؟ يکی از ويژگی های رابطه های پ�ر 
دوام اي�ن است ك�ه: دو ط��رف بتوانند در مورد احساسات خ�ود 
ص�حبت ك����نند، و حتی در هنگام ناراحتی هم در اين رابطه 
صادق باش��ند. اولين قدم، اعالم و بازگويی آن احساسات برای 
خودتان است. بسيار شايع است كه افراد احساس های ناراحت 
خود را، به راه های مطمئن و امن بکش��انند. به خاطر مشکالت 
 كاری، در خانه مدام عصبانی ش��وند ي��ا به خاطر عدم تأمين و 
نا امنی در گذش��ته، به خاطر هيچ عصبانی شوند و يا حسادت 
كنند. می توانيد مهارت بيان احساسات را با كلماتی اين چنينی 
توسعه دهيد: »به خاطر ترافيک خسته شده ام«، »از ترفيعی كه در 
اداره گرفتم بسيار خوشحال هستم« و... اين به احساس ها برمی 
گردد، نه به افکار ش��ما. ممکن است در فکرتان بپرسيد كه چرا 
ترافيک اين قدر سنگين است، اما احساسات از درون شما بيرون 
می آيد. احساس ها به خودی خود، خوب يا بد نيستند.گام بعدی 
اين است كه اين جمله ها و كلمه ها را در حضور همسرتان نيز 

به  زبان بياوريد.
در جمع با نزاكت باشید

برداشت همسر شما تا حد زيادی بستگی به كسان ديگری دارد 
كه در جمع شما حضور دارند. اگر به ميهمانی ناهار كارمند جديد 
ش��ركت دعوت شده باش��يد، به طور حتم وقت مناسبی برای 
صحبت در مورد عادت های بد همس��رتان مثل: خرخر كردن 
در خواب نيس��ت. بازگويی حقيقت ها در مورد همسرتان كه 
ممکن است در ديدگاه آنها نسبت به او تأثير منفی بگذارد، كار 
 درستی نيست. البته اين به آن معنا نيست كه بايد دروغ بگوييد اما 
س��ئوال هايی هس��ت كه می توانيد با نزاكت و البته ماهرانه از 
پاسخگويی به آنها شانه خالی كنيد. اگر همسر شما اين خصوصيت 
را دارد كه مسائل شخصی را جلوی جمع بازگو می كند، بايد در 
اين رابطه با او صحبت كنيد و بگوييد كه چقدر اين مسأله باعث 

ناراحتی و اذيت تان می شود.
تا ۱۰ بشماريد

بين صداقت مخرب و صداقت سازنده تفاوت بسيار است. اگر 
سعی می كنيد با به زبان آوردن حقيقت هايی كه گفتن آن تأثير 
منفی بر همس��رتان می گذارد، او را اصالح كنيد، به طور كامل 
در اشتباه هستيد. در اينگونه مواقع، نفس بلندی بکشيد، درمورد 
حرفی كه می خواهيد به زبان آوريد، خوب فکر كنيد و سعی كنيد 

احساس های خود را به طريقی مثبت و سازنده بيان كنيد.
صادق باشید، نه ُرک

شما می خواهيد كه هميشه با همسرتان صادق باشيد، اما بايد اين 
كار را به طريقی انجام دهيد كه باعث بهبودی رابطه تان شود، نه 
خراب كردن آن. پس از اين به بعد به جای اينکه بگوييد: »لباس 
رنگ سفيدت مثل شير برنج می كنه تورو«، بهتر است كه بگوييد 

»لباس های رنگ تيره، زيباتر نشانت می دهد.«
بچه ها و صداقت

يکی از توصيه هايی كه والدين هميشه به فرزندان خود می كنند 
اين است كه: صادق و راستگو باشند، اما وقتی حقيقت هايی را 
كه دوس��ت ندارند از زبان آنها می شنوند، آنها را تنبيه می كند. 
درک كنيد كه برای فرزندتان هم گفتن حقيقتی كه شما دوست 
نداريد و ناراحتتان می كند بسيار دشوار بوده، اما او اينکار را فقط 
به خاطر شما كرده است. پس به جای تنبيه، اول آنها را به خاطر 

صداقتش��ان تحس��ين و بعد جريان را ارزيابی كنيد. سعی كنيد 
 خودتان هم برای فرزندانتان الگو باشيد. اگر در مورد چيزی اشتباه 
می كرده ايد، به آن اعتراف كنيد. به طور حتم فرزندانتان هم از شما 

درس می گيرند و صداقت را شيوه زندگی خود خواهند كرد.
همیشه صادق باشید

يک رابطه، بر پايه صداقت س��اخته می ش��ود. اگ��ر نتوانيد به 
همس��رتان اعتماد كنيد، و يا برعکس، ديگر هيچ پايه و بنيادی 
برای رابطه شما وجود نخواهد داشت. اگر يکی از طرفين به خود 
اجازه دروغ گفتن در مورد چيزهای كوچک را بدهد، مسلم در 
گفتن دروغ های بزرگ، هم ابايی نخواهد داشت. گاهی اوقات 
دروغ گفتن خيلی ساده تر به نظر می رسد. اما بدانيد اگر راستش 
را بگوييد و برای فرجام آن بجنگيد، ثبات قدم بيشتری خواهيد 

داشت.
جوی صادقانه ايجاد كنید

پرخاش كردن به كسی كه حقيقتی ناخوشايند را به شما گوشزد 
كرده اس��ت، كاری آسان است. شما با شنيدن آن حرف واكنش 
خشونت باری از خود نشان داده و دق و دلی خود را سر او خالی 
خواهيد كرد. اگر اينکار را انجام دهيد، به آن فرد خواهيد فهماند 
كه وقتی حقيقتی را دوس��ت نداريد، آن را به شما اطالع ندهند. 
البته اين موقعيتی بسيار خطرناک است. وقتی كسی صادقانه چيزی 
به شما می گويد، هر چند كه ناراحت كننده باشد، قبل از نشان 

دادن هرگونه واكنش منفی، دست نگاه داريد. بدانيد كه گفتن اين 
حقيقت برای او نيز بسيار سخت بوده است. پس به او نشان دهيد 

كه شما برای صداقت و راستگويی ارزش زيادی قائل هستيد.
بدون انتقاد كردن گوش دهید

 البت��ه اين يکی از س��خت ترين مهارت هاس��ت، ام��ا يکی از 
مهمترين آنها نيز هست. سعی كنيد به حرف های همسرتان به 
طور كامل گوش دهيد، بدون اينکه به سر او بپريد و از او انتقاد 
كنيد. فقط گوش دهيد، تصديق كرده و س��عی نماييد تا ديدگاه 
همس��رتان را نيز درک كنيد. مطمئن باشيد كه تالش برای درک 
حرف های همسرتان، كمک بزرگی به شما خواهد كرد تا بتوانيد 

بهتر و صادقانه تر با هم گفتگو كنيد.
آيا بعضی اوقات عدم صداقت بهتر نیست؟

گاهی اوقات كه كاری را انجام داده باشيد كه همسرتان را ناراحت 
می كند، وسوسه می شويد كه به او درمورد آن دروغ بگوييد. با 
خودتان فکر می كنيد كه اين كار را فقط به خاطر اينکه همسرتان 
ناراحت نش��ود كرده ايد و ب��رای خودتان دروغت��ان را توجيه 
می كنيد. اما شما فکر همسرتان نبوده ايد، در واقع می خواستيد 
خودتان را از عاقبت اين كار در امان بداريد. همس��رتان خودش 
می توان��د تصميم بگيرد و چطور رفتار كند و آن بر پايه ارتباط 
صادقانه او با شما استوار است. همسرتان اين حق را دارد كه از 
جريان به طور كامل اطالع يابد و بعد تصميم بگيرد. شما هم بايد 

صادق بوده و اين حق را به او بدهيد.
من از كس ديگری خوشم می آيد

اگر از كسان ديگر هم خوش��ت نمی آمد، من نگران می شدم. 
 عش��ق اين نيس��ت كه فک��ر كنيد طرفت��ان تنها انس��ان روی 
كره زمين است. اين يک عقده روحی است. عشق اين است كه 
طرفتان را به عنوان كسی كه می خواهيد با او باشيد و زندگی كنيد 
قبول كنيد، در حالی كه افراد و انتخاب های بسيار ديگری نيز برای 
شما وجود دارد. فقط يک مرد و يک زن در جهان وجود ندارد. 

ميليون ها زن و مرد روی اين كره خاكی زندگی می كنند. 
عشق اين است كه به همس��رتان بگوييد، »با اينکه افراد زيادی 
وجود دارند، كه ممکن است باهوش تر، زيباتر، و يا ثروتمند تر 
باشند، اما من تو را انتخاب می كنم چون تمام آن خصوصياتی 
كه دوست دارم را در تو می بينم.« مالقات كردن با افراد ديگری 
كه از آنها خوشتان می آيد به اين معناست كه شما هنوز زنده ايد 
و قادر به برقراری ارتباط هستيد. ديگران می توانند فقط دوستان 
شما باقی بمانند، اما مهم تر از همه آنها همسرتان است كه دوستش 

داريد.
مقايسه با ديگران

اگر همسرتان از شما بخواهد كه او را با ديگران مقايسه كنيد، و 
اين مقايس��ه برايتان ناخوشايند باشد، چه می كنيد؟ همه آدم ها 
در همه زمينه ها عالی نيستند. ممکن است كه همسرتان در اكثر 
زمينه ها خوب و كامل باشد، اما در زمينه های به خصوصی به 
اندازه ديگران خوب نباش��د و شما می خواهيد اين مطلب را به 
صورتی سازنده با او در ميان بگذاريد. اول از همه، خاطرتان باشد 
كه به هيچ وجه دروغ نگوييد. راستگويی هميشه بهترين كار است، 
اما بايد به طريقی س��ازنده باشد. می توانيد نقاط و ويژگی های 
مثبت و خوب او را يادآور شده و بعد درمورد آن زمينه خاص كه 
در آن نقص دارد صحبت كنيد و به او اطمينان دهيد كه اگر تالش 

كند می تواند در آن زمينه نيز از سايرين برتر باشد.
آيا بايد آنچه می دانم را بگويم؟

گاهی اوقات مخفی كردن حقايق دردناک از همسرتان، وسوسه 
انگيز است مثل اينکه: يکی از دوستانش پشت سر او حرف های 
بدی می زند. اما بدانيد كه دانستن اين اطالعات و مخفی كردن 
آن، بس��يار بس��يار دردناک تر خواهد بود. چون خ��واه ناخواه 
همسرتان به طريقی ديگر پی به موضوع خواهد برد، و اگر بفهمد 
كه شما می دانسته و او را باخبر نکرده ايد بسيار بيشتر ناراحت 
خواهد شد و تصور خواهد كرد كه ارزشی برای او قائل نبوده ايد. 
شما بهترين كسی هستيد كه می توانيد همسرتان را از اين حقايق 
 ناگوار باخبر كنيد، اما بايد همه تالش��تان را بکنيد كه اين كار را 

به طريقی سازنده انجام دهيد.
درمان عدم صداقت

همسرتان به شما خيانت كرده است و يا دروغ و عدم صداقت 
و راستگويی ديگری از خود نش��ان داده است اگر بخواهيد كه 
كدورت ها را از بين ببريد، اين اعتماد را چگونه از نو بنا می كنيد؟ 
همسر ش��ما بايد بداند كه شکاف بسيار بزرگی در اعتماد شما 
ايجاد كرده اس��ت و اين اوس��ت كه بايد برای دوباره برپا كردن 
اين اعتماد جلو بيايد. مهم نيست كه چقدر دوست داشته باشيد 
كه همه چيز دوباره درست شود، مقابله با احساس عصبانيت و 
ناراحتی كار دشواری خواهد بود.به طور حتم زمان می برد تا همه 
چيز دوباره مثل اولش درس��ت شود. اگر هر دوی شما بخواهيد 
 و كم��ک كنيد، خيلی زودتر اين اعتماد دوباره بين تان ش��کوفا 

خواهد شد.

جامعهجامعه

نقش صداقت و اعتماد در روابط
وقتی يک نفر رو در رو برای شما صحبت می كند، يکی از بهترين روش ها 
 س��ئوال كردن است. وقتی س��ئوال می كنيد نش��ان می دهيد كه حواستان 
به صحبت های اوس��ت. حتی اگر همه چيز برايتان واضح و روش��ن است 
س��ئوال را بکنيد تا گوينده اطمينان خاطر بيابد كه توجه شما جلب شده و 
داريد به طور كامل به حرف های او گوش می كنيد. ولی آنچه مهم اس��ت، 
نحوه، كيفيت و تعداد اين سئوالهاست. بهترين پرسش ها، پرسش هايی هستند 
كه حالت قيدی دارند و بيش��تر بر م��کان؛ وضعيت و زمان تأكيد می كنند. 

سئوال های قيدی به گوينده دو چيز را نشان می دهند:
1( حواس شما جمع است.

2( حتی زمان و مکان برايتان اهميت دارد.
درک اي��ن موضوع، گوينده را به حرف زدن عالقمند می كند و با ش��ور و 

حوصله بيشتری می گويد.
س��ئوال هايی مثل: »كی؟ كجا؟« و... پرس��ش هايی عالی هستند و احساس 
خوبی را در گوينده نسبت به شما ايجاد می كند. بر عکس، سئوال هايی مثل: 
چی؟ چه گفتی؟ و... پرسش های بسيار بدی هستند كه تأثير منفی در ذهن 
گوينده می گذارند. اين سئوال ها، ضد صميميت هستند. چه گفتی؟ يعنی 
اينکه: من به هيچ وجه حواسم نبود و هيچ چيز از موضوع را درک نکردم و 

 اين ناراحت كننده است. در حالی كه پرسش های قيدی يعنی همه چيز را 
به غير از زمان يا مکان به طور كامل فهميدم. دانش آموزان يا دانشجويانی كه 
از معلم يا استاد خود می خواهند مطلبی را بار ديگر تکرار كند؛ به طور عملي 
او را كالفه می كنند. چون درخواست دوباره گفتن مطلب، يعنی شما در تمام 

مدتی كه اوداشته آن مطلب را توضيح می داده، بی توجه بوده ايد. 
به مثال زير توجه كنيد:

- ديروز رفته بودم خانه آقای علوی. - كی؟ 
- ديروز. راستی نزديک خونه شون يه پارک درست كردن

- خونه شون كجاست؟ 
- خيابان - پاركش بزرگه؟

 - خيلی هم بزرگ نيست. اما خب با اينکه عصر دوشنبه بود، خيلی شلوغ 
بود. انتظار نداش��تيم كه اينطوری باشه. به خصوص كه هوا هم هيچ خوب 

نبود.
- چطور؟ سرد بود؟ 

- نه، منتها خيلی باد می آمد. چنان خاكی بلند شده بود كه...
البته، سئوال ها اگر چه عالی اند و يک محرک بسيار خوب برای بيشتر گفتن 
گوينده محسوب می شوند؛ اما نبايد پشت سر هم و فراوان باشند. چرا كه 
خود كالفه كننده اس��ت. ش��ما در سکوت گوش دهيد. هر جا كه احساس 
 كرديد حواس��تان پرت می شود يا گوينده احساس می كند كه شما گوش

 نمی دهيد، يک سئوال كنيد. پرسش شما در عين حال عالقه مندی شما را 
برای بيشتر شنيدن و بيشتر دانستن نشان می دهد. يک نوع ديگر از سئوال 
ها، كه در كلينيک های روانکاوی هم فراوان اس��تفاده می شود تا بيماران يا 
مراجعان، تش��ويق شوند كه بيشتر بگويند، س��ئوال هايی است كه با تکرار 
يکی از كلمات گوينده )به طور معمول آخرين كلمه( با تغيير آهنگ پرسيده 

می شود. اين پرسش ها هم، خيلی عالی و مؤثرند.
اين هم نمونه ای از اين نوع سئوال ها:

- راستش را بخواهيد من يک مشکل بزرگ دارم.
 - مشکل بزرگ؟

 _ آره. همه اش بر می گرده به پسر عموی مادرم. 
- پسر عموی مادرت؟

 - آره. اون يک پسر حسود و كينه ايه.
 - كينه ای؟

زياده روی در اين س��ئوال ها هم اش��تباه اس��ت. هر جا ض��رورت ديديد 
 يک س��ئوال از واژه هايی كه گوينده به كار برده؛ بپرس��يد تا توجه خود را 

به صحبت های او نشان دهيد.

برای آنکه انس��ان موفقی باشيد و در زندگی به هدف هاي خود برسيد 
بايد كنترل فکر و ذهن خود را در دست بگيريد.

من می توانم، پس انجام می دهم: به طور معمول تزريق عوامل محرک 
برای فرار از بحران و رس��يدن ب��ه مرحله ای كه آن را موفقيت می ناميم، 
مهم ترين قس��مت كار هر فرد اس��ت. بيان جمالتی همچون: »می توانم، 
پس به طور حتم می توانم انجام دهم« دارای اعجاز نهفته ای هس��تند كه 
ه��ر فرد را در هر مرحله از خ��ود دگرگون كرده و بيش از پيش مصمم 

می سازد.
هرگز رهايش نمی كنم: بی شک هيچ فردی نمی تواند همواره در انجام 
امور مورد نظر موفقيت و كاميابی را در مرحله نخست و اولين آزمايش 
تجربه كند. پس اعتقاد به جمله »هرگز رهايش نمی كنم« می تواند سرآغاز 

محکمی برای بازگشت به چرخه تالش و آزمايش دوباره امور باشد.
ــران ياد می گیرم:اين يادگيری می تواند ش��امل 2 بخش عمده  از ديگ
باش��د؛ نخس��ت يادگيری و به نوعی عبرت از خطاه��ای ديگران و دوم 
يادگيری و الگوبرداری از موفقيت های آنان. چه  بس��ا در گوشه گوش��ه 
شکس��ت آنها، نکات راهنما گونه ای برای رهنمون ساختن شما به سوی 
موفقيت وجود داش��ته باش��د. الگوبرداری از موفقيت آنها نيز می تواند 

سوق دهنده شما به سکوهای برتر زندگی تلقی شود.
می پذيرم كه اشتباهاتی داشته ام: وقتی قبول می كنيد كه اشتباهاتی در 
زندگی داشته ايد؛ بيشتر از هركسی به خود كمک كرده ايد تا در كمترين 
مدت، ق��دم در راه اصالح آنها و رس��يدن به كاميابی برداريد. چه بس��ا 

مقاومت بتواند كاميابی شما را به تأخير بيندازد.

نكته هاي موفقيت

 مديريت ذهن؛ در فرآيند رسيدن 
به موفقيت

سرخط

در اصفهان كشف كاالي قاچاق به ارزش 1/5 ميليارد ريال در اصفهان
اخطار به 8 واحد صنفي لباس فروشي متخلف

در اصفهان 
انهدام پاتوق استعمال مواد مخدر

رئیس پلیس آگاهي اصفهان:
كالهبرداران اينترنتي دستگير شدند

تسهيالت ويژه پليس اصفهان 
براي ترخيص موتورسيكلت هاي توقيفي

 كشف بيش از 2400 قطعه سكه و سه قرآن قديمي
 از منزل يك سارق

  با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان 
اصفهان يک محموله كاالی قاچاق ش��امل: انواع گوشی 
تلفن همراه و مواد نيروزا ب��ه ارزش يک ميليارد و 500 
ميليون ريال كش��ف و ضبط ش��د. »مصطفی صادقيان« 
سرپرست مركز اطالع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: مأموران 
كالنتری 25 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان حين 
گشت زنی در يکی از خيابان های حوزه استحفاظی خود 
به يک دستگاه خودروی سواری پرايد مشکوک شده و 
آن را متوق��ف می كنند. وی افزود: مأموران در بررس��ی 
خودروی مذكور تعداد 222 نوع گوش��ی تلفن همراه با 
 مارک ه��ای خارجی به همراه 50 كيل��و پودر نيروزا كه

 به صورت قاچاق وارد كشور شده بود را كشف و ضبط 
كردند. اين مقام مسئول عنوان داشت: در اين رابطه خودرو 
توقيف و راننده خودرو به نام »حامد – ص« به جرم وارد 

كردن كاالی قاچاق دستگير شد.

»صادقيان« با بيان اينکه تمامی اموال كشف شده به اداره 
گمرک استان تحويل شد گفت: برابر اعالم كارشناسان اين 
اداره، ارزش گوشی های كشف شده شايد، يک ميليارد و 

500 ميليون ريال باشد.
سرپرست مركز اطالع رس��انی پليس اصفهان در پايان 
خاطر نشان كرد: در اين خصوص پرونده تشکيل و متهم 

جهت سير مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل شد.

 در جريان اجرای طرح بازديد از صنف لباس فروش��ی 
توس��ط مأموران پليس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان تعداد هش��ت واحد صنفی به دليل ارتکاب يکس��ری 
تخلف ها اخطاريه پلمب دريافت كردند. سرهنگ »مير عباس 
صوفی وند« رئيس پليس امنيت عمومی استان با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: در راستای ارتقای امنيت اجتماعی و اخالقی طرح 
پاكسازی واحدهای صنفی پوشاک از مظاهر علنی فساد به مدت 
يک هفته در سطح اس��تان اجرا گرديد. وی افزود: در اين طرح 
از 653 واحد صنفی بازديد و وضعيت رعايت ظواهر اس��المی 
و عفاف و حجاب متصديان واحدهای مربوطه، پروانه كس��ب، 
حضور متصدی و يا مباش��ر در هنگام بازدي��د، مطلوب بودن 
وضعيت ويترين و مانکن ها، عدم به نمايش گزاردن لباس��های 

زير، عکس ها و پوسترهای تبليغاتی خالف آموزه های اسالمی، 
وضعيت لباس ها و كاالهايی كه بيان كننده مظاهر علنی فساد و 
فرهنگ منحط غربی باشند، اتاق های پرو )از نظر ديد نداشتن و 
پ��رده ای نبودن( و همچنين نام واحدهای صنفی »برابر ماده 38 
آئين نامه اماكن عمومی« مورد بررسی قرار گرفت.وی تصريح 
ك��رد: در اين بازديد متصديان 329 واحد صنفی در محل مورد 
توجيه، ارشاد و آموزش و آگاه سازی واقع و برای هشت واحد 
صنفی نيز بعلت ارتکاب يکس��ری تخلف ها، اخطاريه پلمب 
صادر گرديد. س��رهنگ »صوفی وند« در پايان خاطر نشان كرد: 
همچنين در بازديدهای صورت گرفته تعداد 102 دست پوشاک با 
تصويرهای غير مجاز، آرم و عالمت های شيطان پرستی و چهار 

جلد ژورنال با عکس های غير مجاز كشف و ضبط شد.

  در جري��ان اجرای طرح جم��ع آوری معتادان پرخطر 
از سطح ش��هر يک پاتوق استعمال مواد مخدر توسط مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان منهدم و در اين رابطه هشت 
نفر معتاد دستگير شدند.  سرهنگ »محسن عقيلی« فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پی تماس 
يکی از شهروندان با مركز فوريت های پليسی 110 مبنی بر: تبديل 
شدن يک منزل به پاتوق استعمال مواد مخدر، موضوع در دستور 

كار مأموران كالنتری 12 اين فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از بررس��ی و كسب اطمينان از درستی 
موضوع با هماهنگی مقام قضايی به سرعت به محل اعزام و ضمن 
انهدام پاتوق مذكور هش��ت نفری را كه در حال استعمال مواد 

مخدر بودند دستگير كردند.
اين مقام انتظامی عنوان داشت: در بازرسی از اين منزل مقدار كمی 
مواد مخدر از نوع شيش��ه، 50 سانت ماده مخدره كراک، 6 گرم 

هرويين، 20 عدد قرص روانگردان دست ساز، سه عدد پايپ و 
يک دستگاه موتورسيکلت مسروقه كشف و ضبط شد.

سرهنگ »عقيلی« در پايان خاطر نشان كرد: در اين رابطه تمامی 
متهمان دستگير شده جهت سير مراحل قانونی به مراجع قضايی 

تحويل گرديدند.

 س��ه كالهبردار اينترنتی كه موفق شدند با استفاده از 
غفلت دارندگان كارت های اعتباری، 400 ميليون تومان وجه 
نقد را از حساب ها خارج كنند، توسط كارآگاهان اداره مبارزه 
با جرايم رايانه ای شناسايی و دستگير شدند.سرهنگ »حسين 
زاده« ضمن بيان اين خبر گفت: »معين – ه« 28 ساله، »مهدی 
– ه« 30 س��اله و »مس��عود - ه« 24 س��اله، اعض��ای اين باند 
كالهبرداری بودند كه با پرسه زدن اطراف بانک ها مشتريانی 
كه از بانک خارج می ش��دند را زير نظر می گرفتند و با ابراز 
اينکه: نياز به جابه جايی حساب دارند با اغفال افراد كم سواد 

و اش��خاصی كه به رايانه مسلط نبودند اقدام به كالهبرداری 
می نمودند.رئي��س پلي��س آگاه��ی اصفه��ان چگونگی اين 
كالهبرداری را اينگونه تش��ريح كرد: اين كالهبرداران شماره 
16 رقمی كارت اعتباری افراد را گرفته و با س��وء استفاده از 
چند صرافی در سطح شهر، وجوه نقد موجود در حساب های 
دارن��دگان اين كارت های خودپرداز سيس��تم ش��تاب را به 
صرافی منتقل و دالر دريافت می كردند.س��رهنگ »حس��ين 
زاده« خاطرنشان كرد: اين كالهبرداران فاقد سابقه كيفری اند، 
اما مهارت رايانه ای بس��يار بااليی دارند و با تأس��ف از اين 
مهارت در جهت خالف و راه نادرست استفاده كرده و با سوء 
اس��تفاده از افرادی كه از عملي��ات بانکی، اينترنت و... اطالع 
كافی نداش��تند مرتکب جرم می شدند.وی، در خاتمه گفت: 
دهه آينده، دهه وقوع جرايم اينترنتی خواهد بود و پليس فکر 
می كند همانگونه  كه با تشکيل نهضت سوادآموزی به فرمان 
امام خمينی)ره( بی س��وادی در كشور ريشه كن شده، بايد با 
تشکيل يک نهضت سوادآموزی ديجيتال، ضعف مهارت افراد 

در زمينه رايانه و اينترنت برطرف شود.

  مع��اون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان از تسهيالت ويژه اين فرماندهی برای ترخيص 
 موتورس��يکلت های توقيفی به مناس��بت فرا رس��يدن 
»عيد سعيد فطر« خبر داد. سرهنگ »جهانگير كريمی« با 
اعالم اين خبر گفت: به مناس��بت فرا رسيدن عيد سعيد 

فطر فرماندهی انتظامی استان اصفهان موتورسيکلت های 
توقيف��ی در پاركينگ ها را با تس��هيالت ويژه ترخيص 
می كند. وی، افزود: كسانی كه موتورسيکلت های آنها 
به داليل مختل��ف توقي��ف و در پاركينگ های طرف 
قرار داد با نيروی انتظامی متوقف ش��ده است می توانند 
از 17 ش��هريور ماه ب��ه مدت 10 روز ب��ه پليس راهور 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان واقع در خيابان هزار 
 جريب مراجعه و يا با ش��ماره تلف��ن 2183106 تماس 

حاصل نمايند.
اين مقام مسئول در عين حال تأكيد كرد: اين تسهيالت 
شامل حال موتورسيکلت سوارانی كه مرتکب سه تخلف 
ويژه چون عبور خالف جهت، عبور از پياده رو و پارک و 

توليد صدای ناهنجار شده باشند نمی شود.

 سرپرست مركز اطالع رسانی معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از كشف بيش از 2400 
قطعه سکه و سه جلد قرآن قديمی در پی دستگيری يک 
سارق و بازرسی از منزل وی خبر داد. »مصطفی صادقيان« 
 با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: در پی وقوع س��رقت از 
مغازه ها، تحقيق هايی برای شناس��ايی سارق يا سارقان 
در دس��تور كار مأموران كالنتری 14 فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: با استفاده از 
اقدام های ويژه پليسی و تحقيق های گسترده سرانجام 
س��ارقی كه مرتکب اين سرقت ها ش��ده بود با هويت 
»محس��ن – م« شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی در 
منزلش دس��تگير شد. اين مقام مسئول گفت: نکته حائز 
اهميت اينکه مأموران در بازرس��ی از من��زل وی تعداد 
دو هزار و 450 قطعه س��که و س��ه جلد قرآن قديمی را 
كش��ف و ضبط كردند. سرپرس��ت مركز اطالع رسانی 

پليس اصفهان بيان داشت: همچنين در بازرسی از منزل 
متهم تعداد 40 عدد كارت عابر بانک، 300 فقره دس��ته 
 چک، 9 انگشتر طال، 68 انگشتر قديمی، تعدادی لوازم 
صوتی و تصويری، تعدادی شارژ تلفن همراه و اموال به 
سرقت رفته از يک مؤسسه قرض الحسنه و همچنين يکی 
از مراكز خيريه شهر اصفهان كشف و ضبط شد. »صادقيان« 
با بيان اينکه: تاكنون 9 نفر از مالباختگان شناسايی شده اند 
خاطر نشان كرد: تالش برای شناسايی ديگر مالباختگان 

همچنان ادامه دارد.

ث
واد

ح
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

 شريفی
جلسه ای با حضور معاون فرماندار 
و خبرنگاران رس��انه های گروهی 
در محل فرمانداری تشکيل شد. در 
اين جلسه »موسی مباشری« معاون 
فرمان��دار در رابطه ب��ا پروژه های 
هفت��ه دول��ت گفت: پنج��اه و پنج 
پروژه عمرانی در س��طح شهرستان 
آماده بهره برداری بوده كه مجموعه 
اين پروژه ها، مبلغ 84/510 ميليارد 
ريال اس��ت كه توسط بخش دولتی 
و خصوصی هزينه ش��ده.  مباشری 

ادامه داد بسياری از اين پروژه ها، افتتاح شده و بخشی از آنها هم در دهه فجر 
افتتاح خواهند شد. وی خاطرنشان كرد: برای آب آشاميدنی 21 روستا كارهای 

لوله گذاری آغاز شده است.
 وی، در مورد گازرس��انی به روستاهای شهرس��تان گفت: عمليات گاز رسانی 
به تمام روستاها به پايان رسيد. وی در مورد پروژه های فرهنگی افزود: چندين 
مدرس��ه بازسازی شده كه در هفته اول مهر بازگشايی خواهند شد. مباشری از 
مدي��ران رواب��ط عمومی بعضی از ادارات كه در بخش اطالع رس��انی ضعيف 
عمل می كنند انتقاد و از خبرنگاران خواس��ت در اين مورد همکاری بيش��تری 
داش��ته باش��ند. وی، گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند كه در مورد كارهای 

انجام شده مهم به مردم اطالع رسانی شود.
مباش��ری پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز گفت: قرار بود اين طرح از 
ابتدای سالجاری انجام شود ليکن به دليل اينکه كارشناسی بيشتری را می طلبيد 
و رفع پاره ای از مشکالت، از نيمه دوم سال شروع و دغدغه های مردم در اين 
مورد بر طرف خواهد شد. معاون فرماندار در مورد طرح مسکن مهر فوالد شهر 
گفت: فوالدش��هر ديگری در كنار اين ش��هر بزرگ در حال ساخت است و اين 

پروژه بزرگ در سطح كشور، حرف اول را می زند.

تعاون از آن جهت مورد تأييد است كه: می تواند گره گشای حجم گسترده ای از 
مشکل های اقتصادی كشور در شرايط فعلی باشد. رئيس اداره تعاون شهرستان 
دهاق��ان در گفتگو با موج در اصفهان اذعان داش��ت: تعاون از آن جهت مورد 
تأييد اس��ت كه می تواند گره گشای حجم گسترده ای از مشکل های اقتصادی 
كشور در شرايط فعلی باشد و روح همکاری و همدلی در جامه را توسعه دهد. 
ذوالفقاری با اشاره به فعاليت تعاونی سهام عدالت در اين شهرستان گفت: اين 

تعاونی، 29هزار عضو دارد و برای 4 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
وی بيان داشت: تعاون در بخش تأمين نياز توليد كنندگان با تعداد 1335عضو، 
تعاونی آموزشگاهی با تعداد 1090 عضو، مصرف 971 عضو، كشاورزی 844 
نفر، مس��کن 775 نفر، حمل و نقل 411 نف��ر، خدمات 271 نفر، صنعت 225 
نف��ر، فرش 28 نفر، معدن 22 نفر وعمران 14 نفر، 1070 فرصت ضغلی را در 

دهاقان فراهم كرده است.

19 تعاون��ی با س��رمايه ای معادل 39 هزار و 208 ميليون ري��ال از هفته تعاون 
س��ال گذشته تاكنون در فريدن تشکيل شده است. رئيس اداره تعاون شهرستان 
فريدن در گفتگو با موج در اصفهان بيان داش��ت: با نگاهی به تاريخ تعاونی ها 
 »در سراس��ر دنيا« متوجه خواهيم ش��د ك��ه تعاونی ها به عن��وان واقعيتی انکار 
ناپذير در طول 2 قرن گذشته با رشد چشمگيری مواجه بوده اند. مهدور تصريح 
 كرد: اين موضوع در شهرس��تان فريدن كه يکی از منطقه های محروم اس��تان 
به شمار می آيد، با خوشبختی طی چند سال اخير با روند مثبتی روبه رو بوده و 
در بسياری از صحنه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نيازهای طبيعی بسيار 

تأثيرگذار بوده است. 
وی ضم��ن اش��اره ب��ه تع��داد تعاونی هاي��ی كه طی يک س��ال اخي��ر در اين 
شهرس��تان تش��کيل شده اس��ت، اذعان داش��ت: 19 تعاونی با 205 عضو و با 
س��رمايه ای معادل 39 هزار و 208 ميليون ريال از هفته تعاون س��ال گذش��ته 
 تاكنون در فريدن تش��کيل و بيش از 320 فرصت شغلی در فريدن فراهم شده 

است. 
مهدور با بيان اين كه 5 تعاونی در شهرس��تان فريدن به بهره برداری رس��يده، 
اف��زود: برای افتتاح اين تعاونی ها، رقمی مع��ادل 19 هزار و 390 ميليون ريال 
س��رمايه گذاری انجام و 10 هزار و 180 ميليون ريال تس��هيالت دريافت شده 
اس��ت. به گفته وی، در اي��ن تعاونی ها بالغ بر 9210 ميليون ريال با س��رمايه 
اعضاء تأمين ش��ده اس��ت. مهدور در رابطه با اش��اره به فعاليت های آموزشی 
بخش تعاون شهرس��تان فريدن خاطرنشان س��اخت: اين دوره ها توانسته نقش 
بس��زايی در ايجاد روحيه تعاون، افزايش سطح آگاهی تعاونگران داشته باشد. 
وی دوره های آموزش��ی برگزار شده از سوی اداره تعاون شهرستان فريدن را، 

20 دوره برای 372 فراگير برشمرد.

همزم��ان با هفته دولت، طرح تله متری و كنترل از راه دور س��امانه آبرس��انی 
فريدونشهر آغاز شد.

اين طرح ش��امل: سيستم اتوماسيون و مانيتورينگ منابع توليد و مخازن ذخيره 
ب��ا قابليت ارس��ال پيام كوتاه و مش��اهده از راه های: وب، پ��اور آنااليزرهای 
پارامترهای انرژی، سيستم سل های خورشيدی برای تأمين انرژی، پی ال سی 
و رادي��و مودم با فركانس 5/2 گيگاهرتز می باش��د كه برای اجرای آن بالغ بر 

يک ميليارد و 40 ميليون ريال هزينه شده است.
ب��ا اجرای اي��ن طرح افزون بر جلوگيری از هدر رفت آب ناش��ی از س��رريز 
مخازن، بهينه س��ازی مصرف انرژی، كاهش هزينه ه��ای تعمير و قيمت تمام 

شده آب، امکان مديريت هوشمند سامانه توليد آب فراهم شده است.
 همچني��ن در مراس��می ب��ا حض��ور فرماندار و جمع��ی از مس��ئوالن محلی، 
بهره برداری از سامانه كلرزنی خط آبرسانی ايستگاه شماره 2 فريدونشهر آغاز 
ش��د. اين طرح كه 100 ميليون ريال هزينه داش��ته شامل: تجهيز و آماده سازی 
اتاقک كلرزنی، سيستم هشدار نشت كلر و انژكتور كلر است كه با بهره برداری 

از آن ماهانه يک ميليون ريال در هزينه برق صرفه جويی می شود.

از برگزاری  فرماندار بروجن 
جشن ش��کرگزاری باسوادی 
اين  تمام��ی روس��تاهای  در 
شهرس��تان همزم��ان با »دهه 
داد.  خب��ر  امس��ال   فج��ر« 
به گزارش فارس از شهركرد، 
فت��اح كرم��ی، در گردهمايی 
آموزش ياران سوادآموزی اين 
شهرستان، ضمن گراميداشت 17 
 شهريورماه سالروز جهانی مبارزه 
با بيسوادی اظهار داشت: يکی 
در  رش��د  ش��اخصه های  از 
ميزان  متم��دن،  كش��ورهای 
بهره مندی مردم آن كش��ور از حداقل سواد خواندن و نوشتن است. وی افزود: 
آگاهی بخش��ی يک موهبت اله��ی، حركت عظيم و تأثيرگذار در پيش��رفت و 
توس��عه جوامع اس��ت كه آموزش ي��اران نهضت آن را بر عه��ده دارند. كرمی 
تصريح كرد: بر همين اس��اس همزمان با دهه فجر جشن شکرگزاری باسوادی 
 در تمامی روس��تاهای بروجن برگزار می ش��ود. فرماندار بروجن خاطرنش��ان 
كرد: تالش در راستای حذف بيسوادی در جامعه رسالت بزرگی است كه فقط 
در سايه تالش، همت و از خودگذشتگی فعاالن اين عرصه به ويژه آموزشياران 
محقق می ش��ود. وی با بيان اينک��ه يکی از مهم ترين دغدغه ه��ا در هر جامعه 
در حال توس��عه ای، تالش در زمينه ريشه كنی بيس��وادی به عنوان يک معضل 
بس��يار جدی در جامعه است، ادامه داد: بس��ياری از مشکالت اجتماعی ناشی 
از بيس��وادی و عدم توانايی افراد در خواندن و نوشتن است. كرمی با اشاره به 
اينکه سواد تأثير بسيار مستقيمی بر بيداری و آگاهی جامعه و تشخيص به موقع 
حقيقت و واقعيت های پيرامون آن دارد، ادامه داد: يکی از عامل های بی توجهی 
س��ران حکومتی به بحث توسعه سوادآموزی »در گذشته« جلوگيری از بيداری 

مردم در كشور بوده است.
به گفته وی: ترس س��ران حکومتی قبل از پيروزی انقالب از بيداری و آشنايی 
بيش��تر مردم با مس��ائل روز، يکی از مهم ترين دليل های كاهش نرخ سواد در 
كش��ور به ويژه در نقاط محروم و دورافتاده، بوده است. كرمی اضافه كرد: پس 
از پيروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی، مسأله محو پديده شوم بيسوادی مورد 
توجه انديش��مندان و مسئوالن كشور قرار گرفت. وی يادآورشد: سوادآموزی، 
فقط به خواندن و نوشتن نيست. بلکه سوادآموزی تالشی در زمينه همگام سازی 
افراد بيس��واد با محيط و جهان اطراف خود می باش��د. كرمی با تأكيد بر اينکه 
آموزش و س��واد زيربنای توس��عه در هر كش��وری اس��ت، ادامه داد: در هيچ 
كشوری توسعه مطلوب اتفاق نخواهد افتاد، مگر اينکه مسائل دانش آموزی، تا 

مقطع عالی تداوم پيدا كند.

ادام��ه عمليات اجرای ش��بکه آب 
خيابان محوری حد فاصل خيابان 
زينبيه ش��مالی و خيابان بعثت در 

حال انجام است.
در اي��ن عملي��ات، 600 متر لوله 
آزبست سيمان به قطر 400 ميليمتر 
اجرا می شود. هدف از اجرای اين 
ط��رح، تقويت فش��ار ش��بکه آب 
خياب��ان ه��ای: اس��تاد فالطوری، 
گلس��تان، آل محمد و بلوار بعثت 

اعالم شده است.
ادامه عمليات اصالح و توس��عه شبکه توزيع آب، در محدوده آب و فاضالب 

منطقه 4 شهر اصفهان
به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان در سال همت مضاعف، 
كار مضاعف عمليات اصالح و توس��عه ش��بکه توزيع آب در محدوده آب و 

فاضالب منطقه 4 شهر اصفهان به طول 4000 متر در حال اجراست.
در عملي��ات اصالح و توس��عه ش��بکه توزي��ع آب در مح��دوده آب و فاضالب 
 ش��هر اصفهان از لوله ازبس��ت س��يمان با قطرهای 100 و 150 ميليمتر اس��تفاده 

می شود.

آبفای منطقه 3
ادامه عمليات اصالح و توسعه شبکه خيابان قدس

با اعتباری بالغ بر س��ه ميليارد و 500 ميليون ريال عمليات اصالح و توس��عه 
شبکه آب خيابان قدس در حال اجراست.

هدف از اجرای اين طرح كه تاكنون 85 درصد پيش��رفت فيزيکی داشته است 
آبرس��انی و تقويت فشار شبکه توزيع آب در خيابان های صمديه، لباف، آيت 

ا... اصفهانی و شهيدان می باشد.
در اين عمليات 1800 متر لوله آزبس��ت س��يمان به قطر 600 ميليمتر اس��تفاده 

می شود.

در  آب  مخ��ازن  خروج��ی 
به  بختي��اری  و  چهارمح��ال 
دس��تگاه س��نجش لحظه ای 
تجهيز می ش��وند به گزارش 
مس��ئول  مؤمنی،  خانم  موج، 
دفتر كنترل كيفيت وبهداشت 
وفاض��الب  آب  ش��ركت 
چهارمحال و بختياری گفت: 
با هدف افزايش اندازه گيری 
ش��اخص های  تحلي��ل  و 
كلي��دی بهداش��ت و كيفيت 
آب و كنت��رل دقيق كدورت 

آب، يک دس��تگاه سنجش لحظه ای )onLine(بر روی خروجی مخزن 6000 
مترمکعبی »تهليجان« ش��هركرد نصب گرديد. وی گفت: اين دس��تگاه، قابليت 
اندازه گيری پارامترهای كلر باقيمانده )PH( كدورت، دما و هدايت الکتريکی 
آب را دارا می باش��د. مؤمنی افزود: با تجهيز آزمايش��گاه مركزی، اين شركت 
به دس��تگاه پالروگراف، اين آزمايش��گاه در آينده قادر ب��ه اندازه گيری فلزات 
سنگين آب و پساب می باشد. مؤمنی، تصريح كرد: تمامی مخازن باالی 5000 

مترمکعب شركت به تدريج به اين دستگاه تجهيز خواهند شد.

در لنجان:
صرف هزينه 84/510 ميليارد ريالی به 

منظور پروژه های عمرانی

به مناسبت هفته تعاون 
تعاون، گره گشای اقتصادی

 در شهرستان دهاقان

به مناسبت هفته تعاون 
ترويج تعاون، توسعه عدالت را 

به دنبال دارد

بهره برداری از 2 طرح آبفای فريدونشهر 
همزمان با هفته دولت

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛
برگزاری جشن شكرگزاری باسوادی 

در تمامی روستاهای بروجن

آبفای منطقه 4

تجهيزخروجی مخازن آب 
در چهارمحال و بختياری، به دستگاه 

سنجش لحظه ای 

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

لنجان

دهاقان

فريدن

فريدونشهر

 مهدی رفائی 
س��ومين  و  پنج��اه  در 
مدي��ران  گردهماي��ی 
اس��تان  عمومی  روابط 
تفاهمنام��ه  اصفه��ان، 
ش��ش م��اده ای مي��ان 
روابط  انجم��ن  مدي��ر 
اس��تان  عمومی ه��ای 
قادري��ان  و  اصفه��ان 
مدي��ر كل كار و ام��ور 
اجتماعی استان اصفهان 
امضا شد، اين تفاهمنامه 
بهب��ود روند  در جهت 
فعاليت ه��ای  انج��ام 
روابط عمومی در حوزه 
فعالي��ت ه��ا، وظيفه و 
اداره كل كار  اختيارات 
و ام��ور اجتماعی تهيه 
و به امض��ا »قادريان« و 
غزنوی«  رض��ا  »حميد 
روابط  انجم��ن  مدي��ر 
عمومی اس��تان اصفهان 

رسيد.
گردهمايی  اي��ن  تأكيد 

كه در محل اداره آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
برگزار شد بر آش��نايی با فعاليت روابط عمومی 
اداره آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان و ني��ز 
سخنرانی دكتر مسعود ضيائی پرور در خصوص 

روابط عمومی الکترونيک، استوار بود.
مجوز بازدید گروهها از کلیه تأسیسات آب و 
فاضالب استان در کمتر از چند ساعت صادر 

می شود.
حمي��د رض��ا بهرامی مدي��ر رواب��ط عمومی و 
آموزش همگان��ی اداره آب و فاضالب اس��تان 
اصفه��ان در اين گردهمايی اعالم كرد: ش��فاف 
سازی اطالع رس��انی برای جلب اطمينان مردم 
از عملک��رد مثب��ت ادارات، ب��ر عه��ده روابط 
عموم��ی هاس��ت و در مجموعه آب و فاضالب 
اس��تان اصفه��ان اعالم آمادگ��ی می كنيم كه در 
صورت درخواس��ت گروهه��ا در كمتر از چند 
س��اعت مجوز الزم را با معرفی كارشناس برای 

بازدي��د افراد از كليه تأسيس��ات آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان ص��ادر می كني��م. وی افزود: به 
جرأت می گويم، اس��تان اصفهان دارای بهترين 
و پاک ترين كيفيت آب ش��رب در سطح كشور 
ب��وده كه اثبات اين ام��ر را آزمايش های روزانه 
آزمايش��گاه های مجهز آب و فاضالب استان و 
 نيز اداره بهداش��ت و البراتوارهای اروپايی تأييد 

نموده اند.
حميد رض��ا بهرامی تأكيد ك��رد: اصفهان دارای 
يک��ی از بزرگتري��ن تأسيس��ات آب و فاضالب 
خاورميان��ه و ني��ز دارای بزرگترين تصفيه خانه 
آب و فاضالب در كش��ور می باشد. وی اطالع 
رس��انی دقيق و شفاف در مورد )آب( در شرايط 
خشکس��الی را از فعاليت روابط عمومی سازمان 

و امری خطير و دشوار دانست. 
مدير روابط عمومی اداره آب و فاضالب اس��تان 
اصفه��ان، با اظهار تأس��ف از ش��ايعه كيفيت بد 
آب اصفهان، توس��ط افراد س��ودجو، اين امر را 

فروش  ب��رای  ترفندی 
دستگاه های تصفيه آب 
دانست كه به طور حتم 
هيچ اثری در مورد آب 
اصفهان نداشته و مردم 

را فريب می دهند.
اصلی سمينار  س��خنران 
 دكتر مسعود ضيايی پرور، 
هاي��ی  كت��اب  مؤل��ف 
رواب��ط  در خص��وص 
و  تبليغ��ات  عموم��ی، 
رس��انه ای  بازرگان��ی 
كه مج��ری بيش از 50 
كش��وری  بزرگ  طرح 
در اي��ن خصوص بوده 
و در مجموع��ه »مجمع 
مصلح��ت  تش��خيص 
در  وظايفی  ني��ز  نظام« 
)رواب��ط  ح��وزه  اي��ن 
عمومی( بر عهده دارد، 
تبين  ب��ه  در س��خنانی 
لزوم اس��تفاده از روابط 
و  الکترونيک  عموم��ی 
 IT امکانات ديجتيال و
پرداخت و اس��تفاده از روش ه��ای از ميان رفته 
و كليش��ه ای را، در عصر ارتباطات هزاره سوم 

شايسته روابط عمومی ها ندانست.
ضيايی پرور، اس��تفاده از روش ه��ای ابتکاری 
در عص��ر حاض��ر در عرصه اطالع رس��انی در 
 س��ايت ه��ا، ش��بکه های اجتماع��ی و حداكثر 
بهره گيری از نظام جامع انفورماتيک و اتوماسيون 
اداری را مورد تأكيد قرار داد. وی با بر ش��مردن 
برتری های رواب��ط عمومی الکترونيک، مديران 
رواب��ط عمومی ادارات، را به تغيير س��اختار در 
اتوماسيون اداری و مجهز شدن به نرم افزار های 
روز اطالع رس��انی و س��رويس ده��ی و تکريم 

ارباب رجوع فراخواند.
در پايان مراس��م نيز »هاش��م امينی« رئيس اداره 
آب و فاضالب استان، در سخنانی به جمع بندی 
برنامه و تشکر از حضور مديران روابط عمومی 

پرداخت.

با وجود اين كه كالنش��هر اصفهان به 45 جايگاه 
ش��هرداری  دارد،  ني��از   CNG گاز  س��وخت 
اصفهان فقط در اين رابطه گام برداش��ته اس��ت. 
به گزارش موج از اصفهان، رئيس س��تاد معاينه 
فنی خودروهای شهر اصفهان با اعالم اين مطلب 
افزود: هم اكنون 13 جايگاه سوخت CNG در 
اصفهان وجود دارد كه از اين تعداد، 11 جايگاه 
متعلق به شهرداری اصفهان و فقط دو جايگاه در 

اختيار بخش خصوصی می باشد. 
جمش��يد جمش��يديان ب��ا بيان اين ك��ه در حال 
حاضر 63 هزار خودرو گاز س��وز س��ی.ان. جی 
در ش��هر اصفهان وج��ود دارد، اذعان داش��ت: 
اين در حالی اس��ت كه در اين ش��هر، 30 هزار 
خ��ودرو گاز س��وز ال.پی چی وج��ودارد كه با 
تأس��ف ظرفيت جايگاه های سوخت، جوابگوی 
اين تعداد خودرو نيس��ت؛ بنابراين الزم اس��ت: 
بي��ن دس��تگاه های س��وخت گاز و خودروه��ا 

هماهنگ��ی صورت گي��رد. وی اضاف��ه كرد: بر 
اساس اس��تانداردهای جهانی، بايد برای هر يک 
هزار خودرو، يک جايگاه سوخت وجود داشته 
باش��د و با توجه به تعداد خودروهای گاز سوز 

شهر، احداث 45 جايگاه سوخت CNG جديد 
در اصفه��ان ضرورت دارد. جمش��يديان، با بيان 
اي��ن كه ديدن صف خودروها مقابل جايگاه های 
سوخت CNG تأسف آور است، افزود: با توجه 
به اين كه توان اجرايی مناس��بی در ش��هر برای 
تأمين زيرس��اخت های احداث جايگاه سوخت 
وجود دارد، اما با تأسف شهرداری يگانه ارگانی 
اس��ت كه با تأكيد و دس��تور شهردار اصفهان در 

اين خصوص گام برداشته است. 
وی از اختص��اص ده قطعه زمين، جهت احداث 
جايگاه های سوخت سی.ان.جی در شهر اصفهان 
خبر داد و اذعان داش��ت: با دستور شهردار، اين 
موضوع، در دس��تور كار شهرداری قرار گرفت، 
اما با س��اخت اين تعداد جاي��گاه هم نمی توانيم 
پاسخگوی خودروهای گاز سوز باشيم؛ بنابراين 
هم��کاری ارگان ه��ای ديگ��ر در اين خصوص 

ضروری است.

ماهی دار نمودن استخرهای ذخيره 
آب كشاورزی 

ب��ه گ��زارش مديريت ش��يالت و 
ام�����ور آبزي��ان س��ازمان جهاد 
كشاورزی استان اصفهان، با توجه 
به وجود تعداد زيادی استخر ذخيره 
آب كشاورزی در استان و همچنين 
رتبه اول اس��تان، در توليد ماهی در 
اين اس��تخرها امس��ال نيز همانند 
سال های گذش��ته و طی سه ماهه 
اول س��الجاری، با مشاركت بخش 
خصوصی، تع��داد 695384 قطعه 
انواع كپور ماهيان ش��امل: كپور معمولی و كپور علفخوار در تعداد 304 باب 
اس��تخر با مساحتی در حدود 550470 متر مربع رهاسازی گرديده كه انتظار 

توليد بيش از 600 تن ماهی گرمابی را به دنبال خواهد داشت.

عمليات اجرايی تسطيح ليزری 
اراضی كشاورزی 

به گزارش روابط عمومی مديريت جهاد كشاورزی شهرستان اردستان، توفيقی، 
مدير جهاد كش��اورزی شهرستان اردس��تان، در گفتگوی خبری اعالم داشت: 
عمليات تسطيح ليزری اراضی كشاورزی شركت كشاورزی چهارميل اردستان 
آغاز ش��د. توفيقی افزود: اين طرح در سطح 300 هکتار از اراضی كشاورزی 
»شركت فجر اصفهان« واحد چهارميل اردستان با اعتباری بالغ بر 123 ميليون 
ري��ال كه از اين رقم 60 درصد اعتب��ارات دولتی و 40 درصد خودياری كه از 
طريق تس��هيالت كم بهره تأمين می گردد اجرا می شود. وی، در ادامه، افزود: 
افزاي��ش راندمان آبياری، اجرای كار كم، خ��اک ورزی و بدون خاک ورزی و 

افزايش توليد در واحد سطح از جمله هدف های اجرای اين طرح است.

نگرانی كارگران ساختمانی استان 
اصفهان، به اجرايی نشدن طرح 
بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی

»احس��ان عبدالهی«، عضو هيأت 
رئيس��ه كانون صنعت ساختمان و 
رئيس كانون كارگران س��اختمانی 
استان، از اجرايی نشدن طرح بيمه 
اجتماعی كارگران س��اختمانی به 
شدت انتقاد كرد و گفت: با تأسف 
پس از چند س��ال كار كارشناسی 
كه توس��ط كارشناس��ان چندين 
وزارتخان��ه ص��ورت گرف��ت و 
كمسيون های  زياد  جلس��ه های 

اجتماعی و بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اس��المی، با ط��رح آن در 
جلس��ه های علنی مجلس ش��ورای اس��المی و تصويب و تأييد آن توسط 
شورای نگهبان و ابالغ توسط رئيس جمهور، قرار بود كه اين طرح از ابتدای 
ش��هريورماه اجرا شود كه متأسفانه با درخواس��ت شورای عالی استان ها از 
رئيس جمهور در خصوص مس��کوت بودن اين طرح مواجه شديم. احسان 
عبدالهی كه در مراسم افطار صدها تن از كارگران ساختمانی استان اصفهان 
سخن می گفت، اذعان داشت: متأسفانه در اين 2 ماه شاهد بوديم كه توسط 
رس��انه ها و به خصوص صدا و س��يما از كارگران س��اختمانی درخواست 
می شود به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه كنند كه كارگران پس از مراجعه 
از عدم اطالع مسئوالن شعب سازمان تأمين اجتماعی در خصوص اين طرح 
مواجه شده و سردر گم می شوند. احسان عبدالهی از مسئوالن خواست هر 
چه س��ريعتر موانع اين ط��رح را برطرف كنند تا كارگران زحمتکش عرصه 
صنعت ساختمان كه به واقع در معيشت خود نيز مشکل دارند و نقطه اميدی 
به اين طرح بيمه اجتماعی بس��ته اند، نا اميد نشوند و هر چه سريع تر نص 
اصل 29 قانون اساس��ی را كه برخ��ورداری تأمين اجتماعی را حق همگانی 
مردم می داند؛ كارگران س��اختمانی هم كه مس��تحق ترين و ضعيف ترين 

قشرهای جامعه هستند، از اين حق همگانی بهره مند شوند.

در پنجاه و سومین گردهمايی مديران روابط عمومی استان اصفهان

امضا تفاهمنامه 6 ماده ای ميان انجمن روابط عمومی های 
استان و اداره كل كار و امور اجتماعی اصفهان 

بروجن
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س: 
عک

كمبود شديد جايگاه عرضه سوخت گاز در اصفهان
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از روزی كه مركز آمار ايران نرخ بيکاری را در كشور 14/6 درصد 
اعالم كرد و به ويژه پس از آنکه وزير محترم كار و امور اجتماعی ، 
در پ��ی ابراز ترديد اوليه نس��بت به صحت و دق��ت  اين رقم ، به 
ط��ور كلی آن را تأييد كرد و مركز آمار ايران را تنها مرجع قانونی 
برای...... ارائه آمار بيکاری اعالم كرد ، معضل ديرينه بيکاری، يک 
بار ديگر رس��انه ای ش��د و افکار عمومی  را متوجه خود ساخت. 
جای تعجبی هم نيس��ت ؛ زيرا اكنون كمتر كس��ی است كه نداند 
بي��کاری ، در همان ح��ال كه وخيم ترين بيم��اری اقتصادی يک 
كشور است ، زمينه ساز و ريشه بسياری از مشکل های اجتماعی 
نيز به حس��اب می آيد. اين واقعيتی است كه از روانشناسان خبره 
گرفته تا مأم��وران كالنتری ها به خوبی از آن آگاهند. آنچه جای 
 تعجب دارد ، واكنش��ی است كه رس��انه ها و برخی صاحبنظران 
به كميت  اين رقم نشان داده اند. واكنشی حاكی از شگفت زدگی و 
غافلگيری شديد ، حالتی شبيه به بيدار شدن از خوابی كه ناگهان 
آنها را با حادثه ای، دور از ذهن روبه رو كرده اس��ت. واقعيت البته 
 اين است كه هيچ حادثه غيرقابل پيش بينی و شگفت انگيزی رخ 
نداده اس��ت. ما فقط شاهد عملکرد عادی قوانين و سازوكارهای 
يک اقتصاد مبتنی بر بازار بوده ايم. تصوراتی س��وای  اين حقيقت 
ساده ، نه تنها به بحث و جدل های بی حاصل ميدان بروز می دهد ، 
بلکه يافتن راهکارهای كارس��از را برای حل مسأله نيز نا ممکن 
می سازد.در گزارش��ی در يکی از روزنامه ها می خوانيم : »از زمان 
روی كار آمدن دولت نهم ، چگونگی تعريف افراد شاغل و بيکار 
تغيير كرد و از نظر دولت نهم هر فردی كه در هفته دو س��اعت 
مش��غول به كار بود، از جرگه بيکاران خارج می ش��د و شاغل به 
 حس��اب می آمد . تصمي��م دولت در تغيير محاس��به نرخ بيکاری 
 با انتقاد كارشناس��ان مواجه ش��د و آنان مقامات دولت از جمله 
»س��يد محمد جهرمی« ، وزي��ر وقت كار را م��ورد اعتراض قرار 
دادند كه با تغيير تعريف بيکاری نمی توان بيکاری را كاهش داد.« 

خبرگزاری  ايلنا نيز از قول يکی از مسئوالن خانه كارگر نکته مشابهی را مطرح 
می سازد و می نويسد: »سير صعودی نرخ بيکاری به قدری شديد شده است كه 
حتی با تعيين كردن حداقل دو ساعت كار در هفته برای شناسايی افراد بيکار نيز 
نمی توان واقعيت را پنهان كرد. با گذر از اختالفی كه ميان كارشناسان اقتصادی 
درباره آمار رسمی  منتشر شده وجود دارد؛ مردم عوام كوچه و بازار نيز متوجه 
غيرواقعی بودن آمار منتشر شده در مورد نرخ بيکاری هستند.«البته واقعيت  اين 
است كه: بر اساس دستورالعمل های سازمان بين المللی كار ) ILO( ، هر فردی 
كه در هفته دو ساعت )در برابر دريافت مزد( كار كرده باشد ، شاغل به حساب 
می آيد.  اين معياری است كه در اغلب كشورهای ديگر هم به كار گرفته می شود 
و گرچه در اين مختصر جای تش��ريح داليل آن نيست ، در جای خود از نوعی 
منطق نيز برخوردار اس��ت. در هر حال ، نرخ بيکاری »متعارف« – يعنی همان 
نرخی كه ماهانه در همه كش��ورها محاس��به و در رسانه های عمومی  انعکاس 

می يابد– در اكثر كشورها به همين شيوه محاسبه می شود.
آنچه جای انتقاد دارد ، كوتاهی مركز آمار  ايران در ارائه شاخص های ديگر نرخ 
بيکاری اس��ت كه هم برای سياستگذاران و متوليان اش��تغال كشور و هم برای 
تحليل گران مستقل ، روشنگر ابهام هايی خواهد بود كه در نرخ متعارف بيکاری 
از نظرها پنهان می ماند. در محاسبه نرخ متعارف بيکاری ، نه فقط كسانی كه در 
هفته دو ساعت كار كرده باشند ، شاغل به شمار می آيند ، بلکه افرادی كه در ماه 
مصاحبه، به هر دليل ، به طور فعال به دنبال كار نرفته باش��ند به طور كلی جزو 

نيروی كار به حساب نمی آيند. به طور مثال اگر شما شش ماه دنبال كار دويده ايد 
و شغلی نيافته ايد و در حال حاضر به خود استراحت داده و جستجوی »فعاالنه« 
برای كار را به طور موقت رها كرده ايد ، بيکار محسوب نمی شويد. علت اصلی 
 اينک��ه »مردم عوام كوچه و بازار« ن��رخ بيکاری متعارف را با ديدنی های خود 
مغاير می بينند و آن را غير واقعی ارزيابی می كنند ، در همين شيوه محاسبه نهفته 
اس��ت.در اغلب كشورهای پيشرفته ، برای آگاهی مس��ئوالن و تحليل گران از 
وضعيت واقعی بازار كار ، همزمان با نرخ متعارف بيکاری ، نرخ های ديگری هم 
 ) 1-U ( محاسبه و منتشر می شوند. در  اياالت متحده ، كه نرخ متعارف بيکاری
ناميده می شود ، نرخ واقع بينانه تری نيز محاسبه می شود كه )U-6 ( نام دارد. اگر 
ش��ما در هفته دو س��اعت ، يا دو روز ، كار كرده ايد؛ اما هدفتان يافتن شغل تمام 
وقت اس��ت و نيز اگر در واقع به دنبال كار هس��تيد ؛ اما بن��ا بر داليلی به طور 
موقت ، و برای مدتی كوتاه ، نتوانس��ته يا نخواس��ته ايد كه »به طور فعال« برای 
يافتن كار به هر دری بزنيد ، در زمره بيکاران شاخص ) U-6 ( قرار می گيريد. در 
حال حاضر در امريکا عدد شاخص )U-6  ( بيش از 70 درصد بزرگ تر از عدد 
شاخص ) U-1 ( است. اگر همين معيار را در مورد كشور خودمان به كار گيريم ، 
ش��اخص ) U-6 ( به حدود 25 درصد می رسد.  اين شاخصی است كه بيکاران 
متع��ارف ، افزون بر كس��انی كه به رغم ميل خود مجبور به پذيرش ش��غل های 
پاره وقت شده اند و نيز كسانی را كه بيکارند و كار هم می خواهند؛ اما به طور 
موقت و پی گير در جستجوی كار نبوده اند، در بر می گيرد.  اين نکته نيز گفتنی 
اس��ت: هرچه ركود و كسادی در اقتصاد س��نگين تر و طوالنی تر باشد ، تفاوت 

)U-6 ( با نرخ بيکاری متعارف بيش��تر می ش��ود. در هر حال ، به 
نظر می رس��د كه آنچه مردم در مورد بيکاری »احساس« می كنند ، 
كم و بيش همان چيزی اس��ت كه ) U-6 ( نشان دهنده آن است. 
اما گذش��ته از شيوه محاسبه ش��اخص های مختلف نشان دهنده 
بيکاری ، س��ئوال اساسی  اين اس��ت كه: چه چيز در نرخ بيکاری 
متعارف 14/6 درصدی اعالم شده برای اقتصاد ما ، تعجب برانگيز 
اس��ت؟ اگر چيزی قرار بود تعجب صاحبنظران و رس��انه های ما 
را بر انگيزد ، نه كميت باال كه خفيف بودن نس��بی  اين رقم است. 
طی س��ال های اخير ، رس��انه ها خود آكنده از خبرهايی در مورد 
»واردات بی رويه« و سفارش توليد كاال توسط شركت های داخلی 
ب��ه كارخانه های خارجی ) برون مرز س��پاری ( بوده اند كه هر دو 
 اينها به معنای خارج شدن شغل از كشور است. واقعيت اين است 
كه ، به ويژه در سه سال اخير ، بازارهای ما آماج هجوم كشورهای 
صادركننده ای بوده اس��ت كه ركود جهانی ، فروش آنها را دشوار 
ساخته و برای نفوذ به بازارهای خارجی از هيچ ترفندی ، از جمله: 
ارزان نگه داشتن مصنوعی پول خود و پرداخت يارانه های آشکار 
و پنهان ب��ه صادركنندگان خود روی گ��ردان نبوده اند. بماند كه 
خود ما نيز با سياس��ت »مصلحت انديشانه« ارزی مان ، راه را برای 
آنها و نيز برای »برون س��پارهای داخلی« ، هموارتر كرده ايم. نفوذ 
گسترده تر خارجی ها به بازارهای ما البته به معنای محدودتر شدن 

بازار برای توليدكنندگان داخلی است.
در همي��ن حال ، خبرهای منتش��ر ش��ده در م��ورد كمبود مزمن 
نقدينگی در واحدهای توليدی ، ناتوانی آنها در تأمين مواد اوليه و 
فعاليت آنها با حدود نيمی  از ظرفيت ، بارها در رسانه ها انعکاس 
يافته است.  اين مش��کل ها نيز به معنای افزايش هزينه های تمام 
شده ، دشوارتر شدن فروش و به حاشيه رانده شدن توليدكنندگان 
داخلی است.با وضعيتی كه توصيف شد ، تعديل نيرو در كارخانه ها 
يا تعطيل ش��دن بخش��ی از آنها كه در افزايش نرخ بيکاری تبلور 
می يابد ، چرا بايد تعجب بر انگيز باش��د؟ درس��ت است كه  اين مسائل به طور 
عمده به واحدهای متوسط و كوچک كشور مربوط می شود؛ اما يادمان باشد كه 
بخش گس��ترده  اشتغال نيز به وسيله همين واحدهای متوسط و كوچک تأمين 

می شود.  
اين واحدها به طور عمده دستش��ان از تس��هيالت بانک ها كوتاه اس��ت )زيرا 
 اغلب آنها بدهی معوقه دارند( و زورش��ان هم به ش��ركت های بزرگ دولتی و 
نيمه دولتی نمی رسد كه مطالباتشان را وصول كنند و در مجموع ، »فضای كسب 
و كار« خود را س��خت نامس��اعد می بينند و ناچار به نحوی فزاينده به »تعديل 
نيرو« روی می آورند يا فعاليتشان را به طور كلی متوقف می سازند. به راستی چه 
كس��ی می تواند ادعا كند كه از  اين واقعيت ها بی خبر بوده تا شگفت زدگی اش 
از نرخ اعالم شده بيکاری متعارف ، منطقی جلوه كند؟ شرايط دشوار بنگاه های 
اقتصادی متوس��ط و كوچک و تعديل نيرو يا تعطيلی برخی از آنها ، همزمان با 
ورود »دهه ش��صتی ها« به بازار كار ، به معنی آن است كه جلوگيری از افزايش 
نرخ بيکاری نيازمند عزمی  جدی تر و تمهيدات اضطراری توسط سياستگذاران 
اقتصادی است. الزم است كه متوليان اقتصاد كشور ، نمايندگان مورد اعتماد خود 
را به شهرک های صنعتی سراسر كشور روانه كنند و واقعيت ها را چنانکه هست 
دريابن��د. آنچه درخواهند يافت ، تصوير زيبايی نخواهد بود؛ اما در آن صورت ، 
دلسوزان اقتصاد كشور »كه تعدادش��ان هم اندک نيست« ، سياست های كارساز 

برای مهار نرخ بيکاری را به طور قطع جدی تر خواهند گرفت.

اقتصاد امروز

نرخ ارز، ابزاری برای كنترل تورم؟آیا افزایش نرخ بيکاری تعجب آور است؟
ش��ايد جای بس��ی ش��گفتی باش��د وقتی بانک مركزی ابزار ن��رخ ارز را برای 
تأثيرگ��ذاری بر تجارت خارجی در دس��ت دارد، به دول��ت توصيه كند: حجم 
وارداتش را كاهش دهد. پرسش  اينجا است كه وقتی خود بانک مركزی می داند 
اقتص��اد  اي��ران امروز به جای آنکه درآمد نفتی را تبديل به س��رمايه كند، آن را 
مبدل به كاالی نهايی مصرفی كرده و انجام  اين فرآيند نه نياز به اقتصاد خواندن 
دارد و ن��ه برنامه ريزی، چرا وارد گود نمی ش��ود و حداقل اگر ارزش پول ملی 
را به عنوان يک سياس��ت راهبردی برای توسعه كاهش نمی دهد، ارزش واقعی 
آن را حف��ظ كند. آخر كجای متون اقتصادی توصيه ش��ده و كجای دنيا ارزش 
اسمی  ارز را تثبيت می كنند؟ وقتی يک سياستگذار دم از تثبيت نرخ ارز می زند، 
منظور نرخ واقعی ارز اس��ت و البته برای فالن كش��وری كه تورمش در حد و 
مرز تورم جهانی اس��ت دو مفهوم نرخ ارز اس��می  و واقعی يکی اس��ت و نياز 
به اش��اره نيس��ت؛ اما در  ايران، اگر به هر دليلی سياستگذاران ما به دنبال تثبيت 
نرخ ارز هس��تند بايد در هر دوره، نرخ اس��می  ارز را نسبت به تورم داخلی و 

خارجی تعديل كنند. 
در واقع: بحث ما  اينجا  اين اس��ت كه حتی اگر نظر سياس��تگذاران را مبنی بر 
تثبيت نرخ ارز بپذيريم، آنها خود بايد به نظر خويش متعهد باش��ند و نرخ ارز 
را نس��بت به تورم تعديل كنند. تثبيت اس��می  ارز هر چه باشد، نامش سياست 
اقتصادی نيس��ت؛ اما چرا  اين تعهد وجود ندارد؟ پاس��خ در نقش��ی اس��ت كه 
ن��رخ ارز برای بانک مركزی  ايفا می كند. سياس��تگذار پول��ی در  ايران هدف و 
مس��ئوليتش كنترل نرخ تورم اس��ت؛ اما برای  اين مس��ئوليت، ابزاری در دست 
ندارد. اوراق قرضه ای وجود ندارد، نرخ بهره وابسته به نظر دولت است و نرخ 
ذخيره قانونی هم كه به خاطر فش��ار دولت بر بانک ها برای وام دهی - هرچند 
به نظر می رسد  اين فشار ها كم شده است - آن چنان مؤثر نيست. به اين شکل 
اگرچه بانک مركزی برای خود نرخ تورم هدف دارد، اما ابزار رسيدن به آن يا 
وجود ندارد يا به دس��ت ديگری اس��ت و در  اين جا سياستگذار پولی به دنبال 
ابزاری هر چند ضعيف اس��ت، كه استفاده از آن در تضاد با منافع دولت نباشد 

و  اين ابزار چيزی به جز نرخ ارز نيست. 
 در واق��ع اگ��ر كنش سياس��تگذار پول��ی را در چارچوب اقتصاد - سياس��ی و 
ب��ر مبنای فرض عقاليی بودن كار مقامات پولی تحليل كنيم، ای بس��ا خواهيم 
ديد كه بس��يار معقول است اگر بانک مركزی  ايران از افزايش نرخ ارز حمايت 
نکند و در مقابل بس��ياری از كارشناس��ان و صادركنندگان بايستد. سياستگذار 
پولی با مس��ئوليت كنترل تورم و بدون ابزار الزم و با وجود عدم اس��تقالل از 
دول��ت ب��ه دنبال راهی می گردد كه بتواند تا حد ممک��ن در جهت كنترل تورم 
گام ب��ردارد و چه چيز بهتر از افزاي��ش ارزش واقعی ريال كه دولت نيز از آن 
حمايت می كند. اما بی ترديد  اين پايان راه نيست. فراموش نکنيم كه در زمانی نه 
چندان دور، كسانی در اين كشور بودند كه برای تثبيت، بخوانيد »عدم تعديل«، 
قيم��ت كاالهای دولتی بر تاريخ فخ��ر می فروختند، ليکن  اين عدم تعديل ها بر 
روی هم تلنبار ش��د تا بس��ياری از همان افراد امروزه مجبور به تأييد هدفمند 
ش��دن يارانه ها و تعديلی به مراتب سريع تر شوند.  آيا قرار است همين داستان 
برای نرخ ارز تکرار شود و تعديل چند ساله ظرف يک شب انجام شود؟ بياييد 
فرض كنيم كه مخالفان سياس��ت های ارزی كنونی هيچ مدلی در دست ندارند 
تا نرخ مطلوب ارز را برآورد كنند و همانی اس��ت كه سياستگذاران می گويند، 
مش��کل آنجا است كه چرا سياستگذاران به رغم ادعای تثبيت، روی نرخ واقعی 
كه مدنظرش��ان است، باقی نمی مانند؟ آيا  اين نش��ان نمی دهد، كه به طور كلی 
 نه نرخ مطلوبی تخمين زده ش��ده اس��ت و نه سياس��ت ارزی وجود دارد؟  آيا 
به غير از  اين اس��ت كه قصد ش��ده از لنگر اس��می  نرخ ارز برای كنترل تورم 
اس��تفاده ش��ود؟ و چه بد لنگرگاهی است. نه همه  اين مشکالت، بلکه بسياری 

از آنها حل خواهد شد،.

اشاره

تحديد حدود اختصاصی
5/198 شماره: 5473 چون تحديد حدود ششدانگ دو باب اطاق و فضای جلوی آن شماره 
پالک 2791 فرعی از 15 اصلی واقع در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام 
علی اكبر فصادی چيمه  در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بايستی تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/8 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا بموجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد كه 
در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد.
م الف/ 349                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

تحديد حدود اختصاصی
 1700 پالک  شماره  كند  بوم  يکباب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون   5472 شماره:   5/199
فرعی از 15 اصلی واقع در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام علی اكبر 
بايستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  بعلت  و  ميباشد  ثبت  جريان  در  چيمه  فصادی 
تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد 
حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا بموجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد كه در 
ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد.
م الف/ 348                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصي

5/310 شماره: 6236 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه شماره پالک 383 فرعي از 
يک اصلي واقع در فريزهند جزء  بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم زهرا بيگم 
سيد ذوالفقار فريز هندي در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي 
بايستي تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، 
به عمل  تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/16 در محل شروع و 
خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي 
گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات 
مجلس  صورت  تنظيم  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورين 

تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
م الف/ 381                                      شادمان- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 
احضار

6/180 چون آقاي تاج محمد مرادي فرزند عبدالرئوف شکايتي عليه آقاي سعيد كريمي مبني 
بر جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890951 د/ 1 اين دادياري ثبت 
گرديده لذا نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به 
اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 8054                          دادياري شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

تحديد حدود اختصاصی  
6/197 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه  پالک شماره 4/2417 واقع در برزوک 
آقايار  يار عاشوري فرزند  اهلل  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  ثبتي شهرضا كه طبق  آباد بخش يک 
درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت 
درروز  مرقوم  ملک  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده 
1389/7/14 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذابه موجب اين آگهی بکليه 
مالکين ومجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضوريابند. اعتراضات 
مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض خود را به اين 
اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد 
ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد 

از تعطيل  انجام خواهدشد.
 م الف/ 372                               ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

تغییرات
6/219 شماره: 4467 آگهي تغييرات شركت توزيع باطري نيرو نور بادرود )سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 99 و شناسه ملي 10260035470 به استناد صورت جلسه مجمع عمومي 
ترازنامه و حساب سود زيان  وعادي هيئت مديره مورخ: 1389/5/20 شركت مذكور: 1- 
به  نوروزي عضو و  ناصر  آقايان  مالي سال 1388 مطرح و تصويب شد. 2-  و صورتهاي 
سمت رئيس هيئت مديره و ناصر عباس زاده مهابادي عضو و به سمت نائب رئيس و عباس 
انتخاب شدند. 3- كليه  به مدت دو سال  به سمت مديرعامل شركت  سهيلي راد عضو و 
اوراق و اسناد تعهدآور شركت با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل متفقًا همراه با مهر 
شركت معتبر است و در غياب رئيس با نائب رئيس خواهد بود. 4- آقايان احمد آقاجاني 
و احمد مانديان به ترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شركت به مدت يک سال 
 انتخاب شدند. 5- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت انتشار آگهي هاي شركت انتخاب 

گرديد.
م الف/ 66                                        طويلي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
 

تحديد حدود اختصاصی 
6/220 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک پالک شماره 2/1298 واقع در فضل آباد 
بخش يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدعلي منصف فرزند اسماعيل و 
غيره در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/7/13 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی 
بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 
خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره 
ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود 

در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد.
م الف/ 380                               ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

  
فقدان سند مالکیت

6/221 نظر به اينکه آقاي رحمت اله علي عابدي با ارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت و 
امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 4174 فرعي از سه اصلي شده كه سه دانگ پالک مذكور در صفحه 211 دفتر 287 
امالک  به نام وي ثبت و سند صادر شده است اينک نامبرده تقاضاي صدور سند مالکيت 
المثني نسبت به سه دانگ مالکيت خود را نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالکيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

تحديد حدود اختصاصی 
6/222 چون تحديد حدود ششدانگ يکدرب باغ محصور مشجر پالک شماره 2/635 واقع 
بنام آقاي علي كافي فرزند علي در  در فضل آباد بخش يک شهرضا كه طبق پرونده ثبتی 
جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
روز  در  مرقوم  ملک  تحديد حدود  نامبرده  تقاضای  برطبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخير 
1389/7/22 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی 
بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره 
ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود 

در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد.
م الف/ 379                               ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالکیت

6/223 نظر به اينکه خانم زهرا محمد قاسمي فرزند ابراهيم با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
دانگ  سه  مالکيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و  هويت  كه 
مشاع از ششدانگ پالک 2/12135 واقع در بخش يک ثبتي شهرضا گرديده است كه سند 
مالکيت ششدانگ پالک مذكور ذيل ثبت 78788 صفحه 152 دفتر 464 بنام شركت تعاوني 
مسکن كاركنان شهرداري شهرضا صادر گرديده سپس بموجب سندرسمي 9163 – 87/5/16 
دفتر40 شهرضا به ذبيح اله اسحاقي انتقال گرديده كه نامبرده ششدانگ را بموجب سندرسمي 
88/7/8 دفتر 40 شهرضا به محمد كريمي و زهرا محمد قاسمي بالسويه انتقال   – 10980
نموده كه سند مالکيت اختصاص به خانم زهرا محمد قاسمي داده شده است و ششدانگ 
بانک سپه شعبه مركزي  دفتر 2 شهرضا در رهن   89/2/3  – بموجب سند رسمي 88281 
شهرضا قرارگرفته است و اينک خانم زهرا محمد قاسمي درخواست سند مالکيت نسبت به 
سه دانگ را نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره 
اي نشده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و 
به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالکيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
م الف/ 377                             مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
اخطار اجرايي 

تاريخ 88/12/5 حوزه 29 شوراي حل  6/225 شماره: 827/88 بموجب رأي شماره 845 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه آقاي حميد خواجه نشاني محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت بيست و يک ميليون و هشتصد و هشتاد 
هزار ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سي هزار ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير 
تأديه از تاريخ سررسيد چکها به شماره هاي 978074-87/11/30 و 87/10/30-978073 
و 978072-87/9/30 و 978071-87/8/30 عهده بانک كشاورزي تا تاريخ وصول در حق 
محکوم له آقاي محسن براتيان نشاني محل اقامت: خ حسين آباد- كوچه شهيد براتيان- پالک 
سوم- سمت چپ. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم عليه مکلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد 
ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه يا 

دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 8135                                    شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

 
اخطار اجرايي 

حل  شوراي   38 حوزه   89/2/4 تاريخ   50 شماره  رأي  بموجب   748/88 شماره:   6/226
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه آقاي اصغر مهدوي نيسياني 
نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در يکي از دفاتر مخابراتي و 
انتقال سند خط تلفن همراه بشماره 09131010650 در حق محکوم له آقاي محمد ميرزايي 
نام پدر: مرتضي نشاني محل اقامت: بهارستان- خيابان الفت- محله 3- احسان 5 پالک 433. 
ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محکوم عليه، محکوم به را پرداخت نکند و 
اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه 

اجراء، محکوميت هاي مالي به اجراء احکام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 8164                            شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف استان اصفهان

 
حصر وراثت

6/228 آقاي منوچهر رحماني مهدي آبادي داراي شناسنامه شماره 2619 به شرح دادخواست 
و چنين  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  اين شورا  از  به كالسه 2548/89 ح/ 10 
توضيح داده كه شادروان خانم لقاء هدايتي مهدي آبادي بشناسنامه 23 در تاريخ 89/5/30 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 

پسر و سه دختر و همسر. 1- منوچهر رحماني مهدي آبادي به ش ش 2619 فرزند متوفي. 
2- پرويز رحماني مهدي آبادي به ش ش 189 فرزند متوفي. 3- پري زاد رحماني مهدي 
 1653 به ش ش  آبادي  مهدي  رحماني  ناهيد   -4 متوفي.  فرزند   3910 به ش ش  آبادي 
عزيزاله   -6 متوفي.  فرزند   6591 به ش ش  آبادي  مهدي  رحماني  مينا   -5 متوفي.  فرزند 
رحماني مهدي آبادي به ش ش 11 همسر متوفي و ال غير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
م الف/ 8184                 از طرف رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
باباشاهي دادخواستی مبنی بر  6/231 در خصوص پرونده كالسه 883/89 خواهان سلمان 
مطالبه وجه چک به شماره هاي 629338 و 914508 و 914507 و 914515 و 629344 
عهده مؤسسه پس انداز قرض الحسنه قوامين جمعًا 47/570/000 ريال به انضمام تأخير و 
تأديه و مطلق خسارات وارده به طرفيت حجت نصر تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 89/7/20 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان 
در صورت عدم حضور وقت  نمايد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8136                                                                مدير دفتر شعبه هفت حقوقي مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
6/232 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 960 و 4095-959 

بدينوسيله به 1- منصور ذوالفقاري سيچاني فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 481 متولد 
1331 از اصفهان 2- كوروش 3- اردشير 4- زيبا 5- فريبا )همگي ذوالفقاري( 6- عصمت 
آباد-  امين وراث مرحوم محمدعلي ذوالفقاري به نشاني چهارباغ باال- نبش كاخ سعادت 
ساختمان اوسان بدهکار پرونده هاي كالسه 960 و 959-4095 كه برابر گزارش واحد ابالغ 
نيروي انتظامي دادگستري اصفهان ابالغ واقعي مقدور نگرديده است ابالغ مي گردد كه برابر 
چکهاي شماره 660302-88/9/1 و 661592-88/10/11 صادره از طرف منصور ذوالفقاري 
بعهده بانک ملي شعبه چهار راه نظر و 362387-89/2/2 صادره از طرف منصور ذوالفقاري 
مبلغ  عبدالغفار  فرزند  معلمي  و جمشيد  موروث شما  بين  اصفهان  ملي شعبه  بانک  بعهده 
120/000/000 ريال موروث شما بدهکار مي باشد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بکالسه فوق 
نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي  در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 و 19 آئين 
بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات 

اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 8177                              اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
مزايده

6/242 شعبه نهم اجراي احکام كيفري اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه 880177 
ش 9 موضوع دستور ضبط وثيقه پالک ثبتي 18-3238 بخش 14 اصفهان ملکي خانم فاطمه 
به مبلغ 40/000/000 ريال جلسه مزايده اي در روز يکشنبه  الوثاق  با وجه  صغري شرفي 
89/7/4 ساعت 10 الي 11 صبح در محل )اصفهان دادگستري كل خيابان نيکبخت ط همکف 
اطاق 030( به منظور فروش شش دانگ پالک فوق كه واقع است در رهنان خيابان هاشمي 
نژاد كوچه شاهد نبش بن بست 24 كه بصورت قطعه زميني است به مساحت 248/32 مترمربع 
كه اطراف آن را با ديوار آجري حصاركشي شده و داخل آن اسکلت فلزي با ستون و تيرآهن 
احداث گرديده است و از سمت غرب )مجاور كوچه 24( مقداري در طرح تعويض كوچه 
قرار خواهد گرفت مي باشد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري با توجه به شرح فوق 
ششدانگ قطعه زمين به مساحت 390/000/000 ريال ارزيابي گرديده است برگزار نمايد. 
توضيحاً مورد مزايده در اداره ثبت سابقه ثبت و مالکيت دارد و در تصرف فاطمه صغري 
شرفي مي باشد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مزايده در محل از مورد مزايده بازديد نمايند. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و برنده كسي است كه حداقل ده درصد مبلغ ارزيابي شده 
يعني 39/000/000 ريال در زمان مزايده بصورت نقدي همراه داشته باشد و باالترين قيمت را 

پيشنهاد نمايد. هزينه هاي اجرايي و نقل و انتقاالت برعهده خريدار است.
                                                خضري- مدير شعبه 9 اجراي احکام كيفري اصفهان
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GRASSULACEAEاز خانواده: كراسوالسه
ــتگاه: ماداگاس��کار در خانواده كراسوالس��ه  خاس
گياهان��ی ب��ا برگ های گوش��تی وج��ود دارد كه 
زيباي��ی آنها ب��ه برگ ه��ای آبدار و ضخيمش��ان 
 اس��ت ام��ا زمان��ی زيباتر می ش��وند كه س��رگل 

باشند. 
)كاالنکوئ��ه( مانن��د گياهان ه��م خان��واده خود، 
گل های فراوانی می ده��د. اين گل ها كه به طور 
معمول صورتی يا قرمز كمرنگ هس��تند، از اواسط 
زمس��تان تا اواسط بهار می ش��کفند، در بعضی از 
كاالنکوئه ه��ا گل ه��ا كوچکن��د در ع��وض اين 
گونه ه��ا به دليل برگ های زيبايش��ان مورد توجه 

قرار دارند.
روش مراقبت: اين گياه عالقه زيادی به نور دارد. 
در زمس��تان آن را داخ��ل آپارتم��ان و نزدي��ک به 
پنجره های آفتابگير قرار دهيد و در س��اير فصول 
روی تراس يا بالکن در محل سايه آفتاب نگهداری 
كنيد. نياز كاالنکوئه به آب متوس��ط اس��ت، هر بار 
مقدار كمی آب به آن بدهيد اما نبايد در فاصله بين 

دو آبياری، خاک خشک بماند.
خاک: يک قسمت خاک باغچه، يک قسمت ماسه 

و يک قسمت كود حيوانی را با هم مخلوط كنيد.
گرما: اين گياه گرمادوست است. 

در زمستان درجه حرارت 16 تا 19 درجه سانتيگراد 
و در تابس��تان 30 درجه س��انتيگراد مناسب است. 
البته در فصل گرم، گرمای بيش از اين را نيز تحمل 

می كند.
ــبی: رطوبت نس��بی مع��ادل 50 تا 70  رطوبت نس

درصد، برای كاالنکوئه ايده آل است.
ب��ذر،  كاش��ت  ب��رای  مناس��ب  زم��ان  ــر:  تکثی
اواي��ل به��ار و موقعی اس��ت كه درج��ه حرارت 
ب��ه  باش��د.  ب��ه 21 درج��ه س��انتيگراد رس��يده 
تکثي��ر  را  آن  می ت��وان  ه��م  زدن  قلم��ه   روش 

كرد. 
 ب��ه اين ترتي��ب كه قلم��ه هايی به ط��ول 8 تا 12 
سانتيمتر از شاخه هايش جدا كنيد و به ماسه انتقال 
دهيد. مناسب ترين زمان برای تکثير به روش قلمه، 

اواخر بهار تا اواسط تابستان است.

مواد الزم
رشته آشی: يک بسته

سبزی آش: 2 كيلو گرم )تره – شبت – اسفناج – 
جعفری – گشنيز و برگ چغندر(

ــات: يک كيلو گرم )ع��دس – نخود – لوبيا  حبوب
سفيد و چيتی از هر كدام 250 گرم(

كشک بیرجندی يا سفید: 300 گرم
گیاهان داروئی محلی: 2 قاشق )زيره – كرابيه – 

باديان – تخم گل پونه – شوت(
پیاز داغ و نعناع داغ: )از هر كدام 4 قاشق(

آب قلم يا گوشت: 400 گرم يا 2 ليوان
روغن: 200 گرم

چگونگی تهیه
س��بزی را پس از پاک كردن 2 الی 3 ساعت خيس 
كرده تا هم )زودتر پخته ش��ود و هم از نفخ شکم(  
جلوگيری كند، س��بزی را خ��وب خرد كرده و اگر 
از س��بزی خشک اس��تفاده می كنيم، هر 100 گرم 
سبزی خش��ک برابريک كيلو سبزی تازه می باشد. 
فقط كافی اس��ت يکی دو س��اعت خي��س كرده و 
بع��د كمی تف��ت داده س��پس آب را جوش آورده 
س��بزی ها را در آن ريخته بدون اينکه درب ظرف 
آن را ببنديم حبوبات پخته ش��ده را اضافه كرده تا 

جوش بخورد. 
روغ��ن را هم اضافه كرده س��پس رش��ته را اضافه 
می كني��م در اين فاصله آب قل��م و گياهان محلی 
اف��زوده و س��پس با ح��رارت ماليم ت��ا زمانی كه 
رش��ته ها نرم ش��ود و آش غليظ گردد كار را ادامه 
می دهيم و در پايان مقداری از كشک بيرجندی را 
اضافه ك��رده، و رويش را با پياز داغ و نعناع داغ و 

سير داغ و كشک تزئين می كنيم.

كاالنكوئه
KALANCHOE

مدت سه سال اس��ت كه از زندگی 
ناامي��د و حت��ی روزی چن��د بار از 
خداوند طلب م��رگ می كنم و در 
برزخ��ی قرار گرفته ام ك��ه نمی دانم 
چ��ه كار كن��م. من بيکار هس��تم و 
ش��غلی ندارم. وقتی تصميم گرفتم 
كه برای خ��ود همدمی اختيار كنم، 
همه خانواده ها گفتند كه جوان شما 
بيکار است و رشته او موقعيت شغلی 
ندارد؛ در صورتی كه من رشته خود 
را دوس��ت دارم. جالب اين جاست 
كه من تمام مس��تحبات و واجبات 
را ب��ه موقع انج��ام می دهم و جوان 
چشم چران، معتاد يا بی اخالقی نيز 
نيستم؛ ولی با اين وضعيت، نمی دانم 
چه كار كنم؛ چون برای من ديگر اين 
زندگی ارزشی ندارد و هيچ لذتی در 
آن نمی بينم. بارها از خدا درخواست 
كردم و گفتم: ای خدا! كاش در زمان 
جنگ، شرايط رفتن به جبهه را داشتم؛ 
ولی افسوس! شرمنده شهدا شده، و 
باي��د اين دنيای نامهرب��ان را تحمل 
كنم. ای كاش كس��ی می توانس��ت 
ب��ه من كمک كند و مرا از ش��ر اين 
همه فکرهای ناراحت كننده رهايی 
دهد... اين چند س��طر درد دل يک 
جوان نا اميد از زندگی اس��ت. البته 
ما اميدواريم و هم اطمينان داريم كه 

تعداد اين دسته از جوانان بسيار كم هستند و عليرغم 
مشاهده مشکل ها و انواع ناكامی ها به اين زودی از 
زندگی نا اميد نشده و برای بهبود اوضاع زندگی خود 
 تالش می كنند اما در هر حال: بخشی از جوانان ما با 
مش��کل های: بيکاری و بی پولی و به تبع آن فقدان 
امکان��ات ب��رای ازدواج مواج��ه هس��تند. در ادام��ه 
توصيه های كلی به اين دسته از جوانان برای اينکه بهتر 

و راحت تر بتوانند با اين مشکل خود كنار بيايند:
اراده ج��دی و محکم و تکيه ب��ر ايمان قوی و انجام 
عبادات و عمل به مستحبات، خود راه نجات از افکار 
و انديشه های باطل است. به طور حتم همين پايبندی 
و تعهد نسبت به احکام و قوانين شرع و اسالم، عامل 
اصلی حفظ جوانان از خطرهای آشکار و پنهان بوده 
است. بنابراين، در اولين گام حفظ ايمان و تعهد؛ به اين 
دسته از جوانان توصيه و تأكيد می شود. اكنون برای 
پاسخ به مشکل اين دس��ته از جوانان، توجه تان را به 

مطالب زير جلب می كنيم:
- اين مش��کل، كم و بيش در برخی از جوانان وجود 
دارد. جوانانی كه در پی هدف ها و آرمان های بلند و 
ارزشمندی هستند، با مشکل دوچندان روبه رو می شوند؛ 
زيرا افزون بر مشکالت روحی ناشی از دوران جوانی و 
محروميت ها و فشارهای دوران تحصيل، از اين كه بين 
وضع موجود و آرمان مطلوبشان فاصله زيادی احساس 
می كنند، رنج جانکاهی آنان را می آزارد. در عين حال، 
بايد دانست كه زندگی، مجموعه ای از شادی و رنج، 
كام روايی و ناكامی، تلخی و شيرينی و خالصه ميدان 
جنگی اس��ت كه هركس در آن سهمی از پيروزی و 
شکس��ت دارد. همه اينها به ش��کل های گوناگون در 
زندگی هر فرد وجود دارند و در ايام جوانی و تحصيل، 
اين فشارها شديدتر است؛ اما چه بايد كرد؟ نکته مهم 
و اساسی، چگونگی برخورد انسان با اين مسائل است. 

در اين رابطه، دوگونه برخورد وجود دارد:
- واكنش انفعالی؛ در برخورد انفعالی، انسان همواره 
مش��کالت را بزرگ می بيند و در اكثر صحنه ها، خود 
را شکست خورده می پندارد. با وجود اين كه از خود 
انتظارهاي��ی بيش از حد دارد، در گش��ودن راه و گام 
نهادن به سوی هدف، خود را ناتوان می بيند. امکانات، 
توانمندی ها و موفقيت های خويش را فراموش می كند 
و كم كم احساس يأس، ضعف و سستی در او فزونی 

يافته، خود را بيمار می پندارد.
- واكنش فعال؛ در برخورد فعال، انس��ان به مقايسه 
معق��ول و منطق��ی، بي��ن خواس��ته ها، توانمندی ها، 
شکس��ت ها و پيروزی ها می پردازد. توقع از خويش 
را با واقعيات و توانايی های فردی و ش��رايط محيطی 
 و اجتماع��ی تنظيم می كن��د و با جديت، نش��اط و 

روحيه باال، به فعاليت و تالش می پردازد.
بهتر است اين مقاله را با روايتی منسوب به حضرت 
علی عليه السالم ادامه دهيم: »گذشته، گذشت و از آينده 
هم هنوز خبری نيست؛ پس فرصت را بين دو امری كه 
موجود نيستند، مغتنم شمار«. شما از آينده خبر نداريد تا 
درباره آن نگران و مأيوس باشيد و از طرفی نيز، آينده 
ريشه در زمان حال دارد؛ پس اگر درصدد اصالح امور 
آينده خود هستيد، بايد آن چه را امروز وظيفه شماست، 
با دقت و به خوبی انجام دهيد و اين، تنها راهی است 
كه آينده شما را تأمين خواهد كرد. در يک كالم، وقت 
خود را صرف امری كنيد كه در دسترس شماست و 
آن، زمان حال است. هر روز از زندگی انسان، فرصتی 
است كه بايد از آن استفاده كرد. چرا خوشی و آسايشی 
را ك��ه ام��روز در اختيار داريم، ب��ه خاطر آينده ای كه 
خبری از آن نداريم، مکّدر می سازيم؟ حضرت علی 
عليه السالم می فرمايد: »نگرانی های سال را بر نگرانی 
امروزت اضاف��ه مکن؛ زيرا برای امروز، مش��کالت 

خودش كافی است.«
شما جوانان نا اميد، اگر به زندگی گذشته خود توجه 
كنيد، هم��ه جا و در همه مراح��ل، لطف و رحمت 
خداوند را آشکارا می بينيد. توجه به نعمت های بی پايان 
خداوند، انسان را شکرگزار خدا می كند؛ به طور مثال 
يک��ی از نعمت های خدا، امکان تحصي��ل در مراكز 
آموزش عالی اس��ت. در س��ال، هزاران نفر در كنکور 
شركت می كنند و عده زيادی از آنان به هر دليل، در اين 
آزمايش، ناموفق هستند. استعداد و امکاناتی كه خداوند 
به شما عطا كرده است، دليل موفقيت شما بوده است 
و يا هزاران بلکه ميليون ها نعمت خدادادی؛ از اين رو، 
عقل سليم حکم می كند كه انسانی چون شما شکرگزار 
خدا باشد. به طور قطع در وجود شما جوانان نيز، نقاط 
مثب��ت و خوبی هايی وجود دارد كه اگر به آنها توجه 
داشته باشيد و به شکوفايی آنها بپردازيد، از بدی ها و 
نقاط منفی خود گريزان خواهيد شد و سعی خواهيد 
كرد كه آنها را از وجود خود، ريشه كن سازيد. به نظر 
می رس��د افکار منفی برخی از جوانان را به احساس 
بن بس��ت رسانده اس��ت و لذا بايد آنها را از بين برد، 

بنابراين توصيه می شود به نکات زير توجه فرماييد:
- آينده نگر باشيد و برای چند سال آينده، برنامه ريزی 

كنيد.
- با افراد شاد، خوش��بين و اميدوار، معاشرت داشته 

باشيد و از روحيه آنان الهام بگيريد.
- به شدت، از منفی گرايی بر حذر باشيد و افکار منفی 

را از خود دور كنيد.
- با هسته های مشاوره، در اين زمينه ارتباط داشته باشيد 
و راهکارهای بيشتری را به طور مرتب برای مقابله با 

افکار منفی تان از آنها بگيريد.

- منزوی نباشيد و با افراد باتجربه و 
متعهد، ارتباط صميمانه برقرار كنيد.

- كتاب هايی را كه در زمينه شادكامی، 
رمز موفقيت، راز موفقيت افراد بزرگ 
و... نوشته شده، با دقت بخوانيد و به 

دستورات آنها عمل كنيد.
راهبرد مقابله

- ورزش كنيد؛ ورزش، در ش��ادی 
روح و سالمت جسم مؤثر است.

- در محيط های ش��اد و س��الم، به 
استراحت و تفريح بپردازيد.

- از افراد منفی گرا، بر حذر باشيد.
- از بحث های رنج آور، دوری كنيد.

- توجه داشته باشيد كه مشکالت و 
رنج ها، هميش��گی نيست و روزگار 
در تحّول و تغيير اس��ت و چه بس��ا 
حوادث پيش بينی نش��ده ای نيز در 
حل مشکالت، به ياری انسان خواهد 

شتافت.
- سفرهای شاد و سير و سياحت های 

علمی، برای شما الزم و مؤثر است.
- خاطره ه��ای تل��خ را به دس��ت 
فراموش��ی بسپاريد و از بازگو كردن 

آن برای ديگران، پرهيز كنيد.
- اگر ذوق هنری داريد، به كارهای 
هنری از قبيل: كاريکاتور، گرافيک، 
نقاشی، خط، نويسندگی و... بپردازيد؛ 

نيايش و دعا، مؤثر و نافذ است.
- از دعاها و مناجات های دل نشين، غافل نباشيد. در اين 
راستا، نيايش هايی مانند: مناجات خمسه عشر، كميل و 
نيز صحيفه سجاديه، به ويژه دعای مکارم االخالق را 
همواره بخوانيد و باور داشته باشيد كه نيايش و دعا، 
سرنوشت ساز است؛ با خدا انس بيشتری داشته باشيد 

و با او درد دل كنيد.
- پيشنهاد می ش��ود كه در اوقات فراغت، به تفصيل، 
نعمت ها و الطاف الهی، مانند اصل وجود، س��المتی، 
توفيق تحصيل و... همچنين بالهايی را كه خدا از شما 
دور كرده اس��ت، يادآور شويد و ضمن سپاسگزاری 
از او، قلب خويش را ماالمال از محبت و عشق الهی 

كنيد.
- قرآن، كالم خداس��ت؛ از تالوت و تدبّر در آيه های 
آن، ه��ر چند اندک، دريغ نکني��د. اين جهت، افزون 
ارزش های گوناگون ديگر، ش��ما را با خدا مأنوس تر 

می سازد.
در آخر، عمل به موارد زير را برای كسانی كه دچار اين 

نوع افکار منفی و مخرب می شوند، توصيه می كنيم:
- هرگز در طول شبانه روز، بيکار و تنها نباشيد.

- برای تمام شبانه روز، برنامه منظم داشته، هيچ زمانی 
بيکار نباش��يد و اوق��ات فراغت خ��ود را با كارهای 
 مختلف ورزش��ی، علمی، هنری، كم��ک به ديگران، 

ديد و بازديدها و... پر كنيد.
- در فعاليت ه��ای دس��ته جمعی، اردوها، تجمع های 
دوس��تانه، ورزش های دسته جمعی و... شركت فعال 

داشته باشيد.
- هرگاه چنين افکاری به ذهنتان خطور كرد، با افکار 

خوب جايگزين، از آن رهايی يابيد.
- هميشه موضوع يا موضوعاتی برای فکر كردن، آماده 

داشته باشيد.
- توانايی ها، موفقيت ها و ساير نعمت های خدادادی را، 
روی كاغذی يادداشت نموده، هر روز و هنگام هجوم 
افکار منفی، آنها را بخوانيد.  شما جوانانی كه تا به حال 
موفق نشده ايد كه با فرد مطلوب خود ازدواج كنيد و 
يا خانواده های آنها، به داليل غيرمنطقی، پاسخ منفی به 
شما داده اند، آن را به فال نيک بگيريد؛ چه بسا اگر با 
يکی از آنها ازدواج می كرديد و تناسبی با وضعيت شما 
نداشت، موجب دردسرها و مشکالت زيادی شده و 
زندگی آينده تان تلخ می شد. افراد و خانواده هايی كه 
مالكشان همان امور دنيوی است به طور حتم با شما 
تناسب نداشته اند و بهتر همين بود كه پاسخ رد داده اند 
و ص��الح و مصلحت واقعی تان ني��ز در همين بوده 
است. مطمئن باشيد كه خانواده های ديگری هستند كه 
پذيرای ش��ما باشند؛ به خصوص اگر پايبند اخالق و 

احکام شرع باشيد.

اين جوان در برزخ است

مقابله با نااميدی های زندگی، در دوران جوانی
گلخندجاده خاكی

پیشبند

نقش »رنگ« در غذای كودكان

جوان و خانواده

آش رشته بيرجندی

سبز
تأثي��ر خ��وردن ان��واع س��بزی ها ب��ه خصوص 
س��بزی های تيره، بر هيچکس پوشيده نيست. اين 
سبزی ها، حاوی مجموعه ای از آنتی اكسيدان ها 
هس��تند. با خوردن س��بزی ها اس��تخوان و دندان 
محکمی خواهيد داشت. سبزی ها، ابتال به سرطان 

را نيز كاهش می دهند.
بعضی از سبزی ها عبارتند از مارچوبه، فلفل سبز، 
بروكلی، تمام برگ های خوراكی، سير، لوبيا سبز، 

نخودسبز، كدوی سبز، كرفس، كلم.
قهوه ای و سفید

رنگ های س��فيد و كرم تا قهوه ای را نيز می توان 
در زم��ره رنگي��ن كم��ان خوراكی ها برش��مرد، 
خواص س��المتی بخش و مفيد سير و پياز سال ها 
 اس��ت كه زبانزد متخصص��ان تغذيه و نيز محققان 
دريافته  اند: اين گروه از مواد غذايی در پايين آوردن 
سطح كلسترول خون مفيد بوده و در حفظ سالمت 
قلب مؤثر هستند. از اين گروه می توان به پياز، سير، 
گل كلم، سيب زمينی، قارچ، ميوه های: موز، خرما، 
و هلوی س��فيد اشاره كرد. پس از آشنايی با برخی 
از خواص و دس��ته بندی مواد خوراكی برحس��ب 
رنگش��ان نوبت ب��ه كاربرد آنها در تهي��ه غذاهای 

جذاب برای كودكان می رسد.
بش��قاب غ��ذا را چون »ب��وم نقاش��ی« ببينيد و به 
فرزندتان كمک كنيد تا روی اين بوم با اس��تفاده از 
مواد خوراكی رنگينی كه در اختيارش قرار می دهيد 

مطابق سليقه خودش منظره ای زيبا بيافريند. چند 
بوته كوچک بروكل��ی بخارپز يا آب پز و مقداری 
لوبيا س��بز درسته پخته می توانند درخت های اين 
منظره باش��ند، يک عدد گوجه فرنگی گيالسی به 
جای خورش��يد و يک مش��ت نخودفرنگی و دانه 
ذرت هم به جای گل ها. از انواع ميوه و سبزی ها 
ب��رای تزيي��ن غذاهای گوناگون كه ممکن اس��ت 
بعضی از آنها نيز چندان مورد عالقه فرزندتان نباشد 
بهره بگيريد. با استفاده از قوه تخيل خود و كودكتان 
با اشکال و طرح های فانتزی اين غذاها را بياراييد.

در فصل تابستان پوره های رنگارنگی از ميوه های 
گوناگون درس��ت كنيد و آنه��ا را در يک جايخی 
ريخته و در فري��زر قرار دهيد. از اين مکعب های 
ي��خ ميوه ای برای س��رو نوش��يدنی های كودكان 
اس��تفاده كنيد. به جای تنقالت پرچربی و پرنمک 
برگه خشک شده ميوه ها و مغزهايی مانند: گردو و 
پسته را در دسترس بچه ها قرار دهيد. با فرزندتان 
بازی شناخت طعم ميوه ها را ترتيب دهيد. چشمان 
او را با يک دس��تمال ببنديد و قطعاتی از ميوه های 
گوناگون را در دهانش بگذاريد تا با خوردن آنها نوع 
ميوه يا سبزی ها را تشخيص دهد. خالصه اينکه: 
از خالقيت ش��خصی خود نيز برای ايجاد عادات 
صحيح غذايی در فرزندتان بهره بگيريد. ش��ما از 
مواد غذايی رنگی نيز می توانيد به عنوان حربه ای 
ب��رای خوراندن گوش��ت ب��ه كودكانتان اس��تفاده 
كنيد. بس��ياری از كودكان عالقه زيادی به خوردن 

گوش��ت ندارند كه آن هم يا به تنف��ر آنها از بوی 
گوش��ت برمی گردد يا اينکه از تکه های گوشت 
در غذا خوششان نمی آيد. بدين منظور می توانيد 
از س��بزی هايی نظير: هويج، سيب زمينی و شلغم 
برای گرفتن بوی گوش��ت در غذا اس��تفاده كنيد، 
 اينگونه هم غذا خوش رنگ و بو می ش��ود و هم 
خوردن��ی. تأثير رنگ در غذای ك��ودكان به قدری 
زياد است كه آنها ترجيح می دهند به جای استفاده 
از غذاه��ای خانگی، در زنگ تفريح، خوراكی های 
خوش آب و رنگ بوفه مدرسه را تهيه نمايند. برای 
رف��ع اين عادت كه يک��ی از مهمترين داليل چاقی 
كودكان به شمار می رود، بهتر است برای تحريک 
اشتهای كودكان به خوردن ساندويچ های خانگی به 
سبزی ها و ميوه های رنگی متوسل شويد تا پفک و 
پاستيل و چوب شور! در آخر به خاطر داشته باشيد 
طبق تحقيق های دانشمندان اگر بتوانيد هر طعم جديد 
را حتی با اصرار حدود 10بار به كودكتان بخورانيد 
او اين طعم را پذيرفته و به آن عادت می كند. پس 
نا اميد نشويد و به هر حربه ای شده مواد مفيد ولی 
نه چندان خوشمزه را با اشکال رنگارنگ و جذاب 
به فرزندانتان عرضه كنيد. ش��ركت دادن بچه ها در 
خريد سبزی ها نيز می تواند آنها را به خوردن آنچه 
خود انتخاب كرده ان��د ترغيب كند. آنها را با خود 
به فروش��گاه های عرضه كننده سبزی و ميوه ببريد 
 و اج��ازه بدهيد آنچه ترجي��ح می دهند خريداری 

كنند.

در زندگ��ی هم��ه زن و ش��وهر ها روزهايی پيش 
می آيد كه احساس می كنند آرامش خود را از دست 
داده اند؛ مدام با هم درگير می شوند و سر هر موضوع 
كوچکی دعوا راه می اندازند. برای اينکه ش��ما از آن 
دسته افراد نباشيد در اينجا راه های كسب آرامش را 
به شما يادآوری می كنيم. جلوی گريه خود را نگيريد 
و گهگاهی گري��ه كنيد. گريه باعث تخليه هيجانی 

می ش��ود و از بسياری 
رفتارهای ناخوش��ايند 
می كن��د.  جلوگي��ری 
حداقل روزی 15 دقيقه 
را در س��کوت كام��ل 
بگذرانيد و به آنچه كه 
می خواهيد در زندگی به 
دست آوريد فکر كنيد. 
هنگامی كه احس��اس 
می كنيد ذهن تان پر از 
افکار گوناگون است و 
هيچ جای خالی در آن 
وجود ندارد با قدم زدن 

سعی كنيد ذهن خودتان را خالی كنيد.
به كودكان نگاه كنيد و ببينيد چگونه از زندگی لذت 
می برند. زندگی با آرامش را از كودكان ياد بگيريد و 
فرصتی را برای فراموش كردن دغدغه های روزمره 
بگذاريد. سعی كنيد به داشته های خود قناعت كنيد، 
در اين صورت احساس رضايت بيشتری از زندگی 
خواهيد كرد. از طبيعت غافل نشويد. اكسيژن باعث 
می ش��ود مغز ش��ما بهتر فعاليت كند. پس در محل 
زندگ��ی و كار خود گياه نگاه داريد. اين همه عجله 
برای چيس��ت؟ به ياد داشته باشيد سرعت حركت 
شما با احساس شما رابطه مستقيمی دارد. پس سعی 
كنيد عجول و شتابزده نباشيد. آرام سخن بگوييد. زيرا 

باعث می ش��ود ضربان قلب و تنفس شما كم شود 
و اين پايين آمدن ضربان قلب آرامش بيش��تری به 
ش��ما می دهد. شوخی روش خوبی برای رسيدن به 

آرامش است.
پس شوخ طبع باشيد. اما هميشه زمان شوخی و فردی 
را كه با او شوخی می كنيد در نظر بگيريد تا موجب 
رنجش كسی نشويد. لحظات زيبای زندگی تان را 
به خاطر بسپاريد. سعی 
كنيد از اين لحظات فيلم 
و عکس تهي��ه كنيد و 
در لحظ��ات ناراحتی به 
آن نگاه كنيد ت��ا به ياد 
زندگی هميشه  بياوريد 
برای شما تلخ و دشوار 
نب��وده اس��ت. هر چند 
وقت يک بار ساعت تان 
را باز كنيد و اجاره بدهيد 
از شر فشار زمان نجات 
پيدا كنيد. مس��افرت به 
شما كمک خواهد كرد 
تا برای مدتی فکر شما آزاد باشد و اثرهای مسافرت 
پس از برگش��ت به خوبی در زندگی روزمره شما 
نمايان خواهد شد. ديگران را ببخشيد. زيرا بخشش 
و ش��اد كردن ديگران يکی از مسائل زندگی بخش 
اس��ت. شاد كردن ديگران باعث می شود احساس و 
انرژی مثبتی به شما منتقل شود. سعی كنيد در هنگام 
عصبانيت خود را به گونه ای تخليه كنيد. به طور مثال 
به باالی پشت بام برويد و فرياد بکشيد. لباس های 
راحت و گش��اد باعث آرامش می شوند. سعی كنيد 
به موقع غ��ذا بخوريد و از غذا خوردن لذت ببريد. 
زيرا غذا خوردن باعث آرامش سيس��تم عصبی تان 

می  شود.

 سپیده نصر اصفهانی
 عش��ق و عالقه و احساس��ات و هم��ه چيزايی كه 
آدم يه روزی به��ش پاينده، يه موقعی توی زندگی 
می رسه كه واسه همون فرد ديگه هيچ اهميتی نداره 
و معيارهای جديد جای اونارو می گيره. اين روند 
اگه بر طبق منطق باش��ه خوبه ام��ا اگر يه دفعه ای 
صورت بگيره و توجيه مناس��بی هم نداش��ته باشه، 
اونوقته كه خيلی از مسائل زندگی رو به هم می ريزه 
و باعث مش��کالت زيادی می شه... ناهيد 27 ساله 
ه��م به اين موضوع معتقده و اينطور می گه: از اول 
عالقه زيادی به درس نداش��تم، )واسه همين بعد از 
ديپلم ديگه تحصيل رو ادامه ندادم و بيشتر دوست 
داش��تم يه زندگی مستقل تشکيل بدم. اينکه چقدر  
اطرافيان��م، از خانواده گرفته تا دوس��تان و معلما و 
مش��اور باهام صحبت كردن و سعی كردن متقاعد( 
كنن كه در ش��رايط من، مخصوصاً با سن كمی كه 
داشتم درست ترين كار ادامه تحصيلمه، به گوش من 
نرفت كه نرفت و آخرش كاری رو كه می خواستم 
انجام دادم. با دومين خواستگارم ازدواج كردم و دليلم 
برای اين كار عالقم بود. زندگی خوبی رو هم شروع 
كرديم ولی اين خوش��بختی تا اونجايی با ما بود كه 

من فيلم ياد هندوس��تان نکرده بود و دقيقاً از وقتی 

 

نم��ی دونم چرا و از كجا نس��بت به دادمه تحصيل 
تحريک شدم، زندگيم از اين رو به او رو شد. همسرم 
كه قباًل انزجار من رو از تحصيالت درک كرده بود و 
با همين ديد با من ازدواج كرده و اصاًل انتظار چنين 
تصميمی رو از من نداشت، وقتی اصرارهای عجوالنه 
و واقعاً بی منطق من رو در اون برهه سخت زندگی 
برای ادامه تحصيل ديد، موضع بيشتری گرفت و در 
نهايت كار به جايی رسيد كه مخالفت صد در صد 

خودش رو نسبت به تصميم من اعالم كرد.
اون موق��ع بود كه ح��س كردم تمام خوش��بختی 
زندگيمو از دست دادم! واسه خودم هم جالبه چطور 
می تونه آدمی كه تا چند س��ال قب��ل از درس بيزار 
بوده، يه دفعه ای تمام خوشبختی و زندگيش رو در 
تحصيالت باالتر ببينه!... فقط می دونم هر دو تصميم 
هم قبل از ازدواج برای ترک تحصيل و ازدواج خيلی 
زودم، هم بعد از ازدواج و برای ادامه تحصيل خيلی 
بی منطق و نادرس��ت بود و همين اش��تباهات هم 
زندگی منو به جايی رسوند كه از هسمرم جدا شدم 
و االن در تنهايی ساكت و غير قابل تحمل خودم به 

سر می برم...  

انتخاب دماسنج برای اندازه گيری دمای بدن كودكان 
بسيار مهم اس��ت. دانس��تن تفاوت بين دماسنج ها 
و اينک��ه چه زمانی بايد جه��ت درمان تب كودكان 
مراجعه كرد، امری اس��ت كه خيلی از والدين از آن 
مطلع نيستند. اگر كودک شما احساس گرما می كند يا 
شما او را برافروخته می بينيد شايد الزم باشد كه دمای 
بدن اش را اندازه بگيريد. اما ممکن است در اين مورد 
سؤاالتی داشته باشيد.كدام دماسنج ها بهتر هستند؟ آيا 

از  استفاده  راهکارهای 
دماسنج ها برای كودكان 
ن��وزادان  يا  بزرگ ت��ر 
اين  است؟در  متفاوت 
آنچه  می توانيد  مطلب 
را الزم اس��ت بدانيد، 

بخوانيد.
برای  زم��ان  بهتري��ن 
اندازه گيری دمای بدن 

بهترين نوع دماسنج يا 
بهترين مکان برای قرار 
دادن دماس��نج به سن 
بستگی  ش��ما  كودک 

دارد. 
از تولد تا 3 ماهگی

ب��رای ن��وزادان از يک دماس��نج ديجيتال��ی برای 
اندازه گيری دمای ركتوم اس��تفاده كنيد. دماس��نج را 
روش��ن كنيد و آن را ب��ا »ژل لوبريکانت« نرم كنيد. 
آن را ب��ه  آرامی در ركتوم ك��ودک قرار دهيد. توجه 
كنيد كه ترمومتر بايد 1 تا 2/5 سانتيمتر داخل ركتوم 
باشد. اگر هنگام قرار دادن دماسنج با مقاومت مواجه 
ش��ديد، به طور حتم دست نگه داريد. دماسنج را به 
مدت يک دقيقه در اين محل نگه داريد تا زمانی كه 
عالمت »آالرم« آن روشن شود. سپس آن را برداريد 

و عدد را بخوانيد. 
سه ماهگی تا 4 سالگی

ب��رای كودكان بزرگ تر و نوپايان ش��ما می توانيد از 
دماسنج ديجيتالی گوش پستانکی يا دماسنج شريان 
گيجگاهی اس��تفاده كنيد. با دقت دس��تور مصرف 
اين دماس��نج ها را بخوانيد. همچني��ن می توانيد از 
دماسنج های ديجيتالی برای اندازه گيری دمای ركتوم 
يا زيربغل استفاده كنيد. برای اندازه گيری دمای زير 
بغل ابتدا دماسنج را روشن كنيد. وقتی دماسنج را زير 
بغل كودک می گذاريد، مطمئن شويد كه آن به طور 
كامل در تماس با پوست است، دماسنج را به مدت 

يک دقيقه يا زمانی كه عالمت هشدار دستگاه روشن 
ش��ود در اين وضعيت نگه داريد. سپس دماسنج را 

برداريد و آن را بخوانيد. 
4 سالگی و باالتر

 در س��ن 4 س��الگی بس��ياری از كودكان می توانند 
دماسنج ديجيتالی را زير زبان خود نگه دارند. بنابراين 
دماسنج را روشن كنيد. آن را زير زبان كودک بگذاريد 
و از كودک خود بخواهيد لب هايش را به هم نزديک 
كند. سپس آن را برداريد 
و بخواني��د. اگر كودک 
شما در حال خوردن و 
نوش��يدن است بايد 15 
دقيق��ه صبر كني��د. اگر 
كودک دچ��ار گرفتگی 
بينی اس��ت و نمی تواند 
از راه بين��ی تنفس كند، 
الزم  اس��ت  ممک��ن 
از دماسنج ركتوم  باشد 
ي��ا زيربغل يا دماس��نج 
ديجيتالی گ��وش برای 
كنترل دما استفاده كنيد.

كی برويم دكتر؟
ت��ب از عالئم ش��ايع بيماری اس��ت اما ش��ايد امر 
نگران كننده ای نيست. در واقع تب، بيانگر اين است: 
بدن در حال مبارزه با عفونت است. اگر كودک شما 
باالی يک س��اله و می تواند مايعات بنوشد و خوب 
بخوابد و بازی كند، دليل��ی برای ترس وجود ندارد 
و ممکن اس��ت نياز به درمان نداش��ته باشد. اگر به 
كودک تان دارو برای درمان تب می دهيد، بهتر است 
اين دارو استامينوفن، تايلنول باشد. اگر كودک در 6 
ماهگی يا باالتر است ايبوپروفن هم خوب است. برای 
دادن ميزان مناسب دارو به طور حتم از پزشک سؤال 
كنيد. هرگز از آسپيرين برای درمان تب تا 18 ماهگی 
و زير آن اس��تفاده نکنيد. در صورتی كه: اگر كودک 
كوچک تر از 3 ماه است و دمای ركتوم او 38 درجه يا 
باالتر است. اگر كودک باالی 3 ماه است و دمای بدن او 
38/9 و بی قرار، خواب آلود و ناراحت است. اگر باالتر 
از 3 ماه و دمای بدن او 38/9 يا باالتر است و به داروها 
پاس��خ نداده و تب او بيش از يک روز طول كشيده 
اس��ت. وقتی دمای بدن را به پزشک كودک گزارش 
می كنيد، با دقت آن را بخوانيد و بگوييد: چگونه آن را 
 كنترل كرده ايد؟ هرگز عددی به آن اضافه يا از آن كم 

نکنيد.

شما بايد گريه كنيد

عشق تحصيل

روش های اندازه گيری دمای بدن كودكان
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ورزش

طلسم تساوي هاي فيروز صفه شكسته 
شد

  طلسم تساوي هاي متوالي تيم فوتسال فيروز صفه اصفهان در هفته پنجم مقابل 
علم و ادب مش��هد شکس��ته شد و اين تيم توانست با حساب 3 بر 2 پيروز از ميدان 
خارج ش��ود. گل هاي شاگردان علي رضا افضلي را مهرداد جابري )2 گل( و حسن 
لوالكي به ثمر رساندند. علي شيرافکن و مهدي عبدالهي )بازيکن فصل قبل پوشينه 
باف��ت قزوين( هم براي ميهمان گلزني كردند. آن چيزي كه در اين ديدار نمايان بود 
برخالف ديدارهاي قبلي، تيم فيروز صفه از موقعيت هاي به دست آمده كمال استفاده 
را برده و به اولين 3 امتياز خود رسيد. علم و ادب هم نشان داد كه تيم خوب و باتجربه 
اي است و فوتسال را به طور مطلوب بازي مي كند. اما اين تيم با داشتن گلرهايي چون 
 منصور موالئي و حميدرضا معصومي��ان درون چارچوب، ضعف زيادي دارد كه در 
بازي هاي آينده ممکن است در نتيجه گيري اين تيم تأثير منفي داشته باشد. جوانان 
اصفهاني تيم فيروز صفه در غياب محمد گلزاده )بازيکن تهراني اين تيم كه پس از 
ديدار با ايركيش قم از تيم جدا و تاكنون به تمرين ها برنگشته و هيچ تماس تلفني با 
باشگاه، مربيان و بازيکنان اصفهاني نداشته و هيچ كس از او خبر و يا آدرسي ندارد( با 
كسب پيروزي با روحيه اي مضاعف به مصاف فوالدگستر تبريز خواهند رفت. مهرداد 
جابري كه در اين ديدار گل اول و س��وم را براي هواداران اصفهاني به ثمر رس��اند به 
خبرنگار ما گفت: در بازي قبلي حق ما پيروزي بود و ما در ثانيه صفر بازي گل تساوي 
را از روي نقطه پنالتي دريافت كرديم، ولي خوشبختانه در اين بازي جذاب و ديدني 
توانستيم 3 امتياز مسابقه را كسب كنيم. وي ادامه داد:  در شروع، بازي را تهاجمي آغاز و 
به يک گل رسيديم. در ادامه نحسي سيزده ما را گرفت و در اين دقيقه دو گل دريافت 
كرديم ولي بين نيمه با صحبت هايي كه افضلي انجام داد توانستيم با امتياز كامل مسابقه 
را به پايان برسانيم. وي در مورد وضعيت خدمت سربازي اش توضيح داد: در هيجدهم 
آذرماه بايد به خدمت مقدس سربازي بروم اما سعي مي كنم كه دو ماه آن را تمديد و 
تا پايان فصل در خدمت تيم فوتسال فيروز صفه باشم. در ادامه عليرضا افضلي سرمربي 
تيم فيروز صفه بازي هر دو تيم را احساسي دانست و گفت: هر دو تيم به علت استرسي 
كه داشتند احساسي عمل كردند و به عقيده من بازيکنانم بازي خوبي انجام ندادند و 
از آنها ناراضي هستم. وي در مورد داوري توضيح داد: درباره داوري صحبت نمي كنم 
اما آنها مي توانستند در اين ديدار بهتر سوت بزنند. افضلي به غيبت گلزاده اشاره كرد 
و گفت: اين بازيکن اگر به تيم برگردد بنده او را جريمه خواهم كرد به غير از جريمه 
اي كه باشگاه براي او در نظر مي گيرد. وي در پايان افزود: هفته آينده با فوالدگستر 
در تبريز مسابقه داريم كه بازي سختي را پيش روي خواهيم داشت و با همت بچه ها 
براي كسب پيروزي به اين شهر مي رويم. حميد شانديزي مربي بازيکن تيم علم و 
ادب درباره بازي اظهار داشت: بازي خوبي بود. تيم ما به خاطر اشتباه هاي فردي گل 
دريافت كرد و از سه گلي كه شاگردان افضلي به ثمر رساندند 2 گل با بلوكه شدن به 
بازيکنان ما وارد دروازه ش��د. وي ادامه داد: از بازيکنانم راضي هستم و مسابقه برد و 
باخت دارد و اين مسابقه روز شکست ما بود. شانديزي تيم فيروز صفه را جوان و كم 
تجربه خواند و توضيح داد: فيروز صفه تيم جوان و خوبي است. ولي تجربه كمي دارد 

و داراي ضعف هايي 
است كه در بيرون از 
خانه مي تواند براي 
آن تي��م مش��کل به 
وجود بياورد. وي در 
پايان افزود: در مشهد 
آنطور ك��ه اصفهان 
 از ورزش حماي��ت 
مي كند، پش��تيباني 

نمي شود.

ابراهیم زاده: 
بازيكنان ذوب آهن، تعريفي هستند

س��رمربي تيم ذوب آهن پس از برتري تيمش برابر تراكتورسازي 
 گف��ت: بي جه��ت نيس��ت ك��ه هم��ه از بازيکن��ان م��ا تعري��ف 

مي كنند. 
منصور ابراهيم زاده پس از پيروزي 2 بر يک مقابل تراكتورس��ازي 
خاطرنش��ان كرد: بازي هاي زيادي را از تراكتورسازي ديده  بودم 
و مي دانستم كه تغييرهاي انجام شده در اين تيم محسوس نيست 
و آنها ش��اكله اصلي تيم خود را حفظ كرد ه اند. دو تيم ذوب آهن 
و تراكتورس��ازي يک س��بک ب��ازي مي كنند و براي ب��ردن بايد 
نش��ان مي داديم تيمي كه تجربه بيش��تر دارد مي تواند برنده باشد. 
ابراهيم زاده تصريح كرد: مي دانس��تيم كه چه طور بايد جاسم كرار 
و محمد نصرتي را كنترل كنيم و همچنين مي دانس��تيم كه بايد دو 
زمان را مراقب باشيم يکي 15 دقيقه نيمه اول و ديگري 15 دقيقه 
نيم��ه دوم. در اين بازي اجازه نف��وذ به مصطفي اكرامي را نداديم 
كه اين نشان شناخت خوبمان از اين تيم بود. وي با ابراز رضايت 
از بازيکنان ذوب  آهن تأكيد كرد: از تمام بازيکنانم تش��کر مي كنم، 
تمام توانش��ان را نشان دادند و معلوم شد بي جهت نيست كه همه 
از آنها تعريف مي كنند. اين بازي يک مس��ابقه تداركاتي خوب و 

گردن كلفت قبل از ليگ قهرمانان آسيا بود. 
 ابراهي��م زاده درب��اره اينک��ه بازيکن��ان ذوب آهن خش��ن بودند،  
گفت: گرفتن كارت زرد زياد، دليل بر خش��ونت نيس��ت. ش��ايد 
بازيکن��ان در صحنه اي خطا كردند ك��ه اين خطا الزم بود و حتي 
كارت ه��اي زرد به موق��ع گرفتند. من معتقدم كه يک تيم در عين 
نظم داش��تن بايد بي نظم هم باشد. اين بي نظمي بايد براي حريف 
ايج��اد ش��ود. وي در انتقاد از ش��يوه بازي ذوب آه��ن و اينکه ما 
هميشه از وقت كش��ي عرب ها ايراد گرفته ايم اما ذوب آهن همين 
ش��يوه را دارد، اظهار داشت: شيوه بازي ما در ليگ قهرمانان آسيا 
به همين ش��کل اس��ت. وقتي گروه ما در اين مسابقه ها مشخص 
ش��د همه از آن به نام گروه مرگ ياد كردند و يا نوشتند اين براي 
ذوب آهن افتخار اس��ت كه مي خواهد با تيم اسکوالري بازي كند. 
اما ذوب آهن همان گروه مرگ را پش��ت س��ر گذاش��ت و سعي 
مي كنيم در ادامه مس��ابقه ها نيز تيم خوبي باش��يم. ابراهيم زاده در 
پاي��ان در مورد داوري مس��ابقه با تراكتورس��ازي گفت: من هيچ 
وق��ت درب��اره داوري صحبت نمي كنم و در اي��ن بازي هم هيچ 

اعتراضي نداشتم.

 فوتسال  گفتگو 

 پژمان سلطاني
فقط س��ه ثانيه به پايان ش��هرآورد فوتس��ال اصفهان 
مانده ب��ود تا ماهاني ها اخت��الف امتيازي خود را با 
تيم صدر جدول گيتي پس��ند )تا قبل از هفته پنجم( 
به عدد 2 برس��انند؛ اما در اين لحظه مسعود دانشور 
بازيکن گيتي پس��ند با زدن گل دوم خود بازي را به 
تس��اوي دو بر دو كش��اند تا همچنان اختالف گيتي 
پس��ند و فوالد ماهان همان 5 امتياز باش��د، گل هاي 
 ماه��ان را نيز جواد اصغري مقدم و وحيد شمس��ايي 
)از روي نقطه دوم پنالتي( وارد دروازه مصطفي نظري 
كردند. آن چيزي كه مش��خص بود استرس و هيجان 
در چه��ره بازيکنان هر دو تيم موج مي زد و بيش��تر 
حواش��ي اطراف تيم ه��ا، مانع از يک بازي جذاب و 
ديدني در نيمه اول ش��ده بود. شاگردان ابطحي در 9 
دقيقه پاياني نيمه نخست و گيتي پسند در چهار دقيقه 
همين نيم��ه، مرتکب 5 خطا ش��دند و حتي ابراهيم 
مس��عودي بازيکن گيت��ي پس��ند از روي نقطه دوم 
پنالتي نتوانس��ت دروازه حميد ابراري نيا را باز كند. 
در نيمه دوم، دو تيم اصفهاني با صحبت هاي مربيان 

بازي را با آرامش دنبال مي كردند كه دوباره حاش��يه 
جاي ب��ازي زيبا را گرف��ت و محمدرضا زحمتکش 
و وحيد شمس��ايي ب��ا يکديگر درگي��ري لفظي پيدا 
كردند و بايد به زحمتکش گفت كه حرمت بزرگتر و 
بهترين بازيکن فوتس��ال آسيا واجب است. شمسايي 
كه بازيکن با تجربه و با اخالقي اس��ت بايد به عنوان 
كاپيتان، بازيکنان تيم ماهان را به آرامش دعوت كند نه 
اينکه خودش يکي از عوامل حاشيه سازي باشد. اين 
ديدار حواشي ديگري نيز داشت، قبل از آغاز مسابقه 
علي جنتي، فرزند رئيس كارخانه صنايع گيتي پس��ند 
به همراه علي طاهري مديرعامل باش��گاه گيتي پسند 
به رختکن اين تيم رفتند، وحيد شمس��ايي به عنوان 
كاپيتان فوالد ماهان ب��ه دليل كدورتي كه با مصطفي 
 نظري گلر ملي پوش گيتي پس��ند داش��ت در مراسم 
قرعه كش��ي توپ و ميدان ش��ركت نک��رد و محمد 
طاهري را جاي خود به داور معرفي نمود. اين مسابقه 
حواشي منفي زيادي در بر داشت اما خبرنگاران يک 
حاش��يه مثبت هم ش��کار كردن��د و آن هم گل بردن 
بازيکنان ماهان براي حسين افضلي مربي سابق ماهان 

و كنوني تيم گيتي پسند كه براي همه جالب بود. 
سيد مهدي ابطحي از تس��اوي به دست آمده راضي 
نب��ود و در كنفران��س مطبوعات��ي بعد از ب��ازي نيز 
شركت نکرد. اما حسين افضلي سرمربي گيتي پسند 
پيرام��ون بازي گفت: ش��اهد يک مس��ابقه جذاب و 
 زيباي��ي بوديم. هر دو تيم موقعيت هاي زيادي ايجاد 

كردند.  
 فرص��ت هاي ما از ماهان بيش��تر بود. ام��ا با اخراج 
افش��ين كاظمي و 5 خطايي ش��دن تيم، روند رو به 
جلوي م��ا را گرفت. وي ادام��ه داد: در نيمه اول به 
دليل استرس��ي ك��ه در بچه ها وجود داش��ت تحت 
فش��ار بوديم ام��ا در نيمه دوم نق��اط ضعف حريف 
 را ش��ناختيم و اگر بچه ها دقت و گذش��ت داش��تند 
مي توانستيم به برتري برسيم ولي من مي دانستم كه 
اين بازي را واگذار نخواهيم كرد. وي در مورد داوري 
گفت: اشتباه هاي داوري قسمتي از بازي است اما به 
نظر من در مورد افشين كاظمي اشتباه كرد. افضلي در 
پايان افزود: همه بازيکنان ما خوب بودند و مصطفي 

نظري در اين ديدار فوق العاده ظاهر شد.

ماهان در سه ثانیه، شش امتیاز را از دست داد

گيتي پسند راضي از تساوي

  سرپرس��ت دانش��گاه علمي - كارب��ردي مركز 
علويجه در گفتگوي اختصاصي ب��ا زاينده رود تصريح 
كرد: دفترچه هاي پذيرش دانشجو، در دوره هاي پودماني 
»مركز علويج��ه« در كليه باجه هاي پس��تي و دفترهاي 
خدمات ارتباطي سراسر كشور از امروز توزيع مي گردد.

»مصطفي كالني« گفت: دانشگاه جامع علمي - كاربردي 
مركز علويجه با سابقه 10 ساله، يکي از بزرگترين مراكز 
وابس��ته علمي - كاربردي كش��ور اس��ت. اين مركز در 
حال حاضر، با 1700 دانش��جو در دوره هاي پودماني و 
 ترمي، در مقاطع كارداني و كارشناسي و به طور عمده در 
رشته هاي فني و مهندسي دانشجو مي پذيرد. وي، درباره 
كادر آموزش��ي و اداري اي��ن مركز تصري��ح كرد: قريب 
ب��ه 100 نفر اس��تاد در دوره هاي مذكور به صورت حق 
التدريس، با مدارک تحصيلي: دكترا، كارشناسي ارشد و 
در مواردي كارشناسي تدريس مي كنند كه اين افراد از بين 
بهترين و با سابقه ترين استادان استان، انتخاب و دعوت 
به همکاري مي گردند و الزم اس��ت اين اس��تادان داراي 
پرونده گزينش اس��تاد، در مركز جام��ع علمي كاربردي 
باش��ند و به اصطالحID كارت داشته باشند و استاداني 

ك��ه به تازگي به اين مجمع ملحق مي گردند الزم اس��ت به طور حتم اين 
سيکل را طي نمايند.

همچنين اين مركز با 14 نفر كادر اداري و 10 نفر نيروي خدماتي فاقد چارت 
سازماني بوده و يکي از مشکل هاي موجود، نداشتن رديف استخدامي براي 

پرسنل و استادان است.
سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي مركز علويجه، ضمن بيان اينکه 
 اي��ن مركز به طور كامل خصوصي بوده و ب��ه هيچ عنوان از بودجه دولتي 
بهره مند نمي ش��ود افزود: فضاهاي آموزشي اين مركز توسط خيران شهر 
و يا از طريق وجود ش��هريه اخذ شده از دانشجويان مهيا گرديده و به طور 

كامل ملکي مي باشد.
كالني گفت: كارگاه هاي آموزشي مجهز به كتابخانه غني از كتب مورد نياز 
دانشجويان، سايت هاي متعدد كامپيوتر و همچنين نرم افزارهاي متعدد مورد 
نياز ويژه استادان و دانشجويان، از جمله امکانات آموزشي مركز مي باشد. 
همچنين اين واحد، با توجه به بعد مس��افت از مركز اس��تان )60 كيلومتر( 
تس��هيالت رفاهي ويژه اي را براي دانش��جويان خود مهيا كرده است. اين 
تسهيالت عبارتند از: خوابگاه پسران و دختران با ظرفيت همگي 400 نفر، 
س��لف سرويس براي تمام دانشجويان متقاضي، سرويس اياب و ذهاب از 
اصفهان و نجف آباد به علويجه و بالعکس، سرويس ويژه استادان و همچنين 

وام شهريه دانشجويي.
كالني درباره ش��هريه اين دانشگاه خاطرنش��ان كرد: از چهار سال گذشته 
تاكنون، شهريه اين مركز هيچگونه افزايشي نداشته و همين موضوع باعث 
استقبال دانشجويان، از تمام نقاط كشور جهت ثبت نام و ادامه تحصيل در 

دانشگاه جامع علمي – كاربردي شده است.
وي ضمن بيان اينکه پرتال دانشگاه جامع علمي – كاربردي در جهت تسهيل 
خدمات و اطالع رساني به دانشجويان تهيه و راه اندازي گرديده است درباره 

چگونگي ثبت نام دانشجويان گفت: هم اكنون كليه مراحل ثبت نام انتخاب 
واحد، پرداخت شهريه و اطالع رساني به دانشجويان، همگي مکانيزه و از 

طريق شبکه انجام مي شود. 
در تابستان امسال براي اولين بار انتخاب واحد دانشجويان مركز علويجه از 
طريق اينترنت انجام گرفته، از طرفي پهناي باند خدمات رساني مجازي به 
دانشجويان در تابستان سال جاري، به يک مگابايت در ثانيه، افزايش يافت. 
همچنين سيستم اطالع رساني به شيوه »پيام كوتاه« نيز يکي از مواردي بود 

كه در تابستان سال جاري راه اندازي شد.
سرپرس��ت دانشگاه علمي - كاربردي مركز علويجه خاطرنشان كرد: طبق 
س��ند چشم انداز علمي كشور، قرار است دانش��گاه علمي – كاربردي در 
زمينه رشته هاي دانشگاهي فعال تر شود و زير نظر وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري ادامه فعاليت دهد و به طور طبيعي رشته هاي مهارتي به سازمان 
ملي مهارت واگذار گردد. البته تاكنون شيوه نامه و آيين نامه اجرايي مربوطه 
تدوين نشده و در سال 89 نيز مانند سال هاي قبل پذيرش دانشجو در اين 

مركز و كليه مراكز علمي - كاربردي انجام خواهد شد.
كالني درباره پذيرش دانشجو در دوره هاي پودماني اين مركز در شهريور 
ماه افزود: دفترچه هاي پذيرش دانش��جو از امروز توزيع ش��ده و پذيرش 
در 6 رش��ته مختل��ف بدون كنکور فقط ب��ا ارائه مدرک ديپل��م و مدارک 
 اطالع��ات فردي انجام خواهد ش��د. اين رش��ته ها عبارتن��د از: كامپيوتر 
)نرم افزار –  سخت افزار(، حقوق قضايي در گرايش علوم ثبتي، حسابداري 
در گراي��ش مالي و صنعتي و فن آوري اطالعات و ارتباطات )IT(. گفتني 
است: كليه رشته هاي مذكور در مقطع كارداني بوده و به صورت پودماني 

مي باشد
 وي خاطرنش��ان ك��رد: مرك��ز علويج��ه در رش��ته ه��اي: كامپيوت��ر 
)س��خت افزار – نرم افزار(، حقوق قضايي، جوش��کاري، طراحي و نقشه 

كشي صنعتي و حسابداري، در مقطع كارشناسي ناپيوسته نيز پذيرش دارد 
و اين پذيرش به صورت ترمي و در بهمن ماه انجام خواهد ش��د. در حال 
حاضر دانشجويان رشته هاي مذكور در هر دو مقطع در اين مركز در حال 

تحصيل مي باشند.
سرپرست دانشگاه علمي – كاربردي مركز علويجه درباره جنسيت پذيرش 
دانش��جو گفت: اين مركز در كليه رشته ها، از جنس دختر و پسر پذيرش 

دارد.
كالني افزود: رشته هاي اين مركز بر اساس نيازسنجي هاي انجام شده در 
منطقه و با تفاهمنامه هاي في مابين دانشگاه و مراكز علمي و صنعتي و يا 
اجرايي مشخص و ايجاد مي شود. به طور طبيعي ممکن است يک رشته، در 
مقطع كوتاهي از زمان ايجاد و به اتمام برسد و يا اينکه آموزش رشته هاي 

جديد ديگري در آينده در اين مركز برگزار گردد.
وي درباره ش��يوه پذيرش پودماني دانشجويان تصريح كرد: در اين شيوه، 
افراد پس از مطالعه كامل دفترچه، ثبت نام اوليه را انجام مي دهند و سپس 
بر اساس گزينش سازمان سنجش، اسامي افراد پذيرفته شده به مركز اعالم 
و فرآيند ثبت نام به صورت حضوري در مركز انجام خواهد شد. اميد است 
كالس هاي دانش��جويان جديد الورود در آبان ماه امسال تشکيل و برگزار 

شود.
كالني درباره ش��يوه پذيرش دانشجويان ترمي نيز خاطرنشان كرد: در اين 
شيوه كه در بهمن ماه انجام خواهد شد دانشجويان الزم است پس از ثبت 
نام و ارس��ال مدارک به سازمان سنجش در آزمون ورودي شركت نموده و 
در صورت احراز حد نصاب علمي جهت ثبت نام نهايي به مركز مربوطه 

مراجعه و ثبت نام نمايند.
كالس هاي اين دس��ته از دانش��جويان در نيمه دوم سال تحصيلي 89-90 

برگزار خواهد شد.

وي ب��ا اش��اره به اينکه پذي��رش دانش��جو داراي معافيت 
تحصيلي براي مشموالن خواهد بود گفت: مشموالن پس از 
اتمام تحصيالت خود الزم است به خدمت مقدس سربازي 

اعزام شوند.
سرپرس��ت دانشگاه جامع علمي – كاربردي مركز علويجه 
درباره س��هميه شاغالن افزود: اين دانشگاه سهميه ويژه اي 
را نيز براي ش��اغالن منظور نموده به طوري كه 10 درصد 
س��هميه پذيرفته شدگان را شاغالن تشکيل مي دهند و اين 
افراد مي توانند از اين سهميه جهت ثبت نام و ادامه تحصيل 

بهره مند گردند.
كالن��ي گفت: كليه مدارک دانش آموختگان اين دانش��گاه 
 م��ورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و افراد 
مي توانند با رعايت س��اير مقررات آموزشي و شركت در 
آزمون هاي مربوطه، به مقطع تحصيلي باالتر راه پيدا نمايند. 
البته دانش��جويان ممتاز و يا نمونه اين دانشگاه مي توانند با 
رعاي��ت مقررات مربوطه و بدون آزمون به مقطع باالتر راه 

پيدا كنند.
وي در ادامه درباره فعاليت هاي آموزش و پژوهش��ي مركز 
علويجه تصريح كرد: از اين نظر فعاليت هاي چش��مگيري 
تاكنون انجام ش��ده و در مقاطع مختلف زماني، دانشجويان توانسته اند در 
هفته پژوهش توليدات و اختراعات خود را به نمايش گذاشته و بعضي نيز 

رتبه هايي را به دست آورند.
 سرپرس��ت دانش��گاه جامع علم��ي - كاربردي واح��د علويجه همچنين 
افزود: اولين كتاب چاپ مركز علويجه در زمينه جوش��کاري در تابس��تان 
امسال آماده توزيع بين دانشجويان شد. از طرفي: واحد انتشارات، با قيمت 
مناسب، بوفه دانشجويي، سالن ورزشي چند منظوره مركز، فضاي سبز و دل 
انگيز دانشگاه، همگي براي افزايش رضايتمندي دانشجويان و آرامش فکري 

آنان در زمان حضور در دانشگاه پيش بيني و مهيا شده است.
كالني درباره نظم برقرار ش��ده در دانشگاه و چگونگي شركت دانشجويان 
در مراس��م مختلف گفت: در مركز علويجه تش��کيل كميته هاي عفاف و 
حج��اب، ش��وراي امر به مع��روف و نهي از منکر و اه��داي چادر رايگان 
به دختران دانش��جو جهت اس��تفاده در مركز، از جمله مواردي بوده كه به 
برقراري نظم در دانش��گاه كمک ويژه اي كرده اس��ت و دانشجويان هم به 
طور گس��ترده در مراسم مختلف شركت مي كنند. كه عبارتند از: برگزاري 
نماز جماعت به امامت امام جمعه محترم ش��هر علويجه حاج آقا س��لطان 
زاده، شركت فعال دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي در نماز جمعه، 
مراسم مذهبي و عبادي در سطح ش��هر، برگزاري اردوهاي جهادي، اعزام 
به اردوي راهيان نور، ش��ركت در مراس��م ارتحال امام خميني)ره(، اردوي 
مش��هد مقدس، مسجد جمکران، ش��ركت در نمايشگاه بين المللي كتاب، 
برپايي هس��ته هاي فعال علمي، بسيج دانشجويي، برگزاري جلسه قرائت 
قرآن در خوابگاه ها، برگزاري دعاي روحبخش كميل و ندبه در خوابگاه ها 
 و جلسه هاي پرسش و پاسخ به صورت مجزا ويژه خواهران و برادران در 

خوابگاه ها.

دانشگاه علمي - كاربردي مركز علویجه، در دوره هاي پودماني دانشجو مي پذیرد
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پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط 
است و تدبیر و احتیاط به تفکر 
است و تفکر صحیح 
به نگهداری اسرار
است.

تاريخچه تأسیس بانک ملی ايران  
تش��کيل اين بانک به ش��کل جديد نخستين بار در 
سال 1285 هجری شمسی)1324 ه  - ق ( ده سال 
قبل از به وجود آمدن »بانک ش��اهی« از سوی حاج 
محمد حس��ن امين »دارالضرب« يک��ی از صرافان 
بزرگ تهران به مظفرالدين ش��اه قاجار پيشنهاد شد.  
با تأس��ف اين پيش��نهاد با دخالت های بيگانگان و 
عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و به جای آن، بانک 

شاهی در ايران مستقر گرديد.
پس از اس��تقرار مش��روطيت، هنگامی كه دولت از 
مجلس ش��ورای ملی اج��ازه اس��تقراض خارجی 
خواس��ت، احساسات ملی كه از وام های گذشته و 
رفتار بانک های بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان 
آمد و نمايندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسی و 
اقتصادی بانک های مذكور و برای ترميم وضع مالی 
خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تأسيس 
بانک ملی را خواستار شده، و جمعی از بازرگانان و 
صرافان، متعهد مشاركت در اين بانک  شدند و در 
آذرماه 1285 اعالنی كه برگرفته احساسات عمومی 
و عالقه مردم به تأسيس يک بانک اعتباری ملی در 

ايران بود، انتشار يافت.
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاس��م ناصرالملک 
وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شورای 
ملی حاضر ش��د و از اوضاع نابس��امان مالی كشور 
خبرداد و پيشنهاد كرد: دولت برای رفع اين مشکل، 
مبلغی از كش��ورهای اروپاي��ی وام دريافت كند كه 
با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد. نمايندگان 
پس از شور و پيگيری در روز 9 آذر ماه همان سال 
با تأس��يس بانکی كه بتواند برای كشور سود داشته 
و با س��پرده های مردم به نفع كشور و مردم كاركند 
موافقت كردند. خبر تشکيل بانک ملی با سرمايه 15 
ميليون )30 كرور( قابل افزايش به 50 ميليون تومان 

با وجد و شعف عمومی ملت روبرو شد.
از طرفی ديگر، تغييرهای ناگهانی در اوضاع سياسی 
و عق��د ق��رارداد 1907 ميالدی بي��ن دولت های 
روس��يه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ 
جهانی اول و ورود نيروهای اشغالگر به ايران تمام 
كوشش ها و تالش های تشکيل بانک ملی را نقش 
ب��ر آب كرد و اين آرزوی بزرگ مردم، س��ال ها به 

تعويق افتاد.
پس از پايان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران 
از ايران، س��رانجام قانون تأس��يس بانک ملی ايران 
در جلس��ه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب 
مجلس رسيد و اساسنامه بانک، در 14 تيرماه 1307 
مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و 
در روز سه شنبه 20 شهريور 1307 بانک ملی ايران 

در تهران به طور رسمی كار خود را آغازكرد.
اولين مدير عامل بانک ملی دكتر كورت لندن بالت 
و معاون او فوگل به همراه 70 كارش��ناس از كشور 

آلمان، به ايران آمدند.

بر حسب اساسنامه بانک، بانک ملی ايران به صورت 
يک شركت سهامی دارای شخصيت حقوقی شناخته 

شد و تابع قوانين تجاری تلقی گرديد.
س��رمايه اوليه بانک، 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 
ميليون آن پرداخت ش��د و در س��ال 1314 سرمايه 
بانک ب��ه 300 ميلي��ون ريال و در س��ال 1331 به 
دوميلي��ارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت 

شده است.
ب��ا توجه به اينک��ه در آن تاريخ، متخصصان بانکی 
در ايران وجود نداش��ت، به موج��ب قانونی اجازه 
استخدام اتباع سوئيس��ی يا آلمانی برای اداره بانک 
داده ش��د. تعداد كاركنان بان��ک در روز افتتاح اعم 
از: ايرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی كرد اما در 
حال حاضر تع��داد كاركنان بانک ملی ايران بالغ بر 

45 هزار نفر است.
در ابتدای تأس��يس بانک افزون بر شعبه مركزی دو 
شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهم ترين بندر 

بازرگانی آن روز ايران بود تأسيس گرديد. 
نخس��تين نمايندگی بانک در خارج از كش��ور، در 

سال 1327 در هامبورگ تأسيس شد.
تأسیس بانک كارگشايی: در سال 1305 بنگاهی 
به نام مؤسس��ه رهنی دولتی اي��ران، از محل وجوه 
صن��دوق بازنشس��تگی كاركنان دولت ب��رای رفع 
نيازهای مالی مردم به وجود آمد كه تا س��ال 1307 
زي��ر نظ��ر وزارت داراي��ی اداره می گرديد پس از 

تأس��يس بانک ملی به اين بانک واگذار و در س��ال 
1318 اين مؤسس��ه به نام »بانک كارگش��ايی« اسم 
گ��ذاری و يکی از س��ازمان های تابع��ه بانک ملی 

محسوب شد.
در تاريخ 22 اس��فند ماه 1310 حق نش��ر اسکناس 
از تصويب مجلس ش��ورای ملی گذشت و به طور 
رس��می به مدت 10 س��ال به بانک ملی ايران اعطا 
ش��د كه به خودی خود قابل تمديد و در فروردين 
ماه 1311 نخستين اسکناس بانک ملی ايران انتشار 

يافت. 
ــداز: در س��ال 1318 به موجب  ــدوق پس ان صن
قانونی برای تش��ويق و ترغيب مردم به پس انداز، 
صندوق پس انداز بانک ملی ايران تأس��يس شد كه 
پس از اس��تقرار نظام بانکداری اسالمی به صورت 
»قرض الحس��نه پس انداز«، يکی از واحدهای فعال 

بانک به شمار می رود.
نخس��تين مجله اقتصادی كش��ور در س��ال 1313 
انتش��ار يافت كه اولين نش��ريه آماری، اقتصادی و 
مال��ی در ايران بود كه به تهيه ش��اخص قيمت ها، 
ش��اخص عمده فروش��ی و تح��ول واقعيت های 
اقتص��ادی مبادرت و توانس��ت گام مؤث��ری برای 
تهيه زمين��������ه مطالع��������ات اقتصادی، در 
كش��������ور را فراهم آورد. اين نش��ريه به همت 
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بانک منتشر شد.
بانک كشاورزی تفکیک بانک فالحتی از بانک: 
در قانون اجازه تأسيس بانک مقرر شده بود چنانچه 
دامنه معامالت ش��عبه فالحتی بانک، توسعه يابد به 
بانک مس��تقلی تبديل گردد. در تاري��خ 25 تير ماه 
1312 ش��عبه فالحتی بانک ملی ايران، تفکيک و به 
بانک مستقلی به نام »بانک كشاورزی« تبديل شد. 

ــزی: تا قبل از س��ال 1338 بانک ملی  بانک مرك
ايران وظايف بانک مرك��زی مانند: حق انحصاری 
انتش��ار اس��کناس و تنظيم جريان پول كشور را به 
عه��ده داش��ت. در س��ال 1338 اليحه اساس��نامه 
بانکی و پولی ايران، به تصويب مجلس رس��يد و از 
هجدهم مرداد 1339 وظايف بانک مركزی از بانک 
ملی جدا و با سرمايه 3/6 ميليارد ريال فعاليت خود 

را آغاز نمود. 
آرزوی مردم ايران و عالقه آنها برای تأسيس بانک 
ملی، رهايی از س��لطه اقتصادی و سياسی بيگانگان 
و جلوگيری از تس��لط آنها بر منابع حياتی و ذخاير 
كش��ور بود، بانک ملی و ديگر بانک هايی كه پس 
از آن آغاز فعاليت نموده  اند، توانستند خدمت های 
مفيد و ارزنده ای مانند جمع آوری سپرده های مردم، 
حل مش��کل نگه��داری وجوه نقد و ط��ال و نقره، 
نگهداری حس��اب خزانه دولت،  اعطای تسهيالت 
اعتباری جهت راه اندازی كارخانه ها و مؤسسه های 
ب��زرگ تولي��دی و زيربنايی، اح��داث واحدهای 
صنعتی- كش��اورزی، تسهيل روابط تجاری داخلی 

و خارجی را ارائه نمايند.
پس از پيروزی انقالب اسالمی و استقرار حاكميت 
جمهوری اسالمی، تغيير سيستم بانکداری و حذف 
رب��ا و ايج��اد بانک بر مبن��ای آموزه ه��ا و احکام 
اسالمی مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب 
اليحه قانون��ی عمليات بانکی بدون ربا، در س��ال 
 1362 و اب��الغ آن به بانک ها، دس��تورالعمل ها و 
آيين نامه ه��ای اجرايی تهيه و از اول فروردين ماه 

1363 اين قانون در بانک ملی ايران اجرا گرديد. 
اكنون  81 س��ال است كه از تأسيس پرافتخار بانک 
ملی اي��ران می گذرد. در حال حاضر بيش از 3200 
ش��عبه فعال در داخل و 16 ش��عبه فعال در خارج 
كش��ور مش��غول به كارند كه باعث شده اين بانک 
يکی از قوی ترين مؤسس��ه های مال��ی در ايران و 
جهان باش��د. بانک ملی اي��ران به منظور اجرای هر 
چ��ه صحيح تر قواني��ن كه دو صفت ب��ارز و مهم 
آن:  وجه تمايز سيس��تم بانکداری اس��المی و نظام 
بانکداری در جهان امروز اس��ت، تعيين حذف ربا 
از سيس��تم بانکی و نظام اقتصادی كشور و استفاده 
از س��رمايه های بانک و سپرده های مردم به منظور 
رش��د اقتصادی برای محروم��ان و ايجاد عدالت و 
قسط در جامعه با تالش كاركنان متعهد و متخصص 
 خود توانس��ته اس��ت گام های مؤث��ر و مفيدی را 

بردارد. 

گزارش ديدار با پیشکسوت بانک ملی 
در آستانه سالروز تأسیس بانک ملی ايران 

عزت و اعتبار بزرگترين بانک جهان اسالم، ثمره 
تالش كارمندان صادق و پیشکسوتان است

رئيس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان در 
آستانه سالروز تأسيس بانک ملی ايران، در ديدار با   
يکی از پيشکس��وتان بانک ملی اصفهان گفت: اگر 
ام��روز بانک ملی به عن��وان بزرگترين بانک جهان 
اسالم  مطرح اس��ت تنيجه تالش و همت  مردانی 
اس��ت كه  از زمان تأس��يس  بانک  صادقانه تالش 

كرده اند. 
»س��يد صالح ودادی« با اشاره به مشغله های كاری 
در ح��وزه بانک داری  گفت: اين وظيفه  ما اس��ت 
ت��ا از فرصت ها برای دلجويی از پيشکس��وتان  و 
بازنشس��تگان عرص��ه بانکداری اس��تفاده نمايم  و 
 تجربه ه��ای گ��ران بهای اي��ن عزي��زان در حوزه 

بانک داری  را سرلوحه كار خود قرار دهيم. 
رئيس اداره امور ش��عب بانک ملی استان اصفهان، 
ادام��ه داد: اگراكن��ون بان��ک ملی از نظ��ر اعتبار و 
س��رمايه ج��زو 10 بانک برتر جهان اس��ت، نتيجه 
فعاليت و خدمات كاركنان پر تالش و صادقی چون 
شماس��ت كه در طول خدم��ت صادقانه در جهت 
 افزاي��ش اعتبار بان��ک ملی در نزد م��ردم، خدمت 

كرده ايد. 
»ودادی« تصري��ح كرد: اين وظيف��ه خانواده بزرگ 
بانک ملی است كه بازنشستگان و پيشکسوتان خود 

را تکريم و احترام نمايد. 
وی افزود: اگر هم اينک، ش��عار »هر جا س��خن از 
اعتماد اس��ت، ن��ام بانک ملی ايران می درخش��د« 
به حقيقت رس��يده اس��ت نتيجه  خدمات  كسانی 
است كه  از آغاز تأس��يس بانک برای ارائه بهترين 
خدمت ها به مشتريان تالش كرده و سبب شده اند 

تا بانک ملی در بين ساير بانک ها از اعتبار خاصی 
بين مردم، برخوردار باشد. 

رئيس اداره امور ش��عب بانک ملی استان اصفهان، 
در خصوص اعتم��اد و اطمينان مردم به بانک ملی 
گفت: سال 68 در يکی از شعب بانک ملی، مشغول 
به كار بودم آن زمان، در بانک برای س��که ثبت نام 
می كردي��م  در آخرين س��اعات كار اداری، صفي 
طوالنی در حدود 100 نفر برا ی ثبت نام ايس��تاده 
بودن��د در انتهای صف خانم مس��نی ايس��تاده بود.  
چون می دانستم حداقل بايد دو ساعت ديگر منتظر 
می ماند تا نوبتش شود به وی پيشنهاد كردم به ساير 

بانک ها كه در همان خيابان بود سر بزند تا سريع تر 
 موف��ق ب��ه ثبت نام ش��ود. در جواب پيش��نهاد من 
گف��ت: نه پس��ر ج��ان س��که های بان��ک ملی از 
سکه های ساير بانک ها سنگين تر است. با وجود 

صف طوالنی ايستاد و ثيت نام كرد. 
منظور از نقل اين خاطره اين بود كه بگويم: مردم در 
طول فعاليت بانک ملی همواره به آن اعتماد داش��ته 

و دارند.
»ودادی« تصريح كرد: از شما به عنوان پيشکسوتان 
خان��واده بزرگ بانک ملی، درخواس��ت دارم كه بر 
فعاليت ش��اگردانی ك��ه تربيت كرده اي��د همواره 

نظارت داش��ته و با توجه به تجربه سال ها كار در 
بانک هر جا كه الزم است تذكر دهيد تا ما آنچه را 
از شما به ارث رسيده حفظ و جايگاه آن را بيش از 

گذشته، ارتقاء دهيم. 
 »محم��د اعتض��ادی« در ابتدا دانش��جويی بود  كه 
درس��ال 1321 در جري��ان جنگ جهان��ی دوم   با 
توجه به گس��ترش ش��عب بانک ملی در سراس��ر 
كش��ور، به اس��تخدام بان��ک ملی در آم��ده و  كار 
خ��ود را به عن��وان صندوق دار در يکی از ش��عب 
 بان��ک ملی اصفهان واقع در ميدان نقش جهان آغاز 

می كند. 
 وی در ط��ول س��ال ها خدم��ت در بانک ملی در 
بخش های مختلفی چون حسابداری، پس انداز و 
ارزی فعاليت كرد، تا اينکه در سال1347 بازنشسته 
شد و اكنون به عنوان پيشکسوت ترين كارمند بانک 

ملی شناخته می شود. 
اعتضادی،  بعد از بازنشستگی فعاليت های جديدی 
را در عرصه ه��ای مختل��ف  از جمله: امور خيريه 
آغ��از ك��رده  و همچن��ان  در حال ارائ��ه خدمت 
 ب��ه ش��هروندان اصفهانی اس��ت. حاص��ل زندگی 
محم��د اعتض��ادی 5 فرزند بوده كه ب��ه گفته پدر 

بزرگترين ثروت او در زندگی است. 
اعتض��ادی ب��ا بيان اينک��ه در زندگی هميش��ه  هر 
چيزی را فقط از خدا خواس��ته ام گفت: خوشحالم 
ك��ه تاكن��ون زندگ��ی آكنده از ش��ادی و نش��اط 
 داش��ته و فرزندان��ی دارم كه بهتري��ن فرزندان دنيا 

هستند.  
در اين مراسم »سعد عطارد« معاون اداره امور شعب  
بانک ملی اس��تان اصفهان؛ دهخدا و زرمهر اعضای 
هيأت مديره كانون بازنشس��تگان  بانک ملی استان 
اصفهان و قانع مدير روابط عمومی بانک ملی استان 

نيز حضور داشتند. 

80 سال از تأسيس پر افتخار بانك ملي ایران گذشت

 تاريخچه بانک ملی در استان اصفهان 
با تأسيس بانک ملی ايران در سال 1307، بانک ملی اصفهان به عنوان واحد يازدهم كشور در سال 1308 افتتاح و آغاز به كار نمود و با رشد و تنومندی نهال نوپای بانک ملی تا سال 1323 در مدت 5 سال تعداد 

10 شعبه در سطح استان اصفهان افتتاح و مشغول به كار شدند. 
ساختمان شعبه اصفهان يکی از قديمی ترين بناهای اداری اصفهان بوده كه در آن ايام، كليه امور مربوط به شعب بانک ملی استان توسط شعبه مذكور انجام و به حالت يک سرپرستی و نمايندة استان عمل می نموده، 

در سال 1350 بنابه نياز و ضرورت، گسترش شعب بانک ملی، سرپرستی شعب استان اصفهان شروع به فعاليت نموده است. 
اين اداره اكنون با 2809 نفر پرس��نل، 223 ش��عبه )يک ش��عبه ممتاز الف، 8 ش��عبه درجه يک، 15 شعبه درجه دو، 68شعبه درجه سه، 80 شعبه درجه چهار، 51 شعبه درجه 5 و 11 باجه ( مشغول ارائه خدمات به 

هموطنان عزيز می باشد. 


