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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نمایندگ��ی ول��ی  جانش��ین 
فقیه در س��پاه قمر بنی هاشم 
در جم��ع مس��ئوالن رواب��ط 
عموم��ی این س��پاه گفت: در 
دنیای پیش��رفته امروز، اطالع 
 رس��انی از ض��روری ترین و 

اصلی ترین عامل های توسعه هر کشور محسوب می شود...
شهرستان/ صفحه 4

پی��رو درج مطل��ب ف��روش 
م����درک ک���ارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارشد در اصفهان 
 صفحه 3 روزنامه زاینده رود 

شماره 347 
احتراماً مستدعی است دستور 

فرمایید در ارتباط با درج گزارش 89/6/15 آن خبرگزاری...
جامعه/ صفحه3

احمدي نژاد در جمع ايرانیان مقیم امريكا: 
بمب اتم ايران، عشق و پاكي است

رئیس مجلس:
اظهارات رئيس جمهور در نيويورك درباره 
تحريم ها، نظر ملت ايران است

اطالع رسانی از اصلی ترين 
عامل های توسعه هر كشور می باشد

مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايران اعالم كرد:
اين مركز هيچ گونه ادعايي جهت 

ارائه مدرك كارشناسي و كارشناسي 
ارشد با تأييد وزارت علوم 
به داوطلبان ننموده است

در 6 ماهه نخست امسال  صورت 
گرفت؛

توليد 50 هزار مترمربع 
فرش دستبافت

در چهارمحال و بختياري 
رئیس س��ازمان بازرگاني چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: در ش��ش ماهه نخست امس��ال بیش از 50 
هزار مترمربع فرش دس��تبافت در این استان تولید 
شد.  »اسماعیل کاویاني« در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: 50 هزار مترمربع فرش دستبافت تولیدي 
بافندگان استان در انواع گبه، بختیار، یلمه و ناییني 
تولید شده است، این در حالي است که این میزان 
فرش در اس��تان، براي تولیدکنندگان بیش از 150 

میلیارد ریال درآمد به همراه داشته است.
وي ب��ا اش��اره به اینك��ه بی��ش از 70 درصد فرش 
دس��تبافت تولی��دي اس��تان به خ��ارج از کش��ور 
 صادر مي ش��ود، گف��ت: ضعف بنی��ه تعاوني هاي 
چهارمحال و بختیاري نس��بت به دیگر تعاوني هاي 
کشور سبب ش��ده اس��ت که تولیدهاي فرش این 
اس��تان به طور مستقیم صادر نشود.  رئیس سازمان 
بازرگان��ي چهارمحال و بختیاري با اش��اره به اینكه 
یك کارگاه ف��رش 10 تا 20 میلیون ریال س��رمایه 
الزم داش��ته و در اشتغالزایي حرفي براي گفتن دارد، 
گف��ت: ارزش افزوده تولید فرش 70 درصد اس��ت 
و تنها با 30 درصد مناب��ع مالي این ارزش افزوده به 
دست مي آید در نتیجه باید بخشي از سرمایه گذاري 
اس��تان و کش��ور به این س��مت س��وق داده شود. 
کاویاني با تأکید بر اینكه در چند سال اخیر تغییرهاي 
 خوبي در بافت فرش به وجود آمده اس��ت، تصریح 
کرد: طراحان، نقاش��ان و فارغ التحصیالن رشته قالي 
 بافي، باید با نگاهي موشكافانه به گذشته و آینده، با 
 خالقیت و نوآوري تغییر ش��گرفي در این صنعت 
 ب��ه وج��ود آورن��د. وي ب��ا بی��ان اینك��ه ف��رش
چهارمحال و بختیاري از لحاظ کیفیت، نقش و زیبایي 
و قیمت در کشور شاخص و صاحب نام است، گفت: 
مسئوالن استاني باید نگاه ویژه اي در بحث اختصاص 

اعتبار و تسهیالت به این صنعت داشته باشند.

آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد، 
امام جمعه اصفهان در سخنانی 
در آئین گشایش فاز اول میدان 
ام��ام عل��ی گف��ت: مجموعه 
مدیری��ت ش��هری اصفه��ان 
یك الگو برای تمام کش��ور و 

برنامه های تخصصی و فنی آن باید الگوی دیگر استان ها...
شهرستان/ صفحه 4

مديريت شهري اصفهان يك الگو 
براي تمام كشور است

صفحه 2

يارانه نقدی هر ايرانی برآورد شد

قشرهاي آسیب پذیر 44 هزار تومان 
بقیه 24 هزار تومان

اداره کل تربی��ت بدن��ي اس��تان اصفه��ان در نظ��ر دارد دور دوم 
مزایده اجاره اماکن ورزش��ي و تجاري خود را در س��طح اس��تان 
اصفهان در س��ال 89 به ش��رح ذیل الذکر در اجراي مفاد ماده 88 
قانون تنظیم بخش��ي از مق��ررات مالي دول��ت از طریق مزایده به 
متقاضیان واجد ش��رایط به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان 

 مي توانند جهت دریافت ش��رایط و اسناد مزایده به آدرس سایت
 www.esfahansport.ir یا به امور قراردادهاي اداره کل تربیت 
بدني مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را 
به همراه مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداري روز یكشنبه مورخه 
89/7/11 )پایان وقت اداري س��اعت 14/30 مي باشد( به دبیرخانه 

اداره کل تربیت بدني واقع در اصفهان- چهارراه تختي تحویل داده 
و رسید دریافت نمایند.

زمان بازگش��ائي پاکتهاي متقاضیان مرحله اول در تاریخ 89/7/14 
رأس ساعت 9 صبح و مرحله دوم در تاریخ 89/7/24 رأس ساعت 

10 صبح در اداره کل تربیت بدني استان مي باشد.

الزم به ت��وضیح است مبل���غ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد 
قیمت پایه )کارشناسي( مي باشد که به صورت ضمانتنامه بانكي 
با اعتبار 3 ماهه یا وجه نقد به حس��اب سپرده 2170550202004 
 ن��زد بانك ملي بن��ام تربی��ت بدني اس��تان اصفهان بای��د واریز 

گردد.

آگهي دور دوم مزایده اجاره اماكن ورزشي استان اصفهان )نوبت دوم(

مبلغ كارشناسي )ريال(نام مكان ورزشينام شهرستانرديف
6/000/000سالن سجزياصفهان1
5/000/000سالن ورزشي رامشهاصفهان2
100/000/000استخر سرپوشیدهگلپايگان3
8/000/000سالن گوگدگلپايگان4
4/000/000سالن رزميفالورجان5
8/000/000سالن رزميدولت آباد6
شاهین شهر 7

)گز(
4/000/000سالن رزمي گز

8/000/000سالن زاينده رودزرين شهر8
زمین چمن ورزشگاه 17 زرين شهر9

15/000/000شهريور

15/000/000سالن ديزيچهمباركه10
20/000/000زمین چمن 22 بهمنمباركه11
4/000/000سالن خالدآبادنطنز12
12/000/000سالن ونكسمیرم13

مبلغ كارشناسي نام مكاننام شهرستانرديف
)ريال(

7/000/000يك باب مغازهفالورجان1

12/000/000مغازه شماره 2مباركه2

9/000/000مغازه شماره 4مباركه3

12/000/000مغازه شماره 5مباركه4

12/000/000مغازه شماره 6مباركه5

12/000/000مغازه شماره 8مباركه6

12/000/000مغازه شماره 9مباركه7

9/000/000مغازه شماره 10مباركه8

9/000/000مغازه شماره 11مباركه9

9/000/000مغازه شماره 12مباركه10

9/000/000مغازه شماره 13مباركه11

16/000/000 بابفريدن12

120/000/000 باب مغازهشهرضا13

20/000/000سالن 22 بهمنسمیرم14

4/000/000سالن آزادي میاندشتفريدن15

350/000/000استخر درياشهرضا16

4/000/000سالن رزمي اسفرجانشهرضا17

22/000/000سالن زير زورخانهشهرضا18

30/000/000سالن مصدقشهرضا19

6/000/000سالن ايثار هونجانشهرضا20

18/000/000سالن رزمي حجابشهرضا21

45/000/000سالن شهید زماني دوستخوانسار22

15/000/000زمین چمنخوانسار23

3/000/000سالن تختيخور24

6/000/000سالن ورزشي حسین آبادنجف آباد25

سالن و چمن ورزشگاه خمیني شهر26
كوشك

45/000/000

40/000/000زمین چمن قدسخمیني شهر27

روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

اداره کل تربیت بدني
 استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

رئیس جمه��ور ب��ا بیان این ک��ه در دنیا 
دو نگاه حاکم اس��ت ک��ه یكي مربوط 
ب��ه ایراني ه��ا و دیگ��ري مرب��وط ب��ه 
تفاوت هاي   گف��ت:  امریكایي هاس��ت، 
این دو نگاه بس��یار زیاد است؛ مدیریت 
امریكایي ها ب��ه پایان راه رس��یده ولي 
مدیری��ت ملت ایران در ح��ال بروز و 

ظهور است. 
دکت��ر محم��ود احمدي ن��ژاد در جمع 
ایرانی��ان مقیم امریكا با بی��ان اینكه در 
جم��ع ایرانیان، س��خن از ای��ران گفتن 
بهترین کالم اس��ت، افزود: امروز همه 
در دنی��ا متوجه ش��ده اند ک��ه دو مرام، 
فرهن��گ، ق��درت و دو کش��ور در دنیا 
اثرگذار هس��تند و آینده دنیا نتیجه نوع 
تعامل این دو کش��ور و قدرت اس��ت. 
یكي از این دو کش��ور امریكاس��ت که 
داراي ی��ك جریان فك��ري، فرهنگي و 
یك منش اس��ت و از ی��ك نوع ادبیات 
و سیاست استفاده مي کند. امریكایي ها 
چندین دهه اس��ت که در دنیا یكه تازي 
مي کنند و فرهنگ و اندیش��ه امریكایي 
چندین دهه است که در عرصه  جهاني 
مطرح اس��ت. رئیس جمه��ور ادامه داد: 
در نقطه  مقاب��ل این فرهنگ، ایران قرار 
دارد. ایران یك فرهن��گ، منش، رفتار، 
ی��ك تاریخ و یك تمدن بوده و جایگاه 
آن در ذه��ن ملت ه��ا و صاحب��ان فكر 
و اندیش��ه رفیع اس��ت. احمدي نژاد به 
فرهنگ و اندیش��ه  امریكایي اشاره کرد 
و گف��ت: این فرهنگ ب��ه دنبال زور و 
تسلط بر دیگران و ثروت کشورهاست. 
ش��ما دیدید که در افغانس��تان به بهانه  
صل��ح و امنی��ت وارد ش��دند ولي چه 
اتف��اق هایي رخ داد و چه انس��ان هاي 
 بي گناهي کش��ته ش��دند. رئیس جمهور 
گف��ت: اس��تفاده از زور و س��الح در 
فرهنگ آمریكایي پذیرفته شده و در این 
دیدگاه هر کس که مسلط بوده صاحب 
حق نیز اس��ت. امریكایي ها 30 سال در 
دنیا حاکم هستند و شما نتیجه  حاکمیت 
آن ها را مي بینی��د. نمونه  آن اتفاق هایي 
بوده که در عراق و افغانس��تان رخ داده 
اس��ت. آن ها گفتند که م��ي خواهیم به 
مردم عراق آزادي و دموکراس��ي هدیه 
کنیم. ولي اکنون مي بینید نتیجه  کار شان 
چه ش��ده اس��ت. تعداد زیادي کشته و 
زخمي ش��ده اند و همه  زیرساخت هاي 

عراق متالشي شده است.
وي ادامه داد: در نقطه  مقابل این فرهنگ 
و روش، اندیش��ه و فرهنگ ایراني قرار 
دارد. اندیش��ه و فرهنگ��ي ک��ه ظرفیت 
مدیریت جهان را داش��ته و از مقبولیت 

الزم نیز برخوردار است. 
احمدي نژاد ادام��ه داد: در ایران آن چه 
که حرف اول و آخر را مي زند عشق و 
محبت اس��ت. مردم همدیگر را دوست 
دارند. البته ممكن اس��ت در رفتارهاي 
کوچ��ك روزم��ره عصبان��ي ش��وند و 
کارهای��ي انجام دهند ول��ي باید عنوان 
کرد که عش��ق، محبت، علم و اندیش��ه 

خمیرمایه  ایراني هاست.
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود 
شخصیت هایي چون ابوریحان، ابن سینا، 
حافظ، سعدي، س��نایي و فردوسي در 
تاری��خ و فرهنگ ایران و ب��ا تجلیل از 
نقش ای��ن افراد، گفت: مل��ت ایران از 
ابت��دا در عرص��ه  جهاني، ب��ا فرهنگ و 
انسانیت شناخته شده است. ایراني ها به 
دنبال صلح، دوس��تي و عدالت بوده اند 
و هس��تند و همیش��ه خوبي دیگران را 
خواس��ته اند. ایراني ها هیچ گاه به دنبال 
تس��لط و چپاول اموال دیگران نبوده اند 
و چپاولگري اقدامي اس��ت که توس��ط 
خودخواهان انجام مي شود. وي با اشاره 
به بخشي از تاریخ کشورمان، خاطرنشان 
کرد: مدیریت ایران در جهان به گونه اي 
بوده که ملت ها با اشتیاق و عالقه مندي 
و داوطلبانه تح��ت مدیریت ایران قرار 

مي گرفتند.
احمدي نژاد با اشاره به فشار مستكبران 
 ب��ر دولت ه��ا و ملت ه��اي مختل��ف، 
گف��ت: به ف��رض مي بینید ک��ه آن ها به 
دولت س��ودان فشار مي آورند تا سودان 

به پنج قسمت تبدیل شود. 
رئیس جمهور گف��ت: آن ها مي دانند که 
ملت ای��ران داراي ظرفیت و توانمندي 
است که اگر فرصت پیدا کند با فرهنگ 
خود، دنیا را مي گیرد. نه این که بخواهد 
تس��لط پیدا کند. وي اضاف��ه کرد: اگر 
ای��ران و فرهنگ ایران مي خواس��ت در 

جغرافیاي خود محدود بماند آن ها با ما 
مشكلي نداش��تند و مي توانستند تحمل 
کنند. مشكل آن ها این است که فرهنگ 
ایراني در م��رز جغرافیایي قابل محدود 
کردن و زنداني کردن نیس��ت. فرهنگ 
ایراني مانند نسیم بهار و عطر گل است 
که منتش��ر مي ش��ود و دنیا را مي گیرد. 
آن ها از این موضوع ناراحت هس��تند و 
مسائل دیگر، پوششي براي این موضوع 

است.
احمدي ن��ژاد با اش��اره ب��ه تبلیغ هاي 
نادرس��ت غربي ها در ارتب��اط با برنامه 
صلح آمیز هس��ته اي ای��ران، گفت: آن ها 
خودش��ان مي دانند که ما به دنبال بمب 
اتم نیس��تیم و این سالح ها را در اختیار 
نداریم. ما احتیاجي به بمب اتم نداریم. 
بمب اتم ما، ایرانیان هستند که هر کجا 
مي روند دنیا را تحت تأثیر فرهنگ خود 
قرار مي دهند. بمب اتم ایران عش��ق و 
پاکي اس��ت و هر جا مي رود س��دها و 
مقاومت ها را مي شكند و هر بمب اتمي 

را خنثي مي کند. آن ها ناراحت هستند.
وي با بی��ان اینكه خیل��ي از مقام هاي 
دنی��ا به ما مي گویند که حرف هاي ملت 
ایران حرف هاي ماس��ت، تصریح کرد: 
آن ها مي گویند ما تحت فشار هستیم و 
نمي توانیم حرف هایمان را بگوییم، ولي 
ملت ایران حرف هایش را مي زند چون 

شجاعت دارد. 
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: مل��ت ایران 
مغول ه��ا و تاتاره��ا را در خ��ود هضم 
کرده اس��ت و ب��ه طور حت��م فرهنگ 
ملت ای��ران، امریكایي ها را نیز در خود 
هض��م مي کند. احمدي ن��ژاد گفت: هر 
س��ال که مجمع عمومي س��ازمان ملل 
متحد برگزار مي ش��ود کساني که پیگیر 
بوده آماده  ش��نیدن دو سخنراني هستند. 
یكي سخنراني نماینده  امریكا و دیگري 

نماینده  ایران.
رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان این ک��ه براي 
شش��مین  بار در اجالس س��ران مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد حضور پیدا 
 کرده و در این ارتباط به نیویورک سفر 
مي کند، گفت: ما در طول این چند سال 
همواره ب��ر تغییر وضعیت کنوني جهان 
تأکید کرده ایم و دیگران نیز حرف هاي 
دیگري مي زنند. ولي سال قبل که آمدیم 
دیدی��م که س��ایرین و حت��ي اوباما نیز 
حرف هایي شبیه حرف هاي ما مي زنند. 
او در س��خنراني اش تأکید کرد که رفتار 
حاکم��ان امریكایي ظالمانه ب��وده، آنها 
قانون را زیر پا گذاش��ته اند و بر جبران 

این اقدام ها تأکید کرد. 
وي با بیان اینكه ممكن است در هنگام 
س��خنراني چند نفر بلند شوند و بیرون 
بروند، خاطرنش��ان کرد: ای��ن اقدام از 
سوي کساني صورت مي گیرد که شعار 
آزادي و تحم��ل را مي دهن��د و ب��ه ما 
مي گوین��د تحمل کنید، ولي خودش��ان 
تحم��ل ندارند. من به آن ها مي گویم که 
بهتر اس��ت زبان هاي شما کوتاه تر شده 
و گوش هایت��ان براي ش��نیدن بزرگ تر 
ش��ود و حرف بش��نوید و تحمل داشته 
باشید. شمایي که شعار آزادي و تحمل 

را مي دهید.  
احم�دي ن��ژاد ب���ا بی���ان ای���ن ک��ه 
 مس��ئولیت ملت ایران س��نگین اس��ت، 
ادام��ه داد: وضع کنوني دنی��ا باید تغییر 
کند و نقش ایران در این تغییر مدیریت، 

کلیدي و مهم است. 
رئیس جمه��ور گف��ت: فك��ر مي کن��م 
 مهم تری��ن مس��ئولیت ای��ن اس��ت که 
هر جا هس��تیم به واقع ایراني باش��یم، 
ایران��ي زندگي کنیم و دوس��تدار مردم 

باشیم. 
ای��ران،  فرهن��گ  اینك��ه  بی��ان  ب��ا  او 
فرهن��گ متعال��ي اس��ت، گف��ت: م��ا 
 پیرو مكتبي هس��تیم ک��ه در آن مكتب 
حضرت علي )ع( پرچمدار است و تمام 
ملت ها و صاحب نظران منصف در برابر 

این شخصیت عظیم، زانو مي زنند. 
احمدي نژاد با بی��ان اینكه هموطنان ما 
در امریكا جزء اقلیت هاي بس��یار مفید 
و کارآم��د در جامع��ه  امریكا هس��تند 
خط��اب ب��ه ایرانیان، گف��ت: بدانید که 
آینده متعلق به ایران اس��ت. ملت ایران 
مس��یر حرک��ت خ��ود را مش��خص و 
انتخاب کرده و کس��اني که سر و صدا 
مي کنن��د کوچك ت��ر از آن هس��تند که 
 جلوي حرکت تاریخ ساز ملت ایران را 

بگیرند. 

رئیس مجلس با اش��اره به اظهارات رئیس جمهور 
در نیویورک، مبنی بر اینكه تحریم ها به نقطه قوت 
تبدیل می ش��ود، گفت: اظهارات رئیس جمهور در 

نیویورک درباره تحریم ها، نظر ملت ایران است.
به گزارش فارس از اصفهان، علی الریجانی در آیین 
افتتاح فاز نخست میدان امام علی افزود: اصفهان در 
طول دفاع مقدس شگفتی های بسیاری آفرید و در 

بسیاری از موردها خط شكن بود. 
وی با اشاره به اینكه فرماندهان غیور اصفهان، مانند 
ستاره در شب می درخش��ند، تصریح کرد: باید در 

هفته دفاع مقدس یاد آنان گرامی داشته شود. 
الریجانی با تأکید بر اینكه دوره صفویه برای اصفهان 
دوران پر درخششی است، اظهار داشت: این مسأله 

مهم برای مردم اصفهان یك پشتوانه عظیم است. 
وی اف��زود: اصفهان تفكر عقلی و نقلی اس��الم را 
با یكدیگر مربوط س��اخت. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینكه باید برای اصفهان به اندازه 
تاریخش سرمایه گذاری کرد، اظهار داشت: باید در 
برنامه 5 ساله به مسائل شهری اصفهان توجه کرد و 
مجلس هم برای س��رمایه گذاری در این خصوص 
آمادگ��ی دارد. الریجانی افزود: نباید مس��ئوالن در 
میزان کار و خدمت به مردم هراس��ی داشته باشند. 
وی تصریح ک��رد: امام )ره( یك احیاگر و یك فرد 
مسلكی بودند که در مسیر انقالب حرکت می کردند 
 و اینطور نبود که برای خوش آمد کسی صحبتی کنند.  
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی یكی از نكته های 
اصلی که امام )ره( فرمودند را مردم س��االری دینی 
خواند و اظهار داش��ت: امام )ره( دیكتاتوری زمان 
پهلوی و قاج��ار را لمس کرده بودند و برای اینكه 
هیچگاه دیكتاتوری تكرار نش��ود، هم��واره تأکید 

می کردند که مجلس در رأس امور است. 

وی اف��زود: امام )ره( مردم س��االری دین��ی را در 
 زمانی ب��ه وجود آوردند که در دنیا دموکراس��ی و 

مردم ساالری وجود داشت. 
الریجانی با تأکید ب��ر اینكه والیت فقیه جایگاهی 
ب��ود که امام )ره( ب��رای صیانت از حقوق ملت در 
نظر گرفت ت��ا در ایران دیكتاتوری به  وجود نیاید، 
 اظهار داش��ت: اس��اس والیت فقیه ب��رای نجات 
پا برهنگان ایجاد ش��ده و این در حالی است که قوا 
مستقل طراحی شده اند تا عدالت را ایجاد و کشور به 
گذشته باز نگردد. وی با اشاره به اینكه امام )ره( بر 
این تأکید داشتند که باید حرکت پیشرفت و توسعه 
در کشور توأم با عدالت محقق شود، تصریح کرد: 
نكته ای هم که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند 
آن است که این دهه، دهه پیشرفت و عدالت است. 
الریجانی با تأکید بر اینكه ما باید به س��مت س��ند 
چش��م ان��داز حرکت کنیم، اظهار داش��ت: س��ند 
چشم انداز، سندی است که مقام معظم رهبری آن را 
مشخص نموده  و سیاست های کلی را روشن کردند 
و این بر دوش مسئوالن کشور است که مشكل های 

کشور را حل کنند. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینكه 
مدیران کشور ما امروز باید در تمام بخش ها فكری 
جز خدمت به مردم نداشته باشند و دنبال سیاست 
بازی و امور فرعی نروند، افزود: اینكه رهبر فرزانه 
انقالب تأکید می کنند به مسائل اصلی بپردازیم، آن 
است که مسأله اصلی امروز ما در کشور، پیشرفت 
است.  الریجانی اظهارات استاندار اصفهان را بیاناتی 
سازنده و امیدوار کننده در خصوص بحث اشتغال 
دانس��ت و تصریح کرد: اگر گام های وسیعی برای 
اشتغال در کشور برداشته شود مفید است و این در 
حالی است که تولید هم باید در کشور روان باشد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی به اهمیت اصل 44 
قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: فراهم شدن 
زمینه اش��تغال از نكته های اصلی اص��رار ما برای 

اجرای اصل 44 است. 
 الریجانی ب��ه گفته ه��ای اوباما نیز اش��اره کرد و 
افزود: اوباما می گوید ما با ملت ایران مشكلی نداریم 
و حال س��ئوال ما این است که اگر مشكلی ندارید 

چرا تحریم می کنید؟ چرا دروغ می گویید؟
وی با اشاره به اینكه باید این تحریم ها به نقطه قوت 
تبدیل شود، اظهار داشت: اگر یكدل و همصدا باشیم 
و روی مؤلفه هایی که امام )ره( تعیین کردند، حرکت 
نماییم پیشرفت می کنیم و آنها نمی توانند جلوی این 
پیشرفت را بگیرند. رئیس مجلس شورای اسالمی 
به اظهارات رئیس جمهور در نیویورک مبنی بر آنكه 
تحریم ها به نقطه قوت تبدیل می شود، افزود: اگر ما 
با یكدیگر همصدا شویم و قصدمان خدمت باشد 
و به مس��ائل اصلی بپردازیم، به طور حتم تحریم ها 
به فرصت تبدیل می ش��ود، به شرط آنكه نگاه های 

بی جهت و مسائل فرعی را مطرح نكنیم. 

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان گفت: افتتاح 
حساب ذخیره ازدواج جوانان که کاملتر از حساب 
 آتیه اس��ت، در آیین نامه صن��دوق ازدواج جوانان 
پیش بینی شده و سازمان ملی جوانان تصویب آن را 

در هیأت دولت پیگیری می کند.
علیرضا مخت��اری در گفتگو با مهر ادامه داد: افتتاح 
حس��اب ذخیره ازدواج در قانون تس��هیل ازدواج 
جوان��ان نیامده ولی در آیین نامه اجرایی این قانون، 
پیش بینی ش��ده اس��ت. این پیش��نهاد یك بار در 
 کمیس��یون اجتماعی هیأت دولت رأی نیاورد. ولی 
با وج��ود اینكه پیگیری آن بر عهده س��ازمان ملی 
جوانان نیس��ت ما دوباره تصوی��ب آن را پیگیری 
می کنیم. وی با اش��اره به اینكه این حس��اب برای 
متولدان و تمامی افرادی که در س��ن های مختلف 
زیر 25 س��ال قرار دارند، باز می شود گفت: در این 
حساب سهمی را خود فرد و سهمی را دولت واریز 
می کند که بعد از ازدواج در اختیار فرد قرار می گیرد. 
در صورتی که فرد در سن کمتر از 25 سال ازدواج 
کند، سهم دولت تا سن 30 سالگی واریز می شود. 
ولی در صورتی که با تأخیر ازدواج کند سهم دولت 
در س��ال های واریز شده برداشت می شود و فقط 
فرد می تواند مبلغی را که خود واریز کرده دریافت 
نماید. به گفته وی، حس��اب ذخیره ازدواج جوانان 
کامل تر از حس��اب آتیه فرزندان اس��ت. مدیر کل 

س��اماندهی امور جوانان در مورد علت تهیه نشدن 
 آیی��ن نامه اجرای��ی قانون تس��هیل ازدواج جوانان 
گفت: در این زمینه مقصر دستگاه متولی است، چرا 
که به سازمان مدیریت وقت ابالغ شده بود. البته هم 
اکنون آیین نامه صن��دوق ذخیره ازدواج در صحن 

کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
ــهیل ازدواج، منوط به تصويب  اجرای قانون تس

اساسنامه صندوق ازدواج است
وی با اش��اره به اینكه آذرماه س��ال گذش��ته دولت 
مصوب��ه ای را ب��ه تصویب رس��اند که براس��اس 
 آن  س��ازمان ملی جوانان به عن��وان متولی تدوین 
آیی��ن نامه اجرای��ی قانون تس��هیل ازدواج جوانان 
معرفی ش��د افزود: قان��ون تس��هیل ازدواج زمانی 
اجرایی می ش��ود که ماده ی��ك آن به اجرا در بیاید 
و در ماده یك نیز تصریح ش��ده که باید اساس��نامه 
صندوق اندوخته جوانان شامل ماهیت، ارکان و منابع 

صندوق، به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: ماده یك این قانون می گوید: آیین نامه 
اجرایی قانون تسهیل ازدواج پس از تدوین اساسنامه 
صندوق ازدواج توسط دولت تهیه شود و به نوعی 
تا زمانی که اساس��نامه صندوق تدوین شود، از نظر 
حقوقی مواد دیگر این قانون ماهیت اجرایی ندارد. 
مخت��اری تصریح کرد: البته اس��تعالمی از معاونت 
حقوقی رئیس جمهور گرفته ایم و منتظر جواب نامه 

هستیم که آیا اجرای بقیه مواد قانون، منوط به تدوین 
و تصویب اساسنامه است یا خیر. 

صندوق مهر رضا الحاق صندوق ازدواج جوانان 
را نمی پذيرد

وی تأکید کرد: پیش��نهاد س��ازمان ملی جوانان این 
بود که با توجه به ظرفیتی که صندوق مهر رضا در 
کشور ایجاد کرده است، این صندوق مبنای اجرای 
قانون تسهیل قرار بگیرد و از طرفی ملحق به قانون 
تسهیل شود. در جلسه های قبلی با صندوق مهر امام 
رضا، مسئوالن این صندوق از این موضوع استقبال 
کردند، ولی متأسفانه با تغییر مدیریت، دوستان جدید 
مخالف این هس��تند که صندوق مهر، مبنای اجرای 

قانون قرار بگیرد و دلیل آن را نمی دانیم.
مختاری اضافه کرد: قرار ش��د بدون در نظر گرفتن 
صندوق مهر رضا، سازمان، اساسنامه ای برای صندوق 
ازدواج جوانان پیشنهاد بدهد که در صحن اجتماعی 
دولت و کارگروه تخصصی در حال بررسی است. 
سازمان پیشنهاد خود را فرستاده و پیگیری می کند تا 
به نتیجه برسد. وی در مورد ماهیت فعالیت صندوق 
ازدواج جوانان گفت: برخی از وظیفه های صندوق 
در قانون تسهیل ازدواج تصویب شده، مانند اینكه 
از منابع بودجه س��الیانه، از محل صندوق ازدواج به 
زوج های نیازمند مسكن، حسب تشخیص کمیته 

سامان ازدواج، وام ودیعه مسكن داده شود. 

احمدي نژاد در جمع ايرانیان مقیم امريكا: 
بمب اتم ايران، عشق و پاكي است

رئیس مجلس:
اظهارات رئيس جمهور در نيويورك درباره تحريم ها، نظر ملت ايران است

حساب ذخيره ازدواج جوانان افتتاح می شود

جهان نما نصف النهار
پاول:

آمريکا بايد ايران هسته ای را بپذيرد
وزیر امور خارجه س��ابق 
امریكا ط��ی مصاحبه ای 
تحریم های  ک��ه  گف��ت 
نمی توان��د  بین الملل��ی 
برنامه هس��ته ای ایران را 
متوقف کند و امریكا باید 
 ایران هس��ته ای را بپذیرد. 
ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
»کالین پ��اول« وزیر امور 
خارجه س��ابق امریكا در 
مصاحبه با شبكه خبری 
امریكای��ی »ان  بی  س��ی« 
گفت که ن��ه امریكا و نه 

اسرائیل در آینده نزدیك به ایران حمله نظامی نمی کنند. 
پاول که خود نیز یكی از مقام های بلندپایه نظامی ارتش امریكا به شمار می آمد، 
گفت که فكر نمی کند کشورها در حال صف بندی برای حمله به سایت های 

هسته ای شناخته شده یا مورد تردید ایران باشند. 
آمریكا ایران را متهم می کند که در پوشش برنامه هسته ای خود به دنبال دستیابی 
به س��الح اتمی اس��ت. البته امریكا تاکنون برای این ادعای خود مدرکی ارائه 
نك��رده و ایران به تعهد خود در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده 
است. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در بازدیدهای خود از تأسیسات 

هسته ای ایران، هیچگونه انحرافی را گزارش نداده اند. 
پاول ادامه داد: تحریم های بین المللی علیه ایران، هرگز این کش��ور را به ترک 
چیزی که از آن به عنوان برنامه هسته ای مشروع یاد می کند، وادار نخواهد کرد. 
پاول ادامه داد که امریكا باید برنامه هسته ای ایران را بپذیرد و در همان حال نیز 

باید تالش کند تا ایران را از ساخت یا استفاده از بمب اتمی باز دارد. 

در راستای تشديد فشار بر شیعیان؛
 سلب تابعيت نماينده 

آيت  ا... سيستانی در بحرين
در  بحری��ن  دول���ت 
فش��ار  اعمال  راس��تای 
بر ش��یعیان این کشور، 
نم�ای�نده   ت�اب�عی����ت 
و  سیس��تانی  آی��ت ا... 
خان��واده اش را در ای��ن 

کشور سلب کرد.
به گ��زارش ف��ارس به 
نق��ل از ش��بكه خبری 
مق�ام ه�ای  »الع�ال��م«، 
ب�ح�ری���ن از س��ل�ب 
 تابعی��ت آیت ا... ش��یخ 
از  النجات��ی«  »حس��ین 

عالمان مطرح شیعه این کشور خبر دادند. 
براس��اس این گزارش، عالوه بر س��لب تابعیت از آیت ا... النجاتی تابعیت 
همس��ر و سه فرزند وی نیز گرفته شده اس��ت. این اقدام در حالی صورت 
می گیرد که چندی پیش نیز، بحرین از ایراد خطبه های نماز جمعه از سوی 

شیخ »عبدالجالل المقداد« دیگر روحانی شیعه، جلوگیری به عمل آورد. 
ای��ن دومین باری اس��ت که از ای��راد خطبه های نماز جمع��ه این روحانی 
 جلوگی��ری ب��ه عم��ل می آی��د. مدی��ر اداره گذرنامه و مهاج��رت بحرین 
در این باره ادعا کرده است که تصمیم به سلب تابعیت از النجاتی و خانواده 
وی پس از بازنگری اساسی در پرونده مربوط به آنها صورت گرفته است. 

ش��یخ راشد بن خلیفه آل خلیفه، معاون رئیس اداره گذرنامه و مهاجرت در 
این  باره گفت: بازنگری در پرونده، نشان داد اخذ گذرنامه از سوی النجاتی، 
همس��ر و فرزندان او مغایر با قانون اعطای تابعیت، صورت گرفته و سلب 
تابعیت نیز در راس��تای قانون انجام شده است. در صورتی که آنها تمایل به 
کسب تابعیت بحرینی داشته باشند می توانند از شیوه های قانونی دوباره برای 
این کار اقدام کنند درخواس��ت آنها نیز بر اس��اس قانون مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
آیت ا... النجاتی نماینده آیت ا... سیستانی در بحرین و یكی از علمای عمده 
شیعه در این کشور است. وی طرفداران زیادی به ویژه در بین شیعیان ایرانی 

تبار دارد. 
فشارهای دولت بحرین از ماه گذشته با بازداشت رهبران شیعه از سرگرفته 
شد که در هفته گذشته با طرح ادعای کودتا علیه دولت افزایش چشم گیری 
داشت و با بازداشت 20 نفر از فعاالن این کشور و نمایش آن در تلویزیون 

همراه بود. 

كسری 10 ميليارد دالری بودجه 
مبارزه با ايدز سازمان ملل

ب��رای  مل��ل  س��ازمان 
مبارزه ب��ا بیماری ایدز 
در جهان، با 10 میلیارد 
بودج��ه  کس��ری   دالر 
به  اس���ت.  روب���ه رو 
گ��زارش موج ب��ه نقل 
چندی��ن  گاردی��ن،  از 
دهه تالش پیاپی جهت 
مبارزه ب��ا بیماری ایدز 
در منطقه آفریقای سیاه 
که در نهای��ت منجر به 
کاهش ای��ن بیماری به 
میزان 25 درصد ش��ده 
ب��ود، اکنون با کس��ری 

بودجه 10 میلیارد دالری به مخاطره افتاده است. 
مقابله با ایدز، یكی از 8 هدف تعیین شده طی برنامه توسعه هزاره سوم 
س��ازمان ملل محسوب می شود و قرار بود روند گسترش این بیماری تا 
سال 2015 متوقف و معكوس گردد. در همین راستا سرایت این بیماری 
به افراد جدید 25 درصد در میان 22 کش��ور منطقه آفریقای سیاه کاهش 
یافته اس��ت. این منطقه بیش از سایر نقاط جهان به ویروس HIV آلوده 
شده و 67 درصد از بیماران ایدزی جهان در این منطقه زندگی می کنند. 
ضمن آنكه 71 درصد از نرخ مرگ و میر ناش��ی از ایدز و 95 درصد از 
کل س��رایت این ویروس به کودکان نیز در این منطقه رخ داده است. در 
همین خصوص، رئیس آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل، از کاهش 623 
میلیون دالری کمك کش��ورهای اروپایی برای برنامه های جهانی مبارزه 
با ایدز خبر داد و کس��ری بودجه دس��تیابی به هدف های درمان بیماری 
ای��دز، برنامه های پیش��گیری از این بیماری، تهیه نظام های بهداش��تی 
 و نگه��داری از کودکان مبتال ب��ه ایدز را مع��ادل 10 میلیارد دالر اعالم 

کرد.

يارانه نقدی هر ايرانی برآورد شد

قشرهاي آسیب پذیر 44 هزار تومان؛ بقیه 24 هزار تومان
برآوردها  بررس��ی جدیدتری��ن 
نش��ان می دهد که میزان ماهیانه 
یارانه نقدی هر یك از قشرهای 
آس��یب پذیر، ح��دود 44 هزار 
توم��ان و بقیه ح��دود 24 هزار 

تومان خواهد بود.
به گزارش مهر، براساس دستور 
محم��ود احم��دی ن��ژاد، یارانه 
نق��دی از اول مهرم��اه امس��ال 
)پنجشنبه هفته جاری( به حساب 
سرپرست خانوار واریز می شود. 
نش��ان  انجام ش��ده  برآوردهای 
می دهد ک��ه دول��ت در مرحله 
اول به ح��دود 61 میلیون ایرانی 
یاران��ه نقدی پرداخ��ت خواهد 
کرد، البته دولت قصد دارد یارانه 
نقدی را به حس��اب سرپرس��ت 
خان��وار واری��ز کند. براس��اس 
قانون هدفمندکردن یارانه ها، 50 
درصد از درآمد حاصل از اصالح 
 قیمت حامل های انرژی به مردم 

)به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی(، 30 درصد به 
تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران 
آثار آن بر اعتبارهای هزینه ای و تملك دارایی های 
سرمایه ای اختصاص می یابد. برهمین اساس، اگر 
50 درصد اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی 
یارانه ه��ا را محاس��به کنیم، رقم 10 ه��زار میلیارد 
تومان به  دست می آید که بابت یارانه نقدی به مردم 

تخصیص خواهد یافت.
ــاوی؛  ــه نقدی در صورت توزيع مس  مبلغ ياران

ماهانه 27322 تومان
حال اگر فرض را بر این بگیریم: حدود 61 میلیون 
ایران��ی که فرم اطالعات اقتص��ادی را پر کرده اند، 
یارانه نقدی بگیرن��د، در این صورت هر ایرانی در 
ص��ورت توزیع برابر یارانه نقدی، 163هزار و 934 

تومان یارانه نقدی در سال آینده خواهد گرفت.
همچنین اگر رقم  163هزار و 934 تومان را بر 6 ماه 

باقی مانده از سال تقسیم کنیم، رقم 27 هزار و 322 
تومان حاصل می شود که سهم هر ایرانی از یارانه 
نقدی در ماه  )درصورت توزیع مساوی یارانه بین 

ایرانیان( خواهد بود.
 مبلغ يارانه نقدی قشرهای آسیب پذير

 ب��ا توجه ب��ه اظه��ارات ش��مس الدین حس��ینی 
)وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی( مبن��ی بر اینكه 
10/5 میلیون نفر قشر آسیب پذیر و تحت پوشش 
نهادهای حمایتی از یارانه بیشتری برخودار خواهند 
شد. براس��اس برنامه دولت، یارانه نقدی این قشر 

بیش از 10 درصد سایر افراد خواهد بود.
 حال سهم این 10/5 میلیون نفر از 61 میلیون نفر کل 
مش��موالن دریافت یارانه در مرحله اول حدود 17 
درصد می شود که با اضافه شدن 10 درصد دیگر، 
س��هم 27 درصدی از رقم 10 ه��زار میلیارد تومان 
میزان یارانه نقدی قشرهای آسیب پذیر را مشخص 
می کند. برهمین اساس، 2700 میلیارد تومان یارانه 

نقدی میان قشرهای آسیب پذیر توزیع خواهد شد.
 بدین ترتیب رقم یارانه نقدی هر یك از قشرهای 
آس��یب پذی��ر، س��الیانه 257 ه��زار و 142 تومان 
می شود.  اگر این رقم را بر 6 ماه باقی مانده از سال 
تقسیم کنیم، رقم یارانه نقدی ماهانه  هر یك از افراد 

این قشر، حدود 44 هزار تومان می شود.
 مبلغ يارانه نقدی ساير قشرهای جامعه

در عین حال، رقم یارانه نقدی 50/5 میلیون ایرانی 
دیگ��ر نیز از رقم 7300 میلی��ارد تومان اعتبار باقی 
مانده تأمین خواهد شد. سهم هر نفر از این رقم در 
 شش ماه باقی مانده از سال 144 هزار و 554 تومان 

)یعنی ماهانه حدود 24 هزار تومان( خواهد بود.
 پی��ش از ای��ن وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی 
گفته بود: مبلغ یارانه نقدی تعیین شده ولی در حال 
حاضر اعالم نمی کنیم، ضمن اینكه گویا قرار است 
رئیس جمهور به صورت رسمی مبلغ یارانه نقدی 

هر ایرانی را اعالم کند.
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ــی و  ــدرک كارشناس ــروش م ــب ف ــرو درج مطلـ  پی
 كارشناسی ارشد در اصفهان صفحه 3 روزنامه زاينده رود 

شماره 347 
احتراماً مستدعی است دستور فرمایید در ارتباط با درج گزارش 
89/6/15 آن خبرگزاری که در سایت تابناک منتشر گردید، با 
عنای��ت به ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره یك ماده مذکور 
مص��وب 1364/12/26 در همان صفحه و س��تون و با همان 
حروف که اصل مطلب منتش��ر ش��ده )با عنایت به استنادات 
و دالیل و م��دارک مجوزهای موجود در مرکز آموزش خانه 
صنعت و معدن اصفهان و التفات به اینكه گزارش مذکور بعضًا 
متضمن افتراء و تهمت و به ویژه خالف واقع و کذب بوده و 
عماًل موجب تشویش اذهان عمومی است و مواردی را به این 

مرکز نسبت داده( به چاپ برسانند.
و اما پاسخ اين مركز:

1- مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایران با توجه به مجوز 
صادره از وزارت صنایع و معادن به شماره 60/61853 مورخ 
85/4/3 و مج��وز به تاری��خ 82/3/9 به ش��ماره 105483 در 
بخش آموزشی صنعتگران و اجرای دوره های آموزشی برای 
صاحب��ان صنایع و معادن و کارکنان آنان و همچنین داوطلبان 

ورود به صنایع فعالیت می نماید.
2- این مرکز هیچ گونه ادعایی جهت ارائه مدرک کارشناسی 
و کارشناسی ارش��د با تأیید وزارت علوم به داوطلبان ننموده 
و درج این خبر کذب و از مصادیق تش��ویش اذهان عمومی 

است!
با توجه به تیتر گزارش، تحت عنوان »بازار داغ مدرک فروشی 
در اصفهان« این مرکز اعالم می دارد تا کنون هیچ گونه مدرکی 
در این خصوص صادر نگردیده، چنانچه فردی مستنداً مدعی 
اخذ مدرک در این خصوص باش��د )که به جهت عدم وجود 
خارجی آن به هیچوجه صحت ندارد( پاسخگوی آن خواهیم 
بود و متعاقباً حق اقامه دعوی قانونی را نیز برای خود محفوظ 

می دانیم.
3- تمام��ی کارشناس��ان مش��اوره ای��ن مرک��ز در ابت��دای 
مش��اوره در م��ورد مدرک به ش��خص مراجعه کنن��ده اظهار 
می دارن��د که ای��ن مرک��ز تأیی��د وزارت علوم را ن��دارد و 
بنابرای��ن خبر نوش��ته ش��ده در مورد کارمن��دان این مرکز به 
 هیچوج��ه صحت نداش��ته و نقل ق��ول غیر واق��ع و کذب 

محض است. 
4- این مرکز با عقد تفاهم نامه هایی با سازمان فنی و حرفه ای 
کل کشور در خصوص تعامل و همكاری مشترک در زمینه های 
علمی – آموزش��ی و استفاده بهینه از توانمندی ها و پتانسیل 
طرفین و نیز تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی کل کشور، مبنی بر 

تعامل و همكاری مشترک در زمینه های علمی و آموزشی به 
شماره 88/274625 اقدام به فعالیت نموده است.

5- ب��ا توجه به درج عبارت »خان��ه صنعت و معدن ایران در 
اصفهان باید پلمب ش��ود« خاطر نشان می سازد برابر قوانین 
جاری کشور، دستور العمل پلمب هر واحد صنفی و آموزشی، 
پس از بررسی های الزم توس��ط مقام های محترم قضایی و 
ذیصالح انجام می پذیرد بنابراین جای تعجب اس��ت که آن 
خبرگزاری براساس چه مجوز و مسئولیتی درخواست پلمب 
این مرکز را اعالم نموده زیرا به طور عملی در این خصوص 
موجب تشویش اذهان عمومی علیه این مرکز آموزشی گردیده 
و بنابراین برابر قانون مجازات اسالمی حق شكایت را در این 

راستا برای خود محفوظ می دانیم.
6- ب��ا توج��ه به درج گ��زارش پیرامون انص��راف داوطلبان، 
باوجود اینكه در آیین نامه مربوطه تصریح شده که در هنگام 
انصراف مبلغی از هزینه پرداختی کس��ر می گردد. اما تا کنون 
هی��چ هزینه ای در م��ورد انصراف داوطلبان کس��ر نگردیده 
و داوطلب��ان در هنگام انصراف کلیه هزین��ه خود را دریافت 
می نمایند و بنابراین با اس��تناد به اینكه مشكلی در خصوص 
انص��راف داوطلبان نبوده درج این خبر نیز در س��ایت تابناک 

کذب است. 
7- تاکن��ون هیچ گون��ه وعده ای در خص��وص ارائه مدرک 
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د ب��ا تأیی��د وزارت علوم و 
تحقیقات و فن آوری به فراگیران داده نش��ده اس��ت که این 
موضوع در موقع مصاحب��ه به صورت حضوری به داوطلبان 
تفهیم ش��ده و می شود از س��وی دیگر هیچ گونه اجباری در 
ثبت نام مراجعه کننده وجود نداشته و داوطلب می تواند پس 
از بررس��ی الزم در این خصوص و مش��اوره با کارشناس��ان، 
 در کم��ال اختی��ار و رضایت باطن��ی در این مرک��ز ثبت نام 

نماید.
8- ب��ا توجه به تش��ویش اذهان عمومی ناش��ی از درج خبر 
»فروش مدرک« که بسیار بسیار محل تأمل می باشد و تاکنون 
نیز هیچ گونه مدرکی در دوره های بلند مدت از این مرکز صادر 
نگردیده بنابراین درج چنین مطلبی از سوی آن خبرگزاری را 
به طور کامل تكذیب و با شهامت کامل و صداقت وافی اعالم 
می داریم و چنانچه حتی یك نفر نیز مدعی اخذ مدرک بلند 
م��دت تا این لحظ��ه از این مرکز باش��د در هر مرجع قانونی 

پاسخگو خواهیم بود.
9- خبرن��گاران محترم تمام رس��انه ها با توجه به هماهنگی 

با واحد روابط عمومی می توانند با این مرکز آش��نا ش��ده و 
مطال��ب صحیح و منطبق با واق��ع را چاپ کنند، در حالی که 
متأسفانه ش��یوه غیر اخالقی )کذب( درج خبر مذکور، محل 

تأمل است!!
10- ب��ا توجه به صحبت های آقای رامش��ت، صدور مدرک 
قاعده و قانون دارد که می توانید با مراجعه به س��ایت وزارت 
علوم نام مؤسسه هایی را که مورد تأیید وزارت علوم هستند، 

مشاهده فرمایید.
11- مرک��ز بزرگ��ی که ب��ا این وس��عت در اصفه��ان و نیز 
در سراس��ر ای��ران و ب��ا ص��رف هزین��ه بس��یار هنگفت در 
زمینه آموزش��ی دایر ش��ده، انصراف داوطلب��ان به هیچوجه 
مش��كلی ب��رای آن ایجاد نخواهد ک��رد کما اینك��ه تا کنون 
 نی��ز هیچ گونه مش��كلی بحم��دا... در این خص��وص ایجاد 

نشده است.
12- در س��ایت تابناک بالفاصله پس از درج گزارش مذکور، 
قس��مت نظر کاربران بسته شده و هیچ گونه نظری از کاربران 
در این سایت به غیر از نظر خود خبرگزاری دیده نمی شود که 

این مطلب نیز جای تأمل و بررسی دارد!
ب��ه  پاس��خ  جه��ت  الزم  آمادگ��ی  مرک��ز  ای��ن   -13
 پرس��ش های کلی��ه اصح��اب محترم رس��انه های کش��ور 

را دارد.
14- بدیهی اس��ت درج خبر غیر واقعی مش��تمل بر تهمت و 
افتراء و کذب دقیقاً خالف رس��الت اساس��ی و مهم خبرنگار 
و ناشران خبر، به ویژه در یك سایت خبری مشهور می باشد 
چرا که ش��ارع مقدس نیز فرمودند: »النج��اه فی الصدق کما 
ان اله��الک فی الكذب«، هر چن��د این مرکز حق اقامه دعوی 
قانون��ی را در ج��ای خویش و به موقع با توج��ه به دالیل و 
استنادات گویای موجود که افشا کننده مطالب کذب و خالف 
 واقعیت در خبر درج شده آن خبرگزاری می باشد برای خود، 

محفوظ می داند.
ب��ه امید آنكه هیچ موقع هیچ ک��دام از صاحبان قلم و به ویژه 
صاحبان مسئولیت حساس و خطیر تنویر افكار عمومی و خاصه 
خبرنگاران و خبرگزاری ها و در کل اصحاب رس��انه، دقت، 
صحت و سالمت عمل را فدای سرعت و فقط چاپ و پر نمودن 
 اوراق و سایت خویش ننمایند چرا که، وای اگر از پس امروز بود 

فردایی.
مهندس حس��ین بیات رئیس مرکز آم��وزش خانه صنعت و 
معدن ایران در پایان اعالم کرد: با عنایت به اینكه این مؤسسه 
آموزشي از طریق مراجع محترم قضایي پیگیر موارد مطروحه 
مي باشد انش��اء ا... در آینده نزدیك جوابیه مذکور نیز جهت 

درج در آن رسانه محترم به حضورتان ارسال مي گردد.

جامعهجامعه

مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايران اعالم كرد:

این مركز هیچگونه ادعایي جهت ارائه مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد با تأیید 
وزارت علوم به داوطلبان، ننموده است

فرصت آن است كه؛ شما بايد خلق كنيد، 
نه عقربه ها

سرخط

كشف 13 فقره پرونده جعل و 
كالهبرداري در شهركرد

كشف محموله ميلياردي كاالي قاچاق 
در شهركرد

دستگيري 33 تبعه افغاني غير مجاز 
در شهركرد

 مأموران دایره مبارزه با قاچاق 
کاالی پلیس آگاه��ی، حین کنترل 
خودروهای عب��وری در محورهای 
مواصالتی اس��تان به چهار دستگاه 
خودروی کامیون  مش��كوک شده 
و دس��تور ایس��ت را  صادر کردند. 
این گزارش حاکی اس��ت: مأموران 
در بررس��ی مدارک ب��ار خودروها 
متوج��ه جعلی بودن آنها ش��ده که 
همین موضوع ش��ك مأموران را در 
خصوص قاچ��اق بودن آن به یقین 

تبدیل کرد. 
در بازرسی های به عمل آمده مقدار 
قابل توجهی پارچه، کفش، پوشاک، 
لوازم آرایش��ی و بهداشتی، بیش از 
14 ت��ن برنج، ظرف ه��ای چینی، 
لوستر روشنایی، المپ، اسباب بازی، 
کی��ف و ظرف های فلزی به همراه 

تعداد زی��ادی لوازم آزمایش��گاهی 
 و آش��پزخانه، کش��ف و ضبط شد. 

گفتنی است. 
ارزش این محموله براس��اس اعالم 
اداره گم��رک، کارشناس��ان   نظ��ر 
2 میلیارد و 665 میلیون و 454 هزار 
ریال برآورده شده و در این خصوص 
پرونده تشكیل و متهمان جهت سیر 
 مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی 

شدند.

 ب��ه گزارش پای��گاه اطالع 
رس��انی پلی��س، ای��ران در چن��د 
ده��ه گذش��ته میزب��ان مهمان��ان 
ناخوان��ده ای ب��ود ک��ه ام��روزه 
ادام��ه حض��ور آنها بس��یاری از 
فرصت های اشتغال را از ایرانیان 
سلب کرده و مشكل های امنیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 

آورده  وجود  به 
است.

در ای��ن راس��تا 
ن  م�����ورا م��أ
 14 کالنت����ری 
سامان، به منظور 
آوری  ج�م���ع 
اتباع بیگانه فاقد 
اقامت،  مج��وز 
سه  تش��كیل  با 

اکی��پ عملیات��ی در شهرس��تان، 
 موفق به شناسایی 33 تبعه افغانی 

غیر مجاز شدند. 
ای��ن افراد به ص��ورت غیر مجاز، 
مس��كونی  من��زل  ب��اب   5 در 
اقامت و در تع��دادی از باغ های 
 شهرس��تان، مش��غول به کار شده 

بودند.

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
پلیس، در پی وصول ش��كایت هایی 
مبنی بر جعل و کالهبرداری توس��ط 
برخی اف��راد فرصت طلب، موضوع 
در دس��تور کار مأموران دایره مبارزه 
با جرم های خ��اص و رایانه ای قرار 
گرفت. در بررسی های اولیه مشخص 
شد، 13 نفر جاعل با جعل امضا و اثر 

انگشت و با فریب و جلب 
اعتماد سوژه های خود اقدام 
کرده اند  کالهب��رداری  ب��ه 
که پس از ش��كایت شاکیان 
پرونده ها و انجام یك سری 
اقدام ه��ای فنی و پلیس��ی، 
در نهایت متهمان دستگیر و 
جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند. 
عم��وم م��ردم در ص��ورت 
برخورد ب��ا اف��رادی که در 
ازای دریافت پول وعده تأمین شغل، 
دادن کارت پایان خدمت یا معافیت، 
گذرنامه، ویزا، گواهینامه و...می دهند 
هوش��یار بوده و در صورت اطمینان 
از نی��ت پلید طرف مقاب��ل مراتب را 
به سرعت به مرکز پلیس 110 اطالع 

دهند.

ث
واد

ح

ش��اید این اتف��اق برای تو هم رخ داده باش��د که هنوز، چش��م به هم 
نزده ای ظهر از راه رس��یده اس��ت و تو هیچ کارت را نكرده ای. گاهی 
دلت می خواهد که عقربه های س��اعت را نگ��ه داری، تا این قدر تند 
پیش نروند و تو بتوانی، به کارهایت برس��ی اما نمی توانی! از همه هم 
گله داری، خیلی ها هم از دست تو، گله دارند. وقت دیدن هیچ کدام از 
اقوام و نزدیكان و دوس��تان را نداری، گاهی وقت ها، حتی فرزندت را 
هم فرصت نمی کنی به خوبی ببینی و با او هم کالم شوی، تو وقت کم 
داری، مثل خیلی های دیگر... می پرسی این وقت ها و ساعت ها کجا 
می روند که نه از آمدنش��ان تو می فهمی نه از رفتنش��ان! تو نمی دانی 
وقت ه��ای طالیی ات، به کجا می روند! طبق یك آمار در کش��ورهای 
توس��عه یافته، یك نف��ر از هر پنج نفر، هفته ای چهل ونه س��اعت کار 
می کند و یك نفر از هر دوازده نفر، ش��صت ساعت در هفته را صرف 

کارش می کند. 
س��اده ک��ردن زندگی، ش��اید یك��ی از راه هایی باش��د ک��ه در دنیای 
م��درن و رنگارنگ کنون��ی، بتواند کمك ما در یافتن وقت باش��د. این 
واژه ب��ه معنای آن اس��ت که روش های اصل��ی و فرعی صرف: پول، 
 وق��ت و انرژی م��ان را ی��اد بگیریم و بع��د برای مه��ار بی نظمی ها 

قدم برداریم.
ــت آغاز كنید: دکت��ر صادقی، روانش��ناس حوزه  ــود را درس روز خ
اجتماعی، در گفتگو با خانواده و سالمت، برای کنترل مسائل زندگی و 
پیداکردن وقت، می گوید: کارهایی را که برای آماده شدن در روز بعد 
الزم است، تا حد امكان، شب قبل انجام دهید، لباسی را که می خواهید 

بپوشید انتخاب کنید و کمربند و جوراب را هم، آماده کنید. 
لباس ها را وارس��ی کنید تا لك و پارگی و دکمه افتاده نداش��ته باشد. 
حتی میز صبحانه را هم بچینید، البته بدون موادغذایی! ش��ما می توانید 
فهرس��تی از ل��وازم موردنیاز بچه ها در مدرس��ه، تهی��ه کنید به فرض 
تكالیف ش��ب، کتاب ها، پول ناهار، پ��ول توجیبی و... بچه ها را وادار 
کنید هر ش��ب قبل از خواب، این فهرس��ت را بررس��ی کنند. هرچه را 
می خواهی��د همراه ببرید دم در خان��ه بگذارید، مثل کیف، لباس هایی 
که می خواهید خشك شویی ببرید، پرونده ها و... سعی کنید کلیدها را 
هم همیش��ه در یك جا قرار دهید، تحقیقات نشان می دهد: بزرگساالن 
 به طور متوس��ط، شانزده ساعت در س��ال را صرف پیداکردن کلیدهای 

گم شده می کنند.
ــود را مرتب كنید: خانم اکبرپور، کارش��ناس علوم اجتماعی  خانه خ
نی��ز، در گفتگو با ما، در ای��ن ارتباط می گوید: هرچی��ز که در تملك 
شماس��ت، مراقبت می خواهد. صندلی، بلوز، گلدان روی میز و... باید 
گردگیری، حفظ، مرتب و تعمیر شود. خالص شدن از شر دارایی های 
غیرضروری، به دس��ت آوردن وقت اس��ت. برای غلبه بر حس ابتكار 
که در درون کس��ی است: »این ممكن اس��ت به دردم بخورد!« به خود 
بگویی��د: »من هرگز از این چتر خراب، اس��تفاده نكرده ام. چتر نو هم، 
قیم��ت زیادی ندارد« یا »بله، ش��اید روزی این ته مانده کاغذ، به دردم 
بخورد اما دلیلی ندارد، هرچیزی را که ممكن است روزی الزمم شود، 
ن��گاه دارم در این صورت باید یك انبار اجاره کنم« به تدریج ش��روع 
کنید و هر دفعه یك کش��و یا قفس��ه را تمیز کنید. اگر شكسته است یا 
تعمیر کنید یا دور بیندازید اگر مناس��ب نیس��ت یا ع��وض کنید، یا از 

شرش خالص شوید.
ــچ چیز را با گفتن »فعاًل« در جايی نگذاريد: دکتر رضا ضمیری،  هی
عضو هیأت علمی دانش��گاه در گفتگ��و با ما می گوید: فقط با پرورش 
ع��ادات صحیح می توان از آش��فتگی و بی نظمی جلوگیری کرد. هیچ 
چیز را برای »فعال« جایی نگذارید. ژاکت را »فعاًل« روی دسته صندلی 
نگذارید و لیوان ها را هم »فعال« در ظرف ش��ویی آشپزخانه رها نكنید. 

اگر غیر از این باشد، ناچارید به هر کار بیش از یك بار بپردازید.
ــی بگويید »نه«: اکبرپ��ور در ادامه می گوید: »ن��ه« یك واژه دو  گاه
حرفی اس��ت، که می تواند در هفته، ساعات زیادی را برایتان آزاد کند. 
آن را با مالیمت، اما فوری بگویید، البته یك توضیح مختصر هم کافی 
است. مثاًل »وقت ندارم«، از آوردن بهانه های بلند و باال بپرهیزید. زیرا 

طرف مقابل، راهی پیدا می کند که شما تقاضایش را بپذیرید.
ــید: دکتر صادق��ی، در ادامه بحث  ــه خريد ارزان، وقتتان را نفروش ب
توصیه می کند : به بهانه خرید ارزان تر وقتتان را از دس��ت ندهید. به 
اغلب ما یاد داده اند حواس��مان به پول باش��د، نه به وقت! بنابراین به 
مخیل��ه ما هم خطور نمی کند که برای اندوختن چند س��كه ناچیز چه 
زمان جبران ناپذیری را هدر می دهیم. ش��اید بد نباش��د گاهی به این 

بیندیشیم که آیا ارزشش را دارد که این قدر وقت هدر کنیم!
ــاری بطلبید: دکتر صادقی می گوید: بچه های س��ه  ــودكان را به ي ك
تا چهارس��اله می توانند کاسه غذای خود یا پوش��ك نوزاد را بیاورند. 
بچه های پنج تا هفت س��اله می توانند میز را بچینند، رختخواب ها را 
مرتب کنند و کمی هم رفت و روب کنند، بچه های هش��ت تا دوازده 
س��اله می توانند، جمع وجور و گردگیری کنند و آش��غال ها را بیرون 
ببرن��د. بگذارید بچه ها از قبل بدانند که چ��ه انتظاری از آن ها دارید. 
ب��ا اعالم یك فهرس��ت نوبتی از کارهای خانه که ب��ه طور دقیق معلوم 
کن��د هرکس چه کاری باید انجام دهد، از مش��اجراتی مانند »نوبت من 

نیست!« جلوگیری کنید. 
البته شما هم سطح توقعاتتان را باید پایین بیاورید. رخت خوابی که بد 
مرتب شده اس��ت بهتر از رختخوابی است که اصاًل مرتب نشده است 
اگر بد مرتب کردن شگردی برای کارشكنی است در این حالت اسلحه 
را زمین نگذارید. اگر تسلیم شوید فرزندتان مزه پیروزی در مقابل یك 
بزرگ تر را می چش��د و آن وقت از همین روش برای در رفتن از زیر 

بقیه کارها استفاده خواهد کرد.
ــد: دکتر صادقی در پای��ان برای یافتن  ــر بازهم وقت می خواهی و اگ
وق��ت توصی��ه می کن��د: تلویزی��ون را ب��ه عن��وان تفری��ح اصلی از 
برنامه تان حذف کنید. کمتر کس��ی گذراندن وق��ت در پای تلویزیون 
را مه��م می ش��مارد و ی��ا از آن لذت می برد. اش��خاص اگ��ر بتوانند 
حداقل یك س��وم س��اعتی را ک��ه به حال��ت نیمه هیپنوتی��زم جلوی 
 تلویزیون می گذرانند، پس بگیرند زندگی برایش��ان بس��یار س��اده تر 

می شود. 
از قب��ل بدانی��د که چه برنامه هایی را می خواهی��د ببینید، بعد از دیدن 
آن ه��ا بالفاصله تلویزیون را خاموش کنی��د. اوقاتی را تعیین کنید مثل 
وق��ت خوردن غذا و بعدازظهرهای روز تعطیل و در آن اوقات به هیچ 
وج��ه تلویزیون را روش��ن نكنید. پاداش این همه س��اده کردن زندگی 
این اس��ت که آزادکردن وقت برای کارهای مورد عالقه تان را حاصل 

خواهید کرد.

اگ��ر در موقعیت هایی قرار گرفته اید که گفتن کلمه »نه« برای تان دش��وار بوده 
است. 

بای��د بدانید که چرا ش��ما هنگام��ی که »نه «گفت��ن را ترجیح می دهی��د »بله « 
می گویی��د. برای مثال: ب��رای )تعطیالت نوروز( با گروهی از دوس��تانتان، یك 
س��فر زیارتی - س��یاحتی، ترتیب داده اید اما پدر و م��ادر عالقه مند به حضور 
شما در خانه )برای عید نوروز( هستند. رئیس تان، انجام کارهای بیشتری را در 
یك مقطع زمانی از ش��ما انتظار دارد، حال آنكه شما برای آن ساعت، برنامه ای 
ازقبل تعیین کرده اید. اس��تاد از شما می خواهد که اگر می توانید روی یك طرح 
تحقیقی )که خودش روی آن کارکرده است(، به او کمك کنید. شما یك لباس 
پش��می خریده اید و دوست شما می خواهد در صورت امكان آن را قرض کند. 
ش��خصی،  ش��ما را برای ناهار به منزلش دعوت می کند، در حالی که شما مایل 
به رفت وآمد با او نیس��تید. اگر ش��ما از آن دسته افرادی هس��تید که بارها، در 
مقابل چنین درخواس��ت هایی، تسلیم ش��ده و با آنها موافقت می کنید و دائما از 
این بابت احساس ناخوشایندی دارید، ممكن است بخواهید بدانید که چرا شما 
هنگام��ی که »نه «گفتن را ترجیح می دهید »بله « می گویید. ممكن اس��ت نگران 
از دس��ت دادن ارتباطات مؤثر یا نگران وارد آمدن آس��یبی به روابط با دیگران 
باشید. بنابراین، ارتباط های خود را مانند شیء شكننده تلقی می کنید که البته به 

اطاعت های دایمی شما وابسته می باشد. 
ش��ما همانند بسیاری از افراد، چه بس��ا از نه گفتن احساس گناه می کنید، چون 
ش��ما آموخته اید برای دوری از آس��یب وارد کردن به احساس��ات دیگران، از 
خواس��ته های خود دس��ت بكش��ید. بنابراین، احساس مسئولیت ش��ما در قبال 
احساس��ات ش��خصی دیگران، به حق جلوه می کند، گویی ش��ادی آنها در گرو 
موافقت شماس��ت. بدین ترتیب ممكن اس��ت ش��ما احس��اس کنید با نه گفتن 
به دلیل خودخواهی و خودمداری، انس��ان بدی هس��تید زیرا شما یاد گرفته اید 
که باید فداکار باش��ید و خود را نادیده انگارید.بنابراین، ش��ما بیش از خودتان، 
دلواپس و متوجه دیگران هس��تید و وقتی از ش��ما تقاضائی می ش��ود، احساس 
می کنید مورد لطف و محبت دیگران قرار گرفته اید. این امر س��بب می ش��ود تا 
احساس مهم بودن کنید ونگران آن باشید که در صورت مخالفت، هرگز دوباره 
چنین تقاضایی از ش��ما نش��ود. این ها، نمونه هایی از احساسات دست و پا گیر 

هستند، که در آزادی عمل شما دخالت دارند. 
اکن��ون بای��د بدانیم چه راه هایی، گفتن کلمه » نه « را آس��انتر می س��ازد؟ اولین 
کاری که باید انجام داد، تش��خیص احساسات دست و پاگیر یا باورهایی است 
که در فكر ش��ما وجود دارند. برای مثال: اگر دوس��تتان می خواهد اتومبیل شما 
را برای رفتن به س��فر قرض کند، با گفتن کلمه نه، چه نتایج منفی را پیش بینی 
می کنید؟ آیا می ترس��ید به کارفرمای خود پاس��خ منفی بدهید، آیا از برکنارشدن 
از کارتان در هراس��ید؟ اگر به استاد خود پاسخ منفی بدهید، آیا بیم دارید، نمره 
پایین را در آن درس کس��ب کنید؟پس ش��ما در ابتدا انتظار فاجعه آمیزی از»نه 
گفتن« را تشخیص داده اید و در گام بعدی، آن انتظار با واقع نگری بیشتری بیان 
می ش��ود. برای مثال: ممكن اس��ت به خودتان بگوئید اگر پاسخ منفی بدهم چه 
بس��ا دوس��تم از این که اتومبیل را به او قرض ندادم، از من ناراحت بشود، ولی 
دوس��ت شما، به خاطر این گونه مسائل ناراحت نیست او حتی ممكن است به 
خاط��ر آن که کلمه »نه« را به صراحت، به کار برده اید، احترام بیش��تری برایتان 
قائل باش��د.ممكن است کارفرمای شما از این که حاضر به اضافه کار نشده اید، 
خوش��حال نباشد؛  اما وقتی در آن روز، اضافه کاری برای شما مایه دردسر بوده، 
خودداری، امری موجه بوده اس��ت. وقتی با کاری که مایل به انجامش نیس��تید، 
موافقت می کنید، به احتمال از خودتان ناراحت می شوید. همچنین ممكن است 
از دیگری رنجیده و یا از او خش��مگین ش��وید در این گونه موارد کلمه » نه «به 
صورت غیرکالمی، س��كوت، فكر کردن راجع به مسائل دیگر به هنگام حضور 

در جمع، ظاهر می گردد. 
خود را نادیده انگاشتن، س��بب تحمیل رفتارهای ناخواسته ای است که دیگران 
از ما می خواهند و این امر سبب می شود آنها نسبت به ابراز درخواست های غیر 
منطقی خود تش��ویق شوند. پس از آنكه باورها و اعتقادات خود را به شیو های 
منطقی تر مرتب کردید، برای گفتن کلمه » نه « آمادگی بیش��تری پیدا می کنید و 
از این امر احساس خوبی به شما دست می دهد.قدم بعدی، گفتن کلمه »نه«، به 
شیو ه های مستقیم به طرف مقابل است، به گونه ای که قاطعیت در صدا و رفتار 
ش��ما موج بزند. مطمئن شوید پیام های غیر کالمی هم طراز پیام کلمات هستند. 

آیا ارتباط چشمی برقرار می کنید؟ 
 آی��ا لحن کالم ش��ما، خالی از پ��وزش و عذر خواهی اس��ت؟به خاطر آنكه از 

سال هاي کودکی اجتماع شما را به تسلیم شدن و مطیع بودن وادار کرده است، 
گفتن کلمه »نه« در ابتدا، بدون شرم، کار بسیار دشواری خواهد بود.

برای آس��انتر ساختن این مرحله، در موقعیت هایی که خطر کمتری دارند، گفتن 
پاس��خ های منف��ی را آغاز کنید. ب��ه خصوص زمانی که، به ط��ور کامل مطمئن 
هس��تید که حق گفت��ن کلمه »نه« را داری��د. با این تمرین اطمین��ان به خود را 
افزایش خواهید داد و نیز توانایی گفتن کلمه )نه( را در موقعیت های مش��كل تر 
بدست خواهید آورد. و باالخره در مواقعی که از اعتماد به نفس الزم برخوردار  
نیستید، این تمرین سبب بروز اطمینان می شود.به طور معمول، گفتن نه به برخی 
افراد آس��انتر از دیگران اس��ت به احتمال این افراد برای شما،  دوستان نزدیك و 
خانواده هس��تند. بنابراین وقوع یك موقعیت را پی��ش بینی کنید و تمرین کنید 
ک��ه در آن موقعیت چه خواهید گفت. گفتن کلمه )نه( را به طریقی مس��تقیم و 

صریح تمرین نمایید. 
نس��بت به کلیه رفتاره��ای خود و لحن کالمت��ان به هنگام گفت��ن جمله منفی 
آگاه باش��ید. در موقعیت ه��ای مش��كل تری که نس��بت به ماهی��ت و چگونگی 
پاس��خ خود مطمئن نیس��تید، با گفتن این جمله به دیگران: »می توانم درباره اش 
فك��ر کنم«مق��داری زم��ان در اختیار خ��ود بگیرید. س��پس احساس��ات خود 
 را بررس��ی کنیدک��ه: چه عقای��د و انتظارات نامعقولی، ش��ما را ب��ه گفتن »نه« 

 وا می دارد. 
وقت��ی کلمه »ن��ه« را به کار بردید و طرف مقابل همچنان برخواس��ته اش اصرار 
ورزید و اولین کلمه )نه( ش��ما را نش��نیده گرفت. ش��ما باید بر مخالفت خود 
پافش��اری کنید. آیا از آن دسته افرادی هس��تید که به آسانی تسلیم می شوید؟ یا 
آمادگی عصبانی ش��دن را دارند؟ ش��ما باید توجه آنها را به طور مؤثری جلب 
کنید و به آنها بگویید، اما من مخالفت کرده ام و واقعًا منظورم )مخالفت( است.
به رغم اینگونه پیام ها چون بس��یاری ازما با سازگاری و انعطا ف پذیری، بزرگ 
شده ایم،  بنابراین به خاطر دیگران از خواسته های خود می گذریم. تشخیص این 
نكته مهم اس��ت که در این جا، حق با شماست و شما می توانید »نه « را به کار 
ببرید و از این کار، احس��اس خوبی داش��ته باشید. هر قدر به احساس شخصی 
و خواس��ته های خود توج��ه کنید. از گفتن » بله « به دیگران احس��اس رضایت 

بیشتری خواهید کرد.

شيوه هايی که، گفتن کلمه نه را آسانتر می کند؟
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نماينده ولی فقیه در داران خبر داد:
اختصاص 350 ميليون ريال اعتبار برای 
بهسازی 95 مسجد و حسينيه، در داران

نماینده ول��ی فقیه در داران 
گفت: برای بهس��ازی 95 
مسجد و حسینیه، در داران، 
350 میلی��ون ری��ال اعتبار 
اختصاص یافته اس��ت. به 
گزارش ف��ارس از فریدن، 
والمسلمین  حجت االسالم 
»محمدتق��ی کرامت��ی« در 
نخستین گردهمایی هیأت 
بخش  مس��جدهای  امنای 
مرکزی فریدن اظهار داشت: 
نمایندگان مسجدها به دلیل 
فضای فیزیكی نامناس��ب، 
دارند  فراوانی  مشكل های 

که با خوش��وقتی برای بهس��ازی 95 مسجد و حسینیه، 350 میلیون ریال اختصاص 
یافته است. 

وی اضافه کرد: با تأسف مسجدها در برخی از روستاها فقط در ایام محرم و رمضان 
باز هستند و در تمام طول سال به روی مردم بسته اند که امیدواریم شوراهای روستا و 

دهیاران در این زمینه تمهیداتی داشته باشند.
امام جمعه داران افزود: مسجدهاي شهرستان مشكل های فراوانی دارند که می توان به 
فضای فیزیكی نامناسب و نبودن امكانات فرهنگی اشاره کردکه باید چاره جویی شود. 
کرامتی ادامه داد: با همكاری خوب اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن، مبلغ 
350 میلیون ریال اعتبار به منظور بهسازی حدود 95 مسجد و حسینیه در بخش مرکزی 
اختصاص یافته که امیدواریم این اعتبار در سال جاری و سال های آینده افزایش یابد. 

کرامتی به خسارت های ناشی از جنگ نرم نیز اشاره و ادامه داد: امروزه دشمن با استفاده 
از شیوه جنگ نرم با تمام توان در بعد مسائل فرهنگی در مقابل ایران ایستاده و با انواع 

روش های فریب کارانه درصدد ضربه زدن به جوانان است. 
وی تأکید کرد: به دلیل اینكه دشمن در حوزه جنگ نرم خود را به هر سالحی مجهز 
کرده، باید پایگاه های فرهنگی از جمله مسجدها تقویت شوند و این امر با همكاری و 

هماهنگی مسئوالن محقق می شود. 

سرپرست اداره تعاون نايین خبر داد:
بهره برداری از پروژه 30 هکتاری كشت 

پسته در »انارك« نايين
سرپرست اداره تعاون نایین گفت: پروژه 30 هكتاری کشت پسته منطقه های »دق  سرخ« 
انارک نایین در قالب طرح تعاونی زراعت و باغداری، افتتاح ش��د. به گزارش فارس 

نایین، »سیدحسن  از 
در  موس��ی کاظمی« 
مراس��م افتتاح پروژه 
30 هكتاری کش��ت 
پس��ته اظهار داشت: 
ایرانیان از دیرباز نشان 
داده ان��د ک��ه روحیه 
همكاری و مشارکت 
در وجودشان نهادینه 
است و این خصلت 
نیك با ورود اس��الم 
به ایران و تأس��ی به 
آموزه ه��ای این دین 
مبی��ن و دس��تورات 
قرآن کریم به ویژه آیه 

شریفه »تعاونوا علی البر و التقوا« بارزتر و مقدس تر شد. 
وی ادامه داد: مردم ایران اسالمی با الهام از این آیه شریفه و همگام با دیگر ملت های 
مترقی، شكل رسمی تعاون و ش��رکت های تعاونی را از ابتدای قرن حاضر در متون 
قانونی گنجاندند و به تبع آن اولین ش��رکت تعاونی در س��ال 1314 در ایران به ثبت 

رسید. 
سرپرس��ت اداره تعاون شهرس��تان نایین خاطرنش��ان کرد: پس از پی��روزی انقالب 
اس��المی و به منظور نیل به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی در خصوص 
»تحقق عدالت اجتماعی«، بخش تعاون به عنوان یكی از سه بخش اقتصادی کشور 
جایگاه خود را در اصل های 43 و 44 قانون اساس��ی پیدا کرد و به دنبال آن در سال 
1370 قانون بخش تعاون و تأس��یس وزارت تعاون توسط مجلس شورای اسالمی 
تصویب و وزارت تعاون در سال 1371 فعالیت رسمی خود را به منظور برنامه ریزی، 
 پشتیبانی، گسترش و هماهنگی بخش تعاون و توسعه و تعمیق فعالیت های تعاونی 

آغاز کرد.
وی افزود: بخش تعاون پس از گذر از مسیرهای سخت و ناهموار و تثبیت موقعیت 
خ��ود و با توجه و حمایت های ویژه رهبر معظم انقالب، جایگاه کلیدی خود را در 
برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت از جمله: سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه های 5 ساله و بودجه های ساالنه پیدا کرد به  گونه ای 
که رهبر معظم انقالب در بند )ب( سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر افزایش 
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد »تا پایان برنامه 5 ساله پنجم« تأکید 
فرمودند و همچنین در سیاست های برنامه پنجم ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب 

بررسی توسعه بخش تعاون به صورت ویژه تأکید شده است. 
موس��ی کاظمی تصریح کرد: در این راستا در شهرستان نایین نیز فعالیت های خوبی 
صورت گرفته که امروز شاهد افتتاح پروژه کشت پسته در منطقه دق  سرخ انارک هستیم.  
 وی افزود: این طرح توس��ط ش��رکت تعاونی کشاورزی و دامپروری گلدشت نایین 
به شماره ثبت 466 در قالب ظرفیت اسمی 10 هكتار در قالب دو حلقه چاه و موضوع 

زراعت و باغداری، در قالب 30 هكتار پسته کاری، به اجرا در آمده است. 
سرپرس��ت اداره تعاون شهرستان نایین اظهار داشت: میزان اشتغالزایی طرح )8 نفر(، 
س��رمایه گذاری طرح )دو میلیارد ریال(، تسهیالت بانكی مورد استفاده )430 میلیون 

ریال( و محل تأمین اعتبار آن بنگاه های زود بازده و بانك کشاورزی بوده است. 
وی اضافه کرد: به نظر می رسد این منطقه شرایط محیطی و جغرافیایی بسیار خوبی 
برای کشت پسته دارد که 200 هكتار زراعت و باغداری در آن پیش بینی می شود که 

امیدواریم در آینده ای نزدیك محقق شود. 
موسی کاظمی تأکید کرد: این طرح نیز تاکنون با توجه مسئوالن و اعضای تعاونی به این 
مرحله رسیده که امیدواریم با همراهی و همكاری بیش از پیش مسئوالن شهرستان، 

شاهد توسعه و گسترش پروژه به 100 هكتار باشیم. 
وی در ادام��ه به ارائه گزارش از فعالیت های انجام ش��ده در هفته تعاون پرداخت و 
گفت: برگزاری جلسه ستاد هفته تعاون با هماهنگی و حضور بخشداران و مسئوالن 
ادارات مرب��وط و تنی چند از مدیران تعاونی های فع��ال، برگزاری همایش تعاون و 
کارآفرین��ی با همكاری مرکز آموزش فنی و حرف��ه ای نایین، دیدار با خانواده معظم 
شهدای جنگ تحمیلی با همكاری بنیاد شهید انقالب اسالمی و تنی چند از مدیران 
تعاونی های فعال، چاپ دو هزار نسخه ویژه نامه عملكرد نمایندگی تعاون شهرستان 
و بروش��ور ترویجی و توزیع آن در س��طح شهرس��تان های: نایین و خور و بیابانك، 
هماهنگی با مدیران تعاونی ها به منظور حضور فعال در نماز جمعه و راهپیمایی روز 
قدس، پخش خبر برگزاری همایش تعاون و کارآفرینی و دیدار با خانواده ش��هدا، از 
 طریق صدا و سیمای اصفهان از جمله فعالیت های اداره تعاون شهرستان نایین در هفته 

تعاون بوده است. 

فرمانده سپاه لردگان:
اجرای 50 عنوان برنامه فرهنگی، به 

مناسبت هفته دفاع مقدس
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج 
 اس��ت�ان چهارمح��ال و بختی��اری، 
سرهنگ پاسدار »علیرضا اسحاقی«، 
دفاع مقدس را صحن��ه نمایش اوج 
قدرت ایم��ان رزمندگان اس��الم در 
تاری��خ معاصر دانس��ت و گفت: در 
ای��ن دوران انس��ان های ب��زرگ در 
س��ایه فرهنگ متعالی قرآن و اسالم 
به رهبری حضرت امام خمینی )ره( 
شناخته ش��دند که هر کدام به عنوان 
ستارگان درخشان، الگوهایی بی نظیر 

برای جامعه هستند.
 وی هن��ر بس��یجیان و ایثارگ��ران را انتقال این فرهنگ به نس��ل جوان دانس��ت و 
گفت: استكبار جهانی با تهاجم وسیع فرهنگی و ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه به 

دنبال مقابله با این نظام مقدس است.
س��رهنگ اس��حاقی، هشت س��ال دفاع مقدس را یكی از عامل های نشر و تثبیت 
انقالب اس��المی دانست و گفت: با وجود نوپا بودن نظام اسالمی با تجاوز دشمن 
بعثی به این نظام نوپا ملت بزرگ ایران صحنه هایی خلق کردند که س��بب بیداری 

ملت آزاده دنیا دل مقابله ظالمان شد.
وی انتش��ار فرهنگ دفاع مقدس را از مهمترین هدف های گرامیداش��ت این هفته 
عنوان کرد و گفت: تالش برای حفظ دس��تاوردها و جانفشانی شهدا و رزمندگان 

بر همه واجب است.
اسحاقی غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا، برپایی نمایشگاه معراج، درمان 
رایگان، برگزاری صحبگاه مشترک، سرکشی از خانواده معظم شهدا، به صدا درآمدن 
زنگ مقاومت در مدرس��ه ها، افتتاح پایگاه های مقاومت، برگزاری مس��ابقه های 
فرهنگی، ورزشی و نشست های سیاسی را از مهترین برنامه های اجرایی این هفته 

عنوان کرد.

اطالع رسانی از اصلی ترين عامل های 
توسعه هر كشور

جانش��ین نمایندگی ولی فقیه در س��پاه قمر بنی هاش��م در جمع مسئوالن روابط 
 عمومی این سپاه گفت: در دنیای پیشرفته امروز، اطالع رسانی از ضروری ترین و 

اصلی ترین عامل های توسعه هر کشور محسوب می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، حجت االسالم 
کری��م س��رافراز که در همایش یك روزه مس��ئوالن روابط عمومی س��پاه اس��تان 
چهارمحال و بختیاری سخن می گفت، با تأکید بر اینكه اطالع رسانی ریشه های 
عمیقی در فرهنگ دینی و اس��المی 
دارد ی��ادآور ش��د: روابط عمومی ها 
می توانند با جلب اعتماد مردم نقش 
و عملكرد مناسب تری در سازمان ها 

داشته باشند.
وی استفاده از ابزار نوین اطالع رسانی 
را موج��ب اثر بخش��ی و کار آمدی 
بخش های مختلف کش��ور به ویژه 
روابط عمومی دانس��ت و یادآور شد: 
روابط عمومی سپاه می تواند امكانات 
مفید و مؤثرتری در رفع مس��ائل این 

مجموعه داشته باشد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم در ادامه سخنان خود با اشاره 
به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس خواستار انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید 

شد.

تهيه و توزيع 50 سبد كاال در اردل
در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، حوزه مقاومت شهری اردل اقدام به تهیه و 

توزیع 50 سبد کاال و مواد غذایی بین بسیجیان نیازمند کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج اس��تان چهارمحال و بختیاری، فرمانده حوزه 
مقاومت ش��هری اردل گفت: در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، حوزه بسیج 
ش��هری اردل با همكاری پایگاه مقاومت تابع��ه، اقدام به جمع آوری کمك جهت 

بسیجیان بی بضاعت نمود.
سرگرد پاس��دار مسلم محمدی، ارزش کمك های جمع آوری شده را 10 میلیون 

ریال عنوان کرد.
وی افزود: در این راستا 50 سبد مواد غذایی هر کدام به ارزش 200 هزار ریال تهیه 

و در میان خانواده های بسیجیان بی بضاعت توزیع گردید.

اهدای 15 هديه ازدواج به زوج های 
شهرستان اردل

حوزه مقاومت بسیج شهری اردل در یك اقدام خداپسندانه با همكاری فرمانداری 
این شهرستان، اقدام به تأمین 15 هدیه جهت زوج های جوان بسیجی این شهرستان 
نمود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران بس��یج استان چهارمحال و بختیاری، مسئول 
حوزه شهری اردل گفت: به منظور کمك به زوج های جوان بسیجی این حوزه با 
همكاری فرمانداری این شهرستان اقدام به تأمین کمك هزینه ازدواج جهت 15 نفر 
از زوج های جوان این شهرستان نمود. سرگرد پاسدار مسلم محمدی افزود: در این 

طرح به هر یك از زوج های جوان مبلغ 3 میلیون ریال اهدا گردید.
وی افزود: در این طرح به افرادی که عضو پایگاه های مقاومت بوده یا والدین آنها 

بسیجی هستند، هدیه داده شد.

اهانت به قرآن كريم؛ نشانگر درماندگی 
استکبار جهانی است

جانش��ین مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��پاه قمر بنی هاش��م گفت: اهانت به 
قرآن کریم نش��انه درماندگی استكبار جهانی به خصوص رژیم صهیونیستی است. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج اس��تان چهارمحال و بختیاری، کریم سرافراز 
گفت:  پرتوهای نورانی دین اسالم و اندیشه های ناب آن در میان مردم کشورهای 
جهان گسترش چشمگیری داشته است که باعث ترس دشمنان از این مكتب الهی 

شده است.
 وی از ق��رآن کری��م به عن��وان کامل کنن��ده ادی��ان و تفكرهای جهان بش��ریت 
یاد کرد و افزود: انسان های تربیت یافته دانشگاه قرآن از سرچشمه پاکی و انسانیت 
ارتزاق کرده اند. نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاش��م، با اشاره به اینكه 
هر کس با قرآن عناد کند خوار و زبون است یادآور شد: سناریوی اهانت به قرآن، 
بخشی از برنامه خبیثانه صهیونیست و استكبار جهانی است که با نوشتن کتاب آیات 
شیطانی آغاز شد و اینك به بی شرمی تمام به ساحت کتاب مقدس آسمانی قرآن 

رسیده است.

 اصفهان

 مهدی رفائی
آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد، 
ام��ام جمع��ه اصفه��ان در 
س��خنانی در آئین گشایش 
ف��از اول میدان ام��ام علی 
گف��ت: مجموع��ه مدیریت 
ی��ك  اصفه��ان  ش��هری 
الگو ب��رای تمام کش��ور و 
برنامه های تخصصی و فنی 
آن باید الگوی دیگر اس��تان 
ها، در راه توس��عه و عمران 
ش��هرها با الگوی اس��المی 
اصفهان  امام جمعه  باش��د. 
افزود: در آغاز اجرای طرح 
میدان ام��ام علی م��ردم از 
عمرانی  فعالیت های  اینكه 
گاه��ی ت��ردد و کار آنه��ا 
را مخت��ل می کن��د گالی��ه 

داشتند، اما با گذشت زمان 
و صب��وری فهمیدند که چه 
س��ازه عمران��ی بی نظیری 
در جری��ان س��اخت و در 
ادام��ه هم��كاری بس��یاری 
ک��رده و ب��ه ط��ور قط��ع 
فایده های این طرح، اکنون 
و در آین��ده ب��ه ص��ورت 
 فراتر به ایش��ان می رس��د. 
طباطبایی نژاد با تش��كر از 
مدیری��ت مقتدر ش��هری و 
هم��كاری همه نهادها برای 
معماری  اصفه��ان،  آبادانی 
اصفه��ان و بازیافت هویتی 
آن ب��ه صورت اس��المی را 
از هدف ه��ای زیبا و مثبت 
ش��هرداری اصفهان ارزیابی 

کرد.

ابراهیم شمس یكی از هنرمندان خوب و توانای تئاتر،  
سینما و تلویزیون در سال 1317 در شهرستان اصفهان 
دیده به جهان گش��ود و از دوران مدرسه با توجه به 
عالقه ای که به هنر تئاتر داشت؛ توسط مرحوم استاد 
فرهمند کشف و به دنیای پر رمز و راز تئاتر وارد شد 
و از همان دوران با توجه به استعداد فوق العاده مورد 
توجه کارگردان های س��ینما، تلویزیون و تئاتر قرار 
گرفت ولی عشق همیشگی مرحوم شمس فقط تئاتر 
بود. در چندین فیلم سینمایی از جمله: »کافر با سعید 
راد«، »گروگان با جمش��ید هاشم پور« و »باالی شهر 
پایین ش��هر« به ایفای نقش پرداخت. در سال 52 در 
فیلمی کنار بهروز وثوقی کار می کرد و او خیلی اصرار 
داش��ت که در تهران بماند ولی مرحوم شمس نمی 
پذیرد، و به زادگاهش بر می گردد و مدت 20 س��ال 

با گروه هنرمند مردمی و محبوب اصفهان، استاد حسن 
اکلیلی همكاری می کند. وی در تئاتر و سریال های 
زی��ادی در کنار این هنرمند، نقش های ماندگاری را 
به یادگار گذاش��ت، از جمله این سریال ها: غفلت، 

 یكی بود یكی نبود، خانه شش در و از خود راضی و 
دل خوش سیری چند و آقای گرفتار و دهها تئاتر که 
بیشتر در اصفهان به اجرا در آمده بود. مرحوم ابراهیم 
شمس در مصاحبه ای که سال قبل در ماهنامه عاطفه 
داشت، گفت: تنها دلخوشي ام تشویق مردم است. در 
زمان جوانی موقعیت های خوبی داشتم ولی همه را 
فدای تئاتر کردم. از مرحوم ابراهیم شمس یك فرزند 
پس��ر به نام علیرضا و چهار دختر به جا مانده است. 
پیكر پاک این هنرمند در کنار استاد و نابغه تئاتر ایران، 
مرحوم رضا ارحام صدر در قطعه نام آوران اصفهان 
آرام گرفت. مراسم هفتمین روز درگذشت این هنرمند 
عزیز و گرامی، روز جمعه 89/7/2 از ساعت 14/30 
الی 16/30 در مسجد الرحیم، واقع در خیابان طالقانی 

کوچه نارون برگزار خواهد شد. روحش شاد

 مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان وحومه 
با اشاره به این که همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی 
و از اول مهر، روزانه تعداد مس��افران این ناوگان از 
750 ه��زار نفر به بی��ش از یك میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت، گفت: از مهرماه امسال بیش از یكهزار 
و 100 دستگاه اتوبوس به شهروندان و دانش آموزان 
اصفهانی خدمات رس��انی خواهند کرد. به گزارش 
ایمنا، »سید عباس روحانی« با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: تعمیر اساسی اتوبوس های موجود به منظور  
افزای��ش ظرفیت جا  به  جایی ناوگان اتوبوس��رانی 

 انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: از مدتی پیش، 
آماده سازی اتوبوس های موجود در ناوگان چه از 
نظر فنی و چه ظاهری آغاز شده تا در مهرماه بتوانیم 

خدمات رسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم. 
وی با اش��اره به نوسازی ناوگان و تغییر در خط ها 
از لحاظ تعداد در ناوگان تصریح کرد: در تالش��یم 
تا این خط ها نیز با بیش��ترین ظرفی��ت و توان به 
ش��هروندان ارائه خدمات کنند. مدیرعامل شرکت 
اتوبوس��رانی اصفهان و حومه اذعان داش��ت: الزم 
می دانم از همت س��تودنی همكاران خدوم خود در 

بخش های مختلف اتوبوسرانی از جمله: رانندگان 
پرتالش ش��رکت واحد، صمیمانه قدردانی نمایم. 
وی  با بیان اینكه در حال حاضر یك س��وم ناوگان 
اتوبوسرانی )حدود350 دستگاه اتوبوس( گاز سوز 
هس��تند گفت: اگ��ر اتوبوس های گاز س��وز برای 
سوخت گیری مشكل نداشته باشند و بتوانند به طور 
کامل در چرخه خدمات رسانی به شهروندان حضور 
داشته باشند، اتوبوسرانی قادر است در مهرماه از تمام 
توان ناوگان خود در جا به جایی روزانه مس��افران 

استفاده کند. 

ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان در مسجد 
جامع اصفهان در حضور ریاس��ت مجلس 
 ش��ورای اسالمی مس��ئوالن اس��تان و مردم 
پر ش��ور اصفهان، گفت: هوی��ت معماری 
اسالمی با ایجاد میدان امام علی و احیاء بافت 
تاریخی میدان عتیق آشكار می شود، وی با بر 
شمردن دوره های مختلف تاریخی اصفهان 
افزود: هم��واره هویت بخش��ی به فرهنگ 
اسالمی از هدف های مهم )ملی- دینی( در 
عمران و آبادانی کشور بوده که در این طرح 
به درس��تی اجرا و بخشی از هویت اصفهان 
)که از دوران های دور در این آثار باس��تانی 

نهفته است( تجلی می یابد.
وی تصریح کرد: حف��ظ و تعمیق ابعاد این 
هویت بخشی اسالمی بر ما واجب و افزون 

بر دانش هایی چون: ادبیات، ش��عر، هنر و... که این 
فض��ا را بوج��ود آورده اند، حفظ بعد ن��رم افزاری 
این تاریخ نیز، واجب است، البته نباید با نگاه های 

باستان گرایی افراطی به این مقوله نگاه کرد. 
علیرضا ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از 
س��خنان خود: احیاء بافت های فرسوده ای 
که باعث لطم��ه زدن به عمران ش��هری و 
سازه های بزرگ شده اند را از اولویت های 
شهرس��ازی اصفهان، عنوان ک��رد و افزود، 
نگاه مدرن- تخصصی به مدیریت شهری و 
احیای میدان عتیق و همچنین ساخت پروژه 
میدان امام علی هویت دینی و اسالمی را در 
تاریخ عمران اصفهان آشكار می سازد. وی 
حمایت مالی و معنوی مجموعه استانداری 
از طرح های هویت سازی اسالمی را اعالم 
و حوزه تمدن اس��المی- دینی اصفهان را، 
آمیزه ای از هنر، فرهنگ، سیاست و معماری 

توصیف کرد.

رئیس اداره حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان:
800 هکتار از مراتع ملی اصفهان، طعمه 

حريق شده است 
رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان اصفهان گفت: بیش از 800 
هكتار از مراتع ملی اس��تان، دچار حریق ش��ده که احیا و بازسازی این مراتع 
هفت سال به طول می انجامد. به گزارش فارس از فریدن، مرتضی رضایی در 
جلسه هم اندیشی اعضای شورا و دهیاران شهرستان فریدن، اظهار داشت: استان 
اصفهان در زمینه آتش سوزی مراتع ملی، چهارمین استان در کشور است. وی 
با اشاره به اینكه آتش سوزی های زیادی در مراتع طبیعی استان اصفهان به وقوع 
پیوسته است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 800 هكتار از مراتع 
ملی استان اصفهان، دچار حریق شده که خسارتی بالغ بر 8 میلیارد ریال به منابع 
ملی وارد کرده است. رئیس اداره حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه 
گفت: 9 شهرس��تان استان شامل: فریدن، فریدونشهر، چادگان، تیران، سمیرم، 
کاشان، نطنز، شهرضا و دهاقان، بیشترین خسارت را در زمینه آتش سوزی مراتع 
خود داشته اند و این در حالی است که احیا و بازسازی این مراتع، نیازمند دو تا 
10 سال زمان و هزینه زیادي است. رضایی خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف 
پیشگیری و چگونگی مهار حریق و آتش سوزی در مراتع طبیعی استان اصفهان 
برگزار شده و از دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستای استان اصفهان 
درخواس��ت می کنیم در صورت بروز آتش سوزی مراتع، این اداره را در مهار 
حریق یاری کنند. وی همچنین با تأکید بر اینكه در بسیاری از مواقع سهل انگاری 
گردشگران سبب بروز آتش سوزی در مراتع طبیعی استان اصفهان شده است، 
گفت: برخی از گردشگران با روشن کردن آتش و فراموشی نسبت به خاموشی 
کامل آن در هنگام ترک محل، زمینه های بروز حریق و آتش سوزی را در مراتع 

طبیعی و ناب استان اصفهان فراهم می آورند. 

 شهروندان مسئوليت پذير
 تقدير می شوند 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان، اعالم 
کرد: ش��ورای عالی اس��تان ها، طرحی را به تصویب رسانده است که بر 
اس��اس آن شهروندانی که از مسئولیت پذیری باالتری برخوردار هستند، 

مورد تقدیر قرار می گیرند.
ب��ه گزارش ایمنا، س��ردار کریم نصر با بیان ای��ن مطلب افزود: این طرح 
 در اج��الس اخیر ش��ورای عالی اس��تان ها با عنوان )ایجاد س��از و کار 
نظ��ام من��دی( در همه ش��هرداری ها و ش��وراهای کش��ور در خصوص 
چگونگی تكریم و تقدیر از ش��هروندان نمونه، مورد بررس��ی و تصویب 
 قرار گرفته اس��ت و بر اساس آن، از شهروندانی که مسئولیت پذیر بوده، 

تقدیر می شود.
وی با اشاره به تشكیل کمیته ای متشكل از رئیس شورای شهر، شهردار، 
نماینده ش��ورای فرهنگ عمومی و نماینده ارش��اد اسالمی و یك نفر از 
دانش��گاه و هی��أت علمی تصریح ک��رد: این کمیته  س��از و کار انتخاب 
 ش��هروندان نمونه را مش��خص کرده و ش��هروندان نمونه در س��ه سطح 

منطقه ای، محلی و شهر انتخاب و معرفی خواهند شد.
وی اضافه کرد: افرادی که به لحاظ اخالقی، اجتماعی و رعایت شئونات 
اسالمی و نحوه برخورد با سایر شهروندان و همسایه ها و رعایت حقوق 
شهروندی از س��ایر افراد جامعه متمایز هستند، ش��هروند نمونه شناخته 

می شوند.
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: بر اس��اس این مصوبه از طرف شورای شهر و شهرداری نشانه ویژه 
ش��هروندی که متفاوت از سایر نش��انه های ملی است، به این افراد اعطا 

خواهد شد.

آيت ا... طباطبايي نژاد امام جمعه اصفهان:

مدیریت شهري اصفهان یك الگو براي تمام كشور است

»ابراهيم شمس« هنرمند توانا و محبوب تئاتر، سينما و تلويزيون به علت 
ناراحتي قلبي در سن 72 سالگي درگذشت

مديرعامل شركت اتوبوسرانی اصفهان وحومه اعالم كرد:
افزايش مسافران ناوگان اتوبوسرانی؛ به يک ميليون نفر از اول مهرماه 

ذاكر اصفهاني، استاندار اصفهان:
هويت معماري اسالمي، با ايجاد ميدان امام علي و احياء ميدان تاريخي )عتيق( 

آشکار مي شود
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اقتصاد امروز
اشاره بازار مداد كشور در آستانه بازگشايي مدرسه ها؛

رونق واردات، »85 درصد« از ظرفیت تولید كارخانه هاي مداد را تعطیل كرد 
نیاز بازار لوازم التحریر کش��ور در آس��تانه بازگش��ایی مدرسه ها در 
 حالی تأمین می ش��ود که سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار مداد فقط 
)40 درصد( است و )60 درصد( بقیه از طریق واردات تأمین می شود. 
به گزارش فارس، روند رو به رش��د واردات مداد در خالل سال های 
 گذش��ته باعث کاهش تولید این محصول در کشور و غیرفعال شدن 

85 درصد از ظرفیت کارخانه های فعال در این صنعت شده است.
در همین زمینه با »جهانبخش بهزادی کیا«، دبیر انجمن تولید کنندگان 

مداد گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
ــهم تولیدكنندگان داخلی در تأمین نیاز كشور   در حال حاضر س

به مداد چقدر و چند درصد ظرفیت كارخانه ها فعال است؟ 
هم اکنون بازار به حد نیاز اش��باع و این در حالی است که سهم تولید 
کنندگان داخلی در بازار، در سال 88 و نیمه اول سال 89 به تقریب کمتر 

از 40 درصد بوده و 60 درصد بقیه از طریق واردات تأمین می شود.
در حال حاضر ش��رکت های تولید کننده، مداد به تقریب با 15درصد 
ظرفیت خود فعال هستند که دلیل اصلی آن، اشباع بازار با محصول های 
وارداتی و کاهش گرایش و توان خرید مردم به خرید کلی لوازم  التحریر 

به ویژه مداد است.
 امس��ال مانند س��ال های قبل که خانواده ها در شهریور ماه برای خرید 
ل��وازم  التحریر مورد نیاز 6 ماه خود اقدام می کردند، این اتفاق نیفتاد و 

بیشتر خانواده ها فقط برای 2 ماه اول سال خرید کردند.
مدادهای مصرفی وارداتی و همچنین تولید داخل از نظر کیفیت در رده های مختلف 
قرار دارند. امكان تولید بیشتر مدادهای مورد نیاز کشور با کیفیت مناسب در داخل 
فراهم است و این در حالی است که: مدادهای مختلف با کیفیت های متفاوت و 

برندهای معروف اروپایی به کشور وارد می شود.
این مسأله قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی با محصول های وارداتی را کاهش 

داده است.
دلیل اصلی افزايش واردات و كاهش قدرت رقابت پذيری تولیدكنندگان 

داخلی چیست؟ 
 دلی��ل اصلی کاهش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی، ثبات نرخ ارز و 
به ویژه دالر در خالل س��ال های اخیر است. از 10 سال پیش تاکنون قیمت دالر 
فقط 15 تا 20 درصد افزایش یافته و در حالی که: قیمت تمام شده تولید داخل با 

افزایش چشمگیری همراه بوده است.
مواد اولیه تولید داخل گاهی تا 150 درصد نیز افزایش قیمت داشته و این مسأله 
در قیمت تمام شده کاال تأثیرگذار بوده است اما برای واردکننده فقط 15  درصد 
 افزایش قیم��ت دالر اتفاق افتاده و ب��ه این ترتی��ب، واردات لوازم التحریر روند 

رو به رشدی داشته است.
دولت با ثابت نگه داشتن قیمت دالر، یارانه مخفی به وارد کننده پرداخت می کند و 

در واقع واردکننده سودش را به صورت مستقیم به دست می آورد.
آيا می توان با افزايش تعرفه، میزان واردات مداد به كشور را كاهش داد؟ 

بین تعرفه واردات مداد و قاچاق آن یك رابطه مستقیم وجود دارد به طوری که: 
اگر تعرفه واردات مداد افزایش یابد، بازار قاچاق این محصول رونق خواهد گرفت. 
فقط راهی که برای بهبود فضای تولید در داخل توصیه می ش��ود، این اس��ت که: 

وزارتخانه های: صنایع و بازرگانی از واردات کاالهایی که تولید آنها در 
داخل توجیه پذیر است، جلوگیری کنند.

در حال حاضر تعدادی از کشورها به بهانه تحریم، برخی محصول ها را 
به ایران نمی دهند که می توان در مقابل این کشورها، محصول هایی را 
که به ما می فروشند و در مقابل امكان تولید آنها در داخل وجود دارد را 

تحریم کنیم و نگذاریم به کشور وارد شوند.
راه دیگر برای رونق تولید در داخل )که خون تازه ای در رگ های تولید 

تزریق می کند(، تعیین قیمت دالر در بازار عرضه و تقاضاست.
هم اكنون تعرفه واردات مداد به كشور چقدر است؟ 

در حال حاضر تعرف��ه واردات هر قراص مداد )144 عدد( 55 درصد 
ارزش محصول وارداتی است و یا اینكه بابت هر کیلوگرم مداد، 2 هزار 
و 227  تومان و 5 ریال دریافت می شود که هر کدام از این رقم ها بیشتر 

باشد، همان در نظر گرفته می شود.
ــورها  ــه ايران، كدام كش ــورهای صادركننده مداد ب ــده كش عم

هستند؟ 
حجم واردات مداد به کشور آنقدر زیاد است که می توان گفت: دروازه 

کشور با چارچوب از جا کنده شده است.
در حال حاضر مدادهای خارجی از کشورهای: چین، ترکیه، اندونزی، 

مالزی و هند به ایران وارد می شود.

بیشتر چه نوع مدادی در كشور تولید می شود؟ 
بیش��تر مداده��ای تولید داخل ب��رای مصرف دان��ش آموزی و اداری اس��ت و 

محصول های فانتزی و گران قیمت در داخل تولید نمی شود.
آينده كارخانه های تولیدكننده مداد كشور را چطور ارزيابی می كنید؟ 

ظرفیت تولید کارخانه های مداد کش��ور هم اکنون 4 میلیون قراص است که فقط 
15 درصد آن، فعال و در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، تعطیلی کارخانه ها 
حتمی است. پنج سال پیش حدود 70 درصد ظرفیت کارخانه های تولید کننده مداد 
کشور فعال بود که هر سال حدود 20 درصد از این ظرفیت کاهش یافته است. این 
در حالی اس��ت که نیاز بازار داخل به مداد ساالنه حدود یك میلیون و 800 هزار 

قراص است.

 رتبه اول تا هفتم ايران؛ در توليد 
22 محصول كشاورزی در جهان 

فائو با انتشار جدیدترین آمار خود اعالم کرد: ایران در تولید 22 محصول مهم 
کش��اورزی در میان هفت کشور نخس��ت دنیا قرار گرفته و رتبه: نخست تولید 
»پس��ته«، رتبه دوم »خرما« و رتبه 18 »گن��دم« جهان را به خود اختصاص داده 

است.
به گزارش فارس، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواروبار 
و کشاورزی سازمان ملل نشان می دهد: ایران یكی از بزرگترین تولیدکنندگان 
مهم محصول های کش��اورزی در جهان اس��ت. ایران در صدر تولید کنندگان 
پس��ته در جهان معرفی ش��ده و رتبه نخس��ت تولید این محص��ول را به خود 

اختصاص داده است. 
اگرچ��ه ایران فقط در در زمین��ه تولید این محصول رتبه نخس��ت جهان را به 
خ��ود اختصاص داده، اما در زمینه تولید 21 محصول دیگر جزو هفت کش��ور 
نخست دنیا قرار دارد. جایگاه دومین تولید کننده )خرما( و دومین تولید کننده 
)زردآل��وی( جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه س��ومی تولید: بادام، گیالس، 
خی��ار، و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده ش��ده و این کش��ور در 
زمینه تولید چهار محصول: س��یب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم 

جهان قرار گرفته است. 
آمارهای فائو نش��ان می دهد: ایران از نظر تولید پیله کرم ابریش��م و انجیر نیز 
رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید: 
گوج��ه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کی��وی، و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود 

اختصاص داده است. 
رتبه جهانی ایران در تولید 7 محصول دیگر به این شرح اعالم شده است: عسل 
طبیعی 11، چای، بادمجان و سیب زمینی 14، گندم 18، جو و سویا 20. بدین 
ترتیب ایران در تولید 29 محصول مهم کش��اورزی در میان 20 کشور نخست 
دنیا قرار گرفته است. با این حال این کشور در زمینه تولید برخی محصول های 
مهم دیگر مثل: برنج، دانه آفتابگردان، گوش��ت و ش��یر رتبه بیشتر از 20 را در 

جهان به دست آورده است. 
محص��ول مهم زعف��ران که ایران بزرگترین تولید کننده آن در جهان اس��ت در 
آمارهای فائو لحاظ نش��ده اس��ت. رتبه بندی های ارائه شده در این گزارش بر 

پایه آمار تولید کشورها در سال 2008 تهیه شده است.

اولین س��ری واحدهای مس��كونی مهر، در روز سوم مهر ماه 
امسال با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر مسكن و 

شهرسازی در استان زنجان افتتاح می شود.
به گزارش ایرنا، مسئوالن بخش مسكن استان زنجان در بازدید 
رسانه های خبری از واحدهای در حال ساخت مسكن مهر 
در این اس��تان اعالم کردند که 3527 واحد مسكونی مهر در 
استان زنجان افتتاح می شود. »رضا ذوالقدر« مدیر عامل تعاونی 
مسكن مهر ابهر عنوان داش��ت که از پروژه 160 واحدی در 
دس��ت احداث این شهرس��تان، 90 واحد آن روز شنبه آینده 
)سوم مهر1389( از سوی وزیر مسكن و شهرسازی افتتاح و 

بقیه واحدها هم در آذر ماه به بهره برداری خواهد رسید. 

ذوالقدر گفت: مساحت این واحدها بین 75 تا 80 متر بوده و 
قیمت کل آنها 280 میلیون ریال است. وی افزود: قرار است 
یك پروژه 108 واحدی و یك پروژه 1100 واحدی مس��كن 
 نیز با حضور وزیر مس��كن و شهرس��ازی در این شهرستان 
کلنگ زنی ش��ود. »قربانعل��ی نقی لو« مدی��ر عامل تعاونی 
 مس��كن مهر هیدج نیز در جریان ای��ن بازدید به خبرنگاران 
گفت: 11 بلوک چهار واحدی در شهرس��تان هیدج در حال 
ساخت است که عملیات ساخت آنها از اردیبهشت ماه سال 
1388 شروع شده و تا پایان شهریور ماه امسال به بهره برداری 
می رسد. وی قیمت تمام شده هر متر مربع را دو میلیون ریال 
)200 هزار تومان( عنوان کرد و متذکر شد: این واحدها، دارای 

200 میلیون ریال )20 میلی��ون تومان( وام بانكی بوده و 
50 میلیون ریال )پنج میلیون تومان( نیز آورده خود اعضا 
بوده است. وی گفت: در فاز دو این طرح که در زمینی به 
مساحت 12 هزار و 300 متر مربع در حال احداث است 
100 درصد فونداس��یون اجرا و 75 درصد سازه به پایان 
رس��یده و در 224 واحد نیز عملیات آجرچینی در حال 
انجام است. »حسین نوروزی« مدیر عامل تعاونی مسكن 
مهر سلطانیه نیز در این بازدید خاطرنشان کرد: 35 واحد 
مسكونی در شهر سلطانیه در زمینی به مساحت پنج هزار 
و 193 مت��ر در حال احداث بوده که مس��احت مفید هر 

واحد 75 مترمربع است. 

افتتاح نمادين اولين سري واحدهاي مسکن مهر در هفته آينده 

قرار تأمین خواسته
6/310 شماره: 891037 ش/ 9 بسمه تعالي بتاریخ 89/6/6 جلسه شعبه سیزدهم دادیاري 
تشكیل و پرونده کالسه 890913 تحت نظر قراردارد. با عنایت به تقاضاي وکیل شاکي و با 

عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته مي نماید:
قرار تأمین خواسته

آهن  کیلوگرم  میزان 42/165  توقیف  بر  دایر  آقاي حسن صمیمي  تقاضاي  در خصوص 
آالت واقع در انبار اصفهان انبار که به موجب صورتجلسه مورخ 89/6/5 مرجع انتظامي 
نزد آقاي مصطفي جمشیدي به امانت سپرده شده است با عنایت به شكایت شاکي مبني 
بر اینكه آهن آالت مزبور از طریق کالهبرداري تحصیل گردیده که شهادت شهود و کپي 
اسناد ارائه شده از سوي شاکي مؤید آن مي باشد مستنداً به ماده 74 قانون آئین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري قرار تأمین خواسته و توقیف شش رول ورق 
آقاي مصطفي  ید  در  فعاًل  الذکر  فوق  برابر صورتجلسه  که  الذکر  فوق  به وزن  گالوانیزه 
کافي کوال ک شهید  به  نرسیده  از قهجاورستان  بعد  باشد واقع در آدرس  جمشیدي مي 
رضایي انبار اصفهان انبار صادر و اعالم مي گردد قرار صادره قبل از ابالغ به متهم قابل 
اجرا بوده و ظرف ده روز از ابالغ به وي )که در حال حاضر با توجه به مجهول المكان 
بودن وي از طریق نشر آگهي بنا به صالحدید مجري محترم قرار صورت مي پذیرد قابل 
اعتراض در محاکم عمومي جزایي اصفهان مي باشد. لذا مقرر است دفتر پرونده به نظر 
معاونت محترم دادستان برسد در صورت موافقت ایشان از قرار فوق سه نسخه تهیه و 
ضمن حفظ بدل جهت اجرا به همراه کپي از اوراق سوم و چهارم پرونده به دایره اجراي 

احكام حقوقي اصفهان ارسال گردد. در صورت مخالف ایشان نظر برسد.
م الف/ 8286                                                       دادیار شعبه سیزدهم حقوقي 
 

افزايش سرمايه
تولیدي و صنعتي  افزایش سرمایه در شرکت  6/311 شماره: 8637/ ث- 89/6/6 آگهي 
تراش موسوي با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 5672 و شناسه ملي 10260268084. 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکاء مورخ 89/5/19 آقاي سیدجواد موسوي 
خواه با پرداخت مبلغ هشتصد و ده میلیون ریال و خانم آرزو جابرزاده با پرداخت مبلغ 
نود میلیون ریال سهم الشرکه خود را افزایش دادند در نتیجه شرکاء فعلي شرکت و میزان 
سهم الشرکه هر کدام بدین شرح است: 1( آقاي سید جواد موسوي خواه به شماره ملي 
آرزو جابر  و خانم  ریال  میلیون  نهصد  دارنده  کدپستي 8161164361  و   1284836150
زاده به شماره ملي 1287240542 و کدپستي 8161164361 دارنده یكصد میلیون ریال 
سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یكصد میلیون ریال به مبلغ یك میلیارد ریال 
افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ یك میلیارد 
ریال نقدي است که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیران شرکت مي باشد؛ امضاي ذیل ثبت 

در تاریخ 89/6/6 تكمیل گردید.
م الف: 8299/1        آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تأسیس
آسیا  تجارت  پلكان  بازرگاني  شرکت  تأسیس  آگهي   89  /103 شماره: 2194/ ث   6/312
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/07 تحت شماره 41549 و شناسه ملي 
10260592670 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/07 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه  آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه  
رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي 
بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي 
مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي 
جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- 
شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مشارکت و سرمایه گذاري در شرکت 
هاي دولتي و خصوصي و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها- اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکت 
هاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي- انجام امور خدماتي از قبیل طراحي- نظارت 
و اجرا در زمینه امور ساختماني و انجام هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت 
مرتبط باشد. 2- موضوع شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
انتهاي 4 غربي.  اول-  فاز  اصفهان شهرک صنعتي سجزي-  اصفهان- شهر  استان   -3-1
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالي که تعداد 
بانكي  نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي  با  یكصد سهم 
شماره 13010089662 مورخ 1389/04/02 نزد بانك پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- خانم مهناز معمارزاده اصفهاني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 

بازرگان  نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم مهین  بهناز معمارزاده اصفهاني به سمت 
بازرگان به سمت مدیرعامل به مدت 2  به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم مهین 
تعهدآور  و  مالي  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضاء:  حق  دارندگان   -6 گردیدند.  انتخاب  سال 
شرکت با امضاي مدیرعامل یا یكي از اعضاي هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي 
به  فرامرز سنجابي  آقاي  بازرس اصلي. 8-2-  به عنوان  اکبر تسلیمي  آقاي  البدل: 8-1- 

عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 8299/2        آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
ابالغ تجديدنظرخواهي

رؤیت،  از  پس  روز   10 رسیدگي:  وقت  تجدیدنظر،   103-89 پرونده:  کالسه   6/331
خواسته:  قبادوز،  عبدالرسول  تجدیدنظرخوانده:  رضوي،  قدس  آستان  خواه:  تجدیدنظر 
اعتراف به دادنامه 91-78/2/13 شعبه 22، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
بودن  المكان  مجهول  علت  به  و  گردیده  ارجاع   10 شعبه  به  رسیدگي  جهت  که  نموده 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني مراتب یك نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 8483                             مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
6/337 قسمت اجراي احكام شعبه 6 محاکم حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در روز شنبه مورخ 89/7/17 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اتاق 309 طبقه سوم 
دادگستري اصفهان خیابان شهید نیكبخت( در خصوص کالسه پرونده 406-88 اجراي 6 و 
در اجراي دستور فروش صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي خواهان آقاي حمیدرضا 
نوري به آدرس: اصفهان خیابان وحید بن بست بهار پالک 459 خواندگان 1- خانم فاطمه 
بیگم غفراني عنواني 2- احمدرضا نوري- بتول، سمیه، زهرا شهرت همگي نوري فرزندان 
حسن و خانم نازبیگم نوري )به آدرس ذیل( جهت فروش یكباب منزل مسكوني 2 طبقه 
به انضمام یك پارکینگ به شماره ثبتي 2294 بخش یك ثبت اصفهان )محل ملك( به نشاني 
ضلع جنوبي خ شیخ بهایي- کوچه فردوس- بن بست عادل )زرشكي سابق( پالک 25 به 
شرح کارشناسي ذیل که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق از ملك بازدید و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت 
پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاي اجرایي و نقل و انتقال به نسبت مالكیت کسر خواهد شد ملك در تصرف 
خانم فاطمه بیگم عنواني و مستأجر وراث حسن نوري مي باشد در خصوص آن اعمال 

ماده 111 قانون اجراي احكام مدني شده است.
اوصاف ملك براساس نظر کارشناس

86/5 مترمربع عرصه و اعیاني آن شامل یك قسمت زیرزمین و قسمتي به صورت )60-( 
و قسمتي پارکینگ در همكف و 2 طبقه مسكوني با توجه به پروانه ساختمان به شماره 
11/4465 مورخه 74/5/19و گواهي پایان ساختمان به شماره 1/88/732 مورخ 1388/1/24 
صادره از سوي شهرداري منطقه یك اصفهان به میزان 306 مترمربع اعالم گردیده که با 
بلوک و سقف  تیرچه  آن  احداث شده و سقف هاي  دیوارهاي آجري  و  فلزي  اسكلت 
سرپله از تیرآهن و طاق ضربي مي باشد پالک فوق الذکر داراي انشعابات آب و فاضالب 
وگاز شهري و دو کنتور برق تك فاز و همچنین دو خط تلفن ثابت مي باشد نماي بیروني 
با بند کشي است درهاي ورودي و  بادبر و در باال آخر پالک  پائین سنگ  ساختمان در 
پارکینگ فلزي و درهاي داخلي از نوع چوبي و پنجره ها در نماي بیروني آلومینیومي است 
طبقات اول و دوم داراي آشپزخانه و توالت و دستشویي با کف سرامیك و بدنه کاشي 
است. بهاي ششدانگ عرصه و اعیان پالک مذکور با توجه به موقعیت محل و مقادیر عرصه 
و اعیاني و ابعاد و قواره زمین و مشخصات اعالم شده و با توجه به شرایط کنوني و قیمت 
هاي روز منطقه و در نظر گرفتن مسأله عرضه و تقاضا و نوع ساخت و مصالحه و قدمت 
ساختمان و امتیازات آب و برق و گاز و فاضالب و دو خط تلفن جمعًا 1/815/000/000 

ریال ارزیابي مي گردد.
م الف/ 8476                      فاني- مدیر اجراي احكام شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8809980358301166 پرونده:  شماره   ،8909970354400628 دادنامه:  شماره   6/339

بایگاني شعبه: 890264، شاکي: آقاي رحیم رحیم زاده به نشاني اصفهان خ جي  شماره 
اتهام:  المكان،  مجهول  نشاني  به  بخش  فیاض  آقاي  متهم:    ،37 کشاورز پ  شهید  کوچه 
کالهبرداري، گردشكار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

اتهام آقاي فیاض بخش که بلحاظ متواري اعالم شدن مشخصات بیشتري  در خصوص 
از وي درا ختیار نمیباشد مبني بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شكایت آقاي 
و  یكصد  مبلغ  متقلبانه  وسایل  به  توجه  با  مذکور  متهم  که  نحو  بدین  زاده  رحیم  رحیم 
با  است  نموده  تحصیل  شاکي  از  نامشروع  طریق  با  و  حق  غیر  من  تومان  هزار  بیست 
اظهارات  از  حاصل  متیقن  قدر  و  انتظایم  مأمورین  گزارش  و  شاکي  شكایت  به  عنایت 
شهود و مطلعین و متواري بودن متهم و مؤیداً به سایر قراین و امارات مؤید منعكس در 
 2 ماده  با  عملكردش  انطباق  با  فلذا  تشخیص  ثابت  دادگاه  باعتقاد  مجرمیت وي  پرونده 
قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري نامبرده را عالوه بر رد مال 
مأخوذه در حق شاکي به تحمل مدت سه ماه و یك روز حبس تعزیراً محكوم مي نماید. 
رأي صادره غیابي و مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس در 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان   مهلت بیست روز پس 

مي باشد.
م الف/ 8489                   حمصیان- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

فقدان سند مالكیت
6/340 شماره: 7619 آقاي علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالكیت یكصد و 
بیست سهم از 1120 سهم ششدانگ قنات معروف وشوشاد پالک شماره 56- اصلي واقع 
در وشوشاد بخش 9 که در صفحه 505 دفتر 21 امالک ذیل ثبت 51 بنام علیمحمد محققي 
بادي فرزند مهدي ثبت و صادر وتسلیم گردیده و به موجب سند 9893-25/11/15 دفتر 7 
نطنز نزد بانك کشاورزي رهن است. چون درخواست صدور المثني سند مالكیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یك اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود که 
هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر به متقاضي 

تسلیم خواهد شد.
م الف/ 430                                     شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكیت
6/341 شماره: 7621 آقاي علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالكیت ششدانگ 
قطعه زمین معروف باغ تله پالک شماره 53/317 واقع در افوشته بخش 9 که در صفحه 
350 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 3995 بنام علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي ثبت و صادر 
وتسلیم گردیده و به موجب سند 10805-26/10/2 دفتر 7 نطنز نزد بانك کشاورزي رهن 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: اسباب کشي. چون درخواست صدور المثني سند 
مالكیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي میشود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
مالكیت مرقوم  المثني سند  ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضي نرسد 

صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 429                                     شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكیت
6/342 شماره: 7616 آقاي علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالكیت مجازي 22 
سهم از 1760 سهم )3 ساعت و 18 دقیقه( از ششدانگ قنات سه گانه معروف سرابان- 
تسلیم و گالب پالک شماره 57- اصلي- ردیف 181 واقع در نطنز بخش 9 که در صفحه 
350 دفتر 9 امالک ذیل ثبت 24 بنام علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي ثبت و صادر 

وتسلیم گردیده و به موجب سند 7434-23/9/11 دفتر 7 نطنز نزد بانك کشاورزي رهن 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشي. چون درخواست صدور المثني 
ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده 120  تبصره یك اصالحي  نموده طبق  را  نامبرده  مالكیت  سند 
مراتب آگهي میشود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم 

صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 428                                     شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكیت
6/343 شماره: 7620 آقاي علیمحمد محققي بادي فرزند مهدي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالكیت ششدانگ 
در  که   9 بخش  رهن  در  واقع   658-51 شماره  پالک  خان  باغ  معروف  باغ  یكدرب 
مهدي  فرزند  بادي  محققي  علیمحمد  بنام   3388 ثبت  ذیل  امالک   20 دفتر   26 صفحه 
ثبت و صادر وتسلیم گردیده. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشي. چون 
ماده  اصالحي  یك  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالكیت  سند  المثني  درخواست صدور 
)غیر  معامله  انجام  مدعي  کس  هر  که  میشود  آگهي  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
خود  نزد  مزبور  مالكیت  سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهي  این  در  آنچه  از 
کتبًا  را  اعتراض خود  و  مراجعه  اداره  این  به  ده روز  تا  آگهي  این  انتشار  تاریخ  از  باشد 
ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
صورت  در  یا  نرسد  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد:  مسترد  کننده  ارائه  یا  سند 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.
م الف/ 427                                     شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسیدگي
دادخواستي  اسماعیلي  خسرو  خواهان   324-89 کالسه  پرونده  خصوص  در   6/353
براي  رسیدگي  وقت  است  نموده  تقدیم  میرزاخاني  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبني 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   4:30 ساعت   89/8/22 مورخ  شنبه  روز 
قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن  المكان 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثاني  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  رسیدگي  وقت  از 
اتخاذ مقتضي  تلقي و تصمیم  ابالغ شده   نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي 
کاشاني-  محتشم  خیابان  اول  نظامي-  حكیم  خیابان  اصفهان-  محل حضور:  شود.  مي   

مجتمع شوراهاي حل اختالف
م الف/ 8566                          رئیس شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
6/354 خواهان: رسول نعمتي نام پدر: محمدعلي نشاني: اصفهان- محمودآباد خیابان 10 
مطالبه وجه  المكان، خواسته:  سنگبري همافرنو، خوانده: مرتضي حاج حیدري، مجهول 
چك به میزان چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال بهاي آن به انضمام کلیه خسارات 
منضمات  و  دالئل  دادرسي،  هزینه  و  خواسته  تأمین  قرار  به  آ.د.م   519 م  وفق  قانوني 

دادخواست: 1- کپي مصدق چك 2- گواهي عدم پرداخت صادره از بانك صادرات
ریاست محترم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر

به  تقدیمي  چك  فقره   6 مصدق  کپي  موجب  رساند  مي  استحضار  به  احتراما  سالم  با 
شماره هاي 121738-87/1/25 و 645731-87/1/28 و 121737-87/2/25 و 121736-

87/3/25 و 645733-87/3/25 و 121734-87/4/25 عهده بانك صادرات شعبه شریعتي 
از خوانده  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  و سه  مبلغ چهل  این جانب  شمالي خمیني شهر 
با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و  این که  به  نظر  به عنوان صادرکننده طلبكارم 
سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداري مي کنند لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به 
مواد 198 قانون آ.د.م و 35 قانون تجارت رسیدگي و صدور حكم به محكومیت خوانده به 
پرداخت چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات قانوني و هزینه 
دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانك مرکزي در حق این جانب مورد 
استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته وفق بند ج از ماده 108 فوق الذکر تقاضا 

 

مي شود.
م الف/ 8575                            شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  

نام رايج: گل ناز
portulaca grandiflora :نام علمی

portulacaceae :نام خانواده
گل ن��از، گیاه��ی یكس��اله، ک��ه دارای ش��اخه و 
برگ گوش��تی ب��وده و گل های آن ب��ه رنگ های 
مختلف و متنوع س��فید، صورت��ی، قرمز، نارنجی، 
زرد، بنف��ش و حنای��ی قابل رویت اس��ت. از این 
گل در حاش��یه چم��ن کاری ه��ا در فضای س��بز 
اس��تفاده می ش��ود. س��اده ترین روش ازدیاد این 
گیاه از طریق بذر اس��ت ب��ذر آن در فصل پاییز در 
کپس��ول های کوچكی تش��كیل می شود و کاشت 
 ب��ذر از م��اه فروردین ت��ا خرداد در خاک س��بك 

صورت می گیرد.
روش دیگر ازدیاد گل ناز، تهیه قلمه از س��اقه های 
گوش��تی و کاش��ت آن در خاک های نرم و سبك 
اس��ت که بعد از چن��د روز قلمه های ریش��ه دار 
ش��ده در مح��ل اصل��ی کاش��ته می ش��وند و در 
 مدت کوتاهی ش��روع ب��ه گلده��ی خواهند کرد.
گل ناز مكان های آفتاب گیر و گرم را می پس��ندد 
و خ��اک آن بای��د ت��ا حدودی س��بك و همیش��ه 
 مرط��وب باش��د و آبی��اری آن به ص��ورت روزانه 

انجام می گیرد.

مواد الزم برای تهیه ساالد:
اسفناج تازه: نیم کیلو

كلم برگ قرمز:  یك عدد متوسط 
پیاز: یك عدد متوسط

برگه زردآلو: یك دوم فنجان
تخمه آفتابگردان: یك فنجان

نمك: به مقدار کم
مواد الزم برای سس ساالد:

روغن زيتون: 2 قاشق غذاخوری
آب نارنج: 2 قاشق غذاخوری

ــده: 2-1 حب��ه  ـــاطوری ش ــازه س ــان تـ  ريحـ
)در صورت تمایل(

سیر )رنده شده(: 2 قاشق غذاخوری
آب انار شیرين: مقداری

طرز تهیه: برگ های اس��فناج را شس��ته و درشت 
خرد کنید. سپس آنها را در ظرفی بریزید.

کل��م قرمز را به ص��ورت خاللی باری��ك ببرید و 
یا رن��ده کنید، زی��را بعضی از اف��راد آن را خوب 
نم��ی جوند. س��پس پی��از را خالل��ی و برگه هلو 
را ب��ه ص��ورت باری��ك ببرید و هم��ه را به همراه 
 مغ��ز تخمه آفتابگ��ردان به ظرف محتوی اس��فناج 

اضافه کنید. 
خوب ه��م بزنید تا همه مواد ب��ا یكدیگر مخلوط 
ش��وند. برای سس این ساالد در ظرفی جدا، روغن 
زیتون و آب نارنج )به جای آن می توانید از سرکه 
س��یب یا آبغوره نیز استفاده کنید( را با هم مخلوط 

کنید. 
کمی نمك بیفزایید و بعد س��س را بچش��ید. ملس 
بودن س��س را می توانید ب��ا آب انار تازه، کم و یا 

زیاد کنید. 
بعد از اینكه مزه دلخواه را به دس��ت آوردید، سیر 
رنده ش��ده و ریحان ساطوری شده را به آن اضافه 
کنید و خوب به هم بزنید. آنگاه روی ساالد بریزید 
و س��االد را دوباره با س��س مخلوط کرده و سپس 

سرو کنید.
نكات تغذيه ای:

1- ای��ن س��االد به علت دارا بون آه��ن برای افراد 
کم خ��ون یا دچار فقر آهن و  کس��انی که ضعف 
بدنی دارند یا حتی دچار ریزش مو هس��تند، بسیار 

مفید است.
2- به عل��ت دارا بودن مقدار باالی اس��ید فولیك 
برای خانم های باردار مناس��ب اس��ت، ولی اسید 

فولیك اسفناج خام در اثر پختن از بین می رود.
3- اس��فناج به علت دارا بودن آنتی اکسیدان ها، با 

سرطان و تصلب شرائین مقابله می کند.
4- اس��فناج خام به علت دارا ب��ودن فیبر، روده را 

فعال و تخلیه می کند.
5- بیماران کلیوی باید از خوردن اسفناج خودداری 
کنن��د، زیرا به علت دارا بودن اس��ید اکس��الیك، با 
کلس��یم ترکیب ش��ده و س��نگ کلی��ه را به وجود 

می آورد.

گل ناز

حس��ادت، ک��ه ب��ه نوعی 
نوع��ی  ی��ا  فك��ر،  ط��رز 
احس��اس و رفتار اش��اره 
دارد، زمان��ی اتفاق می افتد 
که ش��خص تصور می کند 
دیگری  توس��ط ش��خص 
)رقیب��ش( م��ورد حمل��ه 
قرار گرفته  اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه حتی آن 
شخص رقیب ممكن است 
خ��ودش از ای��ن موضوع 
اطالع��ی نداش��ته باش��د. 
بیش��تر روان شناسان توافق 
دارن��د که حس��ادت یكی 
از ش��ایع ترین هیجان های 
انس��انی اس��ت که به طور 
مستقیم به روابط بین افراد 

مربوط می شود.
ــت  اس ممكن  ــادت  حس
ــواع روابط از جمله:  در ان
ــتی، رابطه با همسر،  دوس
و  ــن  والدي ــن  بی ــه  رابط
ــن  بی ــه  رابط ــدان،  فرزن

ــا و رابطه بین اعضای خانواده  خواهر و برادره
بروز كند.

حس��ادت ریش��ه در کمبود عزت نف��س و اعتماد 
 به خ��ود دارد و در نتیجه به درجه های مختلف، 
بر حسب این که میزان و سطح عزت نفس و اطمینان 
فرد چقدر باش��د، بر روی اف��راد تأثیر می گذارد. 
حس��ادت نیز مانند بسیاری از هیجان های دیگر، 
مسأله مهمی نیست و در واقع می تواند به »حفظ« 
رابط��ه کمك کند. اما در برخ��ی موارد، میزان آن 
شدت می گیرد و شروع به منحرف کردن فكر فرد 
می کند و اینجاس��ت که دیگ��ر از جنبه محافظتی 
خارج ش��ده و جنبه ای مخرب به خود می گیرد. 
ای��ن ن��وع حس��ادت، غیرع��ادی یا ناب��ه هنجار 
 اس��ت و روان پزش��كان آن را حسادت بیمارگونه 

می نامند. 
حس��ادت بیمارگون��ه در برخ��ی م��وارد ح��اد 
ممكن اس��ت به خش��ونت و حتی مرگ بینجامد. 
برخ��ی از روان شناس��ان ادع��ا کرده ان��د که اگر 
کس��ی احساس حسادت نداش��ته باشد، در تعهد 
 خ��ود نس��بت به رابطه ب��ا دیگران دچ��ار کمبود 

خواهد بود.
حسادت به عنوان يك هیجان طبیعی انسان

تفاوت زیادی بین حس��ادت طبیعی و غیرطبیعی 
وجود دارد، هر چند صاحب  نظران در مورد نقطه 
دقیقی که حس��ادت طبیعی به صورت حس��ادت 
بیمارگون��ه در می آید بح��ث دارند. به عنوان یك 
قاع��ده کلی، حس��ادت طبیع��ی را می توان چنین 
تعریف کرد: حس��ادتی است که فرد حس می کند 

چنانچه:
 نسبت به رابطه های طبیعی و اجتماعی همسر 

خود حساسیت بیش ازحد نشان دهد.
 دوس��تش، او را ب��ه خاطر کس دیگ��ری کنار 

بگذارد.
 کودک��ی در خان��واده، مورد محب��ت و عالقه 

بیشتری از دیگران قرار داشته باشد.
 احساس حسادت می تواند خیلی دردناک باشد 
اما در حسادت های طبیعی، افراد خود را با شرایط 
و موقعیت جدید وفق می دهند و زندگی ش��ان را 

می کنند.
زمینه های رشد حسادت

منشأ محرک های حسادت را باید در موقعیت ها، 
 ش��رایط خ��اص محیط��ی و رواب��ط اجتماعی و 
به  خصوص در وجود اشخاص جستجو کرد. در 

این  مطلب به برخی از آن ها اشاره می شود:
شرايط خانواده و تفاوت های فردی

 رقابت و هم چش��می یكی از فرزندان نسبت  به 
س��ایر خواهران و برادران، که »رقابت هم شیرها«  
نامیده می ش��ود، یكی از زمینه های مس��اعد رشد 
حسادت در کودکان است و والدین آن را طبیعی 
و غیر قاب��ل اجتناب می دانند. ب��ا توجه به چنین 
ش��رایطی، می توان گفت: والدینی که به فرزندان 
خود توجه زیادی دارند و بسیار نگران و مواظب 
آن ها هستند، بیش از والدینی که به کودکان خود 
توجه کمتری دارند با مشكل حسادت کودکانشان 
رو به  رو هس��تند، زیرا این والدین برای پیشرفت 
فرزندان خ��ود قانون های معین��ی وضع کرده اند 
و وقت��ی که اطف��ال نتوانند خود را ب��ا آن منطبق 
س��ازند، مورد سرزنش پدر و مادر قرار می گیرند. 

ای��ن فرزندان بیش��تر وقت ه��ا ب��ا کودکانی که 
پیشرفت کرده اند مقایسه می شوند و این موجب 
 برانگیخته شدن حس��ادت نسبت به دیگر کودکان 

می شود.
 در محیط ه��ای خانوادگ��ی، که مادران ش��یوه 
منظ��م و ثابت��ی در تربیت کودک خ��ود ندارند و 
برخوردش��ان بی ثب��ات و متغی��ر اس��ت، بیش از 
س��ایر خانواده ها، رفتارهای حسادت آمیز مشاهده 

می شود.
 حس��ادت در می��ان اطفال باهوش ت��ر، بیش تر 

است.
 اگر میان همس��ران تضادی باش��د، فرزندی که 
از یك یا چند جهت  به یكی از آن ها ش��بیه است، 
هدف خش��م و قص��اص دیگری واقع می ش��ود. 
طفلی که این گونه مورد بی مهری واقع می ش��ود، 
ب��ه خواهر یا ب��رادری که بر خ��الف خودش از 
محب��ت و ن��وازش برخوردار اس��ت، حس��ادت 
م��ی ورزد و یا چنین ف��ردی در آینده در ارتباط با 
همسر و یا س��ایر دوستان خود بسیار حساس تر 
 و پر توقع تر بوده و بیش��تر از س��ایر افراد دچار 

مشكل می شود.
برخوردهای تبعیض آمیز

به طور کل��ی، »امتیاز و تبعیض « حس��ادت را به 
دنبال دارد. کس��ی که نس��بت  به دیگری از امتیاز 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت، در معرض حس��ادت 
 دیگ��ران ق��رار می گی��رد. چنانچ��ه در حدیثی از 
امام علی )ع(  آمده است: »هر شخص دارای امتیاز 
و رتبه شایس��ته، مورد حس��ادت واقع می شود«. 
برخ��ی از پدران و م��ادران به دالی��ل گوناگون، 
بعض��ی از فرزن��دان را ب��ر خواه��ران و برادران 
 خود ترجیح داده، مورد توجه و محبت  بیش��تری 

قرار می دهند. 
چنانچه گاهی جنس��یت فرزن��دان عامل تبعیض 
می ش��ود، ب��ه طوری که م��ادران با پس��ران خود 
صمیم��ی بوده و پدران بیش��ترین محبت  خود را 
متوجه دختران می نمایند. در نتیجه، فرزندی که از 
طرف یك��ی از والدین محبت و مالطفت کمتری 
دریافت  می کند و شاهد رفتاری غیرعادالنه است، 
نس��بت  به فرزند دیگر حسادت می ورزد و از وی 

متنفر می شود.
هنگامی كه حسادت از كنترل خارج می شود

حس��ادت بیمارگونه به دو ش��كل وج��ود دارد: 
حس��ادت وسواسی و حس��ادت توهمی یا روان 

 پریشانه.
در حس��ادت وسواس��ی، فرد دارای افكار شدید 
و تكرار ش��ونده ای مبنی بر ص��ادق نبودن طرف 
مقابلش اس��ت. با وجودی که ممكن است فرد از 
ته قلب به این گونه افكار اعتقاد نداشته باشد، اما 
نمی تواند فكر ک��ردن درباره آن را متوقف کند و 
این فكرها می توانند خیلی زود به صورت مخرب 
و ناراحت کننده درآیند. بیش��تر به علت حسادت 
وسواس��ی، رابطه ه��ا از بین می رود. حس��ادت 
روان پریش��انه، خطرناک تر و حادتر از حس��ادت 

وسواسی است. 
افرادی که از حس��ادت روان پریشانه رنج می برند 
 به طور کامل مطمئن هس��تند که طرف مقابلشان 
به خصوص همسرش��ان به آن ه��ا خیانت می کند 
و ب��ر خالف حس��ادت وسواس��ی، در این مورد 
هیچگونه ش��كی در ذهنش��ان وجود ندارد. آن ها 

به طور حت��م عقیده دارند 
ک��ه ش��واهدی نی��ز برای 
ای��ن خیانت وج��ود دارد.

و  ــاک  ــای خطرن رفتاره
ــط با  ــان مرتب آسیب رس
ــانه  ــادت روان پريش حس

عبارتند از:
 تعقی��ب ک��ردن ط��رف 

مقابل
 اس��تخدام کس��ی برای 

تعقیب کردن
 س��وء تعبیر رویدادهای 
نشانه های  عنوان  به  عادی 

تقلب
 رو در روی��ی ب��ا طرف 

مقابل و متهم کردن او
 رفتار خشونت آمیز

حسادت روان پریشانه کمتر 
از حسادت وسواسی شایع 
ب��وده و ممكن اس��ت به 
علت اختالل های دیگری 
چون: اسكیزوفرنی، افسردگی، سوء مصرف مواد، 

زوال عقل و ناتوانی جنسی به وجود آید.
درمان حسادت بیمارگونه

از آنج��ا که حس��ادت بیمارگونه ط��رز فكر فرد 
را خ��راب می کن��د، می تواند اثره��ای منفی قابل 
مالحظ��ه ای بر کیفیت زندگی او بگذارد. با وجود 
این، چ��ون حس��ادت بیمارگونه ب��ه عنوان یك 
اختالل ذهنی ش��ناخته می شود، درمان هایی برای 
آن وجود دارد.»درمان های گفتگویی« نظیر درمان 
 رفتاری شناختی  برای درمان حسادت بیمارگونه 
متداول تر اس��ت. این درمان به فرد کمك می کند 
که ش��یوه تفكر و عملش را تغییر دهد و مش��كل 
وی را قاب��ل تحمل تر می س��ازد. دارو درمانی نیز 
برای درمان حس��ادت بیمارگون��ه به کار می رود. 
برای حسادت وسواسی، داروهای ضد افسردگی 
مفیدند و برای حس��ادت روان  پریشانه، داروهای 
ضد روان پریشی )مانند داروهایی که برای درمان 
اسكیزوفرنی تجویز می ش��ود( ممكن است الزم 

باشد.
ــراد خانواده  ــتان و اف ــی برای دوس توصیه هاي
ــج  ــه، رن ــادت بیمارگون ــه از حس ــانی ك كس

می برند
همجواری ب��ا افرادی که از حس��ادت بیمارگونه 
رن��ج می برن��د، می تواند ب��رای دوس��تان و افراد 
خانواده شان بسیار سخت باشد. به یاد داشتن این 
نكته اهمیت دارد که حسادت بیمارگونه یك نوع 
اختالل ذهنی بوده و قابل درمان اس��ت. همچنین 
باید به یاد داش��ت که خطر خش��ونت آمیز شدن 

رفتار فرد نیز وجود دارد.
به افرادی که دچار حس��ادت بیمارگونه هس��تند 
می ت��وان کمك کرد. اما بیش��تر آنه��ا کمك را رد 
ک��رده و یا انكار می کنند که نیاز به کمك دارند. با 
وجودی که باید آن ها را تش��ویق به کمك گرفتن 
کرد. اما ممكن اس��ت آنها از این پیشنهاد عصبانی 
ش��وند. در نظر داش��تن این نكته ک��ه افراد دچار 
حس��ادت بیمارگونه، ممكن اس��ت به خش��ونت 
روی آورند؛ دوس��تان و افراد خانواده ش��ان را به 
رفتارهای احتیاط آمیز وا می دارد. هنگامی که فرد 
به خش��ونت روی آورد، توصیه می شود با مراجع 
مربوطه تماس گرفته شود. در این شرایط، افرادی 
که از حس��ادت بیمارگونه رن��ج می برند، به ویژه 
از نوع روان پریش��انه  اش، ممكن است به اجبار، 

تحت درمان قرار داده شوند.
ــك هیجان  ــت بیش از ي ــادت ممكن اس حس

طبیعی باشد
از آنجا که حس��ادت به عنوان یك هیجان انسانی 
مت��داول در نظ��ر گرفته می ش��ود، بیش��تر مردم  
ب��اور ندارن��د که حس��ادت، در ش��كل حادش، 
ی��ك ن��وع اختالل ذهن��ی اس��ت. تفاوت گذاری 
غیرطبیع��ی گاه��ی  بی��ن حس��ادت طبیع��ی و 
وقت ها دش��وار اس��ت، اما به عنوان یك قاعده 
کل��ی، حس��ادت طبیع��ی می توان��د باعث حفظ 
رابط��ه ب��ا دیگران ش��ده در حالی که حس��ادت 
 غیرطبیعی، مخرب اس��ت و بیش��تر به خش��ونت 

می انجامد.
حسادت غیرطبیعی شایع بوده و قابل درمان است 
اما بیش��تر افرادی که از حس��ادت بیمارگونه رنج 
می برن��د، از دریافت کمك خودداری می کنند. در 
ای��ن موردها باید آن ها را ب��ه اجبار تحت درمان 

قرار داد.

فقط برای من باش!
گلخندجاده خاكی

پیشبند

جشن شکوفه ها با حضور يك ميليون و يکصدهزار نوآموز
 چهارشنبه برگزار مي شود

جوان و خانواده

ساالد اسفناج

مع��اون آموزش ابتدایی آم��وزش و پرورش: 
کالس های پایه ابتدایی متفاوت از کالس های 
سنتی اداره می ش��وند. معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش از تجهیز کالس های 
مقطع ابتدایی سراسر کش��ور به فناوری های 

نوین )IT( برای نخستین بار خبر داد.
فاطمه قربان درگفتگو با ایسنا، گفت: با اجرای 
ای��ن طرح و اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین، 
کالس ه��ای درس دوره ابتدای��ی متفاوت از 
کالس های س��نتی اداره خواهند ش��د. وی با 
بیان این که این طرح برای نخستین بار است 
که در سراسر کش��ور اجرایی می شود، تأکید 
کرد: برای رس��یدن ب��ه هدف های این طرح، 
به زیرس��اخت هایی نظیر امكان��ات و نیروی 

متخصص و ماهر برای اس��تفاده از آن نیازمند است، 
تا با موفقیت در مدرسه های تحت پوشش هر استان 
اجرا ش��ود. معاون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش 

و پ��رورش تصریح کرد: این طرح پ��س از اجرا در 
تعدادی از مدرسه های هر استان ، طی پنج سال آینده 
در تمام کالس های کش��ور اجرا خواهد شد. قربان 
در ادامه با اش��اره به بازگشایی مدرسه ها و برگزاری 

جشن ش��كوفه ها برای دانش آموزان پایه اول 
ابتدایی در 31 شهریور ماه جاری خاطر نشان 
کرد: با توجه به تقارن هفته اول مهر ماه با هفته 
دفاع مقدس و تأکید بر ارزش های آن دوران، 
ایجاد فضای شاد و با نشاط در مدرسه ها مورد 
تأکید قرار گرفته و دستورالعمل این امر به همه 
استان ها ابالغ شده است. وی بیان کرد: اولین 
روز مدرسه بر عملكرد یك ساله دانش آموز 
بس��یار تأثیرگذار اس��ت، به ویژه برای کالس 
اولی ه��ا که از کانون خانواده جدا می ش��وند، 
بنابراین دانش آموزان باید سال تحصیلی را با 

خاطره ای خوب آغاز کنند.
مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آم��وزش 
ک��رد:  خاطرنش��ان  پای��ان  در  پ��رورش  و 
جش��ن ش��كوفه ها ب��رای ح��دود یك میلی��ون و 
 یكص��د ه��زار دان��ش آم��وز کالس اول��ی برگزار 

می شود.

کودکان س��ئوال ه��اي مذهبی عجیب��ی می کنند. 
پرسش ها حاکی از روح کنجكاوی آنان است. کودک 
می خواهد از آنچه که نمی داند سر در آورد و دریابد 
که جه��ان مذهب و ماوراء طبیعت چیس��ت؟ چه 
بسیارند شك ها و تردیدها و یا عالمت های ابهامی 
که در ذهن کودک جای دارند و او می خواهد آنها را 
برای خود روشن کند. البته اگر مربی روشن و آگاهی 
داشته باشد، آینده بهتر می تواند به ناشناخته ها برسد. 
سؤال هاي کودک بسیار و به تناسب رشد، فهم، درک 
و س��ن کودک متفاوت است. برای نمونه در زیر به 
موردهایی از آنها اش��اره می شود تا والدین و مربیان 

برای پاسخ آنها آمادگی داشته باشند.
ــال اول: در این دوره نوع پرسش ها با  ــش س در ش

هفت س��الگی فرق 
دارد. ب��ه طور مثال 
کودک سه تا چهار 
ساله از منشأ و علت 
اشیاء سئوال می کند، 
می گوید: من از کجا 

آمده ام؟ 
این اسباب بازی را 
چه کسی تهیه کرده 
است؟ آسمان را چه 
کرده  درست  کسی 
است؟ چرا بابا مرد؟ 

کجا رفت؟... می بینید که مبنای پرسش ها روی مبدأ 
 و معاد است. کودک می خواهد ببیند که منشأ یك امر 

چیست؟ 
فرجام آن چه می باشد؟ این امر همان مسأله ای است 
که ما معتقدیم: ریش��ه  فطری و نهادی در افراد دارد. 
سئوال ها معرف رشد کودک و توجه والدین و مربیان 
به آن و احترام به کودک س��بب ایجاد رشد مذهبی 
می شود. س��ئوال هاي کودک، بسیار و نشان دهنده 
عطش کودک و گوش ک��ردن به آن نیازمند صبر و 
حوصله است. به نظر برخی از والدین این پرسش ها 
بی ریشه و بی حساب می آیند ولی اگر کمی تأمل کنند 

در می یابند که این چنین نیست.
در سنین 7 تا 10 سال: از هفت سالگی به بعد کم کم 
تفكر منطقی در کودک رش��د می کن��د و از این نظر 
سؤال هاي او عمیق و ریشه دارتر است. پرسش هایی 
که درباره  خدا دارد حس��اب ش��ده است و او هم به 
سادگی قانع نمی شود. خواستار آن است که پاسخ ها تا 

حدودی غنی ، قاطع  و استداللی تر باشند. نوع سئوال 
هایش��ان از این قبیل است که به طور مثال: چرا خدا 
را نمی بین��م؟ چطور خدا در همه جا هس��ت؟ خدا 
چیست؟ اگر خدا مثل ابر یا نور خورشید نیست پس 
چه می تواند باش��د؟ خدا اگر ما را دوست دارد پس 
چرا ما را به جهنم می ب��رد؟ آدم چطوری در قیامت 
زنده می شود؟ آیا در قیامت باز هم ما خانه داریم؟ چرا 
نمی توانیم خدا را ببینیم؟ آیا این کار در قیامت امكان 

پذیر است؟ چرا خداوند با ما حرف نمی زند؟...  
والدی��ن و مربیان باید با پاس��خ های قانع کننده او را 
راضی نمایند. همچنین به پرسش هایی که در رابطه با 
مرگ و معاد، بهشت و دوزخ و مسائل عبادی مطرح 
می شود به دور از هر گونه مبهم گویی صادقانه پاسخ 

دهند.
ــــال هـای  س در 
ــی: آش��كار  نوجوان
اس��ت که در دوران 
نوجوانی رشد فكری 
و عقلی نوجوانان در 
است.  بهتری  وضع 
آگاهی و جهان بینی 
آنها به نسبت وسیع تر 
 و ب��ه ط��ور طبیعی 
س��ئوال هایشان در 
این رابطه پخته تر و 
ریشه دارتر است. آنچه که ذکرش ضروری است این 
است که: مبانی اعتقادی در طول مدت دوران قبل از 
نوجوانی باید در ذهنشان جای خود را باز کرده باشد. 
پاسخ هایی که به سئوال هاي کودکان قبل از ده سالگی 
می دهیم در تشكیل این مبانی نقش باالیی دارد، ضمن 
اینكه والدین کودک باید مختصری از اصول اعتقادی 
و راه و رسم عملی دینداری را به او بیاموزند. فراموش 
نكنیم که در سال های نوجوانی سه مسأله در رابطه با 

مذهب برای فرزندان مطرح است:
1( پیدایش و حضور حس مذهبی و عالقه مندی به 

مذهب و تعالیم آن.
2( پیدای��ش تردید در او راج��ع به آنچه که آموخته 

است.
3( پیدایش س��ئوال ه��اي متعدد در ذه��ن وی که 
بیشتر ناش��ی از همان تردیدها بوده و به علت غرور 
 آش��كار نمی کند، که باید به طور غیرمستقیم جواب 

داده شود.

گ�زارش��ی  در  به�داش��ت  جهان��ی   س���ازمان 
اعالم کرد: مراقبت بهتر از نوزادان در نخس��تین 
م��اه تولد، کلی��د کاهش میزان م��رگ و میر آنان 
در کش��ورهای در حال توسعه است. در گزارش 
فوق که حاوی اطالعاتی در راس��تای اقدام های 
اساسی برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره 
بوده، آمده اس��ت: به ط��ور تقریبی 40 درصد از 
م��رگ و میر ک��ودکان زیر پنج س��ال در ماه اول 
زندگی و بیش��تر در هفته نخست رخ می دهد. بر 
اساس آمار 2010 سازمان جهانی بهداشت، دالیل 

اصلی مرگ نوزادان، س��وء تغذیه و بیماری هایی 
مانند »ماالریا« اس��ت که اگر کودک زیرپش��ه بند 
مناسب بخوابد، این بیماری قابل پیشگیری است. 
ش��ایان ذکر اس��ت: این گزارش ساالنه براساس 
100 ش��اخص سالمت از 193 کشور عضو تهیه 
می شود. گزارش امس��ال نشان می دهد که میزان 
مرگ و میر کودکان زیر پنج س��ال در جهان 30 
درصد کاه��ش یافته و از رقم 12 میلیون و 500 
هزار مورد مرگ در سال 1990، به هشت میلیون 

و 800 هزار در سال 2008 رسیده است.

بسیاری از تازه مادران نشانه های گرسنگی را در نوزاد 
خود نمی دانند و تا شروع به گریه کردن می کند، به 
س��رعت او را در آغوش گرفته و سعی در قرار دادن 
سینه خود به دهان او می کنند حال آنكه ممكن است 
گریه کودک به دلیل گرسنگی نباشد. برای اینكه بدانید 
هنگامی که شیرخوار گرسنه می شود چه نشانه هایی 

دارد توجه کنید که:
1- ش��یرخوار س��ر خود را به طرف ص��دای مادر 
چرخانیده دهان��ش را باز می کند. 2- لباس یا مالفه 
را مزه م��زه ک��رده و زبان��ش را ت��كان می دهد. 3- 
دست هایش را به صورت حرکت های نامنظم تكان 
می دهد. 4- مچ دست هایش را به طرف دهان می برد. 
5- در ص��ورت عدم توجه به نش��انه های مذکور، 
حرکت های شیرخوار تش��دید می یابد. 6- شرع به 

نق نق زدن می کند.
نشانه های ديررس گرسنگی: 1- شیرخوار، ابرو و 
پیش��انی اش را در هم می کشد. 2- دهانش را به طور 
کامل باز کرده و سرش را با عصبانیت به این طرف و 

آن طرف می برد و بازوانش را خم کرده و پاهایش را 
شبیه به حرکات دوچرخه سواري تكان می دهد. 3- با 
دست های مشت شده دهانش را جستجو می کند. 4- 

شروع به گریه می کند.
به علت محدودیت حجم معده در نوزادان و شیرخواران 
کوچك، نسبت کمتر کازئین به پروتئین، هضم بهتر و 
جذب سریع تر شیر مادر و کوتاه بودن زمان تقریبی 
تخلیه معده )تا 90 دقیقه(، شیرخوارانی که با شیر مادر 
تغذیه می ش��وند نیاز به تغذیه مكرر داشته و به دلیل 
زودتر گرسنه شدن، باید ضمن رد باورهای غلط در 
مورد کمبودهای احتمالی شیر مادر، با ظهور نشانه های 
اولیه گرس��نگی، همیشه با شیر مادر تغذیه شوند. به 
طور ایده آل باید با احساس و مشاهده اولین نشانه های 
گرسنگی، تغذیه شیر مادر شروع شود گرچه والدین به 
طور معمول گریه شیرخوار را دلیل بر گرسنگی دانسته 
و س��پس تغذیه را ش��روع می کنند ولی الزم به ذکر 
 است که گریه آخرین عالمت گرسنگی در شیرخوار 

می باشد.

بهت��ر اس��ت پدرها، پس��ران خ��ود را و مادرها، 
دخت��ران خود را در مورد این مس��ائل آگاه کنند. 
اما اگر بلد نیس��تید یا حوصله ندارید یا عصبانی 
هس��تید، می توانی��د این کار را انج��ام ندهید. در 
 فرهن��گ م��ا بچه ها با خال��ه، عمو یا دایی ش��ان 

راحت هستند. 
می توانید از آنها کمك بگیرید یا اینكه از پزشكان 
و مش��اوران کمك بخواهید. یكی از مرحله های 
مهم دوران نوجوانی، بلوغ، چگونگی برخورد با 
آن و پذیرش آن است. پدر و مادرها وظیفه دارند 
قبل از بلوغ فرزندشان، به او در مورد این مرحله 
آموزش دهند و بعد از بلوغ هم مسئولیت آموزش 

بهداشت فرزندشان را به عهده بگیرند. 
پ��در و مادرها باید با ش��روع نش��انه های بلوغ 
اطالع��ات الزم را ب��ه آرام��ی و ب��ا مهربانی به 
فرزندش��ان داده و ب��ه آنها خبر بدهن��د که بلوغ 
اتفاق خوب و مبارکی اس��ت. چگونگی صحبت 
ک��ردن با بچه ها خیلی مهم اس��ت و باید طوری 

 ب��ا آنه��ا صحب��ت ک��رد که نترس��ند و بدش��ان 
نیاید. 

س��عی کنی��د لبخند ب��ه لب داش��ته باش��ید و با 
عصبانیت و تحكم با آنها صحبت نكنید. احساس 
روز اول ش��روع بلوغ خیلی مهم است و تا آخر 
عم��ر با افراد باقی می ماند و ممكن اس��ت باعث 
ش��ود آنها از زن بودن یا مرد بودنش��ان احساس 
خوبی داش��ته یا نداشته باش��ند. برای اینكه این 
دوران به خوبی طی ش��ود، برای فرزندتان جشن 
بل��وغ بگیرید و به او هدی��ه ای ماندگار بدهید تا 
وقتی بزرگ ش��د، بداند چه پ��در و مادر نازنینی 
داش��ته اس��ت. یك میهمان��ی ترتی��ب بدهید و 
دوس��تان و اقوام را دعوت کنید. الزم نیس��ت به 
میهمان ها چیزی بگویید ولی به فرزندتان بگویید 
که این میهمانی را به خاطر او برگزار کرده اید. به 
هرح��ال، این مرحله را جدی بگیرید تا در آینده، 
 فرزندت��ان بتوان��د نقش مهم��ی در زندگی خود 

داشته باشد.

سئوال هاي عجيب و غريب كودك

 مراقبت بهتر، كليد كاهش مرگ نوزادان 
در كشورهاي درحال توسعه

نشانه هاي گرسنگي را در شيرخوار بيشتر 
بشناسيم!

با فرزندتان درباره بلوغ حرف بزنيد
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ورزش

 بصیرت: 
قلعه نوعی فقط با رفتن رحمتی 

موافقت كرده است 

 سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: قلعه نوعی فقط 
ب��ا رفتن رحمتی به تیم امید موافقت کرده اس��ت. مجید بصیرت در 
رابطه با حضور س��ید جالل حسینی و س��ید مهدی رحمتی در تیم 
امید در بازی های آس��یایی گوانگج��و  با بیان این خبر گفت: پس از 
صحبت هایی که امیر قلعه نوعی با غالمحسین پیروانی داشت، حضور 
س��ید مهدی رحمت��ی در تیم امید قطعی ش��د. صحبت هایی هم در 
رابطه با حضور س��ید جالل حس��ینی یا هادی عقیلی شده بود و تا 
جایی که می دانم حضورشان هنوز قطعی نیست. وی گفت: اگر فقط 
رحمتی هم از تیم ما جدا ش��ود متضرر می ش��ویم، چرا که او وزنه 
سنگینی برای ماس��ت؛ هرچند دروازه بان دوم تیم هم کیفیت خوبی 
دارد اما جوان اس��ت. متأسفانه سپاهان امسال از ناحیه تیم های ملی 
خیلی ضربه خورده از طرفی موفقیت تیم ملی هم برای ما مهم است. 
سرپرست س��پاهان درباره برنامه تیمش در تعطیالت لیگ گفت: به 
دستور قلعه نوعی بازیكنان تا فردا استراحت خواهند کرد و پس از آن 
تمرین ها را شروع می کنیم؛ البته سپاهان پنج بازیكن ملی پوش دارد 
و ج��دا از آن ب��ه تیم امید هم بازیكنان جوانی را خواهد داد؛ به طور 
حتم با نبود این نفرات کادر بازیكنان به حد نصاب نمی رسد. سپاهان 
از تعطیالت لیگ هم متضرر شد و باید ببینیم سرمربی چه برنامه ای 
دارد. بصیرت همچنین در خص��وص نتیجه های ضعیف تیمش تا 
پایان هفته نهم نیز گفت: تعطیالت لیگ و حضور بازیكنان ملی پوش 
در اردوهای تیم ملی بیشتر از هر تیمی به ضرر تیم ما تمام می شود 
و این موضع اثرش را روی نتیجه های تیم ما گذاشته است. وی در 
ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ جریمه و یا اولتیماتومی از سوی 
مسئوالن باش��گاه برای تیم در نظرگرفته نشده است و امیدواریم که 

بچه ها با آرامش کامل به نتیجه های مطلوب دست یابند.

هديه 700 میلیون ريالی ورزشكاران اصفهان 
به سیل زدگان پاكستان

گلريزان جامعه ورزش استان
با شکوهی مثال زدنی برگزار شد

 جامعه ورزش استان با حضوری آگاهانه و با شكوه در ورزشگاه 
»نصر اصفهان«، برای ابراز همدردی با مردم مصیبت دیده پاکستان 
در مراسم گلریزانی که از سوی اداره کل تربیت بدنی برگزار شد، 

کمكهای خود را تقدیم کردند.
به گ��زارش پایگاه خبری ورزش اصفه��ان، مدیرکل تربیت بدنی 
اس��تان با اعالم این که: جامعه ورزش اس��تان در اجرای منویات 
و براس��اس بیانات ارزشمند »مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... 
خامنه ای« که فرموده اند »سیل پاکستان فوری ترین مسأله جهان 
است« در این مراسم حاضر شده اند تا همچون همیشه پیشگام در 
امور خیر باشند، تصریح کرد: مقام عظمای والیت در خطبه های 
نماز عید س��عید فطر با اشاره به ابعاد بسیار سنگین و مصیبت بار 
این سیل ویرانگر از درد و رنج ملت مسلمان پاکستان ابراز تألم و 
رنج کردند و آحاد مردم مس��لمان جهان را به یاری ملت مؤمن و 

مصیبت زده پاکستان فراخواندند.
مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان با اذعان بر این ک��ه: بر ما به عنوان 
متول��ی دس��تگاه ورزش اس��تان فرض اس��ت تا در این مراس��م 
حضوری فعال و تأثیرگذار داش��ته باش��یم، ورزش��كاران را، نماد 
حضور در همه میدان ها از جمله: کمك رس��انی و دس��تگیری از 
مردم ستمدیده جهان توصیف کرد. وی خاطرنشان کرد: اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان، کمك ویاری به سیل زدگان پاکستان 
را از وظیفه ه��ای انس��انی خود می داند و از همه ورزش��كاران، 
مربیان، سرپرس��تان، پیشكس��وتان، داوران و هم��ه مردم ورزش 
دوس��ت اس��تان دعوت کرده تا پنج شنبه در مراسمی که در محل 

ورزشگاه نصر برگزار می شود، حضور پر شوری داشته باشند.
برپایه این گزارش و بن��ا به اعالم روابط عمومی اداره کل تربیت 
بدنی استان، در این مراسم بالغ بر 70 میلیون تومان وجه نقد، 550 
تخته پتو، 800 دس��ت لباس ورزش��ی، 10 هزار قوطی تن ماهی، 
7000 ع��دد آب معدنی، مقدار معتنابهی لباس، پتوی مس��افرتی، 
کاله، زیران��داز و همچنین ی��ك روز حقوق کارکنان تربیت بدنی 

استان به این مناسبت اختصاص یافت.
ش��ایان گفتن است: در این مراس��م مدیران و رئیسان هیأت های 
ورزش��ی، مدی��ران عامل باش��گاههای ف��والد مبارکه س��پاهان، 
ورزش  ایس��تگاههای  پس��ند،  گیت��ی  صنای��ع  ماه��ان،   ف��والد 
 صبحگاهی و جمعی از ورزش��كاران در محل سالن نصر حضور

داشتند.

سوتگفت و گو

مصاحبه چند روز گذش��ته مع��اون امور 
عمرانی اس��تانداری اصفهان در رابطه با 
واگ��ذاری عملی��ات اجرایی س��اخت و 
تكمیل استادیوم نقش جهان )که با تبصره 
ع��دم وجود منع قانونی و با توجه به این 
موضوع که تربیت بدنی دیگر نمی تواند 
متولی تكمیل این پروژه باش��د(، س��وژه 
شماره یك محافل ورزش��ی استان بوده 
اس��ت. »صمصام ش��ریعت« معاون امور 
عمرانی اس��تانداری اصفهان در مصاحبه 
خود از س��ه ارگان به عنوان دستگاههای 
مورد نظر برای تكمی��ل پروژه نام برده و 
شهرداری اصفهان نیز در این بین به عنوان 
گزینه شماره یك مطرح شده بود. به طور 
حتم هدف غایی اس��تانداری اصفهان به 
عنوان معرف دستگاه جدید متولی تكمیل 
پ��روژه، افتت��اح هر چه س��ریع تر نقش 
جهان و اس��تفاده از تم��ام ظرفیت ها در 
 راستای نیل به این هدف است و سازمان 
تربیت بدنی با ریاست »علی سعیدلو« به 
هیچوجه دوست ندارد قول هایی، همانند 
سازمان تربیت بدنی در زمان ریاست قبلی 
داشته باشد که به طور معمول اصفهانی ها 
پس از ش��نیدن هر ی��ك از آن وعده ها 

پوزخند می زدند.
حساسیت انتخاب استانداری

استانداری به خوبی می داند اگر دستگاه 
مجری تكمی��ل پروژه به خوب��ی نتواند 
از پس مشكل و حاش��یه های استادیوم 
تاریخی نقش جه��ان برآید، باید هر روز 
شاهد مانع هایی در راه تكمیل نقش جهان 
باشد. به هر حال استانداری اصفهان به این 
موضوع آگاه است و در صورتی که موفق 
شود از پتانسیل ارگانی توانمند در جهت 
تكمی��ل نقش جهان اس��تفاده کند و این 
پروژه با سرعت در اختیار ورزش دوستان 

اصفهانی قرار گیرد، خروجی سربلندی از 
پروژه ای »که کابوس یك دهه اخیر مدیران 
ورزشی استان اصفهان« بوده، داشته است. 
شاید سخن گزافی نباشد اگر تعطیلی این 
روزهای نقش جهان را نقطه عطف تاریخ 
ساخت این پروژه و حساسیت استانداری 

برای عبور موفق از این مشكل بدانیم. 
متولی كه توان مالی قابل توجهی داشته 

باشد
ب��ه نظر می رس��د نقش جه��ان که این 
روزها ب��ار دیگر  قفلی آهنین را بر روی 
درب ورودی خود می بیند چشم انتظار 
متولی س��اختی اس��ت ک��ه گاه و بیگاه 
دغدغه مال��ی را دلیل تعطیلی کار عنوان 
 نكند. به هر حال آشكار است که در بین 
ارگان هایی که استانداری اصفهان عنوان 
کرده هیچ دستگاهی توانایی مالی شهرداری 
را نداشته و شاید این دستگاه تنها ارگانی 
اس��ت که می تواند بدون بدقولی تأمین 
بودجه نماید. کیست که نداند در تمامی 
این سال ها مش��كل های مالی، یكی از 
 مهم تری��ن عامل های کند کننده تكمیل 
نقش جهان بوده و این پروژه بیش از هر 

چیز احتیاج به اعتبار دارد. 
شهرداری، متخصص كالن پروژه ها 

پروژه عظیمی که روز یكش��نبه به دست 
رئیس مجلس افتتاح شد بارزترین گواهی 
است که شهرداری اصفهان از ظرفیت بسیار 
باال برای تكمیل و ساخت کالن پروژه ها 
برخوردار است، حتی پروژه نقش جهان 
که بیش از 18 سال، هر مدیر ورزشی و یا 
غیر ورزشی را در استان اصفهان با چالشی 

اساسی رو به رو ساخته است.
ش��هرداری اصفهان در خالل سال های 
اخیر، با اجرای پروژه هایی نظیر: خیابان 
 دو طبق��ه ام��ام خمین��ی)ره( و می��دان 

امام علی نشان داده: توانایی مدیریت چنین 
پروژه های نو و بزرگی را داراست ضمن 
اینكه در تمامی این س��ال ها ش��هرداری 
اصفهان هیچگاه از س��اخت پروژه های 
ورزش��ی غافل نشده و در این بخش نیز، 

تجربه هاي بسیار ارزشمندی دارد.
ــتانداری و شهرداری  ورزشی بودن اس

اصفهان
با خوش��وقتی این روزها مدیران استانی 
و ش��هری اصفهان رویك��ردی به مراتب 
ورزش��ی تر نس��بت به گذش��ته دارند و 
 برآیند این رویك��رد می تواند در تكمیل 
نقش جه��ان، ای��ن آرزوی دو دهه اخیر 
ورزش دوستان اصفهانی تبلور یابد. شاید 
عظمت پ��روژه نقش جهان می طلبد که 
تجربه های ورزشی دو دستگاه را به طور 
کامل برنامه ریزی شده و مدون در اختیار 

داشته باشد.
ارتباط با پیمانكاران بزرگ كشوری

به طور اصولی تكمیل نقش جهان می طلبد 
که پیمانكاری به این پروژه ورود کند که 
بش��ود به او اعتماد کرد و اگر زمانی برای 
تكمیل نقش جهان معین می کند بتوان به 
آن زمان امیدوار بود. پیمانكارانی که تاکنون 
پروژه شهرداری را در طی سال های اخیر 
ب��ر عهده داش��ته اند همواره س��ربلند از 
میدان های عمرانی خارج ش��ده و چنین 
تجربه هایی می تواند در مورد نقش جهان 

هم کارساز باشد.
نقش جهان فقط زمین فوتبال نیست

 از آن ج��ای��ی ک���ه در ش��ی��وه ه�ای 
استادیوم س��ازی مدرن در سطح جهان، 
تمام��ی مورده��ا از جمل��ه کنش های 
احساسی، مسائل ترافیكی و عبور و مرور، 
آلودگی های صوتی و... مورد توجه ویژه 
و بررس��ی های راهبردی قرار می گیرد، 

ش��اید این نیاز به صورت ویژه احساس 
می ش��ود که ارگانی ناظر ویژه این پروژه 
باشد که بتواند تمامی این مسائل را مورد 
بازنگ��ری مجدد و کاربردی ق��رار دهد. 
شاید ارگانی همچون شهرداری اصفهان 
 به دلیل داش��تن چهار معاون��ت، توانایی 
برنام��ه ری��زی، اجتماع��ی، فرهنگی و 
خدماتی بتواند مسائل مربوط به هر بخش 
را به صورت ویژه، بررسی و از هم اکنون 
در پی رفع نقیصه های طرح برآمده و نیز 
استادیومی در شأن طرح های ملی ایران 

اسالمی تحویل ورزش کشورمان دهد.
سالمتی، دغدغه مشترک شهروندان و 

مديران استانی و شهری
کس��ی دوس��ت ندارد بار دیگر ش��اهد 
س��انحه ای که برای مرحوم فیاض نژاد 
)فوتبال دوس��ت اصفهانی( در »بازگشت 
ار ورزشگاه فوالدشهر« افتاد، باشد. جاده 
ترانزیتی فوالدش��هر، برای عالقه مندانی 
که گهگاه مس��یر اصفهان تا فوالدشهر را 
با موتورس��یكلت طی می کنند، به واقع 
خطرناک اس��ت. اگر حتی یك روز هم 
نقش جهان زودتر میزب��ان دیدارهای دو 
باشگاه پرطرفدار اصفهانی یعنی سپاهان و 
ذوب آهن باش��د این به معنی جلوگیری 
از حادثه هایی است که هر هفته می توان 
در مسیر اصفهان تا فوالدشهر و بالعكس 
انتظارش را کش��ید. این موضوع دغدغه 
مش��ترک تمام مدیران اس��تانی و شهری 
است که آنها را ملزم می دارد سریع ترین 
راه را برای آماده سازی نقش جهان مورد 

توجه قرار دهند. 
حال باید منتظر گشودن قفل آهنین پروژه 
نقش جهان بر روی شهروندان اصفهانی 
برای تماش��ای یك بازی فوتبال به جای 
فوالدش��هر بود. آن چیزی که مش��خص 
اس��ت اینكه نقش جهان یك نیاز اساسی 
برای اصفهان اس��ت که امیدواریم تعامل 
ارگان های توانمند استانی و شهری بتواند 
یك اس��تادیوم زیبا را به فوتبال و ورزش 
اصفهان هدیه کند. شورای اسالمی شهر 
و مدیران ش��هرداری اصفهان که همواره 
ب��رای ورود ب��ه پ��روژه نق��ش جهان و 
تكمیل آن اع��الم آمادگی کرده اند اکنون 
تعامل و تالش های بی وقفه استانداری 
را در جه��ت تغییر و معرف��ی کارفرمای 
پروژه، فرصتی ب��رای رونمایی از آرزوی 
دیرینه اصفهانی های عالقه مند به فوتبال 
می بینند و حاضرند برای رسیدن به این 
مقصود از تمام پتانسیل شهرداری و شورا 
نهایت بهره برداری را بنمایند. امیدواریم 
در مورد پروژه نق��ش جهان فقط به این 
موضوع فكر ش��ود که اصفهانی ها دیگر 
تحمل بدقولی ها را ندارند، نقش جهان 
شاید این روزها به پروژه ای نظیر میدان 
امام علی حس��ادت می کند که زودتر از 
وقت مقرر افتتاح شد و شب گذشته مردم 
اصفهان در س��تایش از شكوه این پروژه، 
با ش��ادی و شعف از آن عبور می کردند. 
نقش جه��ان هم این روزه��ا بی صبرانه 
منتظر به صدا درآمدن بوق ماش��ین هایی 
است که فاز یك آن نزدیك به 7 سال پیش 
افتتاح و دیگر رنگ تماش��اگر را به خود 

ندیده است.

اولين بازيکن اخراجی ليگ دهم نقش جهان، به میدان امام علی حسادت می كند 
در راه است! 

هنوز چیزی مش��خص نیس��ت، اما ش��اید تا قبل از نیم فصل، سپاهان با یكی 
از بازیكنان خودش فس��خ قرار داد کند. رابطه ای��ن بازیكن با امیر قلعه نوعی 
خراب ش��ده و ممكن اس��ت به زودی قراردادش را با سپاهان فسخ کند. قرار 
نبود هیچ چیز رسانه ای شود، اما الپوشانی مسئوالن سپاهان زیاد دوام نیاورد 
و خبر درگیری دو بازیكن معروف این تیم به بیرون درز کرد. اصل جریان به 

قبل از بازی با پاس همدان بر می گردد. 
همان زمانی که بازیكن تازه وارد سپاهان دو جلسه در تمرین های تیم حاضر 
نش��د تا جرقه اختالفی بزرگ در تمرین های این تیم رقم بخورد. وقتی پس 
از ای��ن اتفاق امی��ر قلعه نوعی با بازیكن مورد نظر تم��اس تلفنی می گیرد تا 
علت غیبت او را جویا ش��ود جوابی دس��تگیرش می شود که هرگز انتظارش 

را نداشت.
امی��ر ب��ا این بهانه ک��ه آیا این بازیكن ب��ه دلیل بیماری تمرین ه��ا را تحریم 
کرده اس��ت، سر صحبت را باز می کند اما جواب بازیكن معروف این است: 
 »نه، مریض نبودم، همینطوری نخواس��تم در تمرین شرکت کنم!« جواب برای 
قلعه نوعی س��نگین بود، اما او دندان روی جگر گذاشت تا بازیكن مذکور را 
در تمرین ه��ا زیارت کند. دو روز بعد، زمانی ک��ه این بازیكن در تمرین ها 
ش��رکت می کند نه تنها قلعه نوعی را تحویل نمی گیرد، بلكه هرچه سرمربی 
ب��ا او صحب��ت می کن��د او رویش را به س��مت دیگری ب��ر می گرداند تا با 
بی اعتنایی به نیمكت نشینی های مداومش اعتراض کند. این حرکت بازیكن 
س��پاهان کار را تا جایی پیش می برد که ص��دای بقیه بازیكنان که از ابتدا در 

جریان درگیری ها بودند هم در می آید. 
در ای��ن بی��ن وقتی در ری��كاوری، بحث اتفاق های به وج��ود آمده در بازی 
با پاس مرور می ش��ود، دیگر بازیكن معروف و ملی پوش س��پاهان با کنایه 
 خط��اب ب��ه بقیه بازیكن��ان می گوید که اگ��ر بعضی از بازیكنان درس��ت و 
به موقع در تمرین ها حاضر ش��وند مشكالت س��پاهان برطرف می شود! به 
ط��ور کامل مش��خص بود که منظور این بازیكن چه کس��ی اس��ت. چون در 
هفته های اخیر تنها او بوده که در تمرین ها ش��رکت نكرده است. این حرف 
مل��ی پوش س��پاهان که زیاد به م��زاج آقای عصبانی خ��وش نمی آید باعث 
 می ش��ود تا حس��ابی از کوره در برود و مشتی را روانه صورت بازیكن منتقد 

کند.
 درگیری باال می گیرد تا پس از چند دقیقه و با دخالت س��ایر بازیكنان، همه 
چی��ز به حاال عادی برگ��ردد! اما این پایان ماجرا نیس��ت. پس از روانه کردن 
این مش��ت بازیكن مورد اشاره ساکش را جمع می کند و با گفتن این حرف 
که »بر می گردم تهران« به س��مت بیرون از زمین قدم بر می دارد. در این بین 
دخالت محرم نوید کیا و حرف هایی که کاپیتان سپاهان می زند او را از رفتن 
منصرف می کند. به گفته ش��اهدان ماجرا، محرم ب��ا این حرف که این کارها 
 بچه بازی اس��ت و بمان و ش��انه خالی نكن، تصمیم ای��ن بازیكن را عوض 

می کند.
ف��الش بكی به ابتدای فصل، همان زمان��ی که اختالف اصلی بازیكن و مربی 
جرق��ه خورد. در ب��ازی با راه آهن وقتی امیر قلع��ه نوعی بازیكن معروف را 
روی نیمكت می نش��اند، اس��باب ناراحتی او را فراه��م می کند. این بازیكن 
ک��ه طاقت نم��ی آورد از همان بازی زبان به اعتراض باز می کند و خطاب به 
قلعه نوعی می گوید: »چرا 90 دقیقه من را روی نیمكت نش��اندی؟ من اینجا 
نیام��ده ام که بازی نكنم!« قلعه نوعی هم که در ب��ازی اول نتیجه دلخواهش 
را نگرفت��ه بود به همین چند کلمه که خوب تمرین نكرده ای و انش��اءا... در 
بازی بعد، بس��نده می کند. اما بازیكن شاکی، برای مربی دلیل می آورد که او 
زودتر از خیلی بازیكنان وارد سپاهان شده و از آنها بیشتر تمرین کرده است! 
او توره و رضا عنایتی را مثال می زند تا این حرف از دهان قلعه نوعی خارج 
شود: تصمیم می گیرم چه کسی آماده است و باید در زمین بازی کند، اما تو 
 در پازل تاکتیكی من هس��تی و در بازی های بعدی از تو در ترکیب اس��تفاده 

می کنم.
  امی��ر قلعه نوع��ی البته در اظه��ار نظر دیگ��ری در مورد ای��ن بازیكن گفته 
اس��ت: این آقا لیگ ایران را با لیگ های دیگر مقایسه می کند و فكر می کند 
س��طح لیگ ایران پایین تر از لیگ های دیگر است. به همین دلیل زیاده خواه 
بوده و انتظار دارد مثل تیم سابقش همیشه در ترکیب باشد. اما تا زمانی که من 
سرمربی سپاهان باش��م این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. قضیه کوبیدن مشت به 
صورت ملی پوش سپاهان را که فاکتور بگیریم شنیده ها حاکی از آن است که 
رابطه سرمربی و بازیكن معروف به طور کامل شكر آب است و هر لحظه این 
احتمال وجود دارد که این بازیكن راهی تهران ش��ود. هنوز چیزی مش��خص 
نیس��ت اما شاید تا قبل از نیم فصل، سپاهان با یكی از بازیكنان خودش فسخ 
قرار داد کند. اتفاقی که بدون ش��ك جنجال ه��ای زیادی را به همراه خواهد 
داش��ت.چون با توجه به سابقه بازیكن مذکور بعید است که او در قبال چنین 

اتفاقی سكوت اختیار کند.
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» من از آقای قطبی ممنونم، اما فكر می کنم تیم ملی به قدری 
جوان خوب دارد که نیازی به من نباشد.« 

فرهاد مجی��دی پس از پایان بازی با س��ایپا، در حالی که در 
جش��ن پیروزی تیمش یك گل زده و یك گل ساخته بود و 
با اس��كورت منصور پورحیدری به سالن کنفرانس آمده بود، 
ای��ن خبر را اعالم کرد. فرهاد مجیدی، یكی از محبوب ترین 
بازیكنان لیگ ایران است که البته افشین قطبی هم سال قبل و 
در مقطعی برای استفاده از او نظر مثبت داشت. فرهاد در یكی 
از اردوها حتی دعوت شد. زمانی که گفته می شد این بازیكن 
به توصیه رئیس وقت کمیته تیم های ملی دعوت شده، چون 
فرهاد چهارش��نبه شب ها به س��النی می رود و فوتبال بازی 
می کند که فرزندان تعدادی از بزرگان کش��ور هم آنجا بازی 
می کنند. شایعه ای که البته با ترک تیم ملی از سوی فرهاد به 
بهانه آسیب دیدگی و عدم دعوت از او، خیلی زود به دست 

فراموش��ی سپرده ش��د. مجیدی البته بعدها هم در لیست 50 
 نفره تیم ملی قرار داش��ت اما دعوت نمی ش��د. اضافه شدن 
عل��ی منصوریان به نیمكت تیم مل��ی در کنار حضور اصغر 
حاجیل��و به عنوان سرپرس��ت  و همچنین مهدی محمد نبی 
در پست دبیر فدراسیون فوتبال، شانس دعوت از مجیدی را 
بیش از قبل کاهش داد. دعوای منصوریان و مجیدی ریش��ه 
در اتفاق های استقالل داشت. این دو محبوب ترین بازیكنان 
سال های اخیر تیم بودند. دو نفری که سكوها با تمام وجود 
نامشان را فریاد می زدند، مجیدی همیشه محبوب مدیران و 
منصوریان محبوب بازیكنان بود. اختالفی که سال های متوالی 
ریشه دوانده بود و داشت در زمان حضور علی منصوریان در 
تیم ملی نمود پیدا می کرد. قبل از اردوی اتریش بود که فرهاد 
مجیدی به بهانه های واهی همچون نداشتن ویزا )در صورتی 
که ویزای ش��ینگن داش��ت( خط خورد و پس از این در دو 
اردوی متوالی نامی از او که س��تاره لیگ بود، در لیست دیده 
نمی شد. قطبی البته ادعا می کرد این بازیكن را دوست دارد 
و اختالفی نیست اما فتح اله زاده، )سرپرست استقالل( برای 

اولین بار در مصاحبه ای پای منصوریان را به این دعوا باز کرد 
و او را عامل اختالف ها دانس��ت. قطبی هم که فشار زیادی 
را تحمل می کرد در لیس��ت جدید تیم ملی ناگزیر از دعوت 
مجیدی به همراه میداودی شد تا یورش انتقادها کاهش یابد.

وحید هاش��میان، علی کریمی، علی س��امره، محمود کریمی 
س��یبكی از بازیكنان شاخص سال های اخیر لیگ هستند که 
هر یك در مقطعی بنا ب��ه دالیلی که در رأس آن ها اختالف 
بازیكنان با سرمربی تیم ملی بوده است، از حضور در تیم ملی 
عذر خواس��ته اند. عرفی که البته در دیگر لیگ های دنیا هم 
اتفاقی عجیب نیس��ت. بازیكنانی که اگر از حضور در اردوی 
تیم ملی انصراف بدهند می توانند از س��وی فدراسیون های 
ملی ب��ا مجازات های انضباطی مواجه ش��وند اما تنها کافی 
اس��ت که بر تصمیمش��ان اس��م خداحافظی را بگذارند تا از 
هر نوع محاکمه ای در امان باش��ند. حت��ی اگر بعد از مدتی 
دوباره توبه بش��كنند و به تیم ملی برگردن��د. نمونه هایی از 
 آنچ��ه بارها درب��اره علی کریم��ی و کریم باق��ری رخ داده

است.
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مرکزی، طبقه اول
سه شنبه30شهریور12/1389شوال1431/ شماره Tuesday21 September 2010  350)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي )ع(:
صبر و شکیبایي، زینت شخص، 
وفاي به عهد، عالمت جوانمردي 
و عجله و شتابزدگي درکارها 
بدون اندیشه دلیل 
بي خردي  است.

 مهدی رفائی
علی الریجان��ی، در آیین افتتاح فاز اول می��دان امام علی گفت: 
پ��روژه حاضر کاری عجی��ب و بزرگ در تاریخ آبادانی کش��ور 
است، که هویت اسالمی این شهر را آشكار می سازد، این پروژه 
عظیم دارای دو خصوصیت: عمرانی و عملی برای هویت سازی 

اس��المی است. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، تالش بی شائبه 
ش��ورای شهر، مسئوالن شهرداری و اس��تانداری و به خصوص، 
س��قائیان نژاد شهردار اصفهان را س��تود و افزود: میراث اسالمی 
ایران و جهان در دل اصفه��ان از دوران صفویه و دیگر دوره ها 
اس��ت که باید به همگان معرفی گردد. وی با اش��اره به نزدیكی 
آرامگاه عالمه مجلس��ی به این میدان تصریح کرد: مجلسی اول و 
دوم نمونه کامل عقلی و نقلی در تفكر و فلس��فه اسالمی هستند 
که اصفهان را در علوم دینی نمونه س��اخته و به همین میزان باید 

برای هویت بخشی اسالمی این شهر تالش کرد.
ــان دفاع  ــهرداری اصفه ــت ش ــرد مديري ــس از عملك مجل

می كند
عل��ی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با س��تایش از 
عملك��رد مدیران الیق ش��هرداری و ش��ورای ش��هر و همكاری 
اس��تانداری اصفهان اذعان داشت: مجلس در برنامه های 5 ساله 
توجه وی��ژه ای به مدیریت ش��هری دارد و از عملكرد مدیریت 
ش��هری اصفهان برای تداوم هدف و پروژه ه��ای ملی و بزرگ 
نظیر: آزاد س��ازی این میدان تاریخی حمای��ت و دفاع و در این 
راه آمادگی الزم را دارد، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، مردم 
اصفهان را ش��ریف، صبور، ش��هید پرور و شگفتی آفرین خواند 
و از دس��تاوردهای اصفهان در هش��ت سال دفاع مقدس، تجلیل 
 کرد، وی با برش��مردن دالوری س��رداران بزرگی چون: خرازی، 
ح��اج همت، کاظمی و ردانی پور، گفت: این ش��هیدان همچون 
 س��تارگان فروزانی در آس��مان اصفه��ان می درخش��ند و هفته 

دفاع مقدس یادمان فداکاری آنان است.
میراث امام خمینی )ره( نهراسیدن از حق گويی و كار شبانه 

روزی مسئوالن است
الریجانی در ادامه با اش��اره به گفتار بنیانگذار انقالب اس��المی، 
میراث امام خمینی )ره( را نه ترس��یدن مسئوالن از حق گویی و 
کار شبانه روزی در راه خدا توصیف کرد و پروژه میدان امام علی 
را نمونه ای از این کارها دانس��ت، وی در ادامه افزود: انقالب و 
راه امام بر چند پایه اس��توار است که تفكر متین و رجوع درست 
به فكر و اندیش��ه یكی از آنهاس��ت و برای رسیدن به این تفكر 
باید نگاهی منطقی و نو، به تفكر دینی داشته باشیم. وی با اشاره 
به فرازهایی از زندگی حضرت امام )ره( یادآور شد: امام خمینی 

فردی مسلكی بود و برای خوشایند افراد کاری نمی کرد.
مردم ساالری دينی از هدف های بلند امام خمینی 

رئیس مجلس شورای اسالمی با عنوان این مطلب که دوران بیداری 
اسالمی فرارسیده است ابراز داشت: یكی از هدف های بلند امام 
خمینی بر پایه مردم ساالری دینی بود که دیكتاتوری های زمان را 
از صحنه محو می کرد و نهادهای اس��المی و مردمی را بر جامعه 
پایه گذاری می کرد، وی افزود: امام )ره( فرمودند: که مجلس در 

رأس همه امور است و امروزه هم باید این چنین باشد.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: تفكر امام تشكل 
بس��یج برای »میقات« پابرهنگان و قوه مجریه و مقننه، براس��اس 
معی��ار و می��زان به وجود آید و هر کدام کار خود را به درس��تی 

انجام دهند.
هدف ديگر امام )ره( پیشرفت و توسعه كشور همراه با تحقق 

عدالت بود
الریجانی با بیان این موضوع که پیش��رفت و توسعه کشور همراه 

با تحقق عدالت همیش��ه مورد نظر حضرت امام )ره( بود خاطر 
نشان کرد: استقرار جمهوری اسالمی و نگاه ترس آمیز دشمنان به 
تالش مدیران، علما و از خود گذشتگی رزمندگان اسالم راه ما را 
برای جهش به سوی پیشرفت و عدالت باز کرده است و عمل به 
سند چشم انداز، یعنی دوری از سیاست بازی، پدید آوردن شغل 

برای جوانان و باال بردن تولید باید از هدف های اصلی و دغدغه 
مدیران باش��د، وی افزود: گفته ریاست جمهوری مبنی بر تبدیل 
تحریم ها به فرصت درست است و اگر چه با تحریم و تهدیدها 
مواجه ایم، ولی این س��ختی ها نمی تواند جلوی پیشرفت ایران 

اسالمی را بگیرد و ما با قوت آن را پشت سر می گذاریم.
حرف و مشكل اصلی مردم مكتب ايرانی )!( و نمايش منشور 

كوروش نیست!
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید به مدیران و مس��ئوالن 
مبنی بر رسیدگی به مشكل های اصلی مردم در خصوص مانوور 
سیاسی به روی »مكتب ایرانی« و نمایش و توصیف بیش از حد 
منش��ور کوروش گفت: امروزه مش��كل و حرف اصلی مردم ما 
»مكتب ایرانی« و نمایش منشور نیست، البته هر کدام از پادشاهان 
ایران، خدماتی داش��ته اند ولی مكتب ما ایرانی- اس��المی است 
و ریش��ه در مكتب فقهی و فلس��فی دارد که ایراد مكتب ایرانی 
و معن��ی ناسیونالیس��تی و افراطی در آن جای��ی ندارد، الریجانی 
تأکید کرد: امروزه مكتب ما عمل به راه امام اس��ت و س��تایش از 
عملكرد پادش��اهانی که اعمال مثبتی در گذشته داشته اند باید به 
جای خود انجام شود و در مملكتی که امام زمان )عج( و پیغمبر 
اک��رم )ص( و یاد همه ائم��ه اطهار )ع( مونس دل مردم اند نباید 

این گونه افراط شود.
ــد كه در  ــی باش ــس جمهور بايد مردمی و با رأی مجلس رئی

رأس امور است
الریجانی در ادامه از دس��تاوردهای مجلس مردمی سخن به میان 
آورد و گفت: وقتی در کش��وری مجلس وج��ود دارد و به گفته 
امام راحل )ره( مجلس در رأس امور اس��ت، رئیس جمهور باید 
با رأی این مجلس انتخاب تا مردمی و مردم نیز باید از همه این 
کاره��ا دفاع کنن��د و رئیس جمهور نیز باید اصی��ل و قوه مقننه، 

مجری��ه و قضائیه نیز داراي اصالت و مردمی باش��ند، وی خاطر 
نش��ان کرد: قوه مقننه ریل گذار قوه مجریه اس��ت و باید دولت 
در جه��ت تصمیم های خانه ملت عم��ل کند، ولی گاهی تصور 
می شود که مجلس دست و پای اجرایی برخی کارها را می بندد 
و اینگونه نمایش می دهند که در کارها سنگ اندازی می کند که 
به طور کلی چنین نیس��ت بلكه مجلس مانع ها را از س��ر راه بر 
می دارد و رعایت قانون و احكام ش��رع به معنای خود وابستگی 

به اعتقاد است نه تعبیر به معنای سقوط و بی تفاوتی.
الریجانی در پایان با یادآوری همدلی میان قوای سه گانه تصریح 
کرد: میراث اصلی مردم ما دینداری، حفظ راه امام و شهدا و دفاع 
از خون ش��هیدان راه حق و قرآن اس��ت وظیفه ما ایجاد توسعه، 
پیش��رفت، اشتغال و رفع مش��كل های مردم نه دیگر مسأله های 

حاشیه ای و کوچك است.
الزم به ذکر اس��ت: الریجانی به صورت وی��ژه از زحمت های: 
مدیران، معاونان و زحمتكش��ان ش��هرداری و ش��ورای ش��هر و 

مسئوالن استانداری اصفهان تشكر و قدردانی نمود.
سقائیان نژاد در آيین افتتاح زير گذرهای میدان امام 

خود اتكايی، خود باوری و توكل رمز موفقیت در پروژه عظیم 
میدان امام علی

س��قائیان نژاد در آیین افتتاح فاز اول میدان امام علی با س��پاس 
از خداوند و اظهار خوش��نودی از پایان بخش��ی از پروژه عظیم 
می��دان امام علی حق س��خنرانی در مجل��س را از آن مدیران و 
معاونان زحمتكش ش��هرداری دانس��ت و با فروتنی گفت: خود 
اتكای��ی و خود باوری و توکل رمز موفقی��ت ما، در اجرای این 
پروژه عظیم بود. وی اضافه کرد: قس��متی از یك میدان تاریخی 
ک��ه در دوره هایی از تاریخ دفن ش��ده بود ک��م کم احیا و فقر و 
محرومیت از مردم این منطقه که فقط از یك پنجم امكانات بهره 

مند می شدند رخت بر می بندد. شهردار اصفهان با تشریح میدان 
عتیق افزود: این میدان تاریخی که فاز اول آن سر از خاک بیرون 
آورده، کاخ های زیادی را شامل می شده که پادشاهان سلجوقی 
بن��ا کرده و آث��اری همچون هارون والی��ت و اثرهای دیگری از 
پادشاهی عثمانی )که در زمان های دور( این میدان همپای میدان 

امام فعلی فعال بوده و اس��تخوان بندی اصلی ش��هر را تش��كیل 
می داده اس��ت، ولی کم کم قدرت سیاسی خود را از دست داده 
ام��ا قدرت اقتص��ادی آن همچنان برپا مانده اس��ت و اگر چه به 
دو قس��مت بین خیابان های مختلف تقس��یم ش��ده است ولی با 
 موافقت س��ازمان میراث فرهنگی و با ریس��ك باال این کار آغاز 

شد.
ــهر  ــق و بزرگی در قلب ش ــی، جراحی عمی ــام عل ــدان ام می

اصفهان 
سقائیان نژاد پروژه میدان امام علی را یك جراحی عمیق و بزرگ 
در قلب ش��هر اصفهان دانست و اذعان داشت: در این منطقه که 
بافت فرس��وده زیادی وجود دارد و بازسازی آن بر عهده مسكن 
و شهرس��ازی است ما با ریسك باالی 90 درصد وارد این پروژه 
ش��دیم که خیلی ها می گفتند: این پروژه ش��هرداری و شورای 
ش��هر را در خود فرو می برد و اگر حزم اندیش عمل می کردیم 
به طور حتم در آن گرفتار می شدیم ولی بحمدا... با تالش شبانه 
روزی و 3 ش��یفت منظم کاری و نظارت و مهندسی دقیق، کاری 
که 18 ماهه کمترین زمان اجرای فاز اول آن بود در 14 ماه انجام 
پذیرفت، سید مرتضی س��قائیان نژاد در خصوص ادامه عملیات 
پ��روژه گفت: این پ��روژه بزرک که بزرگترین رخداد ش��هری و 
س��ازه شهری – پستی تاریخ شهرسازی و عمران ایرانی است در 
3 فاز انجام می شود که در فاز اول آزاد سازی 10 هزار متر مربع 
و اج��رای چهار زیر گذر به ابعاد 2 هزار متر مربع انجام پذیرفته 
اس��ت و در فاز بعدی که آغاز شده است، ایجاد یك پارک سوار 
و تبیی��ن میدان و اتص��ال بازارها به ه��م در دور میدان و حفظ 
ش��كل و ش��مایل اصلی میدان در برنامه کار ق��رار دارد، وی در 
خصوص فاز سوم ابراز داش��ت: در فاز سوم این میدان تاریخی 
تمام س��اختمان های تجاری، فرهنگی – توریس��تی، هتل و... به 
میزان 32 هكتار ایجاد می ش��ود و محل��ه های: یهودیه، جوباره، 
طوقچی، احمد آباد، ش��هدا، شكرش��كن و... سر زنده می شوند 
و می توانند در فضایی جدید نفس بكش��ند. ش��هردار اصفهان؛ 
ایجاد برق فشار قوی به طول 2 کیلومتر، مخابرات و کابل زمینی 
ب��ه طول 3 کیلومتر و اجرای لوله ه��ای مختلف آب و گاز را از 

کارهای دیگر این طرح عنوان کرد.
احداث طرح جز با همت مردم میسر نبود

شهردار اصفهان با تشكر از: صبوری، تالش و همت مردم اصفهان 
صمیمانه از ایش��ان تش��كر کرد و آنها را فهمی��ده ترین مردمان 
ایران نامید که تمام س��ختی ها را به جان خریدند تا شهرشان را 
دارای افتخار بزرگ کنند و با اجرای این طرح مزیت های هویت 
اس��المی و تس��هیل تردد و ترافیك و دهها فایده دیگر آن را در 

آینده شاهد خواهند بود.
شادمانی مردم اصفهان در زير گذرهای میدان امام علی

در اولی��ن دقیقه ه��ای افتت��اح و برگزاری آیی��ن راه اندازی زیر 
گذرهای میدان امام علی مردم صبور و فهیم اصفهان از این همت 
و کار مضاعف به خود بالیدند و با ش��ادمانی و هلهله با وس��ایط 
نقلیه و حتی پای پیاده وارد زیر گذرهای میدان امام علی ش��دند 
و در حالی که برق ش��ادمانی در چشمان آنها می درخشید، میان 
همشهریان خود ش��یرینی پخش می کردند و با حضور پر رنگ 
خود در زیر گذرها به مسئوالن ثابت کردند که همواره در اجرای 
پروژه های پرافتخار در کنار آنها هستند و از مدیران الیق شهری 

حمایت می کنند، دکتر الریجانی از این حرکت شكوهمند مردم 
اصفهان اس��تقبال و با حرارت خاصی این ش��ادمانی و شكوه را 
میراث هوش��مندی و یادآور مجاه��دت و در صحنه بودن مردم 
اصفه��ان در دفاع مقدس و هم��ه دوران ها و رخدادهای انقالب 

توصیف کرد.

دكتر »علي الريجاني« در آيین افتتاح فاز اول پروژه بزرگ میدان امام علي 

پروژه عمراني میدان امام علي؛ كاري عجیب و بزرگ در تاریخ آباداني كشور است
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