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فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دشمنان در برابر اقتدار نیروی دریایی 
حرفی برای گفتن ندارند

رئیس جمهور اسالمی ایران: 
همه عرصه هسته ای 
در سیطره دانشمندان ایرانی

» اضافه ساخت « 
بيشترين تخلفات اصفهاني ها در سال گذشته

اس��تاندار اصفهان، در نشستی 
مطبوعاتی با اصحاب رسانه به بیان 
عملکرد ساالنه استانداری اصفهان 
در سال 88 پرداخت. در این نشست 
که با حضور استاندار و معاونان وی 

برگزار شد، گزارشی از عملکردهای سال گذشته و فعالیتهای پیش رو در 
سال جاری ارائه شد. علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان با توجه به 
نامگذاری سال جدید تحت عنوان »همت مضاعف، کار مضاعف« و اشاره 
به اهمیت فرمایش رهبر بزرگوار انقالب، همت مضاعف را برای همه الزم 

و آن را نیازمند حضوری جدی دانست ...

تیم های صب��ای قم، ذوب آهن 
اصفه��ان و گس��ترش ف��والد تبریز 
ب��ه هم��راه پرس��پولیس ب��ه مرحله 
نیمه نهایی بیس��ت و س��ومین دوره 
مس��ابقات فوتبال جام حذفی کشور 

صعود کردند. صبا با یک گل در ورزشگاه یادگار امام شهر قم توانست 
تیم مس کرمان را از گردونه مسابقات حذف کند و حریف پرسپولیس 
در مرحله بعدی ش��د. تیم گس��ترش فوالد تبریز در رفسنجان با نتیجه 

4 بر 2 بر مس این شهر غلبه کرد و ...

فرهنگ و هنر

شهرستانها

ورزش

 وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
گفت: در سالی که به نام سال همت 
مضاعف و کار مضاعف نامیده شده، 
تم��ام توان دولت بر آن اس��ت تا با 
تکمیل طرح های نیمه تمام فرهنگی 

در کشور و اس��تفاده بهینه از فضاهای ایجاد شده، طرح های هنرمندان 
و ادیبان را عملی و ثمربخش تر کند.  سید محمد حسینی، اظهار کرد: 
رئیس جمهور در جلسات مختلف دولت به امر فرهنگ توجه ویژه ای 
دارد. وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای رئیس جمهوری 

به استان ها افزود ...

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: زمین های تعاونی های مسکن استان که پس از انعقاد 
قرارداد واگذاری زمین تاکنون موفق به اخذ پروانه ساختمانی 
نش��ده اند، در صورت ع��دم اقدام، پس گرفته می ش��ود. به 
گزارش روابط عمومی س��ازمان مسکن و شهرسازی استان 
چهارمحال و بختیاری، علی ابراهیمی، عدم پیگیری مدیران 
تعاونی در راستای اخذ تس��هیالت آماده سازی مسکن را از 
مهمترین مشکالت دانست و اظهار داشت: بر همین اساس 
کندی در روند ارائه پروانه س��اخت، اخذ تراکم از س��وی 
شهرداری، مشکل مدیریتی و عدم تخصص برخی از مدیران 
تعاونی، نظارت ضعیف تعاونی ها بر طرح های مسکن مهر 
و ریزش اعضا از دیگر مش��کالت اس��ت. وی تأکید کرد: 
آن دس��ته از تعاونی های مس��کن که پس از انعقاد قرارداد 
واگ��ذاری زمین، تاکن��ون موفق به اخذ پروانه س��اختمانی 
نشده اند، فرصت دارند تا 10 روز آینده در این باره اقدام و 
عملیات س��اختمانی را آغاز کنند. ابراهیمی به عدم فعالیت 
برخی از تعاونی های مس��کن مهر استان اشاره کرد و گفت: 
بر اساس مصوبه شورای مسکن استان زمین های در اختیار 
اینگونه تعاونی ها، پس گرفته شده و برای ساخت و ساز، در 
اختیار گروه های سه تا 5 نفره و یا انبوه سازان قرار می گیرد. 
رئیس س��ازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
ادام��ه داد: حدود 243 هکتار زمین از س��وی س��ازمان در 
اختیار مردم قرار گرفته است که وظیفه برنامه ریزی، هدایت، 

حمایت، ثبت نام و نظارت را عهده دار است. 
وی تصریح کرد: اعضای تعاونی ها در س��الی که با نام 
همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری ش��ده، الزم است 
نسبت به فعال کردن پروژه های مسکن مهر، رعایت مقررات 
ملی ساختمان، توجه ویژه به موضوعات فنی و تخصصی، 
در نظر گرفتن اصالح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف 
انرژی در طراحی و اجرای پروژه مس��کن مهر اقدام کنند. 
ابراهیم��ی با تأکید بر ل��زوم اس��تفاده از فناوری های نوین 
ساخت در پروژه های مسکن مهر گفت: تعاونی های مسکن 
مهر باید با بهره گیری از مشاوران و مجریان ذیصالح نسبت 
به طراحی و س��اخت پروژه ها اقدام کنند. وی تصریح کرد: 
باید عالوه بر س��رعت اجرا به کیفیت ساخت و استفاده از 

مصالح ساختمانی استاندارد نیز توجه شود. 

صفحه 4

رئیس مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختیاري:
زمین هاي فاقد پروانه ساخت 

در چهارمحال و بختیاري پس گرفته مي شود

تمام توان دولت صرف تکمیل 
طرح های نیمه تمام فرهنگی است

80 هزار شغل جدید 
در استان اصفهان ایجاد خواهد شد

استیل آذین با موشک و جادوگر حذف شد

)نوبت دوم( 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

         آگهی مناقصه عمومی                       
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد 

ــبكه های توسعه یافته شهرستان لردگان در  موضوع: اجرای ش
سال 1389 )بخشهای مرکزی – خانمیرزا و فالرد(

فرصت اعالم آمادگی 5 روز پس از درج آگهی نوبت دوم.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس

 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

         آگهی تجديد مزايده عمومی                       
واحد مزایده گزار: معاونت دانشجویی و فرهنگی

موضوع مزایده: فروش مجموعه 16 واحد آپارتمان مسكونی )خوابگاه حضرت زینب»س«( واقع در خیابان عاشق آباد
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 15/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مزایده: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانكی
مدت تضمین شرکت در مزایده: جهت ضمانتنامه بانكی سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مزایده: از شنبه مورخ 89/1/21 لغایت روز دوشنبه مورخ 89/1/23 
محل توزیع اسناد مزایده:1 – خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشكی، ستاد مرکزی، ساختمان شماره یک، طبقه 

همكف، دفتر کمیسیون مناقصات، اتاق 110  تلفن تماس:  7922191
2- خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشكی، ستاد مرکزی، ساختمان شماره چهار، طبقه همكف، امور اداری معاونت 

دانشجویی و فرهنگی تلفن تماس: 7923040
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده از طریق پست پیشتاز: روز شنبه مورخ 89/2/4 به آدرس: خیابان هزار جریب، 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره یک، دبیرخانه مرکزی – کدپستی 

81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه ساعت 15 مورخ 89/2/8 ستاد مرکزی دانشگاه علوم 

پزشكی، ساختمان شماره 3، طبقه همكف
متقاضیان می توانند این آگهی را در سایت اینترنتی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه مشاهده نمایند.

www.afa.mui.ac.ir/khadamat

اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های 
ــرایط  عمرانی ذیل را از طریق مناقصه به پیمانكار واجد ش
واگذار نماید.متقاضیان برای گرفتن مدارک و شرایط مناقصه 
 www.esfahansport.ir ــایت ــه آدرس س ــد ب می توانن
ــتند قبل  ــد.  همچنین پیمانكاران موظف هس مراجعه نماین
ــل و موقعیت پروژه بازدید  ــناد مناقصه از مح از تكمیل اس

بعمل آورند.

آگهـی مناقصه

روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

1- تأسیسات مكانیكی سالن بهار     
2- تعمیرات اماکن ورزشی دولت آباد

3- تكمیل سالن ورزشی پیكان    
4- تكمیل دیوارکشی ورزشگاه رامشه
5- تكمیل سالن شهید فلسفی سمیرم

ــات مكانیكی ورزشگاه  6- احداث موتورخانه و تأسیس
تختی تیران

7- احداث ساختمان موتورخانه ورزشگاه تختی تیران

)نوبت اول( 
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سراسری

راهبرد امریكا و چین
علیرغم اظهارات گرم میان دوطرف 
امری��کا و چی��ن، واقعیت این اس��ت که 
رهب��ران چی��ن نس��بت به نی��ت امریکا 
بدبین��ی عمیق دارند، که ب��ه راحتی قابل 
پاک ش��دن نیست. دلیل بس��یاری از این 
بدبینی ها به س��اختار نظ��ام بین الملل و 
ارزش های متفاوت طرفین باز می گردد. 
البته سیاست خارجی ایاالت متحده میان 
افراد و دولت های دوست و دشمن تمایز 
قائل است؛ اما واقعیت آن است که چین 
همزمان هردو اس��ت! از یک سو امریکا 
در یک رقاب��ت ژئوپولتیکی با چین قرار 
دارد و اگ��ر نظام سیاس��ی چین، با آن که 
به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده، هیچ 
تغییری نکند، این رقابت تشدید می شود 
و از س��وی دیگر، طرفین سود فراوانی از 
حفظ شرایط حسنه موجود می برند، که 
بیش��ترین آن مربوط ب��ه بخش اقتصادی 
اس��ت. اگر امریکا با اعمال سیاست های 
حمایتی بخواهد چین را وادار کند که در 
رفتار تجاری خویش تجدیدنظری بکند، 
این مسأله، اوضاع را بدتر خواهد کرد. در 
نتیجه، این وضعیت مخلوطی از خوب و 
بد می شود و البته ایاالت متحده، محتاج 

به کارگیری راهبرد دوگانه است.
ــوردن: از زمان  به یكدیگر گره خ
مس��افرت نیکسون و کسینجر به پکن در 
دهه 70 تاکنون، روابط دو کشور در تمام 
زمینه ها رو به رش��د بوده اس��ت. امریکا 
همواره امید داش��ته و دارد که اصالحات 
اقتص��ادی چی��ن به اصالحات سیاس��ی 
منج��ر ش��ود و امریکا برای رس��یدن به 
این منظور و به طور مس��تقیم کارهایی را 
انج��ام داد. آنها ب��ا حمایت از طرح های 
زمینه ساز، مانند حقوق کارگران و زنان، 
اصالحات حقوقی و آزادی بیان و دین به 
اصالحات سیاسی در چین کمک کردند. 
جریان اطالع��ات و تبادالت آکادمیک و 
س��ازمان های مردم نهاد نی��ز می توانند 

ابزارهای این کار باشند.
ب��ه همان اندازه، بلکه بیش��تر، امریکا 
محتاج چین اس��ت، آنها نیز به این رابطه 
نیازمندند. آنها باید ب��ا باورها و اعتقادات 
امریکا نس��بت به مس��ائل مختلف آش��نا 
باش��ند. اگر رفتار چین ب��ر منافع امریکا 

تأثیر منفی بگذارد، امریکا نیز بر منافع آنها 
چنین تأثیری می گذارد. دیگر آنکه، امریکا 
می کوش��د میان رابطه حسنه، با هشیاری 
تناسب و تعادل برقرار کند. چین می تواند 
از ش��وق و رفتارهای مثبت ایاالت متحده 
به نفع اهداف فناورانه، سیاسی و اطالعات 
خوی��ش اس��تفاده بب��رد، که ای��ن رابطه 

مخاطراتی نیز به همراه خواهد داشت.
دیگر اینکه رابط��ه اقتصادی طرفین 
به ت��راز منفی تجاری امریکا و انباش��ت 
دالر در دس��تان چی��ن منجر ش��ده، که 
ایاالت متحده درصدد است تعادلی را در 

این زمینه در آن برقرار سازد. 
ــازی: در حالیکه در دو دهه  تعادل س
پایانی جنگ سرد استراتژیست های امریکا 
در کار کردن با چین، قصد متعادل س��ازی 
قدرت ش��وروی را داشته اند، اما از زمان 
دولت کلینتون این نگاه تغییر کرد. به اعتقاد 
سیاست پردازان امریکایی، متعادل سازی 
عبارت اس��ت از حف��ظ و تقویت روابط 
اتحاد و شبه اتحاد به عالوه تقویت توان 
و کاستن از شکنندگی نیروهای امریکایی 
در منطق��ه؛ از نیروهای انس��انی گرفته تا 
توان تسلیحاتی. بدین منظور در دهه اخیر 
حج��م باالیی از بمب افکن ها، تانک ها، 
جنگنده ها و... به منطقه سرازیر شده اند. 
همچنی��ن روابط خود را ب��ا ژاپن و هند 

ارتقا بخشیده است. 
ــازی: نس��بت های به  ــت س مصونی
یکدیگر گره خورده و نیز تعادل س��ازی 
می توان��د دو وج��ه داش��ته باش��د. هم 
ممکن اس��ت چی��ن را در رفتار پیش��ین 
خود قاطع تر کن��د و هم اینکه می تواند 
به س��وی لیبرال دموکراسی حرکت کند. 
هدف از مصونیت سازی، تقویت، تجمیع 
و تحلیل اطالعاتی است تا بتواند به موقع 

در زمینه تغییرات واکنش نشان دهد.
راه امری��کا ب��رای ایج��اد رابطه های 
تهدید کنن��ده قدرت چین ب��ه اطالعات 
سیاسی و اقتصادی این کشور نیاز مبرمی 
دارد. همچنین آشنایی و فهم بهتر مردمان 
خارج از حزب کمونیست چین مهم است؛ 
زیرا به نظر می رسد که این گروه در حال 
رش��د در جامعه چین و احتماالً در آینده 

سیاسی آنجا مؤثر و فعال خواهند بود.
                           ادامه دارد...

همه عرصه هسته ای در سيطره دانشمندان ايرانیامریکا و اهداف استراتژیک در آسیا
غن��ی  س��انتریفوژهای  س��وم  نس��ل 
س��ازی اورانی��وم و مجتمع های س��وخت 
مجازی رآکتور تحقیقات��ی تهران با حضور
 رئیس جمهور و برخی از مسئوالن رونمایی 
ش��د. به گزارش واحد مرک��زی خبر، رئیس 
جمهور در س��خنانی در مراس��م جشن ملی 
هس��ته ای گفت: دس��تاوردهای هس��ته ای 
دانشمندان ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه برای 
همه ملت ها و دولت های مستقل عالم است. 
احمدی نژاد اف��زود: امروز جایگاه ایران 
در مناس��بات جهانی و نق��ش آن در اصالح 
وضعیت جهان به سمت عدالت و در راستای 
حقوق ملت ها، جایگاه بس��یار برجسته ای 
است. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ملت 
ایران یک نقطه اتکای مس��تحکم و مطمئن 
برای هم��ه صالحان، پ��اکان، آزادیخواهان و 
عدالتخواهان جهان است. احمدی نژاد گفت: 
دس��تاوردهای ملت ایران امروز به منزله یک 
گام در جه��ت اس��تقالل و رهایی ملت ها 
شمرده می شود. رئیس جمهور با بیان اینکه 
سرعت پیشرفت ملت ایران در عرصه های 

گوناگون دانش به ویژه فناوری بسیار مهم و 
سرنوش��ت س��از هس��ته ای، افتخارآمیز و 
روزافزون است افزود: قرار است در تأسیسات 
غنی سازی اورانیوم نطنز 60 هزار سانتریفوژ 
مستقر شود که این تعداد می تواند سوخت 
مورد نیاز یک نیروگاه هس��ته ای را در طول 
یک س��ال تأمین کند. رئیس جمهور با بیان 
اینکه امروز همه عرصه هسته ای در سیطره 
دانش��مندان ایران قرار دارد گفت: معنای این 

حرف این نیست که امروز ما در قله هستیم؛ 
اما به لحاظ دانش فنی و به لحاظ دانش، مانعی 
در برابر دانش��مندان ما نیست و هر جایی که 
کشور اقتضا کند و نیاز داشته باشد دانشمندان 
و متخصصان ما می توانند نیازهای هسته ای 
کش��ور را در هم��ه زمینه ها به ط��ور کامل 
تأمین کنند. رئیس جمهور در ادامه س��خنان 
خود تصریح کرد: امروز بر همه روشن شده 
که انرژی هس��ته ای یک انرژی پاک و ارزان 
قیمت است. رئیس جمهور گفت: ملت ایران 
در مسیر خودش محکم و مستحکم و پایدار 
ایستاده است و به لطف خدا هیچ قدرتی امروز 
قادر نیست ملت ایران را تهدید کند. وی افزود: 
اواخر فروردین نشستی برای خلع سالح در 
تهران برگزار می ش��ود و قرار اس��ت با هم 
مشورت کنند و راه حل درست، منطقی، مؤثر 
و مستقلی انتخاب و برای خلع سالح دنبال 
شود. احمدی نژاد گفت: امیدواریم این بار سر 
عقل بیایند و دس��ت از شرارت ها بردارند و 

بیش از این آبروی خودشان را نبرند.

معاون فرهنگی وزیر علوم از تدوین 
سند دانشگاه تمدن ساز خبر داد و گفت: 
این س��ند پس از 18 م��اه بازنگری با 12 
اولوی��ت در مرحله عملیاتی اس��ت و از 
خرداد امس��ال برای اجرا به دانش��گاهها 
ابالغ می ش��ود. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، خواجه س��روی در مراسم اختتامیه 
سومین دوره آموزشی اتحادیه انجمن های 

اسالمی مستقل دانشجویان سراسر کشور 
در مجتمع ی��اوران مهدی قم همچنین از 
اجرای طرح آموزش سیاس��ی و فرهنگی 
دانش��جویان، اس��اتید و هیأت علمی در 
دانش��گاههای سراسر کش��ور خبر داد و 
افزود: در اجرای این طرح کرس��ی های 
و  دلس��وزانه  نق��د  ب��رای  آزاداندیش��ی 
ناصحانه اس��اتید و دانش��جویان در زمینه 

مسائل مختلف کشور در نظر گرفته شده 
اس��ت. وی تقویت نش��ریات دانشگاهی 
با موضوع��ات فرهنگی و سیاس��ی را از 
دیگ��ر اولویت های کاری حوزه فرهنگی 
وزارت عل��وم دانس��ت و گف��ت: در این 
نشریات دانشجویان در چارچوب قوانین 
و مقررات به بیان آزادنه نظرات و انتقادات 

خود در مسائل مختلف می پردازند.

خانواده  حمید معصومی نژاد خبرنگار 
صداوس��یما در رم و عل��ی دمیرچی لو دو 
تبعه ایرانی که در ایتالیا دستگیر شده اند، با 
منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری 
اس��المی ایران دیدار و گفتگ��و کردند. به 
گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر،  متکی در 
این دیدار با تش��ریح اقدامات وزارت امور 
خارجه در پیگی��ری وضعیت این دو تبعه 
ایرانی تصریح کرد: وظیفه وزارت خارجه 
حفاظت و حمایت از حق��وق ایرانیان در 
سراسر جهان است و عالوه بر این، وظیفه 

اعتقادی و انس��انی نیز حک��م می کند در 
صورتی که، برای ه��ر ایرانی در هر جای 
جهان مش��کلی پیش بیای��د در چارچوب 
قان��ون آن را دنبال کنیم. وزیر امورخارجه 
جمهوری اس��المی ایران تأکید کرد: ما از 
مقامات ایتالیایی می خواهیم هر چه سریعتر 
زمین��ه آزادی این دو نف��ر را فراهم کنند؛ 
چون این بازی ای است که از سوی امریکا 
و س��ازمان س��یا و پنتاگون طراحی شده و 
در کش��ورهای دیگر و برخ��ی نقاط دنیا 
اجرا ش��ده، اما شکست خورده است. وی 

تأیید کرد: بر همین اس��اس از دولت ایتالیا 
می خواهیم که در بازی شکس��ت خورده 
س��یا و پنتاگون وارد نش��ود، امریکایی ها 
هم بدانن��د این بازی سیاس��ی و تبلیغاتی 
نتیج��ه ای نخواهد داش��ت. در این دیدار 
خانواده ه��ای معصومی ن��ژاد و دمیرچی لو 
دیدگاهه��ای خ��ود را در خصوص روند 
پیگیری موضوع دس��تگیری فرزندان خود 
ارائ��ه و متک��ی دس��تورات الزم را جهت 
ت��داوم پیگیری ها به بخش ه��ای مختلف 

وزارت متبوع صادر کرد.

مع��اون امور عتبات عالیات س��ازمان 
ح��ج و زی��ارت، گف��ت: مرحل��ه جدید 
ثب��ت نام اینترنت��ی از متقاضی��ان زیارت 
عتبات عالیات عراق، اواخر فروردین ماه 
آغاز می ش��ود. به گزارش ایرنا، »حسین 
اکبری« اف��زود: متقاضیان پ��س از اعالم 
زمان نام نویس��ی می توانند با مراجعه به 
پای��گاه اینترنتی عتب��ات عالیات و پس از 

پرکردن فرم ویژه، در نوبت قرعه کش��ی 
قرار گیرند. معاون سازمان حج و زیارت 
گفت: ثبت نام از برگزیدگان قرعه کش��ی 
از طری��ق دفاتر ام��ور زیارت��ی صورت 
می گیرد. اکبری گفت: زمان دقیق مراجعه 
ب��ه پایگاه اینترنتی عتبات و نحوه ثبت نام 
به زودی به اطالع عموم می رسد. معاون 
امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 

با بیان اینک��ه در حال حاضر 3 هزار زائر 
روزانه به عراق اعزام می ش��وند، افزود: 
در صورت تأمین امنیت در عراق و ارتقاء 
مسائل رفاهی در مراکز اقامتی این کشور، 
اعزام زائران افزایش خواهد یافت. مسائل 
امنیتی و اس��تاندارد نب��ودن مراکز اقامتی 
عراق از مشکالتی است، که زائران ایرانی 

در این کشور با آن روبه رو هستند.

وزیر مس��کن و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه طوالنی کردن کار 
در قالب اجرای طرح مس��کن مهر با توجه به نیاز مردم پس��ندیده 
نیس��ت گفت: ه��ر تعاونی که در موعد معین ب��ه وظایف خود در 
قبال اجرای طرح عمل نکند، امتیازهای داده شده به آن پس گرفته 

می شود. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی نیک��زاد افزود: دولت با تم��ام امکانات در 
راس��تای حل مش��کل مس��کن مردم حرکت می کند و باید همه 

دستگاه ها و نهادها همسو با این جریان حرکت کنند.

وزی��ر نی��رو گفت: ملت ایران در اس��تفاده صلح آمی��ز از انرژی 
هس��ته ای تحت هیچ ش��رایطی از حق خود کوتاه نخواهد آمد. 
مجید نامجو در گفتگو با ایرنا،  اظهارداش��ت:  تأمین انرژی ارزان 
قیمت برای ملت وکش��ور از وظایف اصلی دولتهاست و دولت 
خدمتگ��زار و عدالت محور در دفاع از حقوق حقه مردم به هیچ 
وجه کوتاه نخواهد آمد. وی گفت: تالش برخی کشورهای غربی 
برای متوقف کردن مسیر پیشرفت ایران در استفاده صلح جویانه 
از ای��ن فناوری، ادامه همان دش��منیها، تحریمها و مخالفت های 

استکباری آنان با نظام اسالمی است.

فرمانده نی��روی دریایی ارتش گفت: 
ام��روز اس��تکبار جهان��ی اقت��دار نیروی 
دریایی را به چش��م می بیند و در برابر آن 

حرفی برای گفتن ندارد. 
به گزارش فارس، حبیب اهلل س��یاری 
اظه��ار داش��ت: نی��روی دریای��ی ارتش 
آمادگی کامل دارد ت��ا با به کارگیری تمام 
ظرفیت خود از مرزهای آبی، منابع بس��تر 
و زیربس��تر و مناف��ع جمهوری اس��المی 

ایران دفاع کند. 
وی با اشاره به تولید ناوشکن جماران 
به دست متخصصان داخلی و حضور ناو 
گ��روه نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 

اس��المی ای��ران در آبه��ای آزاد و خلیج 
عدن برای حفظ امنیت کشتی های ایرانی، 
خاطرنش��ان ک��رد: م��ا درس خودکفایی 
و خودب��اوری را از حض��رت ام��ام )ره( 
آموخته ایم و آن را به نس��ل جوان امروز 
انتق��ال می دهیم. س��یاری تصریح کرد: به 
برکت تدابی��ر فرماندهی کل قوا و وجود 
ویژگی های مناسب دریایی کشور ما باید 
تا س��ال 1404 قدرت برتر دریایی منطقه 

باشیم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش حضور 
در صحنه را بسیار مهم و ضروری دانست 
و تصریح کرد: اگر ما ایثارگری، عشق به 

والیت و ش��هادت طلبی را در خود حفظ 
کنیم همیشه موفق و پیروز هستیم. 

فرمانده نی��روی دریایی ارتش گفت: 
امروز اگر ایران جش��ن هس��ته ای برگزار 
می کن��د و در عرصه ه��ای علمی، دفاعی 
و پزشکی موفق اس��ت، دلیل آن ایمان و 
اعتقاد مردم به اس��الم و ب��ه برکت خون 
ش��هیدانی چون صیاد شیرازی است. وی 
سربلندی و عزت جهانی را جایگاه ملت 
استوار و ظلم ستیز ایران خواند و یادآور 
ش��د: مردم، قدرت دفاعی این س��رزمین 
هس��تند و این چیزی اس��ت که دشمنان 

تشخیص نمی دهند.

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در دانمارک به خبرنگاران گفت: کنفرانس تهران به دنبال 
رفع تبعیض در اجرای موافقتنامه های خلع سالح و دستیابی به یک معاهده فراگیر بین المللی 
برای خلع س��الح واقعی در جهان اس��ت. »مرتضی دامن پاک جامی« با اش��اره به محورها و 
اهداف و برنامه های کنفرانس خلع سالح هسته ای در تهران گفت: ایران در استفاده از انرژی 
صلح آمیز هسته ای بسیار جدی است و آن را حق مسلم خود و همه کشورهای دیگر می داند. 
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در عین حال به کارگیری و داشتن سالح هسته ای و دیگر 
س��الحهای کش��تار جمعی را برای هیچ کش��وری جایز نمی داند و معتقد به جهان عاری از 
هرگونه سالح هسته ای و کشتار جمعی است. سفیر ایران در دانمارک افزود: تاکنون ادعاهای 
زیادی درباره جلوگیری از کاربرد سالحهای کشتار جمعی در جهان مطرح شده و قراردادهای 
دوجانبه بین کش��ورهای دارنده سالحهای هسته ای مثل سالت و استارت منعقد شده اند، اما 
هیچ یک از این تالشها به خلع سالح واقعی منجر نشده است. وی گفت: در چنین شرایطی، 
همایش تهران یک فرصت تاریخی برای کلیه کش��ورهایی اس��ت که خواستار توقف مسابقه 
تسلیحاتی و انهدام سالحهای هسته ای هستند. دامن پاک جامی، اتهامات علیه برنامه هسته ای 
ایران را بی اساس و با اهداف سیاسی و اقتصادی دانست و افزود: کشورهای خاصی با هدف 
ممانعت از ورود ایران و کش��ورهای مس��تقل به جمع دارندگان این فناوری تالش می کنند. 

ارتش امریکا تصمیم گرفت، پروازهای نظامی را برای جابه جا کردن نیروهایش از طریق 
پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان به حال تعلیق درآورد و جابه جایی نیروهایش به افغانستان را 
از طریق کویت انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، جان ریدفلد سخنگوی 
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا که نیروهای امریکایی مس��تقر در آسیای میانه و خاورمیانه را 
هدایت می کند، گفت: با توجه به ناآرامیهای سیاسی در قرقیزستان، تصمیم گرفته شد، پروازها 
برای جابه جایی نیروهای امریکایی از طریق فرودگاه مناس در بیشکک به طور موقت متوقف 
شود. وی افزود، نظامیان امریکایی در هر مورد به طور جداگانه و از طریق پروازهای دیگر به 
افغانس��تان منتقل خواهند شد. از سوی دیگر یک مسئول نظامی امریکایی که خواست نامش 
فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت: همه پروازها برای انتقال نیروهای امریکایی به افغانستان 
یا از افغانس��تان به سایر مناطق، از طریق کویت صورت خواهد گرفت. در سال 2008 حدود 
یکص��د و 70 ه��زار نیرو و 5 هزار تن کاال از طریق فرودگاه مناس که در آن یک هزار نظامی 

امریکایی و دهها نظامی اسپانیایی و فرانسوی مستقر هستند، جابه جا شده است.

منابع خبری روس��یه از برنامه دولت جدید موقت قرقیزس��تان، برای لغو مصونیت امنیتی 
»قرب��ان بی��ک باقی یف« رئیس جمهور برکنار ش��ده این کش��ور خبر دادد. به گ��زارش ایرنا، 
»عظیم بیک نظیراف« یکی از اعضای دولت موقت قرقیزس��تان اعالم کرد که دولت موقت در 
نشستی موضوع تغییر قانون اساسی کنونی را مورد بررسی قرار می دهد و مصونیت باقی یف 
را نیز از وی س��لب خواهد کرد. این عضو دولت جدید موقت قرقیزس��تان گفت: باقی یف 
دیگر رئیس جمهوری قرقیزس��تان نیست و دولت موقت قصد ندارد با وی وارد مذاکره شود. 
»روزا اوتان بایوا« رئیس دولت موقت قرقیزستان اعالم کرد: باقی یف هنوز فرصت دارد تا کشور 
را ترک کند و تنها در صورت استعفا از مقام خود، امنیت وی تضمین خواهد شد. باقی یف پس 
از ترک کاخ ریاست جمهوری و عزیمت به منطقه ای در جنوب قرقیزستان اعالم کرد که هنوز 
خود را رئیس جمهور قرقیزستان می داند و قصد ندارد از اختیارات قانونی خود چشم پوشی 
کند. وی همچنین اعتراف کرد که اهرمی برای تأثیرگذاری بر اوضاع در کشور در اختیار ندارد. 
به دنبال بروز ناآرامی ها و تشدید درگیری های اخیر در قرقیزستان به ویژه در بیشکک پایتخت 
این کشور، بین 70 تا 100 نفر کشته و بیش از 1400 نفر نیز مجروح شدند. مخالفان با تشکیل یک 
دولت 14 نفری در بیشکک، استانداران جدید برای استان های این جمهوری تعیین و اعالم کردند 
که فرماندهان و نیروهای پلیس، امنیتی و مرزبانان به جمع طرفداران مخالفان پیوسته اند. دولت 
جدید و موقت قرقیزستان یک هیأت سیاسی را برای گفتگو با مقام های روسیه روانه مسکو کرد. 
منابع خبری گفتند: اتحادیه اروپا در نظر دارد تا دولت موقت قرقیزستان را به رسمیت بشناسد.

هی��الری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا اعالم کرد: رائول کاس��ترو رهبر کوبا و برادرش 
فیدل خواس��تار عادی سازی روابط بین کوبا و امریکا نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از واشنگتن، کلینتون در پاسخ به سؤال دانشجویی در دانشگاه »لویی ویل« ایالت کنتاکی در 
ش��رق امریکا گفت: به رغم تالش��هایی که دولت اوباما انجام داده است، من شخصاً معتقدم 
کاس��ترو و برادرش خواستار پایان تحریم نیستند و نمی خواهند روابط کشورشان با امریکا 
عادی شود. وی افزود: در صورت عادی شدن روابط دو کشور، برادران کاسترو در کوبا همه 
بهانه های خود را درباره هرآنچه از پنجاه سال پیش در کوبا روی داده است، از دست خواهند 
داد. کلینتون افزود: بسیاری در جهان، اکنون چیزی را می بینند که ما از مدتها پیش می دیدیم، 
یعنی نظامی بدون انعطاف و منزوی و از دست رفتن کل امکانات کوبایی ها. شایان ذکر است 
ورود باراک اوباما به کاخ سفید در سال 2009 منجر به کاهش تنش بین امریکا و کوبا شد، ولی 

اندکی بعد، موج جدیدی از انتقادات کوبا علیه »امپریالیسم امریکا« آغاز شد.

»بان کی مون« دبیرکل سازمان ملل گفته است که هفته آینده در نشست امنیت اتمی که قرار است در 
واشنگتن برگزار شود، شرکت می کند. به گزارش ایرنا، »فرحان حق« از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل 
به خبرنگاران گفت: دبیرکل طی همان نشست در مورد ابتکارات مربوط به عدم گسترش تسلیحات 
اتمی خود از جمله طرح اقدامی در ارتباط با خلع و عدم گسترش تسلیحات اتمی به بحث و گفتگو 

می پردازد و عالوه بر آن با برخی از رهبران کشورها نیز دیدارهایی خواهد داشت.

در حادثه س��قوط هواپیمای حامل رئیس جمهور لهس��تان در خاک روسیه تمامی 
سرنشینان این هواپیما از جمله رئیس جمهور، همسر وی  و رئیس بانک مرکزی لهستان 

کشته شدند.
ب��ه گزارش ف��ارس، خبرگزاری آلمان اعالم کرد: مقامات روس��یه کش��ته ش��دن 
رئی��س جمهور لهس��تان در حادثه س��قوط هواپیم��ای وی در خاک روس��یه را تأیید 

کرده اند.
هواپیمای حامل »لخ کازینسکی« که از »ورشو« پایتخت لهستان پرواز کرده بود، در 

نزدیکی فرودگاه »سمولینسک« در غرب روسیه سقوط کرد.
خبرگزاری روسی »ایتارتاس« نیز به نقل از وزارت حوادث اضطراری روسیه اعالم 

کرد در حادثه سقوط این هواپیما 87 نفر کشته شده اند.
ای��ن هواپیما از نوع »توپول��وف TU-154« بوده و در فاصله یک و نیم کیلومتری 

فرودگاه سمولینک و در هوایی مه آلود سقوط کرده است.
فرماندار سمولینس��ک نیز اعالم کرده اس��ت که هیچ یک از سرنشینان این هواپیما 

زنده نمانده اند.
یکی از مقامات لهس��تان اعالم کرد: در این هواپیما رئیس ارتش لهستان و تعدادی 

دیگر از مقامات ارشد این کشور حضور داشتند.
کازینسکی در س��فر به شهر سمولینسک روسیه قصد داشت در هفتادمین سالگرد 
کش��تار »کاتین« که در جریان آن ارتش شوروی سابق هزاران لهستانی را قتل عام کرد، 

شرکت کند.

معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان تهران اعالم کرد: براساس برنامه ریزی 
ص��ورت گرفته تهیه طرحهای هادی برای روس��تاهای باالی 20 خانوار پنج س��ال زودتر 

انجام شد و اکنون از هدف برنامه پنجم توسعه جلوتر قرار گرفته ایم.
حس��ین کالنتری به ایرنا گفت: در قالب برنامه چهارم توس��عه تهیه طرح های هادی 
برای روستاهای باالی 50 خانوار هدف گذاری شده بود که این مهم یک سال قبل از پایان 
برنامه تحقق یافت. وی افزود: براس��اس برنامه پنجم توس��عه )93-1389( تهیه طرحهای 
هادی ویژه روس��تاهای باالی 20 خانوار برنامه ریزی ش��ده که اکنون اس��تان تهران این 

مأموریت را انجام داده است. 
به گفته کالنتری براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 تعداد کل روستاهای 
تحت پوش��ش استان تهران یک هزار و 195 روستا قید شده که از این رقم 808 روستای 
ب��االی 20 خانوار دارند و در واقع 68 درصد روس��تاهای این اس��تان بیش از 20 خانوار 
هس��تند و بقی��ه کمت��ر از این میزان خان��وار دارن��د. وی اضافه کرد: موضوع شناس��ایی 
روستاهایی که در معرض سوانح طبیعی به ویژه زلزله قرار دارند، از مسائل مهم محسوب 
می ش��ود و الزم است برای آنها طرحها و پروژه های مناس��ب از محل اعتبارات استانی 
تعریف کرد و به مورد اجرا گذاشت. کالنتری تخصیص بودجه برای مطالعه، شناسایی و 
امکان س��نجی روستاهای در معرض سوانح طبیعی استان تهران از محل اعتبارات عمرانی 

را خواستار شد.
 وی از تصویب طرح »ساختاری - راهبردی توسعه کالبدی روستاهای استان تهران« 
در ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه اس��تان به عنوان مهمترین سند باالدس��تی نام برد. به 
گفته کالنتری، اجرای این طرح می تواند به عنوان مهمترین س��ند توس��عه روس��تایی در 
اس��تان تهران محسوب شود. وی اضافه کرد: طرح توسعه کالبدی روستاهای استان تهران 
یک س��ند باالدس��تی برای کل یک هزار و 195 روستای این اس��تان محسوب می شود. 
براس��اس آخرین سرش��ماری نفوس و مسکن که در س��ال 1385 صورت گرفت، استان 
تهران جمعیتی به میزان 13 میلیون و 413 هزار و 348 نفر داشت که از این رقم جمعیت 

روستایی آن یک میلیون و 170 هزار نفر بود. 
طرح هادی روس��تایی مهمترین ابزار مدیریت توس��عه روستایی در ایران است و این 
طرحه��ا به طور عم��ده جنبه های کالبدی روس��تا را مورد توجه ق��رار می دهد و پیامد 

ساماندهی معابر شبکه راهها و اماکن روستایی را به دنبال دارد.

معاون بهره برداری ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران و حومه اعالم کرد: نرخ بلیت 
اتوبوس ش��هری با تأیی��د فرمانداری تهران 50 ریال گران ش��د و از این پس بلیت های

 20 تومانی با قیمت 25 تومان به مسافران عرضه خواهد شد. 
اکب��ر عرب��ی در گفتگو با ایرنا، افزود:  نرخ جدید کرایه اتوبوس ش��هری پیش��نهادی 
ش��ورای ش��هر، از س��وی فرمان��داری تهران تأیی��د و ابالغ ش��د و ط��ی روزهای آتی 
در ته��ران ب��ه اجرا درخواه��د آمد. وی ادام��ه داد: براس��اس این ابالغیه می��زان کرایه 
مس��افران برحس��ب مسافت طی ش��ده یک، 2، 3 و 4 بلیت تعیین ش��ده که از آنان اخذ 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: مس��افرانی که از صفر تا 7 کیلومتر را با اتوب��وس بپیمایند،  باید یک 
بلیت 25 تومانی بپردازند. مس��افران برای طی کردن هفت تا 12 کیلومتر دو بلیت، 12 تا 
16 سه بلیت و 16 کیلومتر به باال باید چهار بلیت به اتوبوسرانی ارائه کنند. وی در پاسخ 
به اینکه نرخ کرایه اتوبوس های خصوصی نیز افزایش یافته اس��ت یا خیر گفت: در این 
بخش براس��اس مس��افت خطوط، نرخ کرایه ها افزایش می یابد که متعاقبًا اعالم خواهد 
ش��د و کرایه های مصوب به صورت برچس��ب بر شیشه اتوبوس های خصوصی نصب 

می شود تا مسافران از افزایش کرایه های خطوط نیز آگاه شوند. 
عربی همچنین افزود: با تجهیز اتوبوس ها به سیس��تم کارت خوان بلیت الکترونیک، 

از این پس نرخ کرایه های تعیینی از سیستم کارت خوان کم خواهد شد.

تدوین سند دانشگاه تمدن ساز

دستور متکی جهت تداوم پیگیری ها برای آزادی معصومی نژاد

ثبت نام جدید از متقاضیان سفر به عتبات
 اواخر فروردین انجام می شود

 امتیاز تعاونی های غیر فعال 
مسکن مهر پس گرفته می شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دشمنان در برابر اقتدار نیروی دریایی، حرفی برای گفتن ندارند

نرخ بلیت اتوبوس شهری
 با تأیید فرمانداری تعیین شد

بنیاد مسکن استان تهران
 در تهیه طرح های هادی پنج، سال جلو است

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار
کنفرانس تهران به دنبال رفع تبعیض 
برای خلع سالح واقعی در جهان است

تعلیق در انتقال نظامیان امریکا 
از طریق پایگاه هوایی مناس

دولت موقت قرقیزستان 
مصونیت »باقی یف« را سلب می کند

دبیرکل سازمان ملل در نشست امنیت اتمی
 در واشنگتن شرکت می کند

کوبا خواستار عادی سازی روابط خود
 با امریکا نیست

)قسمت دوم(

رئیس جمهور لهستان 
در حادثه سقوط هواپیما کشته شد

ایران در استفاده صلح آمیز هسته ای 
تحت هیچ شرایط کوتاه نخواهد آمد
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صندوق های صدقات دیجیتالی می شوند!

ایجاد پیوندهای عاطفی س��الم و داشتن روابط 
معقول از مهارت هایی است که جوان را از فرو رفتن 
در ورط��ه انزوا نجات می ده��د. پیوندهای عاطفی 
سالم از محیط خانواده و بعداً گروه همساالن شروع 
می ش��ود. چه بس��یارند افرادی که بر اثر عدم ایجاد 
ارتباط سالم و مثبت، دچار شکست ها، ناامیدی ها 
و ضایع��ات جبران ناپذیر ش��ده اند. در عصر مدرن 
امروز که عاطفه و احس��اس و عشق واقعی می رود 
تا جای خود را کاماًل به مادیات و لذت های آنی و 
ناصواب بدهد، بیدار کردن عواطف مرده در اعماق 
روح و جس��م و پیوند زدن آن به رابطه ای س��الم، 
جوان��ان را از عقده ه��ای محبت ک��ه احتماالً در 
نوجوانی و کودکی در خانواده و اجتماع، برایش��ان 

پیش آمده رهایی می بخشد.
 بی تفاوت نباشیم!

ممکن است جزء افرادی باشیم که به کوچکترین 
رفتار و یا ش��نیده ای، حساسیت نشان داده و شاید 
برعکس از جمله کسانی باشید که در برابر اکثر افراد 
و رفتارها بی تفاوت باش��ید. ای��ن دو موضع که به 
نوعی در حیطه افراط و تفریط تعریف می ش��وند، 
هر دو باعث می ش��وند که انس��ان پس از مدتی از 
هر چیزی بیزار شود و نتواند، پیوندها و روابط سالم 
و ماندگار داش��ته باشد. پس مرز بین این دو حالت، 
معقول ترین تعریف اهل فن است. بی تفاوت نبودن 
نسبت به مسائل و عدم برخورد احساسی در روابط، 
یعن��ی رعایت اعتدال احساس��ی و عقالن��ی و اگر 
نم��ی توانید به نقط��ه ایده آل برس��ید، پس حداقل 
بی تف��اوت نباش��ید و کنش هایی از قبیل: خش��م، 
قه��ر ک��ردن، دلخ��وری و... را با کم��ی عطوفت و 

گذشت، کنترل کنید.
 بی تفاوتی بدتر از حساسیت های شدید است.

فرد حس��اس به خوب��ی و صادقان��ه عواطف 
زندگی خود را آش��کار می کن��د و حتی گاهی بر 

آنها تعصب می ورزد، اما افراد بی تفاوت، جذابیت 
خ��ود، عواطف و احساس��ات و اعتم��اد و حرمت 

انسانی را از بین می برند.
جوانان معق��ول می دانند که واکنش مناس��ب 
داش��تن نسبت به حوادث، افراد و تعبیرات محیطی 
و توانای��ی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری صحیح 
با مشورت دیگران، نه تنها سبب پیشرفت می شود، 
بلکه در بهبود ش��رایط اجتماعی و روانی و رش��د 
اعتماد به نفس و مثبت اندیش��ی در ایشان تأثیر به 
س��زایی خواهد داشت و این به معنای آن است که 
این افراد در ایجاد روابط عاطفی و پیوندهای سالم 

از جمله ازدواج می توانند موفق تر باشند.
 ازدواجی متفاوت از سیستم کتابهای رایج

اگر ازدواج تنها واقعه مهم زندگی نباش��د، ولی 
مهمتری��ن پیون��د عاطفی در زندگی اس��ت و آغاز 
مرحله شکوفایی و رشد برای زوج است که البته با 
تکرار چند اش��تباه می تواند به برزخ کینه و تیرگی 
روزگار مبدل ش��ود. ممکن است روح شخصی را 
دچار تح��ول، امیدواری و ایمان کند و ش��اید هم 
کس��ی را برای همیش��ه از لمس معنای خوشبختی 
ساقط کند. ازدواج سیستمی است که نتیجه اش، با 
درون داده های��ش هم به لحاظ محتوا و هم ماهیت 
تفاوت بزرگ دارد. از کتابهای جنسی و زناشویی و 
آموزش ازدواج موفق و چگونه می توان زن خوبی 
گرفت و ش��وهر خوبی بود ک��ه بگذریم، حقیقت 
این اس��ت که ازدواج امری منحصر به فرد است و 
هی��چ الگوی تصمیم پذیری ب��رای آن وجود ندارد 
و آنچه گفته و نوش��ته می شود تجربیات افراد در 
ظ��رف زمانی و مکانی و نوع برداش��ت و روابط و 

خلقیات آنها است.
ه��ر کس یا می خواهد آن طور ازدواج کند که 
خود می پس��ندد و یا دوس��ت دارد طوری ازدواج 
کند که دیگران می پس��ندند و در پایان هر دو قشر 

حداق��ل 50 ناراضی اند. همه براس��اس احترام به 
عقاید و شرایط و روابط موردپسند خود از دیگران 

انتظار دارند و متقاباًل دیگران نیز به همین شکل.
رمز موفقیت ازدواج

اما به جز همه گفته ها و خوانده ها و شنیده ها 
باید دانس��ت که آنچه تم��ام آنها را تکمیل می کند 
و س��بب پایداری پیوند ابدی عاطفی می ش��ود و 
دوستی زوجین را پایدارتر و صمیمانه و انسانی تر 
می کند، ویژگی نامرئی ایجاد تعادل فکری، روحی 
و روانی میان آن دو است و ربطی به ظواهر، شغل، 

مسائل خانوادگی فرهنگی و تحصیلی و... ندارد.
ایج��اد تع��ادل و هماهنگی ایجاد ک��ردن میان 
خواس��ته ها و رواب��ط و رفتاره��ا در واقع معلول 
ش��ناخت از یکدیگر است و نوع کامل آن به تفاهم 
همه جانبه تعریف می ش��ود. البته این نکته را هم 
فراموش نکنیم که اختالف س��ن بیش از هر چیزی 
به ایجاد تعادل کمک می کند، زیرا به سبب زیست 
شناختی، بلوغ فیزیکی و روانی دختران بسیار زودتر 
از پسران صورت می گیرد و به تبع آن بلوغ فکری 
و عقالنی نیز در پس��ران زودتر حادث می شود و 
تجربه زوج های موفق نشان داده است که اختالف 
س��ن یکی از زوجین، که تفاوتی برخالف رس��وم 
مت��داول ندارد ک��ه مثاًل دختر بزرگتر باش��د، نقش 
مهم��ی را در ایجاد تعام��ل و تفاهم ایجاد می کند. 
متأس��فانه اکثر ازدواج های نافرجام در همس��االن، 
ازدواج هایی با س��نین نامتوازن )بیشتر از ده سال( 
و یا ازدواج در س��نین پائین )16 تا 20( سال اتفاق 

افتاده است.
 بله گفتن سرنوشت ساز!

انتخ��اب و گزین��ش ب��ه معنای واقع��ی آن نه 
آنچه امروز ش��ایع اس��ت، از ویژگی های قوی در 
شخصیت هر فرد است که به نبوغ، اعتماد به نفس، 
عقالنیت، آگاه��ی و تجربه فرد بس��تگی دارد، اما 
انصاف��ًا اکثر آدمها در مس��یر دوراهی یا چند راهی 
انتخاب س��ردرگم، گیج و عصبی می ش��وند و در 

آخر تصمیمی نادرست می گیرند !
کس��ی ک��ه دوس��ت دارد انتخاب کن��د و آن 

را عملی س��ازد از کس��ی که انتخ��اب می کند، اما
 نم��ی خواهد یا نمی تواند عملی س��ازی انتخاب 
را به انجام برس��اند، بس��یار پیش��روتر و موفق تر

است.
خصیصه انتخاب برآیندی از مختصات روحی، 
فکری و هوش��مندی اس��ت که دختران و پس��ران 
از آن ب��ه یک می��زان بهره مند هس��تند، آنچه مهم 
است، انتخاب هوشمندانه و منطقی تر و نه انتخابی 
سیاس��ی تر و دندانه ت��ر و یا عاطفی و احساس��ی 

است.
ق��درت انتخاب درس��ت، ن��ه تنه��ا در مورد 
ازدواج بلکه در مراحل مختلف زندگی راهگش��ای 
مشکالت در جدال با رویدادهای ناخوشایند است. 
البت��ه در م��ورد ازدواج هر دو ط��رف باید از نظر 
انتخاب درست عمل کنند، زیرا همسر مطلوب شما
 نمی تواند حتمًا ش��ما را هم ای��ده آل خود بداند! 
داش��تن قدرت انتخاب باال، سبب می شود زوجین 
حتی با اختالف نظر و تضاد س��لیقه هم بتوانند در 

کنار هم به تفاهم برسند. 
اینکه چه کس��ی همس��رتان را به شما معرفی 
می کند، مهم نیس��ت و دلیلی ب��رای مالمت های 
بچه گانه به او و توجیه شکس��ت های آینده ش��ما 
نمی ش��ود؛ بلکه این ش��ما هس��تید که با عشق و 
عالق��ه در ش��روع زندگی و با س��نجش و انتخاب 
عقالنی و هوش��مندانه قبلی از آن و نیز با تعامل و 
تفاهم و گذش��ت در مسیر زندگی آن را به شیرینی 
لحظات ش��اعرانه پیوند می زنی��د و یا برعکس با 
احساسی برخورد کردن در تصمیمات و اخالقیات 
نادرس��ت ب��ا بدبینی، توق��ع بیش از ان��دازه، بروز 
حقارت های شخصیتی و روانی خود و همسرتان 
ازدواج را ب��ه ورط��ه م��رداب ط��الق و جدای��ی

می کشانید.
پس بیائید به ازدواج به نگاه: »باری به هر جهت 
باید...« و یا »ما هم باالخره باید زندگی مش��ترک را 
آغاز کنیم« نگاه نک��رده و اهمیت انتخاب را درک 
ک��رده و در براب��ر پاداش لذت انتخابی ش��یرین را 

دریافت کنیم.

باشگاه موفقیت جوانان
پیوندهای عاطفی

موفقيت جوانان
کشف استعدادها، خودشکوفايی و خالقيت در مسير تغيير

    مهدی فضیلت
بس��یاری از مردم دوران جوانی را دوران خاصی 
می دانند، در حالی که نباید چنین باش��د. یک جوان 
اگر مورد تربیت و مشاوره صحیح قرار گیرد و بتواند 
اطالعات، خودب��اوری، ایمان و اعتقاد خود را حفظ 
و تقوی��ت نماید، می تواند به بل��وغ فکری و رهایی 
از تعبیر »خامی« دست یابد. برخی جوانان بر اثر یک 
تفکر سنتی که در جامعه ایران جا افتاده است، دوران 
جوان��ی را دوران آزمون و خطا و اش��تباه می دانند و 
فکر می کنند، اگر خطایی کنند برایشان خرده گرفته 
نمی شود و این دوران دورانی برای خوش گذرانی ها 
و رهای��ی از همه قید و بندها تا زمان ازدواج اس��ت. 
این مسأله همواره آفتی می شود تا جوانان تجربه الزم 
برای مهارت های زندگی را به دست نیاورند. در این 
نوشتار به دو مبحث در مورد آنچه جوانان باید بدانند 

می پردازیم.
1- کشف طبیعت وجودی

حتماً درب��اره رفتارهای اجتماعی و فعالیت های 
معط��وف به موفقیت، س��خنان زیادی ش��نیده اید و 
در ای��ن روزها که بازار کتب روانشناس��ی و کامیابی 
و موفقیت گرم اس��ت، با آنها برخ��ورد کرده اید؛ اما 
آنچه مهم است زبانی ساده و بی تکلف است تا بتواند 
با جوانان رابطه برقرار کند و راهکارهای ارائه ش��ده، 
الزمه اجرایی داشته باشد. به راستی اندیشیده اید که 
چگونه می توان موفق بود؟ آیا واقعاً فرد کاماًل موفقی 
وجود دارد؟ آیا به دنبال کش��ف روش افراد موفق در 
زندگی و یا س��ایر رش��ته های خاص و مورد عالقه 
بوده اید؟ اصاًل در نظر ش��ما موفقیت چیس��ت؟ آیا 
معیارهای موفقیت ش��ما در مقایسه با عرف جامعه و 
اخالق و نظرات خانواده شما، همسویی دارد؟ آیا اصاًل 
موفقیت را دنبال کرده اید و یا به دنبال ابزار رس��یدن 
به آن بوده اید؟ ش��اید نتوان الگوی مناس��بی را ارائه 
داد، چرا ک��ه هر فرد برای موفقیت خود، بیش از هر 
چیز رضایت مندی درونی خود و ارضاء خواسته های 
خود را مدنظر قرار می دهد. اما می توان گفت: به هر 
حال شیوه ها و طرقی برای موفقیت مادی و معنوی 
وجود دارد، که دسترس��ی به آن هر چند مش��کل و 

سخت است اما امکان پذیر است.
از مجموعه ش��واهد اجتماعی، انس��انی و روانی 

چنین برمی آید که آنهایی در مراحل مختلف زندگی 
موف��ق بوده اند که س��ه ویژگی اساس��ی را در خود 
پرورش داده و حفظ کرده اند: س��ادگی، طبیعی بودن 

و خودشکوفایی.
ــادگی: در مفهوم وسیع خود می تواند  الف( س
بسیاری از مظاهر و ویژگی ها را در بر بگیرد. سادگی 
در واقع بی پیرایگ��ی در رفتار و واکنش اجتماعی و 
انس��انی در روابط بین ف��رد و در نحوه زندگی مادی 
اس��ت که در زندگی مادی نه باید به س��مت افراط و 

اسراف و نه به سمت ریاضت کشیده شود.
ــودن: این همان خصلتی اس��ت  ــی ب ب( طبیع
که می ت��وان از طبیعت آموخ��ت. قانونمندی های 
طبیع��ی، همیش��ه بهترین الگوهای زندگ��ی و راهی 
برای کش��ف علوم بوده اند. رفتار طبیع��ی در واقع، 
ناشی از انگیزه های انس��انی و عاطفی و با زیبایی و 
تفکر نوین و پذیرش منطقی تغییرات با وسعت نظر 
است. طبیعت همواره بهترین راه حلها و کوتاهترین 
آنها را پیشنهاد می کند. صمیمی بودن انسان با خود و 
اطرافیان، نگاهی طبیعی به فرد در زندگی در شناخت 
غریزی و هوش��مندانه به اطراف می بخش��د، به این 
ترتیب فرد از تقلید کورکورانه و رفتارهای ساختگی 
در زندگی دور می شود و از اندیشه ها و کنش های 

نادرست خودداری می کند. 
ج( خودشكوفایی: تعبیری دیگر از خودشکوفایی، 
خودانگیختگی است. در واقع امر احترام به ارزش ها و 
توانایی های فردی و قرار دادن آنها در مسیر شناخت 
و بالندگی و نیز استفاده از تک تک توانایی ها در مسیر 
صحیح و هدایت آنها به سمت هدف مورد نظر، نقطه 
اوج خودش��کوفایی اس��ت. به نوعی خودشکوفایی، 
توانایی فردی انس��ان در به بلوغ رساندن توانایی ها 
و ابتکار و خالقیت های ذاتی یا اکتس��ابی است و به 
فرد توانایی به کارگیری انرژی های حیاتی و بصیرت 
الزم را در انتخابی درس��ت و در میسرهای چندگانه 
زندگی را می دهد. سرانجام با کشف این حقیقت فرد 
ناخودآگاه در مسیر صحیح هدایت می شود و مراحل 
ترقی را طی می کند. بدین ترتیب جوانان بهتر است 
بدانند که رفتار بر شیوه طبیعت وجودی، هم راحت 
و بی تکلف و هم مقرون به موفقیت های بیشتر است 
و این همان دانش پنهانی اس��ت که س��بب پیشرفت 

بشر در کسب موفقیت و شادکامی در مراحل مختلف 
زندگی شده است.

2- به دنبال ایجاد تغییر باشید
تغییر در ش��رایط، موقعیت ها و ط��رز رفتارها، 
زندگ��ی ج��وان را، وارد مرحله ت��ازه ای می کند و 
در م��واردی آن را زی��ر و رو ک��رده و بنای��ی تازه بر 
خرابه های ناامیدی جوانان می سازد. برخی از جوانان 
به دنبال آن هس��تند که از راه فرجی حاصل شود و از 
ش��خص کمکی برسد و یا به یک شانس نظیر بخت 
آزمایی دست یازند تا این تغییر به وجود آید و زندگی 
آنها متحول ش��ود، اینگونه افراد ش��انس کمی برای 
موفقیت دارند و درصد پائینی از این افراد به صورت 
تصادفی در مقطعی کوتاه موفق می شوند؛ ولی چون 
در راه این تغییر تالش نکرده اند، همواره در حفظ آن 
نیز نمی توانند موفق باشند و بخت بادآورده ایشان را 

دوباره خواهد برد.
تغیی��ر ویژگی جداناپذی��ری در تاریخ، جامعه و 
زندگی است. تغییر شاید تنها ویژگی است که انسان 
خود به وجود می آورد؛ ولی این پدیده انس��ان را به 
دنبال خود می کش��د، آنچه سبب تغییر در خیلی از 
جوامع شده است، صرفاً خواست همان مردم بوده و 
بر اثر تصادف به وجود نیامده است. در فرآیند تغییر، 
س��نتها به چالش کشیده می شوند و فرد عادات غلط 
و رفت��ار قبلی خود را مورد بازبین��ی قرار می دهد و 
رفتارهای جدید را برمی گزیند و در راه رس��یدن به 
آنها مشکالت را از سر راه برمی دارد. باید دانست که 
تغیی��ر از لحاظ ماهیتی، پدیده ای نیک و رو به کمال 
است. آنچه س��بب بد جلوه کردن آن می شود، طرز 
تفک��ر »در جا زدن« در افراد اس��ت که نمی خواهند 
رفتار و عادات قبلی خود را عوض کرده و از خواب 
و تفریح و... خود فاصله گرفته و کمی سختی بکشند. 
آنها زندگی عادی، س��اکن و بی هیجان قبلی خود را 
می پسندند و نمی خواهند آن را از دست بدهند. تفکر 
ذهنی جوان که می پندارد: »چرا دیگران بدون تالش 
موفق می شوند« باید از بین رفته و تغییر کند. همه ما 
باید بدانیم که ش��رایط تغییر در روزگار ما آس��ان تر، 
سریعتر و متفاوت تر از گذشته است. اگر با این طرز 
فکر والدین و نیاکان ما زندگی کرده و می پنداش��تند 
که هم��ه چیزهای نو و تازه را بپذیرند و با آن مبارزه 

نکنند، ش��اید امروز مورد مالمت ما و شما نبودند اما 
این مسائل را باید فراموش کنیم. جوانان باید بدانند که 
تغییر همانند گذشته نیست. آنچه فردا می آید، همان 
چیزی نیس��ت که دیروز بوده اس��ت. ظاهر رفتارها، 
اخالق، طرز تفکر و سلیقه ها به احتمال زیاد، عوض 
می ش��ود و انتظارات همه نیز تحول خواهند یافت. 
پس تغییر نیز به مصداق خود عوض می ش��ود و هر 
زمان و مکانی تغییری مناسب احوال خود  را می طلبد 
و باز باید تفکری عوض شود که در ذهن اکثر جوانان 
وجود دارد: ما چه هستیم و کجائیم و دیگران کجایند. 
برداش��تن قدم اول بدون ن��گاه ایده آل بهترین روش 
است. فکر نکنید که چون عقب تر از دیگران هستید 
دیگر شکس��ت خورده و باید در نقطه صفر بایستید.
 آنها نیز از نقطه صفر اولین قدم تغییر را برداشتند شما 
خ��ود را مالک قرار دهی��د و بر توانایی خود و مثبت 
گرایی تکیه کنی��د. ایمان مذهبی و توکل به خداوند، 
اخالق خ��وب، ویژگی ه��ای نیک انس��انی در هر 
ش��رایطی می تواند به شما راهکارهای خوب عرضه 
دارد و دریچه های نور و تغییر را برای ش��ما روشن 
سازد. این گونه رفتارها و تبعیت از آن زندگی شما را 
دچار تغییر کرده و این تغییر در ایجاد تحول ش��غلی، 
کاری، علمی و مهارتی شما تأثیرگذار خواهد بود. در 
جوانان زمینه روانی برای پذیرش تغییرها به وجود 
می آید و صدمات و آسیب های روانی، اجتماعی 
و گاه اقتصادی کمتری خواهد داشت. با این وجود 
حف��ظ می��راث فرهنگ��ی و آداب و رس��وم زیبا و 
انسانی برعهده تک تک افراد و جوانان است و این 
دو مغایرت��ی با هم ندارد. ج��وان نباید فکر کند که 
یک تغییر در زندگی سریعًا باعث رشد و شکوفایی 
می ش��ود و باید منتظ��ر نتایج آن بمان��د. افزایش 
توانایی، آموزش��های الزم و احس��اس مسئولیت از 
جمله مواردی است که در رسیدن به تغییر و نتیجه 

دادن آن در مسیر موفقیت ضروری است. 
همچنی��ن جوان��ان بای��د در مقاب��ل تغییرات 
ناخواس��ته و مضر در زندگی مقاوم باش��ند مانند: 
م��رگ بس��تگان، بیم��اری، شکس��ت ها و... این 
تغییرات ناخواسته نباید سدی در اهداف ذکر شده 

برای آنها باشد.

    سپهر اوحدی
هنر مرد، کار اس��ت و مرد بی کار مثل زنبور 
بی عسل است و البته بالی جان زن و بچه هایش. 
البت��ه کار بای��د کار دلخ��واه فرد باش��د و کار دل 
باش��د که خش��ت و گل نیس��ت؛ هر چند که کار 
دنی��ا تمامی ندارد و بعضی آدمه��ا برای خود کار 
اضافه می تراش��ند و نمی دانن��د که کار را باید از 
راهش وارد شد. برخی هم غیرمنصفانه می گویند: 
»کار را ک��ه ک��رد، آنکه تمام کرد« ه��ر چند تمام 
کردن کار مهم است اما شروع کار و برداشتن قدم 
اول مهمتر، اس��ت، چرا که خشت اول چون نهد 
معم��ار کج تا ثریا می رود دیوار ک��ج. اما امان از 
صندلی های بادآورده و منصب های سفارش شده 
و نسپردن کار به کاردان که به جای رفع مشکالت 
کار زمین را س��اخته و به آس��مان پرداختند! و در 
توجیه هم می گویند: کار از کار گذشته است! این 
آخری قابل قبول نیس��ت، چرا که جبران مافات از 
گناه ک��م کاری می کاهد و اگر چ��ه کار کارفرما 
می خواهد، اما نباید کار کردن خر باشد و خوردن 
یابو و در مثل مناقش��ه نیس��ت که باز بگوییم کار 
هر بز نیس��ت خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و 
مرد کهن)!(. کار را شمش��یر می کند، نه غالف و 
هرکاری کنن��ده خودش را می خواهد. کار دولت 
کند هنر نکند، چرا که وظیفه هر دولتی کار کردن 
و خدمت اس��ت. توان کارگ��ر را در کار می توان 
ش��ناخت و نابرده رنج گنج میس��ر نمی شود مزد 

آن گرفت جان برادر که کار کرد. کار نباش��د، کننده 
و آدم زرنگ زیاد می ش��ود. کار نیک��و کردن از پر 
کردن اس��ت و وجدان کاری ربطی به اضافه حقوق 
ندارد)!( اگر چه برای پیشرفت کار باید دهان کارگر 
را ش��یرین کرد و م��زدش را قبل از چاییدن عرقش 
داد. کار هر کس هم باید برمبنای آموخته اش باشد 
چ��را که گفته اند: کار ای��ن بافنده حالجی نبود و 
بوریاباف اگر چه بافنده اس��ت، نبرندش به کارگاه 
حریر. اما این نکته هم زیبا اس��ت که: کارها نیکو 
ش��ود، اما به صبر و کار دنیا را به صبر ساخته اند، 
پس س��عی کنی��م: کاری کنیم بهر ثواب نه س��یخ 
بسوزه نه کباب)!( جانب تعامل و تعادل را رعایت 
کنیم و از تبعیض بپرهیزیم، شغل پدر پیشه کردن 
در کار خوب است، اگر خود ایده ای بهتر نداشته 
باش��ی که گفته اند: کاری بک��ن بابا می کرد، پنبه 
می زد قب��ا می کرد. که البته نظ��ری هم بر حفظ 
اصال��ت خانوادگی و دور نماندن از اصل خویش 
دارد که هر کس��ی کاو دور ماند از اصل خویش، 
بازجوی��د روزگار وصل خویش. مراقب حادثه ها 
باش��یم که کار یکبار اتفاق می افتد. امیدواریم آن 
کار این باش��د، کار که رسید به چانه، عروس برید 
به خانه، و این آغاز خوش��بختی اس��ت. فراموش 
نکنیم کاری که چش��م می کند اب��رو نمی کند و 
کاری که قلم می کند شمش��یر نمی کند و از این 
بگذری��م که جوانان ام��روزی می گویند: کار مال 

تراکتور است)!(

کار

حوادث !

کاهش تصادفات جاده ای در چهارمحال و بختیاری

سه نفر در یک حادثه رانندگی در لردگان کشته شدند

دختر سه ساله چینی 
بر اثر کتک های مادرش جان باخت

مع��اون مش��ارکت های مردمی کمیت��ه امداد 
ام��ام )ره( گف��ت: کمیته امداد ام��ام )ره( آمادگی 
ب��ه  کارگیری صن��دوق صدق��ات دیجیتالی را در 
کش��ور دارد و از ای��ن صندوق ه��ا فع��اًل به طور 
پایلوت در برخی از اس��تان ها اس��تفاده می ش��ود 
که امیدواریم در ماه ها ی آینده در سراس��ر کشور 

راه اندازی شود. 
س��عید ستاری، با اش��اره به کمک های قابل توجه 
م��ردم نیکوکار در ای��ام نوروز اظهار داش��ت: با 
توج��ه به مصوبه ش��ورای مرکزی کمیت��ه امداد، 
پیش بین��ی می ش��ود. امس��ال از مح��ل درآم��د 
کمک ه��ای مردم��ی، 370 میلی��ارد توم��ان برای 
نیازمن��دان جمع آوری ش��ود همچنین در این ایام 
مردم کمک های ش��ایانی به نیازمن��دان کردند که 
در بخش جمع آوری صدقات، رشد قابل توجهی 

داشته ایم. 
وی با اش��اره به افزایش 20 درصدی سفرها 
نس��بت به سال های قبل در کش��ور تصریح کرد: 
با افزایش س��فرها کمک های مردمی در صدقات 
نیز افزایش داش��ته اس��ت؛ به طوری که در برخی 

از اس��تان ها در این بخش رش��د خوبی داش��تیم. 
این صندوق ه��ا فعاًل به طور پایلوت در برخی از 
استان ها استفاده می شود که امیدواریم در ماه ها ی 

آینده در سراسر کشور راه اندازی شود. 
س��تاری به توزیع پاکت هایی از س��وی کمیته 
امداد امام )ره( در ایام نوروز اش��اره کرد و گفت: 
به علت آسایش مسافران در جاده ها و جلوگیری 
از ترافیک در معاب��ر، مردم کمک های خود را در 
این پاکت ها گذاش��ته و س��پس به درون صندوق 

صدقات انداختند. 
مع��اون مش��ارکت های مردمی کمیت��ه امداد
 ام��ام )ره( همچنین به برنامه های س��ال جاری در 
بخش کمک های مردمی اشاره کرد و افزود: امسال 
پیش بینی شده است رش��د 30 درصدی نسبت به 
سال گذشته در این بخش داشته باشیم و امیدواریم 

در پایان سال به این مهم دست پیدا کنیم. 
معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد امام 
)ره( اظهار داشت: در آینده نزدیک مردم می توانند 
با استفاده از کارت شهروند، کمک های خود را به 

نیازمندان و محرومان واریز کنند.

نوروز 1389، چهارمحال و بختیاری ش��اهد 
کاه��ش 33 درص��دی تصادفات ج��اده ای بود. 
س��یف اله کریمی، مدیرکل راه و ترابری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با بی��ان این مطلب افزود: 
در نوروز س��ال 1389 با برنامه ریزی های انجام 
شده برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد 
در جاده ه��ا در قالب س��تاد تس��هیالت نوروزی 
33 درص��د کاهش تصادفات در راههای اس��تان 
داش��تیم؛ بر همین اس��اس با حضور گشت های 
راهداری ک��ه در راهها به صورت ش��بانه روزی 
در قالب 40 اکیپ به مس��افران خدمت رس��انی 
می کردند، اقدامات انجام شده در طرح نوروزی 
تعمیرات خودرو مس��افرین 135 دس��تگاه، تعداد 
مسافرین اس��تقرار یافته در راهدارخانه ها 1630 
نفر، تعمیر و نص��ب تابلوهای اخطاری، انتظامی، 

مس��یرنما، جهت نما، 1623 ع��دد، مرمت عالئم 
105 مترمربع، مرمت گاردریل 1500 متر، عملیات 
لکه گیری 35 هزار مت��ر مربع، برفروبی 63 هزار 
مترمکعب، ریزش برداری 20 هزار مترمکعب بود. 
وی افزود: تعامل و همکاری تنگاتنگ و هدفمند 
پلیس راه، هالل احمر، اورژانس، سازمان امداد و 
نجات جاده ای از جمله دالیل این موفقیت بود. 
کریمی گفت: طرح ن��وروزی اداره کل راه و 
ترابری هر س��ال از 25 اس��فندماه آغ��از و تا 20 
فروردی��ن ادامه دارد که ب��ا همکاری و همفکری 
هم��کاران و ب��ا ت��الش ش��بانه روزی و هم��ت 
مضاعف توانس��تیم ایمنی تردد در راهها را برای 
مس��افران محترم ب��ه وجود بیاوریم و نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 33 درص��د کاهش 

تصادف داشته باشیم.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

رئی��س روابط عمومی بیمارس��تان ش��هدای 
لردگان در اس��تان چهار مح��ال و بختیاری گفت: 
سه نفر در یک حادثه رانندگی در محور لردگان- 

بروجن کشته و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.
مراد خال��دی در گفتگو با ایرنا گفت: در این 

حادث��ه که در کنار روس��تای مردان رخ داد س��ه 
سرنشین دو خودرو جان باختند. 

وی گفت: حادثه یاد ش��ده به سبب برخورد 
یک دس��تگاه پیکان س��واری با یک دستگاه پراید 

روی داد.
 وی گف��ت: علت بروز این حادثه از س��وی 

پلیس در حال بررسی است.

 مادر چینی، دختر سه ساله خود را به دلیل حفظ 
نکردن یک ش��عر به حدی کتک زد تا کودک جان 
باخ��ت. به گزارش ایرن��ا،  روزنامه چیانگ جیانگ 
چین نوش��ت: این حادثه چند روز قبل در اس��تان 
جه جیانگ در ش��رق این کشور رخ داد. مادر پس 
از اط��الع از مرگ دخترش به پلیس مراجعه کرد و 

گفت که او از بلندی افتاده اس��ت اما آزمایش های 
پزشکی نشان داد کودک مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته اس��ت. مادر پس از بازجویی های پلیس به 
گن��اه خود اعت��راف کرد و گف��ت: فرزندش را به 
خاطر اینکه ش��عر شاعر قدیمی »لی بای« را حفظ 

نکرده به شدت کتک زده است.   

120هکتار از باغات دهاقان را سرما زد
مع��اون جه��اد کش��اورزی دهاق��ان گف��ت: 
120هکت��ار از باغات دهاقان دچار س��رمازدگی 

شدند.
علیرض��ا تاکی امروز در گفتگ��و با فارس در 
دهاقان اظهار داشت: طی یک ماه گذشته با توجه 
به ش��رایط آب و هوایی منطق��ه و پیش بینی های 
ب��ه عمل آم��ده 120 هکتار از باغات شهرس��تان 
دچار س��رما زدگی ش��دند. وی اف��زود: این 120 
هکت��ار در قالب های )80 هکتار ب��اغ گردو، 20 
هکت��ار باغ بادام و 20 هکتار باغ زردالو( اس��ت. 
مع��اون جهاد کش��اورزی دهاق��ان تصریح کرد: 
نسبت سرمازدگی در شهرستان دهاقان با توجه به 
دیگر شهرستان های هم جوار و استان اصفهان کم 
و ناچیز است و خس��ارت های آنچنانی به منطقه 
وارد نکرده است. تاکی بیان داشت: شکوفه دادن 

درختان سیب، زردآلو، بادام و گردو شهرستان 20 
روز زودتر از وقت موعود در سال جدید همگان 
و ب��ه ویژه کش��اورزان را منتظر وق��وع این خطر 

بزرگ یعنی سرما زدگی کرده بود.
وی با اش��اره ب��ه ای��ام کش��یک اداره جهاد 
کشاورزی، ادامه داد: در ایام کشیک در مورد امور 
اراضی ساخت و س��ازهایی صورت گرفته است 
که هم اکن��ون اخطارهای کتبی به افراد مس��ئول 

ابالغ شده است.
معاون جهاد کش��اورزی دهاق��ان اضافه کرد: 
هر س��اله بر اثر سرما زدگی بسیاری از محصوالت 
بخ��ش کش��اورزی دچار آس��یب می ش��وند که 
خس��ارت های زیادی را به دنب��ال دارد که با بیمه 
نمودن درختان و محص��والت می توان زیان های 

حاصله را جبران کرد.

خشت و آینه
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شهرستانها

تشکیل 795 پرونده تخلف نوروز امسال
 در تغزیرات حکومتي چهارمحال و بختیاري

  شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

رئیس روابط عمومی تعزیرات حکومتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح نظارتی 
ویژه نوروز امس��ال 795 پرونده تخلف برای 
اصناف این استان تشکیل شد. »قاسم رفیعی« 
افزود: این پرونده ها در بخش��های مختلف 
کاال، خدمات، بهداشتی، درمانی و قاچاق کاال 
و ارز تشکیل، که از این تعداد، 666 فقره منجر 

به صدور رأی محکومیت شد. 
وی گفت: واحده��ای متخلف به میزان 
348 میلی��ون و 880 هزار ریال جریمه نقدی 
شدند. به گفته وی، فعال ساختن شعب سیار 
در محل پرتردد و فعالیت مستمر شعبه کشیک 
اداره کل در تعطیالت نوروزی در رسیدگی به 
پرونده ها و تخلفات تأثیرگذار بود. طرح نظارتی 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان ویژه نوروز، از

 10 اسفندماه به مدت یک ماه در استان اجرا شد.

شهرکرد

    زاینده رود
س��ال  آغ��از  از  روز  هفدهمی��ن  در 
جدید، در نشس��تی مطبوعاتی که در سالن 
اجتماع��ات امیرکبی��ر واقع در س��اختمان 
اداری فضای س��بز اس��تان و با محوریت 
در  گرفت��ه  ص��ورت  فعالیته��ای  رون��د 
ستاد تس��هیالت س��فر میهمانان نوروزی 
انجام ش��د، باقرصاد معاون ستاد خدمات 
ش��هری به شرح و بررس��ی عملکرد ستاد 
مربوط��ه در تعطی��الت ن��وروز پرداخت.
وی ضمن بیان احس��اس خرس��ندی 
در رابط��ه با محقق ش��دن تمام��ی اهداف 
پیش بینی ش��ده قبل از تعطیالت به شرح 
دالیل آن پرداخت. همچنین باقرصاد ضمن 
اش��اره به هم��کاری آم��وزش و پرورش، 
منازل معرفی ش��ده به واس��طه مش��اوران 
امالک و مکانهای پاس��خگویی با ستاد در 
این راس��تا، بختیاردشت از ورودی خیابان 
امام خمینی، بزرگراه معلم و مسجد الکعبه 
را ب��ه عنوان 3 نقطه س��تاد هدایت در ایام 
نوروز معرفی کرد و اظهار داشت: استقرار 
دستگاههای سرویس دهی در این مکان ها، 
با هدف هدایت مسافران به مکان موردنظر 
و عدم تجمع آنها در س��طح شهر و قبل از 
ورود به ترافیک مرکزی انجام گرفته است.

وی در ادام��ه ب��ه بی��ان ای��ن مطلب 
پرداخ��ت ک��ه در 4 مکان اصلی اس��تقرار 
چ��ادر واقع در ب��اغ غدیر، قلمس��تان، باغ 
فدک و پ��ارک اس��تقالل برای مس��افران 
کلی��ه امکان��ات و خدم��ات اع��م از تهیه 
س��وغات، اغذیه، صنایع دس��تی به قیمت 
از  اس��تفاده  ام��کان  همچنی��ن  و  ارزان 
س��رگرمی های فرهنگی، تماشای فیلم و 
سریال، اقامه نماز جماعت، ارائه غرفه های 
عرض��ه کتاب، س��فره هفت س��ین و... به 
نحو احس��ن فراه��م بود به گون��ه ای که 
پ��س از نظرس��نجی از 4000 نفر، حدود 
رضایتمن��دی  مس��افران  از  درص��د   95
خ��ود را از ای��ن خدم��ات اع��الم کردند.
باقرصاد که در خصوص پیشبرد اهداف 

مربوطه، نقش همکاری مردمی و همچنین 
خدمات حسینیه ها در استان و پذیرایی از 
میهمانان را پر رنگ خواند به تالش بی وقفه 
شهرداری در راستای فراهم کردن امکانات 
زیباسازی سطح شهر، اسکان مسافر و خدمات 
ویژه در رابطه با جمع آوری روزانه 1500 
تن زباله تر و برنامه ریزی ویژه برای جمع 
آوری زباله های خش��ک ک��ه با افزایش 5 
درصدی در این ایام رو به رو بود، پرداخت.
 6000 اختص��اص  آن  ب��ر  ع��الوه 
درس،  اس��تیجاری، 7000 کالس  من��زل 
اس��تقرار 1000 خان��واده در مح��ل هایی 
ادارات،  ارگانه��ا،  دانش��گاهها،  همچ��ون 
مهمانس��راها ب��ه مس��افران ن��وروزی و ارائه 
خدم��ات همه جانب��ه بهداش��تی، تفریحی، 
پزش��کی، امنیت��ی و... را مل��زم ب��ه همتی 
دانس��ت که گویا نامگذاری س��ال جدید به 
»همت مضاعف، کار مضاعف« به واسطه مقام 
معظم رهبری به خوبی در اصفهان معنا یافت.
وی در پایان ضمن ابراز خوش��نودی از 
کسب موفقیت در جلب رضایت همشهریان 
و مسافران در ایام نوروز، اظهار امیدواری کرد 
ب��ا ادامه این روند، اصفهان ع��الوه بر رونق 
صنعت گردش��گری در ایام ن��وروز بالغ بر
 100 میلیارد تومان به اقتصاد استان کمک کند.

    امیدرضا نساج پور
س��المت،  هفت��ه  از  روز  اولی��ن  در 
زن��گ س��المت در مراس��می ب��ا حضور
 دکتر ش��اهین ش��یرانی، رئیس دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان، قاس��م س��لمانی 
معاون��ت پرورش��ی و تربیت بدن��ی اداره 
کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان، کم��ال 
حی��دری، رئیس مرکز بهداش��ت و درمان 
اس��تان و جمعی از مس��ئوالن اس��تانی در 
مدرس��ه دخترانه ص��رام به ص��دا درآمد.
در این مراسم قاس��م سلمانی با اشاره 
به اینکه س��المتی نعمتی است که جانشین 
ندارد گفت: بهترین س��ن ب��رای آموزش 
و مس��تحکم ک��ردن پایه های ش��خصیتی 
انس��ان ها و فرهنگ س��ازی ب��رای آینده 
جامع��ه دوران کودکی و نوجوانی اس��ت.
وی زنگ س��المت را ی��ادآور نعمت 
سالمتی دانست و افزود: شعار امسال روز 
جهانی بهداش��ت، س��المت و شهرنشینی 
است که متأس��فانه امروزه به شدت مورد 
تهدید قرار گرفته اس��ت و انس��انها خود 
بزرگترین تهدید کننده سالمت به شمار می روند 
که آس��یب های جبران ناپذی��ری به جو، 

ه��وا، آب و ب��ه خصوص طبیع��ت وارد 
می کنند. س��لمانی افزود: م��ا باید به دنبال 
فرهنگ��ی باش��یم ک��ه فرزن��دان، زنان و 
مردان کش��ورمان برای حف��ظ این ذخایر 
بی بدیل موجود بیش از پیش کوشا باشند.
س��لمانی از ایج��اد 14 ارگان ب��رای 
پیشگیری از 7 رفتار پرخطر که سالمت دانش 
آم��وزان را به خطر می انداخت خبر داد و 
افزود: خوش��بختانه این خطرات در سطح 
مدارس کنترل شده و برای به حداقل رساندن 
آنها برنامه های خوبی در حال اجرا است.
وی با اشاره به شیوع بیماری آنفلوانزا 
در س��ال گذش��ته از برنامه ریزی اثربخش 
مسئوالن در این زمینه تشکر و استان اصفهان 
را اس��تانی س��بز از این حیث معرفی کرد.
درم��ان  و  بهداش��ت  مرک��ز  رئی��س 
اس��تان نیز دلیل ش��روع برنامه های هفته 
س��المت از مدرس��ه را اهمیت این مکان 
برای حفظ س��المت دان��ش آموزان عنوان 
ک��رد و اف��زود: باید در م��دارس به عنوان 
نهادهای آموزش پذی��ر و فرهنگی اقداماتی 
انجام دهیم ت��ا آینده ای س��الم تر را برای 
خ��ود و فرزندانم��ان رقم بزنی��م؛ چرا که 

مدرسه سالم، جامعه سالم را نگاه می دارد.
حی��دری، ک��م تحرک��ی و گرایش به 
اعتی��اد در س��نین پایی��ن را از بزرگترین 
و  ک��رد  عن��وان  م��دارس  مش��کالت 
گفت: دانش آموزان حداقل یک س��وم از 
روز خود را در مدرس��ه سپری می کنند. 
ما باید از رنگ دیوار کالس تا زمین های 
ورزش��ی را به صورت علمی تجهیز کنیم 
ت��ا ه��م س��المت روان و ه��م س��المت 
جس��مانی دان��ش آم��وزان تأمین ش��ود.
درص��د   14 ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
بوفه های م��دارس از نظر فضای فیزیکی 
و همچنین از نظر موادی که در آنها عرضه 
می ش��ود بهداشتی هس��تند و در راستای 
مقابله با بوفه های غیربهداش��تی و عرضه 
این درص��د از موادی ک��ه ارزش غذایی 
ندارند، از س��ال گذش��ته ممنوعیت هایی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی در پایان 
افزود: زنگ س��المت به صدا درمی آید تا 
شعارهای مربوط به سالمتی به شعور تبدیل 
شود؛ که این امر تنها با همدلی میان افراد 
جامعه امکان پذیر است و ایجاد همدلی با 
کمک انجمن اولیا و مربیان میسر می شود.   

   شهرکرد 
   خبرنگار زاینده رود

پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  رئی��س 
تدوی��ن  از  بختی��اری،  و  چهارمح��ال 
اولویت های بخش س��المت استان برای 
تصویب در جلس��ه هی��أت دولت در دور 
سوم س��فر رئیس جمهوری به این منطقه 
خب��ر داد. دکت��ر رض��ا ایمانی روز س��ه 
ش��نبه به مناس��بت آغاز هفته سالمت در 
نشس��تی با خبرنگاران تصری��ح کرد: فاز 
دوم بیمارس��تان بزرگ آیت اهلل کاش��انی 
ش��هرکرد، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، 
دانش��جویی،  خوابگاه ه��ای  توس��عه 
اس��تانداردهای  بهب��ود  دانش��گاه،   IT
بهداشتی در روس��تاها و تکمیل و توسعه 
مراک��ز درمان و بس��تری در نقاط مختلف 
از اولویت های دانش��گاه علوم پزش��کی 
اس��تان برای دور سوم سفر رئیس جمهور 
به استان است. وی تصریح کرد: دور اول 
و دوم س��فرهای رئی��س جمهور و هیأت 
دولت ب��ه چهارمحال و بختی��اری باعث 
توس��عه بخش س��المت و بهداشت استان 

شده و نزدیک به 300 میلیارد ریال در این 
بخش طی این دو س��فر هزینه شد. ایمانی 
یادآور شد: راه اندازی بیمارستان آیت اهلل 
کاشانی شهرکرد پس از 16سال، راه اندازی 
بخش آنژیوگرافی، توس��عه بیمارستانهای 
بروجن ،لردگان، اردل ،ناغان و راه اندازی 
سی تی اس��کن و MIR از دستاوردهای 
س��فرهای اس��تانی رئیس جمهور و هیأت 
دولت ب��ه چهارمح��ال و بختی��اری بود. 
وی ارتق��ای س��طح رضایتمندی پرس��نل 
دانش��گاه علوم پزش��کی و ارباب رجوع 
را از اولویت ه��ای کاری دانش��گاه علوم 
پزش��کی در س��ال ج��اری اع��الم ک��رد.
 ب��ه گفت��ه وی، همزم��ان ب��ا هفت��ه 
س��المت برنامه هایی از جمل��ه برگزاری 
از  یک��ی  در  س��الم  غ��ذای  جش��نواره 
شهرهای دوس��تدار س��المت، پیاده روی 
عموم��ی، نواخته ش��دن زنگ س��المت، 
عیادت از بیماران در بیمارس��تانها، زیارت 
گلزار شهدا، همایش هفته سالمت، همایش 
ش��هرداران و بازدی��د از م��دارس مجری 
بس��یج اطالع رس��انی، برگزار می ش��ود.

ماده  کمیس��ی�������ون هاي  مدی����ر 
100 شهرداري اصفهان از رشد 10 درصدي 
اضافه س��اخت به عنوان بیشترین تخلفات 
در سال گذش��ته خبر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، 
غالمعلي فیض اللهي اظهار داشت: تخلفات 
ساختماني شهر اصفهان در مقایسه با دیگر 
کالنشهرها افزایش نداشته است و این در 
حالي است که بیش��تر شهرهاي کشور در 
این زمینه با رشد دو برابري مواجه بوده اند. 
وي بیان داش��ت: در س��ال 88 با توجه به 
شعبات کمیسیون هاي ماده 100 در مناطق 
14گانه اصفه��ان و مأموران اجرایي، روند 
رس��یدگي به پرونده هاي م��اده 100 روند 
مطلوب��ي داش��ت. وي اضافه س��اخت را 
بیش��ترین تخلف در سال گذش��ته عنوان 
و تصریح ک��رد: در مجم��وع خالف هاي 
12 گانه در کمیس��یون م��اده 100، اضافه 
ساخت با 10 درصد رش��د، بیشترین نوع 
تخل��ف را به خود اختصاص داده اس��ت 
که در این موضوع بیش��تر امالک مسکوني 
ای��ن تخلف را انجام داده ان��د. فیض اللهي
اضاف��ه کرد: برای اضافه س��اخت و مازاد 
بر تراکم در صورت نداشتن شاکي، حکم 
جریمه در نظر گرفته مي شود؛ در غیر این 
ص��ورت حک��م تخریب صادر مي ش��ود. 
وي با اش��اره به رکود چش��مگیر ساخت 
و س��از در سال گذش��ته و کاهش صدور 

پروانه هاي س��اختماني، اضافه کرد: تعداد 
پرونده هاي دریافت ش��ده در سال گذشته 
11 ه��زار و 18 پرون��ده بوده اس��ت؛ در 
حالیکه پروانه هاي س��اختماني دریافتي در 
سال 87، 10 هزار و 53 مورد بوده که این 
میزان افزایش به دلیل تخلف س��اختماني 
ب��ا تغییر کاربري نب��وده، بلکه بیش��تر در 
مورد افزایش س��اخت بوده اس��ت. مدیر 
کمیسیون هاي ماده 100 شهرداري اصفهان 
خاطرنشان کرد: سعی داریم زمان رسیدگي 
به پرونده  کمیس��یون هاي ماده 100 را در 
سال جدید که به نام همت و کار مضاعف 
نامگذاري شده، به کمتر از 5 روز برسانیم. 
وي ب��ا تأکید بر برخورد جدي با تخلفات 
س��اختماني، افزود: کمیسیون ماده 100 در 
اعمال قانون، س��قف مج��ازات را در نظر 
مي گیرد و از این رو در س��ال گذش��ته، 6 
ه��زار و 330 پرونده حکم جریمه داش��ته 
است؛ یعني 70 درصد آراء منجر به جریمه 
و فق��ط 2 هزار و 486 م��ورد آن منجر به 
تخریب ش��ده اس��ت. فیض اللهي تصریح 
کرد: جریمه ریالي ب��راي تخلفاتي اعمال 
مي شود که یا ریز دانه هستند و یا کمبود و 
حذف پارکینگ را نداشته باشند. وي ادامه 
داد: شعار کمیسیون ماده 100، توسعه پایدار شهر 
است و به همین دلیل شهرداري نگاه مادي و 
درآمدي به این کمیسیون ندارد و بیشترین آرایي 
نیز که صادر مي شود براي رفع تخلف است.

معاون خدمات شهری اصفهان:
تمامی اهداف پیش بینی شده 

برای تعطیالت نوروز محقق شده است

تنها 14 درصد بوفه های مدارس استان 
بــــهداشـــتی هستند

اولویتهاي بخش سالمت چهارمحال و بختیاري 
در سفر سوم رئیس جمهور تدوین شد

»اضافه ساخت«، بیشترین تخلفات اصفهاني ها 
در سال گذشته

    زاینده رود
استاندار اصفهان، در نشستی مطبوعاتی 
با اصحاب رس��انه به بیان عملکرد س��االنه 

استانداری اصفهان در سال 88 پرداخت.
در این نشس��ت که با حضور اس��تاندار 
و معاون��ان وی برگ��زار ش��د، گزارش��ی از 
عملکردهای سال گذشته و فعالیتهای پیش رو 

در سال جاری ارائه شد.
علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان با 
توجه به نامگذاری س��ال جدید تحت عنوان 
»همت مضاعف، کار مضاعف« و اش��اره به 
اهمیت فرمایش رهبر بزرگوار انقالب، همت 
مضاع��ف را برای هم��ه الزم و آن را نیازمند 

حضوری جدی دانست.
ذاکر اصفهانی ضمن خیرمقدم از تعامل 
خوب رسانه ها در راستای فراهم سازی زمینه 
مس��اعدت و ارائه راهکارها با دس��تگاههای 
اجرایی ابراز خرسندی کرد.  راستای برنامه های 
پیش رو در سال جدید به 2 مسأله مطرح شده 
با جنبه محوری اشاره کرد. ابتدا با پرداختن به 
موضوع اشتغال به عنوان مسأله چالش برانگیز 
س��الهای اخیر، توجه به مجموعه ظرفیتهای 
اس��تان را ضروری دانس��ت و اف��زود: وعده 
ایجاد 80 هزار ش��غل در استان داده شده که 
با همکاری بخشهای مختلف دولتی و سرمایه 
گذاران بخش خصوصی این امر مهم به انجام 
خواهد رس��ید. در این راستا از فراهم سازی 
زمینه های تغییر روند سرمایه گذاری جهت 
ایجاد انگیزه تحت عنوان برنامه های پیش رو 
در سال جدید یاد شد. استاندار اصفهان دومین 
مقوله مهم را بحث فرهنگ و توجه به ظرفیت 
باالی فرهنگ��ی و هنری اصفهان عنوان کرد. 
وی با اشاره به در کنار هم معنا یافتن دو مسأله 
اشتغال و فرهنگ از توجه ریاست جمهوری 
به مقوله فرهنگ و در دس��تور کار قرار دادن 
مسأله اشتغال گفت و در ادامه رویکرد رئیس 

جمهور را سرلوحه کار دانست.
ذاکر در ادامه از رونمایی س��ند فرهنگی 
در سال جاری که با یاری جمعی از اصحاب 
فرهنگ و هنر اصفهان تهیه شده است خبر داد. 
وی از برنامه ه��ای نوروزی و فعالیتهایی که 
برای نشاط اجتماعی در شهرستانها فراهم شد 

یاد کرد و با ابراز خرس��ندی از شروع خوب 
س��ال جدید، تالش برای رضایتمندی مردم 
و مس��افران شامل خدمات شهری، اسکان و 
اقامت، حمل و نقل و خدمات راه ها، اماکن 
و جاذبه ه��ای تفریحی و اطالع رس��انی را 
دارای رتبه های باال دانست و در پایان از نتایج 

ارزشمند ستاد قدردانی کرد.
در ادامه محمد مهدی اسماعیلی معاون 
سیاس��ی - امنیتی اس��تاندار و رئیس شورای 
اطالع رسانی ضمن بیان چند نکته در ارزیابی 
عملکردهای سال گذشته به برگزاری جشنواره 
فیلم های دهه فجر برای اولین بار در اس��تان 
و باز مهندس��ی فعالیتهای معاونت در حوزه 

سیاسی - امنیتی اشاره کرد.
اسماعیلی در نظر گرفتن اعتبار ویژه برای 
اس��تان در جهت برنامه ه��ای فرهنگی را از 
مهمترین اقدامات در راستای توجه به مسائل 
فرهنگی دانس��ت و تصریح کرد: در سال 89 

همین رویکرد دنبال خواهد شد.
سید جمال الدین صمصام شریعت معاون 
امور عمرانی اس��تاندار نیز جم��ع اعتبارات 
عمرانی اس��تانی را بالغ بر 672 میلیارد تومان 
بودجه در س��ال 88 و تع��داد طرح ها را در 
قالب 1046 طرح و 4ه��زار و 987 پروژه در 
سطح اس��تان بیان کرد. وی از در دست اقدام 
بودن طرح جامع کلیه ش��هرهای استان که 6 
طرح آن در طی 5 ماه گذش��ته تصویب شده 
نیز خبر داد. وی در ادامه فعالیتهای بزرگ در 
دس��ت اجرا را چنین برشمرد: پروژه مسکن 
مهر، پروژه آب رسانی، مترو، توسعه ساختمان 

فرودگاه، طرح های مختلف گردشگری، طرح 
رینگ چهارم، طرح تونل س��وم کوهرنگ و 
تدابیری در بحث فرسودگی شبکه فاضالب 

اصفهان و سایر شهرها.
معاون عمرانی استاندار همچنین به بیان 
اقدام��ات مثبت در بحث راه و ترابری کمک 
به ش��هرداریها و نهایتاً اختصاص طرح ها و 
کارگروه هایی در جهت اشتغال زایی و تولید 

پرداخت.
در ادام��ه بیان��ات اس��تاندار و معاونان، 
دکتر صالح، معاون برنامه ریزی استاندار از طرح 
پایه آمایش سرزمینی استان در سال گذشته یاد 
کرد و از نتایج به دس��ت آمده از این طرح را 
عدم تعادلهای منطق��ه ای خواند. وی ضمن 
اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های 
اس��تان ایجاد تعادل جهت سرمایه گذاری در 
سایر مناطق را نیز از برنامه های در دست اجرا 
خواند.صالح از تشکیل ستاد سرمایه گذاری 
با هدف سرمایه گذاری روان در استان خبر 
داد و با اشاره به دستور تکمیلی این طرح 
از جانب استاندار نس��بت به پیگیری این 
پنجره واحد س��رمایه گذاری در اواس��ط 

اردیبهشت اظهار امیدواری کرد.
وی تدوین س��ند اش��تغال استان را از 
کارهای ش��روع شده در س��ال 88 عنوان 
و اب��راز امیدواری کرد در نیمه اول س��ال 
89 این امر نهادی ش��ود.در پایان معاونت 
برنامه ریزی استاندار از طرح تکمیلی سند 
ملی توسعه شهرستانی یاد کرد که در سال 

89 انتشار خواهد یافت.        

استاندار اصفهان: 

80 هزار شغل جديد در استان ايجاد خواهد شد
اصفهان اصفهان

پزشکان متخصص زواره ای 
 600 بیمار را رایگان معاینه کردند

جشنواره آثار هنری پرسش مهر 
دانش آموزان ناحیه یک شهرکرد برگزار شد

همایش دانش آموزی همت مضاعف،
 کار مضاعف در ناحیه یک شهرکرد

سازمان بازیافت شهرداری اصفهان 
به مدیریت پسماند تغییر نام می دهد

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
تالش ما حمایت از کتابخانه های عمومی کشور است

ورود به دشت الله های واژگون 
در کوهرنگ ممنوع اعالم شد

  کوهرنگ
  خبرنگار زاینده رود

به گ��زارش واحد مرکزی خبر، دش��ت 
3 هزار و 400 هکت��اری الله های واژگون از 
بی نظیرترین جاذبه های دیدنی و گردشگری 
کش��ورمان در چهارمحال و بختیاری اس��ت.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی چهارمحال 
و بختی��اری تخریب بی رویه این دش��ت و 
خطر انقراض ای��ن گونه گیاهی نادر را علت 

ممنوعی��ت ورود به این دش��ت اع��الم کرد.
محمدی با اشاره به شکوفایی الله های واژگون 
خاطرنشان کرد: یگان حفاظت دشت الله های 
واژگ��ون با اف��رادی که به ای��ن محوطه وارد 

شوند، به شدت برخورد می کند.
در این دشت زیبا، 2 نوع الله واژگون قرمز 
و س��فید رنگ از اواسط فروردین می روید و 
تا اواخر اردیبهشت ماه چشم هر بیننده ای را 

نوازش می دهد.

  زواره
  خبرنگار زاینده رود

رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر زواره 
گف��ت: بی��ش از 600 بیم��ار در تعطی��الت 
دارالش�����فای  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  ن��وروز 
حضرت ابوالفضل )ع( زواره به صورت 
رایگان معاینه ش��دند.رئیس شورای اسالمی 
شهر زواره با بیان این مطلب افزود: 14 پزشک 
متخصص و فوق تخص��ص زواره ای از دوم 
تا چهارده��م فروردین ماه اقدام به معاینه این 

بیماران کردند.
عل��ی نوری��ان گف��ت: اس��تقبال م��ردم 
از اج��رای ای��ن ط��رح بس��یار خ��وب بود؛ 
به طوری ک��ه تمامی مراجعه کنندگان از 
نقاط مختلف شهرستان و روستاهای تابعه از 

این اقدام خیرانه و انسان دوستانه رضایت کامل 
داش��ته اند. رئیس شورای اسالمی شهر زواره 
خواستار همکاری بیش��تر ارگان های دولتی 
به خصوص ش��بکه بهداشت در مورد جذب 
پزش��ک برای این مرکز خیریه ش��د. نوریان 
گفت: در صورت همکاری ش��بکه بهداشت 
جهت جذب پزش��کان و متخصص��ان برای 
دارالش��فا آم��اده پرداخت هزینه ه��ای آن نیز 
هس��تیم. همه س��اله در ایام ن��وروز و محرم 
پزشکان و متخصصان بومی شهر زواره که در 
خارج از شهر زواره مشغول طبابت هستند، با 
حضور افتخاری در درمانگاه خیریه دارالشفای 
حضرت اباالفضل )ع( زواره به صورت رایگان 
اقدام به درمان مردم  می کنند. این اقدام خداپسندانه 

12 سال است در شهر زواره اجرا می شود.

نیره اخوان نماینده م��ردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع 
کارکن��ان اداره کل کتابخانه ه��ای عمومی 
اس��تان اصفهان، ضمن تبریک سال جدید 
و همچنی��ن س��ال همت مضاع��ف و کار 
مضاع��ف و نامگذاری این س��ال توس��ط 
مق��ام معظ��م رهب��ری گف��ت: طرحی در 
دس��ت ارائه به مجلس داریم تا تعطیالت 

نمایندگان مجلس را کاهش دهیم. 
وی با اشاره به افزایش هشتاد درصدی 
عضو و س��رانه مراجع��ات و امانت کتاب 
تأکی��د کرد: نقش کتاب آنقدر مهم اس��ت 
که کلمه کتاب و خواندن در قرآن بس��یار 
ب��ه کار رفته اس��ت. م��ا در ج��ای جای 
دس��تورات اس��الم نام و حض��ور کتاب و 
کتاب��ت را می بینی��م و در هم��ه ادیان به 
خص��وص در دین مبین اس��الم به کتاب 
و کتابخوان��ی س��فارش و تأکی��د بس��یار 
شده اس��ت. وی افزود: کتاب و کتابداری 
جای��گاه ویژه و خاص خ��ودش را دارد و 
ب��ا اینکه ما در عص��ر ارتباطات، اطالعات 
و منابع کتابخانه های دیجیتالی قرار داریم 
هیچ��گاه نرم افزاره��ا نم��ی توانند جای 
کت��اب را بگیرند، ضمن اینک��ه کتابداری 
باید جزء مش��اغل س��خت نام برده شود، 

چ��را که کتاب��دار با س��نین، فرهنگ ها و 
تفک��رات مختل��ف مردم س��ر و کار دارد 
و بای��د ب��ا صب��ر و حوصله پاس��خگوی 
مراجعان باش��د. وی تع��داد کتابخانه های 
و  دانس��ت  پایی��ن  را  کش��ور  س��طح 
افزود: تالش نماین��دگان مردم در مجلس 
ش��ورای اس��المی حمایت از اس��تقالل و 
ت��داوم نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
و بالطب��ع اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان به عنوان متولیان اصلی کتاب 
و کتابخانه های عمومی بوده و خواهد بود 
به ط��وری که دکتر کام��ران یکی دیگر از 
نمایندگان شما در مجلس شورای اسالمی 
به عن��وان یک��ی از اعضای کمیت��ه تلفیق 
بودج��ه مجلس از اس��تقالل ردیف بودجه 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور حمایت قاطع 
کردند. در ادامه یاوری مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اس��تان اصفهان با ابراز خرس��ندی از 
حضور نماینده مردم اصفهان ضمن ارائه آمار 
خالصه ای از برآیند کارهای انجام گرفته در 
چهارماه اخی��ر، از تالش ها و حمایت های 
همیش��گی دکتر کامران،دکتر اخوان  و دیگر 
نمایندگان دلس��وز مردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی از اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان اصفهان تشکر کرد.

830 نفر از دانش آموزان برگزیده مدارس 
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ش��هرکرد 
با ارس��ال آثار هنری خود در فراخوان پرسش 
مه��ر 10 ش��رکت کردند. فی��روز مطهری نیا 
کارش��ناس فرهنگی و هنری اداره آموزش و 
پرورش این ناحیه با اعالم این خبر افزود: این 
آثار در رشته هنرهای تجسمی، شامل نقاشی، 

طراحی، کاریکاتور، خوشنویس��ی، هنرهای 
دستی، شامل قالیبافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، 
نمد مالی، مشبک، معرق، سفالگری، قلم زنی 
و رش��ته های فیلم کوتاه و عکاس��ی هستند 
که پ��س از داوری آثار برت��ر حائز رتبه های 
اول تا س��وم شدند که در هفته گرامی داشت 
مقام معلم مورد تقدی��ر قرار خواهند گرفت.

در راس��تای گرامیداش��ت س��ال همت 
مضاعف، کار مضاعف و ترویج فرهنگ کار و 
تالش در بین نسل آینده ساز، همایش دانش آموزی 
همت مضاعف، کار مضاعف با حضور آقای 
راس��تگو در محل کانون فرهنگی تربیتی امام 
خمینی )ره( اداره آموزش و پرورش ناحیه یک 
شهرکرد برگزار کرد. بختیار حیدری، کارشناس 

رواب��ط عمومی اداره آم��وزش و پرورش این 
ناحیه ب��ا اعالم این خبر اف��زود: این همایش 
وی��ژه دانش آم��وزان دخت��ر دوره راهنمایی 
تحصیلی برگزار ش��د. الزم به ذکر اس��ت در 
این همایش عالوه بر س��خنرانی برنامه های 
متن��وع فرهنگی و هن��ری از جمل��ه قرائت 
قرآن، دکلمه، مقاله، نثر ادبی و سرود به اجرا درآمد.

معاون خدم��ات ش��هرداری اصفهان از 
تغییر نام سازمان بازیافت شهرداری به سازمان 
مدیریت پس��ماند در س��ال جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، منصور 
باقرص��اد با اع��الم این خبر گف��ت: پس از 
تصویب قانون مدیریت پسماند و بررسی های 
صورت گرفته توس��ط سازمان ش��هرداریها 
موضوع س��ازمانهای مدیریت پسماند مطرح 
و ش��رح وظایف آنها پیش��نهاد ش��ده است.
وی اظهار امیدواری کرد: پس از بررسی های 
صورت گرفته و تدوین اساس��نامه س��ازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و تصویب 
از سوی وزارت کشور این امر انجام می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه با این نگ��رش و در 
راستای اجرایی شدن مدیریت پسماند، سازمان 
بازیاف��ت و تبدیل م��واد زائد با همکاری این 
معاون��ت، مأموریت یافته تا ب��ا بهره گیری از 

تجربیات کارشناسی موجود در بدنه شهرداری 
و بهره گیری از تجارب و فعالیت های مشابه 
در س��ایر ش��هرهای جهان، اقدامات پیگیرانه 
انجام دهد اظهار داش��ت: روزان��ه یک هزار 
و 200 ت��ن زباله به س��ایت گردنه زینل وارد 
می ش��ود که بعد از جداس��ازی در سه خط 
به ک��ود آلی و کمپوس��ت تبدیل می ش��ود.
وی ب��ا بیان اینکه فعالی��ت قابل توجهی 
ب��رای کاه��ش و از بین بردن ب��وی کودهای 
تولید شده از سوی شهرداری اصفهان صورت 
گرفته است ادامه داد: در این زمینه طرح های 
باارزش و علمی چش��مگیر ارائه شده است.
مع��اون خدم��ات ش��هری ش��هرداری 
اصفهان، با اش��اره به واگ��ذاری 60 درصد از 
وظایف سازمان بازیافت به بخش خصوصی 
اف��زود: این س��ازمان در نظ��ر دارد تمام امور 
خ��ود را به بخش خصوصی واگ��ذار کند و 
پیش بینی شده تا سال 90 این مهم محقق شود.

کوهرنگ

اصفهان
اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

زواره

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

روند علم شبیه سازي در اصفهان 
مطابق با استانداردهاي علمي است

روند علم شبیه سازی در اصفهان بسیار 
خ��وب و مطاب��ق با اس��تانداردهای علمی 
است. دانشیار گروه قلب و عروق دانشگاه 
علوم پزشکی اس��تان اصفهان در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: شبیه سازی یک روش 
علمی و طب ترمیمی شناخته شده است که 
مسائل و پرسش های خیلی مهم در بردارد 
که برای جامعه علمی کامل مشخص نشده 

است. 
س��ید محمد هاشمی بیان داشت: شاید 
اتفاقی که سبب مرگ رویانا شد، اگر برای 
هر گوسفند دیگر هم اتفاق می افتاد به مرگ 
آن منجر می شد، یا برعکس آن باشد و تنها 
پاسخ گوسفند شبیه سازی شده به ویروس 

بیماری زا سبب مرگ آن شده است. 
دانش��یار گروه قلب و عروق دانشگاه 
علوم پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: 
هم اکنون محققان ایرانی به مسأله شبیه سازی 
رسیدند و اکثر دانشگاه ها تحقیقاتی در این 

زمین��ه انجام دادند اما هنوز به جزئیات این 
روش علمی آگاهی پیدا نکردند. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه آینده بش��ر با 
رسیدن به مس��ائل پیچیده علم شبیه سازی 
دگرگون می ش��ود، اضافه ک��رد: روند علم 
شبیه س��ازی در اصفه��ان بس��یار خوب و 
مطاب��ق ب��ا اس��تاندارهای علمی اس��ت و 
تاکنون رشد سریعی داشته که باید مصارف 
اخالقی را نیز در ای��ن زمینه رعایت کنیم. 
هاش��می تصریح کرد: دید مجامع علمی به 
مسأله شبیه سازی مطلوب و مثبت است و 
نقطه هدف تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
و محقق��ان علمی رس��یدن به عل��م کامل 
شبیه سازی و آگاهی از تأثیرات آن بر روی 

انسان و حیوان است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه محققان 
شبیه س��ازی بر روی اندام انس��ان هم کار 
می کنن��د، الزم اس��ت که تم��ام جنبه های 

اخالقی این علم را در نظر بگیرند. 
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اصالح الگوی مص��رف امری اجتناب ناپذیر 
است و اجرای آن عزم ملی را می طلبد. این مهم 
به استفاده صحیح و مناسب منابع و امکانات کشور 
کمک می کند. نامگذاری سال 1388 نیز به عنوان 
سال شروع اصالح الگوی مصرف از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی، تأکیدی بر لزوم عزم جدی 
مردم و مس��ئوالن برای تحقق این امر مهم است. 
پدیده مصرف گرایی در نقطه مقابل مصرف بهینه 
قرار گرفته اس��ت و یک��ی از بزرگترین آفت ها 
و آس��یب های فردی و اجتماعی تلقی می شود. 
در حقیقت مصرف گرایی عامل تخریب رش��د، 
توس��عه و از بین رفتن منابع ملی اس��ت. امروزه 
در اقتصاد اغلب کش��ورهای توسعه یافته و یا در 
حال توس��عه، بهره  وری ب��ه اولویتی ملی تبدیل 
ش��ده اس��ت و توجه به این مهم و اجرای دقیق 
و مناس��ب آن حتی المقدور به کاهش وابستگی 
ب��ه واردات و رفع نیازهای داخلی از طریق منابع 
و امکان��ات ملی، کم��ک می کند. ب��دون تردید 
کاهش هرچه بیش��تر وابس��تگی ب��ه واردات نیز 
میزان آس��یب پذیری جامع��ه را در برابر هرگونه 
تنش، سیاس��ت های غیر قابل پیش بینی خارجی 
و... کاهش می دهد. نگاهی هرچند گذرا به نحوه 
مصرف منابع، امکانات، مواد غذایی و... در کشور 
نش��ان می دهد که در بس��یاری از بخش ها عدم 
رعایت اس��تفاده بهینه از منابع ملموس و مشهود 
اس��ت و باید با بستر سازی فرهنگی و استفاده از 
سازوکارهای مناسب از هدر رفتن منابع از جمله 
مواد غذایی، آب، انرژی و...، در کشور جلوگیری 
کرد و از منابع مازاد برای صادرات بهره جس��ت. 

در این میان زنان با برخورداری از موقعیت وی ژه 
در خانواده به عنوان مدیران اصلی خانواده نقشی 
بس��یار مهم و کار ساز در امور درون منزل دارند؛ 
بنابراین با استفاده اصولی از این نقش می توان از 
زنان در تحقق اصالح الگوی مصرف بهره گرفت. 
زن��ان چون نق��ش  مدیریتی در تربی��ت فرزندان 
دارند،  در محیط کار و اجتماعی بسیار مؤثر بوده 
و در خیلی از مس��ائل به عنوان الگوهای کارساز 
مطرح هس��تند. آنها می توانند با توضیح و توجیه 
محبت آمیز به اف��راد خانواده آنان را به اس��تفاده 
بهینه و درست از منابع تشویق کنند.  مدیریت زن 
در خانواده در اصالح الگوی مصرف نقش تعیین 
کننده دارد و مهمترین عاملی که زنان را در بستر 
خانواده به سمت مصرف بی رویه سوق می دهد، 
تجمل گرایی است، تجمل گرایی عامل عمده زیاد 
مصرف کردن و عامل بازدارنده مهمی در درست 
مصرف کردن اس��ت.  از عوامل الگوی نامناسب 
مصرف، احس��اس محرومیت نس��بی و چشم و 
هم چش��می اس��ت و این عوامل موجب می شود 
که ما شاهد مصرف گرایی بی رویه  باشیم؛ که نیاز 
به برنامه ریزی اس��تراتژیک در این زمینه احساس 
می ش��ود. ایجاد یک جایگاه مناس��ب و در شأن 
زنان در خانه می تواند در برخورد آنها با مصرف 
بهینه و دور از اسراف در حفظ سرمایه های کشور 
مؤثر باش��د. چنانچه اگر احس��اس وظیفه حفظ 
سرمایه های کش��ور در آنان ایجاد شود،  زنان در 
حفظ منابع ملی تأثیر به س��زایی دارند و این امر 
خ��ود به خود عاملی برای ایجاد الگوی مناس��ب 

مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود. 

معاون مدیر عامل ش��رکت مل��ی گاز گفت: 
مش��ترکان پر مصرف طبیعت��َا از یاران��ه کمتری 
برخوردار هس��تند و طرح ه��ای پلکانی قیمت با 
توج��ه به میزان مصرف مان��ع از تخصیص یارانه 
به پرمصرف ها خواهد شد. مصطفی کشکولی در 
پاسخ به این سوألی مبنی بر این که، آیا سناریوی 
خاصی برای افزایش قیمت گاز در صورت اجرا 
یا عدم اجرای ط��رح هدفمندی یارانه ها طراحی 
ش��ده اس��ت یا خیر، گفت: هن��وز تصمیم نهایی 
در مورد قیمت گاز در س��ال جدید اتخاذ نش��ده 
است اما آنچه قطعًا می توانم بگویم این است که 

مش��ترکان در س��ال جاری هر چه بیشتر مصرف 
کنن��د کمتر یاران��ه می گیرن��د و بالعکس هر چه 
کمتر مص��رف کنند از یارانه بیش��تری برخوردار 
خواهند بود. او در جواب این  سوأل که با توجه 
به ع��دم اتخاذ تصمیم در ای��ن زمینه، تعرفه گاز 
در س��ال جاری چگونه محاسبه خواهد شد، نیز 
گف��ت: در قبوض فروردین ماه تغییراتی در نحوه 
محاس��به تعرفه ها اعمال نشده اس��ت؛ البته مبلغ 
س��ی ریال به ازای هر مت��ر مکعب گاز به منظور 
توس��عه گازرسانی به روستاها به قیمت های سال 

گذشته افزوده خواهد شد.

»فاطمه دوستی« کارشناس امور بانوان 
ارتقای بهره وری، تبلور اصالح الگوی مصرف است

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز:
امسال مشترکان پرمصرف  یارانه کمتری 

دریافت می کنند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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اقتصاد امروز

آیا واردات آب مجازی راه حلی مناسب است؟

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88-1251/ ش ح/ 33

شماره دادنامه: 88/12/23/ 1653
مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای ابراهیم نادی نش��انی: اصفهان، خیابان س��یمین، خیابان باغ زیار، 
کوی صحرا، پالک 141

خوانده: آقای فردین شهریاری نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال )1/200/000ریال( واریز 

شده به حساب وی به جهت عدم انجام تعهدات و خدمات
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید.
در خصوص دعوی آقای ابراهیم نادی فرزند محمد رضا بطرفیت آقای فردین 
ش��هریاری به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال واریز شده 
به حس��اب به علت عدم انجام تعهدات و خدمات و با عنایت به صورتحساب 
دوره ای بانک ملت ارائه شده توسط خواهان مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیون 
و دویس��ت هزار ریال به حساب فردین شهریاری به شرح حواله، جهت انجام 
تعه��د و خدمات به ش��ماره 8801241224020269 و نظر به اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه به 
ش��عبه ارائه ننموده، لذا شورا دعوی را ثابت تش��خیص و مستنداً به ماده 198 
قانون آئین دادرس��ی مبنی بر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک 
میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. 
53/ م الف

قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/16
شماره: 1047/88ش 8

بموجب رأی ش��ماره 1519 تاریخ 88/11/28 حوزه 8 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه پرویز درخشانی نشانی 
مح��ل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 35/000/000 
ری��ال بابت وجه چک ش��ماره 126504 م��ورخ 86/3/15 و نیز مبلغ 30/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن بر اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له رسول نعمتی نشانی محل 
اقامت: اصفهان، محمودآباد، فرعی 12، سنگبری آروین به استناد ماده 19 آئین 
نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد 
آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
و مف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جه��ت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
   316 / م الف

شورای حل اختالف شعبه 8 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/25

شماره: 1067/88 ش ح / 31
در خص��وص پرونده کالس��ه 1067/88 ش ح / 31 خواهان مؤسس��ه قرض 
الحسنه بسیجیان به وکالت امیر بختیار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- 
مهدی توانگر 2- هوشنگ شهبازی فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه ش��نبه مورخ 89/2/28 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور: 

اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع شوراهای 
حل اختالف 93/ م الف

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرائیه خانم زهرا یزدانی اراضی فعاًل مجهول المکان 

کالسه: 385/88 ح/6
شماره دادنامه: 88/8/4-822

محکوم له: ساسان دهقانی آدرس اصفهان
محکوم علیه: خانم زهرا یزدانی اراضی فعاًل مجهول المکان

محک��وم به: ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 822-88/8/4 مورخ صادره از ش��عبه 
6 حقوق��ی اصفهان محک��وم علیه خانم زهرا یزدانی اراضی محکوم اس��ت به 
پرداخ��ت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون 
و نهصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
پن��ج میلیون ریال ب��ه عنوان حق االجراء در حق صن��دوق دولت مفاد اجرائیه 
و مرات��ب در اج��رای م��اده 9 ق اجرای اح��کام مدنی یک نوب��ت در یکی از 
روزنامه ه��ای کثیراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا محکوم 
علی��ه از تاریخ درج آگهی اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع 
اج��را بگذارد ی��ا ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت تواف��ق موافقتنامه را به 
این مرجع تس��لیم نمایند. در این صورت اجرای احکام شعبه برابر مقررات ق 

اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد.
284 / م الف

فانی - مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/12/25
شماره: 993/88 ش ح /31

در خصوص پرونده کالسه 993/88 ش ح/31 خواهان مؤسسه قرض الحسنه 
بس��یجیان به وکالت امیر بختیار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت 
1- ندا ارجی 2- محمدرضا هاش��م زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز س��ه شنبه مورخ 89/2/28 س��اعت 4:30 عصر تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جرای��د منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در ص��ورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 92/ م الف
محل حض��ور: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتش��م کاش��انی، 

مجتمع شوراهای حل اختالف
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/16
شماره: 482/88

بموجب رأی ش��ماره 1080 تاریخ 88/10/29 حوزه 18 شورای حل اختالف 
شهرس��تان خ محتش��م کاش��انی که قطعیت یافته اس��ت. محک��وم علیه مجید 
حاجیان نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
هش��ت میلیون و پانصد و س��ی و دو ه��زار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت لغایت زمان وصول در حق محکوم له رش��ید کدخدائی الیادرانی 
فرزند محمدعلی ش��غل: نماینده ش��رکت نوژن نش��انی محل اقامت: اصفهان، 
بوس��تان س��عدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان س��عدی- واحد 2 )تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 88/5/17 می باش��د( به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرایی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
305 / م الف

شورای حل اختالف شعبه 18 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/16
شماره: 1046/88ش 8

بموجب رأی ش��ماره 1518 تاریخ 88/11/28 حوزه 8 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه پرویز درخشانی نشانی 
مح��ل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت وجه چک ش��ماره 126509 م��ورخ 86/4/20 عهده بانک صادرات 
شعبه چهارباغ خواجو اصفهان و نیز مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق محکوم له رسول نعمتی نشانی محل اقامت: اصفهان، محمودآباد، فرعی 
12، سنگبری آروین به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از 
اب��الغ ای��ن اخطار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آن را بموقع اج��را بگذارد و یا 
ترتیب��ی برای پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد و مف��اد رأی بدهد در غیر 
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری 

محل تحویل خواهد شد. 
  317 / م الف

شورای حل اختالف شعبه 8 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
تاریخ: 88/12/26
شماره: 1146/88

در خصوص پرونده کالس��ه 1146/88 خواهان علیرضا محوری دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو میتسوبیش��ی بشماره انتظامی 8844 ق 41 
ایران 44 به طرفیت 1- سید سعید حسینی 2- حسن فشکی تقدیم نموده است. 

وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/2/28 ساعت 5 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران - مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
132/ م الف

مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/18

شماره:114/89 ح /10
آق��ای مصطف��ی رض��وان همامی دارای شناس��نامه ش��ماره 14250 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 114/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عفت کس��ری بشناسنامه 81 
در تاری��خ 88/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و یک دختر و همس��ر به ش��رح ذیل 

می باشند؛
1- بابک رضوان همامی به ش ش 143 فرزند متوفی 
2- شیوا رضوان همامی به ش ش 1360 فرزند متوفی

3- مصطفی رضوان همامی به ش ش 14250 همسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 374/ م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 1104

تاریخ: 88/12/24
رأی شورا

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه آقای هادی شیرازی فرزند جمشید ساکن 
جاده قلعه شور، حد فاصل ایثار و فرزانگان، کارواش ایران بطرفیت آقای سید 
ایمان امیرطباطبائی س��اکن بهارستان، خیابان 40 هکتاری، پالک 106 بخواسته 
مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت یک فقره چک سند عادی و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه بشرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به اینکه با ابالغ 
اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرس��ی در شورا حاضر نگردیده و نسبت 
به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل 
نیاورده و نس��بت به مس��تندات ابرازی خواهان هیچگونه ای��راد و تکذیبی نیز 
بعمل نیاورده و منکر اصالت مستند نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت 
ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و مستندات ابرازی خواهان حاکی از اشتغال 
ذمه خوانده را بمیزان اصل خواس��ته دارد بنابراین شورا با اتفاق نظر مستنداً به 
مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 – 310 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )1388/4/30( ریال لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم نماید و اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت 
تاخیر تادیه را بمیزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید ش��ده احتس��اب و از 
خوانده اخذ و بخواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است. 237/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان

الف( دخالت دولت در حوزه برنامه ریزی توسعه مسكن

سیاست گذاری مسکن را می توان در سه سطح کلی مورد بررسی 
قرار داد:

برنامه ریزی توسعه مسکن؛ شامل برنامه ریزی جهت پاسخ به نیاز 
موجود در بازار مسکن

س��اخت مسکن؛ شامل مجموعه سیاس��ت های مرتبط با ساخت 
و تولید مسکن

واگذاری مسکن؛ شامل مجموعه سیاست های مرتبط با عرضه و 
واگذاری مسکن های تولید شده به متقاضی

با در نظر گرفتن دو رویکرد کلی »دولت محور« و »بازار محور«، 
می توان نظام های مختلف سیاس��ت گذاری در این سه بخش را مورد 

بررسی قرار داد.
 کش��ورهایی نظی��ر ای��االت متح��ده در هر س��ه بخ��ش فوق، 
سیاس��ت گذاری را ب��ا تمرکز ب��ر بازار انج��ام داده اند. عم��اًل چنین 
کش��ورهایی از بازاری کاماًل آزاد در بخش مسکن برخوردار هستند. 
در این کشورها بخش دولتی به هیچ وجه سیاستی در مورد ساماندهی 
عرضه و تقاضای مسکن مورد نیاز کشور )برنامه ریزی توسعه مسکن( 
اتخاذ نکرده و س��ازندگان بخش خصوصی با توجه به ش��رایط بازار 
اقدام به تعیین میزان عرضه مسکن و نیز ساخت و ساز مسکن می کنند 
و واحدهای س��اخته شده نیز بدون هیچ گونه نظارتی از سوی دولت، 
تنه��ا براس��اس قیمت بازار واگذار می ش��وند، اما به نظر بس��یاری از 
کارشناس��ان، رکود اخیر در اقتصاد امریکا که از رکود در بازار مسکن 
آغاز ش��د، بیانگر این نکته اس��ت که چنین سیاس��تی در حوزه  بازار 

مسکن شکست خورده است.
بررس��ی  تجربی��ات جهان��ی نش��ان می ده��د در کن��ار این مدل 
سیاس��ت گذاری، مدل دیگری وجود دارد که در آن دولت در مرحله 
برنامه ریزی توس��عه بخش مسکن کش��ور، همچون برآورد عرضه و 
تقاضا، سیاس��ت گذاری جه��ت تولید و عرضه مس��کن و... مطابق با 
برآورد نیاز ناشی از نرخ رشد خانوارهای کشور و شکاف میان عرضه 
و تقاضای موجود، اقدام به سیاس��ت گذاری جهت ب��رآورد این نیاز 
می کند. اکثر کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا 

از این مدل سیاست گذاری در بازار مسکن بهره برده اند. 
برخی از این کشورها مانند انگلستان، ژاپن و کره، با تخریب های 
ش��دید بعد از جنگ دوم جهانی مواجه بوده  ان��د، برخی دیگر از این 
کش��ورها مانند س��نگاپور و تایوان در دهه هایی ش��اهد رش��د شدید 
جمعیت ش��هر نش��ین و افزایش تقاضای مس��کن بوده اند. دولت در 
هر دو دس��ته از این کش��ورها متولی پر کردن ش��کاف میان عرضه و 
تقاضا و تأمین مس��کن مورد نیاز جامعه ب��وده، بدین معنی که برنامه 
ریزی بخش مس��کن بر عهده دولت بوده است. این کشورها هرچند 
از سیاس��ت ها و برنامه های اجرایی مختلفی جهت رسیدن به اهداف 
خود بهره گرفته اند، ام��ا در باب دخالت دولت در حوزه برنامه ریزی 
توس��عه بخش مسکن شرایط مش��ابهی را تجربه کرده اند. تجربه این 

کش��ورها نیز نشان داده است چنین سیاس��تی موفقیت آمیز بوده است 
و این کش��ورها توانس��ته اند ش��اخص های کمی مناس��بی را در بازار 
مس��کن به دس��ت آورند. پیش از دول��ت نهم، اصول حاک��م بر بازار 
مسکن کشور ایران از مدل نخس��ت، مانند کشور امریکا، پیروی کرده 
و عماًل هیچ گونه سیاس��ت معینی جهت برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز 
مس��کن کشور وجود نداشته است و بخش خصوصی و انبوه سازان، با 
توجه به توان خود و متناس��ب با ش��رایط بازار اقدام به ساخت و ساز
 مس��کن کرده اند. نتایج بررس��ی تجربیات کش��ورهای جهان نش��ان 
می دهد سیاس��ت گذاری دولت نهم در بخش مس��کن برای نخستین 
بار در طول تاریخ سیاس��ت گذاری بخش مس��کن کش��ور، دولت را 
متولی برنامه  ریزی توسعه این بخش دانسته تا با بهره گیری از پتانسیل 
بخش خصوصی و صنعتی سازی، جهت تأمین مسکن متناسب با نیاز 

گروه های مختلف جامعه گام بردارد.

ب( واگذاری حق بهره برداری از زمین

کشورهای مختلفی تجربه واگذاری حق بهره برداری از زمین های 
دولتی را تجربه کرده اند. کش��ور انگلیس را ش��اید بتوان از نخستین 
نمونه این کش��ورها دانس��ت که تجربه واگذاری زمی��ن با اجاره بلند 

مدت در آن زیاد است.
 افزایش نرخ بازده اقتصادی در بازار زمین نس��بت به مس��کن در 
کش��ور انگلیس باعث کاهش سرعت گردش سرمایه در بازار مسکن 
ش��د و شرکت های فعال در امر ساخت و ساز را به سمت استفاده از 
بازار زمین ترغیب کرد و خروج سرمایه از بازار مسکن به بازار زمین 
را به دنبال داش��ت. بنابراین دولت انگلیس یکی از سیاست های خود 
را کنترل قیمت زمین و کاهش هزینه آن در قیمت نهایی مسکن قرار 
داد. در س��ال 1975، قانون��ی در مورد زمی��ن در انگلیس به تصویب 
رس��ید که به موجب آن تمام زمین های موجود برای توس��عه  باید با 
قیمته��ای روز، در اختیار مس��ئوالن محلی قرار گیرن��د تا آنها بتوانند 
زمین را به س��ازندگان مس��کن، اجاره 99 س��اله بدهند ی��ا آنکه این 
زمین ها به طور مش��ترک توس��ط مقامات محل��ی و بخش خصوصی 
ساخته  ش��وند. در واقع دولت از اجرای این سیاست به دنبال کاهش 

سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بوده است. 
کش��ور س��نگاپور نیز از جمله دیگر کش��ورهایی است که در آن 
قان��ون واگذاری حق به��ره برداری از زمین به اج��را در می آید. هر 
چند جمعیت کشور سنگاپور محدود است، اما محدودیت شدید این 
کشور در حوزه منابع زمین و همچنین موج مهاجرت ها از کشورهایی 
نظیر چین باعث شد تا تقاضای مسکن از عرضه آن پیشی بگیرد. این 
کش��ور همچنین بعد از جنگ دوم به ش��دت با مس��أله حاشیه نشینی 
و س��کونت گاهه��ای غیر قانونی نی��ز مواجه بوده اس��ت. تا پیش از 
استقالل س��نگاپور در سال 1965 میالدی، اصول بازار آزاد، حاکم بر 
بخش مسکن بوده است. با استقالل سنگاپور، دولت اصول بازار آزاد 
را کن��ار زده و تصمیم به دخالت در تأمین مس��کن گرفت. برای این 

منظور دولت در سال 1960 میالدی اقدام به تأسیس نهادی قانونی به 
نام »ش��ورای مسکن و توسعه« کرد، که مسئول افزایش عرضه مسکن 
بود. نکته قابل توجه، تأکید دولت س��نگاپور بر تأمین مس��کن ملکی 
و نه اس��تیجاری برای مردم بوده اس��ت. از مهمترین شعارهای دولت 
س��نگاپور، یک مسکن برای هر خانوار بوده اس��ت. تمرکز دولت بر 
افزایش مالکیت مس��کن باعث شد تا بس��یاری از مسائل اجتماعی و 
سیاسی کشور مرتفع شد و عماًل نوعی احساس ملی گرایی را در آنها 
ایجاد کرد. پیگیری این سیاس��ت از سوی دولت باعث شد 81 درصد 
واحدهای س��اخته شده در س��نگاپور در قالب »واحدهای ملکی 99 
س��اله« واگذار شود و عماًل دولت توانسته است کشور سنگاپور را به 

یک کشور با مسکن ملکی تبدیل کند.

ج( وام ساخت

تخصیص وام س��اخت جهت تقویت و تحریک عرضه در دوران 
ش��کاف میان عرضه و تقاضا از جمله سیاست های رفع شکاف میان 
عرضه و تقاضا بوده است. کشور آلمان نیز به دلیل بروز شکاف میان 
عرضه و تقاضا در بازار ناش��ی از تخریب جنگ دوم جهانی اقدام به 
واگذاری وام س��اخت جهت رفع این ش��کاف کرد. دولت آلمان در 
این راستا وام های ساختمانی کم بهره را به سازندگان تخصیص داد. 
ای��ن وام ها بدون به��ره و با هزینه کارمزد 1 تا 2 درصد و به صورت 
بلند مدت، 35 تا40 س��اله، به متقاضیان ساخت تخصیص می یافت. 
این سیاست تا سال 1969 به منظور رفع شکاف میان عرضه و تقاضا 

ادامه داشت.
کش��ور تایوان نیز سیاست تخصیص وام س��اخت را دنبال کرده 
اس��ت. این کشور در شرایطی با مش��کالت مختلفی از جمله افزایش 
تقاضا، ناش��ی از پذیرش مهاجران چینی روبه رو بوده است. از جمله 
سیاس��ت های این کش��ور  اعطای تس��هیالت مالی در قالب وام های 
بانکی به متقاضان بخش مسکن است. سیاست گذاری دولت در حوزه 
تخصیص تس��هیالت تا س��ال 1990 میالدی در این کشور بر اعطای 
»وام س��اخت مس��کن« متمرکز بوده اس��ت. در واقع دولت در کشور 
تایوان از س��ال 1955 میالدی اقدام به ارائه تسهیالت ساخت مسکن 
در قالب وام س��اخت به متقاضیان کرده و این سیاست تا سال 1989 
میالدی، )35 س��ال(، تنها روش اعطای تسهیالت به بخش مسکن در 
کش��ور تایوان بوده است. کشور ژاپن نیز بعد از جنگ جهانی دوم به 
دلیل تخریب های صورت گرفته به شدت با مشکل کمبود مسکن در 

برابر تقاضا مواجه بوده است.
 بنابر آمار، کمبود واحدهای مس��کونی پس از جنگ جهانی دوم 
در ژاپ��ن معادل 4/2 میلیون واحد بوده اس��ت. نخس��تین اقدامی که 
دولت ژاپن در این دوران به انجام رساند، ایجاد سازمان ها، نهادها و 
قوانینی در جهت سیاس��ت جدید بود. از جمله این اقدامات تأسیس 

»شرکت وام مسکن« بود.
 این ش��رکت در س��ال 1950 میالدی یعنی 5 س��ال پس از پایان 
جن��گ جهانی دوم و با هدف اعطای وام های بلند مدت و کم بهره به 
متقاضیان بخش مسکن تأسیس شد. نکته مهم در عملکرد این شرکت 
در این بوده اس��ت که به دلیل وجود ش��کاف می��ان عرضه و تقاضا، 
عمده تمرکز »ش��رکت وام مس��کن« بر روی افزایش س��اخت و ساز 
مسکن از طریق اعطای »وام ساخت مسکن« بود. این شرکت در قالب 
»وام س��اخت مس��کن« اقدام به اعطای وام های متعددی به متقاضیان 
خود می کرد. اعطای وام به متقاضیان س��اخت مس��کن اس��تیجاری، 
اعطای وام به شرکت های ساخت محلی مسکن و اعطای وام ساخت 
به ش��رکت های نوسازی ش��هری از جمله این موارد بوده است. این 
سیاست به همراه دیگر سیاست های اجرا شده در بخش مسکن کشور 
ژاپن باعث شد تا شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در کشور 

ژاپن از رقم 16/1 در سال 1948 به 1.06 در سال 1958 برسد.

اشارهردپای مسکن مهر در تجربيات جهانی

در این مقاله به بررس��ی تجربیات مش��ابه جهانی در حوزه سیاست گذاری بازار مسکن پرداخته خواهد شد. این تجربیات را می توان 
در س��ه حوزه کلی تقس��یم بندی کرد. حوزه اول دخالت دولت در بازار مس��کن؛ حوزه دوم اتخاذ سیاس��ت زمین صفر و واگذاری حق 
بهره برداری از زمین به متقاضیان مسکن و حوزه سوم سیاست های تخصیص وام ساخت به متقاضیان مسکن است. مسکن مهر به عنوان 
مهمترین اقدام دولت نهم در بخش مسکن در راستای تأمین مسکن متناسب با نیاز دهک های پایین درآمدی جامعه که تاکنون از تسهیالت 
دولتی جهت مس��کن بی بهره بوده اند از س��وی دولت ارائه شد. مؤلفه های اصلی »مسکن مهر« که واگذاری حق بهره برداری از زمین و 

تخصیص وام برای ساخت بوده است، در دولت دهم نیز ادامه یافت.
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جوان و خانواده

آگهی ابالغ
برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان: سیاوش قاسمی والشانی، نام پدر: احمد، سن: 54، شغل: کشاورز، محل اقامت: 
درچه- والشان- لورک نبش کوچه شهید سعید ترکیان پالک ندارد منزل شخصی

خواندگان: 1- عزیزاهلل سعیدی، نام پدر: عبدالخالق، سن: 60، شغل: بازنشسته، محل 
اقامت: درچه- والشان- لورک- خ حافظ منزل شخصی 

2- صدیقه کازرونی مجهول المکان
خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام به انتقال سند رسمی مقدار دو هزار مترمربع زمین 
زراعی مقوم بر چهل و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی
دالئل و منضمات دادخواست )مدارک(: 1- کپی مصدق مبایعه نامه 68/12/14 کپی 

مصدق مبایعه نامه 68/12/17
شرح دادخواست: 

ریاس��ت محترم دادگاه با سالم احتراماً به استحضار می رساند که بنده مقدار دو هزار 
مترمرب��ع از پالک 12/1 مجزی ش��ده از 12 اصلی واق��ع در بخش 9 ثبت اصفهان را 
خریداری نموده ام. با توجه به مبایعه نامه های پیوستی استدعای محکومیت خواندگان به 
انتقال رسمی مقدار دو هزار مترمربع از پالک فوق الذکر مورد استدعاست.247/ م الف
شورای حل اختالف شماره 10 خمینی شهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 1388/12/26

شماره: 5523/88 ح / 10
آقای جواد آزادی دارای شناسنامه شماره 392 به شرح دادخواست به کالسه 5523/88 
ح /10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسعود آزادی بشناسنامه 265 در تاریخ 88/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک 

عیال و مادر به نامهای ذیل؛
1- مهدی آزادی ش. ش 23457 )پسر متوفی(
2- محمد آزادی ش. ش 2706 )پسر متوفی(

3- جواد آزادی ش. ش 392 )پسر متوفی(
4- مریم آزادی ش. ش 758 )دختر متوفی(
5- زهره آزادی ش. ش 151 )عیال متوفی(

6- شهناز آزادی ش. ش 36 )مادر متوفی( و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف س��ه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.253/ م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 812 

شماره دادنامه: 88/12/25-878
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمدرضا اکبری نشانی: اصفهان، خیابان وحید، کوی مسجد ائمه اطهار پالک 115
خوانده: هادی امینی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه سه فقره سفته به مبلغ پانزده میلیون ریال
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
در خصوص دعوی محمدرضا اکبری بطرفیت هادی امینی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
پانزده میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق سه فقره سفته مدرکیه شماره 
خزانه داری کل 914556- تاریخ ص��دور 86/4/23، 86/4/23-859351، 859350-

86/4/23 بمبلغ پانزده میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی 

با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته و اینکه خوانده با وصف نشر آگهی در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی از طریق روزنامه اصفهان امروز سال ششم شماره 951 با رعایت انتظار کافی در 
جلسه دادرسی حاضر نگردید و الیحه ای نیز به دفتر شعبه تسلیم نکرده و در مقابل 
دعوی مطروحه از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده و اعتراضی ننموده لذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد 198 و 519 و 522 ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید و سه فقره سفته 86/5/23 لغایت زمان اجرای حکم قابل محاسبه در 
واح��د اجرای اح��کام در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باشد و پس از 
انقضاء مهلت ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.222/ م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه 45 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

634/88 ش 20
بموجب رأی شماره 1107 تاریخ 88/11/7 حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقایان: 1- حسین هاشمی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان  2- محمود امین الرعایا نشانی محل اقامت: اصفهان خ کاوه، 
کوچه ش��هید رهنما، بن بست ابوذر پالک 99 محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ سی هزار ریال 30/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست 
مورخ 88/6/2 تا تاریخ وصول در حق محکوم له آقای قاسم طالبی نام پدر: شکر اله 
نشانی محل اقامت: اصفهان، مبارکه، زیباشهر، روستای کوشکیچه، ابتدای خیابان اصلی 

)خیابان بسیج( بصورت تضامنی می باشد.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.229/ م الف 
شورای حل اختالف شعبه 20 حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/15

شماره: 55/89 ح /10
خانم سمیه محسنی فر دارای شناسنامه شماره 11614 به شرح دادخواست به کالسه 
55/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حمید شهبازی بلداجی بشناسنامه 10318 در تاریخ 88/11/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 

مادر به نامهای ذیل می باشند:
1- سمیه محسنی فر به ش ش 11614 همسر متوفی

2- رودابه هادی پور به ش ش 165 مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.160/ م الف 
فریدون فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/15

شماره: 54/89 ح /10
خانم سمیه محسنی فر دارای شناسنامه شماره 11614 به شرح دادخواست به کالسه 

54/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رزا شهبازی بلداجی بشناسنامه 1275753167 در تاریخ 88/11/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

پدر و مادر به نامهای ذیل می باشند:
1- سمیه محسنی فر به ش ش 11614 مادر متوفی

2- حمید شهبازی بلداجی به ش ش 10318 پدر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.159/ م الف 
فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 1152/88 
تاریخ: 88/12/26

در خصوص پرونده کالسه 88/ 1152 خواهان محسن بکرانی دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال خودرو به طرفیت 1- حسن صادق برزانی، 2- عباس الله تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/2/29 ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 184 / م الف
مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/27

شماره: 881252 ک 104
چون آقایان 1- سعید ابراهیم زاده اصفهانی فرزند عباس 2- مجتبی هندی فرد فرزند 
مهدی شکایتی علیه آقای محمد بهشتی فر مبنی بر فروش مال غیر و خیانت در امانت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881252 ک104 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 89/2/29 ساعت 8:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 158/ م الف
مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350901302
شماره پرونده: 8809980350900520

شماره بایگانی شعبه: 880520
تاریخ تنظیم: 1388/11/05

خواهان: آقای محمود حاجی رستم هندی با وکالت آقای علی رادان جبلی و جواد پنجه 
پور به نشانی خ هشت بهشت غربی ساختمان وکال

خوانده: دادستان اصفهان به نشانی دادگستری اصفهان
خواسته: درخواست اصالح رای

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

نظر به اینکه در دادنامه ش��ماره 8809970350901152 صادر شده در پرونده کالسه 
8809980350900521 این شعبه موضوع اعالم توقف و ورشکستگی آقای محمود 
حاجی رستم هندی در سطر 12 دادنامه تاریخ چک شماره 653654-87/1/21 درج 
گردیده و در س��طر 14 تاری��خ توقف 87/1/21 درج گردی��ده که تاریخ صحیح آن 

87/9/21 می باشد و تاریخ مذکور بعلت سهوالقلم و اشتباهاً درج شده که به استناد ماده 
309 قانون آئین دادرسی مدنی رأی اصالحی به شرح مذکور صادر و اعالم می نماید. 
تس��لیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصالحی ممنوع است. رأی صادر 
ش��ده همانند رأی اصلی وفق ماده 537 قانون تجارت قابل اعتراض ظرف یکماه از 

طرف اشخاص ذینفع می باشد.18141/ م الف
نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان، طبقه 1، اتاق شماره 135
علیرضا اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه:8809970350901152
شماره پرونده: 8809980350900520

شماره بایگانی شعبه: 880520
تاریخ تنظیم: 1388/10/2

پرونده کالسه 8809980350900520 شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان دادنامه شماره 8809970350901152

خواهان: آقای محمود حاجی رس��تم هندی با وکالت آقای علی رادان جبلی و جواد 
پنجه پور به نشانی خیابان هشت بهشت غربی، نرسیده به خیابان گلزار، پالک 17

خوانده: دادستان اصفهان به نشانی دادگستری اصفهان
خواسته: اعالم ورشکستگی

گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
خواهان آقای محمود حاجی رس��تم هندی با وکالت آقایان 1- علی رادان جبلی 2- 
جواد پنجه پور به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقالب اصفهان درخواست صدور 
حکم ورشکستگی خود را به دلیلی عجز از پرداخت دیون نموده است حسب پروانه 
کسب ارائه شده و محتویات پرونده خواهان به خرید و فروش آهن آن هم در حجم 
باال اشتغال داشته که وفق ماده 1 و بند 1 ماده 2 قانون تجارت مشارالیه بعنوان تاجر 
تلقی می گردد مش��ارالیه فاقد دفاتر تجاری بوده و ضمیمه دادخواست خود لیست 
بدهیها و لیست مطالبات و اموال خود را ارائه نموده است. رونوشت دادنامه های ارائه 
ش��ده به ش��ماره های 1255- 87/12/5 و 1254 – 87/12/4 و 1311 – 87/12/19 و 
56 – 88/1/25 و 100 – 88/2/8 صادره از ش��عبه نهم دال بر محکومیت خواهان به 
پرداخت وجه چکهای اش��اره شده در دادنامه های مذکور و اجرائیه های صادر شده 
از شعبه اول و سوم و پنجم حقوقی حکایت از توقف خواهان از پرداخت بدهیها و 
انجام تعهدات مالی دارد و حسب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت 
تجاری و نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود و با توجه 
به اموال معرفی ش��ده و بررسی اجمالی آن توسط کارشناس و بازداشت شدن اموال 
توسط طلبکاران وعدم امکان فروش آنها توسط تاجر جهت پرداخت دیون توقف تاجر 
احراز می گردد و حس��ب دادنامه های ارائه شده اولین چک که پرداخت نشده و ال 
وصول مانده به شماره 653654 به تاریخ 87/1/21 می باشد لذا دادگاه به استناد مواد 1 
و 2 و 412 و 416 قانون تجارت حکم ورشکستگی آقای محمود حاجی رستم هندی 
را صادر و اعالم و تاریخ توقف وی را از 1387/1/21 تعیین و اعالم می نماید و مقرر 
می دارد که اداره محترم تصفیه ورشکستگی نسبت به مهر و موم اموال تاجر اقدام و 
ترتیبات الزم جهت حفظ حقوق طلبکاران بعمل آورد. رأی صادر شده حضوری و 
حسب ماده 537 قانون تجارت ظرف ده روز از طرف تاجر ورشکسته و ظرف یک 
ماه از طرف اشخاص ذینفع از تاریخ اعالن حکم قابل اعتراض می باشد. ضمناً هزینه 
کارشناسی مبلغ 223/020/000 ریال وفق تعرفه توسط کارشناس تعیین که دادگاه مبلغ 
مذکور را به مبلغ 150/000/000 ریال تعدیل نموده اس��ت که مبلغ سی میلیون ریال 

پرداخت و مابقی باید در زمان تصفیه پرداخت گردد. 
 18141 / م الف

نشانی: اصفهان، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1، 
اتاق شماره 135

اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان  

   سپیده نصر اصفهانی  
امان از این دروغ که همه فکر می کنیم 
می تونیم باهاش دنیامون رو بسازیم اما... 
حمید 23 س��اله می گ��ه: وقتی پدر و 
مادرم ف��وت کردن، من مون��دم و خواهر 
کوچکترم که تا یه مدتی افسردگی گرفت 
و بعد هم آروم آروم مادر و پدرم رو توی 
وجود م��ن خالصه کرد و به من وابس��ته 
شد. اون موقع من 19 سالم بود و خواهرم 
16 س��اله. هر دومون به خانواده وابس��ته 
بودی��م ولی از اونجایی که اون، دختر بود، 
هیچ وقت نتونست با این واقعه کنار بیاد... 
وضع مالیمون اصاًل خوب نبود و خواهرم 
عالوه بر بار غمی که از مرگ پدر و مادرم 
به دوش می کش��ید به شدت نگران وضع 
مالی خودمون هم بود... واس��ه همین بود 
که به دروغ متوسل ش��دم. هیچی نداشتم 
و هی��چ کاری ه��م پیدا نک��رده بودم ولی 
به��ش گفتم ک��ه یه کار خ��وب پیدا کردم 
و یه ماش��ین خ��وب ه��م دارم می خرم! 
و ب��ه دنبال ای��ن دروغ مجبور ش��دم تن 
ب��ه کار قاچ��اق بدم... برام خیلی س��خت 
ب��ود چون اهلش نب��ودم، از همه بدتر هم 
نگاه توهین آمیز دوس��تان و آشنایانی بود 
ک��ه یه جورای��ی فهمیده ب��ودن چه کاری 
انج��ام میدم. آخه از بس س��اده بودم، بلد 
نب��ودم حتی به ظاهر وانمود کنم که یه کار

 خوب دارم. 

خالصه ک��ه اصاًل راضی ب��ه این کار 
نبودم ولی به خاطر خواهرم و اینکه حالش 
بهتر بشه مجبور بودم هر کاری بکنم چون 
من و اون فقط همدیگه رو داشتیم... یادمه 
بعضی از دوس��تام که ب��ا معرفت بودن و 
در همه ش��رایط باه��ام می موندن چندین 
ب��ار بهم گوش��زد ک��ردن که ب��ه خواهرم 
دروغ نگم، چند بار یکیش��ون گفت که تو 
می خواهی بهش کمک کنی ولی اگه اون 
ی��ه روزی بفهمه بهش چ��ه دروغ بزرگی 
گفتی و چی��کار داری می کنی، می دونی 
چ��ه ضرب��ه بزرگ��ی به��ش می خ��وره؟ 
اونوقت دیگه به کس��ی می تون��ه اعتماد 
کن��ه؟ تو ک��ه همه زندگیش ب��ودی بهش 

دروغ گفتی... 
ولی من گوش��م به این حرفا بدهکار 
نبود و کار خودم رو می کردم تا رس��یدیم 

اینجا... 
باالخره خواهرم طی ی��ه اتفاق خیلی 
ساده یک ماه پیش متوجه دروغی که بهش 
گفته بودم شد و ترکم کرد... االن یک ماهه 
که تنه��ام و لحظه به لحظه به خودم لعنت 
می فرستم که چرا به قیمت به بازی گرفتن 
اعتمادش خواستم بهش کمک کنم؟... تازه 
االن می فهم��م که اگه مرد و مردونه حتی 
با بدتری��ن وضعیت مالی محکم پش��تش 
ایس��تاده بودم ارزشش بیشتر از چیزی بود 

که االن هستم! 

صحب��ت  می گوین��د؛  پژوهش��گران 
کردن با ن��وزادان باعث تقوی��ت مغز آنها 
می ش��ود. محققان در مطالعات جدید خود 
دریافته اند؛ ماه ه��ا پیش از اینکه نوزادان به 
حرف بیافتند و ش��روع ب��ه صحبت کردن 
کنند،  واژه ها و کلمات نقش مهمی در رشد 
مغز آنها ایفا می کند و حتی در س��ن س��ه 
ماهگی واژه ها بیش از اصوات مثل موسیقی 
بر روی ذهن نوزادان تأثیر می گذارند. این 
پژوهش نش��ان داد: نوزادانی که واژه ها را 
می ش��نوند در مقایس��ه با نوزادانی که فقط 
نت ها را می شنوند، بهتر می توانند عکس ها 
و تصاوی��ر را دس��ته بندی کنن��د. در ای��ن 
تحقیق به 50 نوزاد دختر و پس��ر سه ماهه، 
مجموعه تصاویری از ماهی نشان داده شد 
که با واژه ها یا صداها همراه بودند. س��پس 
ب��ه این نوزادان تصاوی��ری از یک ماهی و 
یک دایناس��ور در کنار هم نش��ان داده شد 

و محقق��ان ان��دازه گرفتند ک��ه چه مدت 
طول می کش��د تا ن��وزادان به ه��ر تصویر 
نگاه کنند. بر اس��اس این گ��زارش که در 
مجله »رش��د کودک« به چاپ رسیده، نگاه 
کردن به مدت طوالنی تری به عکس ماهی 
نس��بت به عکس دایناسور نشان دهنده آن 
اس��ت که نوزادان، ماه��ی را در ذهن خود 
طبقه بن��دی کرده اند. محقق��ان می گویند؛ 
نتای��ج ای��ن تحقی��ق ش��گفت انگیز بود و 
نوزادان��ی ک��ه همراه با واژه ه��ا یا با نت ها 
دقیق��اً به تصاویر یکس��ان و به مدت زمان 
مس��ای ن��گاه ک��رده بودند تفاوت��ی با هم 
داشتند. بدین ترتیب که آن گروه که همراه 
ب��ا واژه ها تصاویر را دیده بودند؛ به عکس 
ماهی، مدت طوالنی تری نگاه کردند.سوزان 
هسپوس، محقق دانشگاه نورت وسترن در 
ایلینویز در این رابطه خاطرنشان کرد: برای 
نوزادانی که در حدود س��ه ماهگی هستند، 

واژه ها معنای خاصی را تداعی می کنند که 
از توانای��ی آنها برای ایجاد یک طبقه بندی 
حمایت می کند. این یافته ها برای اولین بار 
تا ای��ن زمان ش��واهدی را ارائه می کند که 
نش��ان دهنده یک خط ارتباطی بین واژه ها 
و طبقه بندی اشیاء است. ساندرا واکسمن 
یک��ی دیگ��ر از محقق��ان ای��ن پژوه��ش 
نی��ز اظهار داش��ت: ما تص��ور می کنیم که 
گفتگوی انسانی و ش��اید به ویژه صحبت 
کردن مس��تقیم با نوزاد در آنها نوعی توجه 
نسبت به اشیاء و اجسام اطرافشان به وجود 
می آورد که قدرت طبقه بندی این اشیاء را 
در ذهن کودک ارتقا می دهد. به این ترتیب 
به این نتیجه رس��یده ایم که با گذشت زمان 
این تأثیر توجه عمومی، قوی تر خواهد شد؛ 
به طوری که نوزادان ش��روع به جدا کردن 
واژه ه��ای تکی و خ��اص از یک گفتگوی 
کلی می کنن��د. بنابراین قادر خواهند ش��د 
ک��ه از یک مکالمه، تک تک واژه ها و انواع 
واژه ها را از یکدیگ��ر تمیز دهند و طوری 
نقش��ه آن لغات را در ذهن ترسیم کنند که 
معنای آن را بفهمند. البته توانایی فوق العاده 
مغز نوزادان به این نقطه محدود نمی شود. 
نتایج تحقیقات قبلی نش��ان داده اس��ت که 
آنها می توانند با افکار فوق العاده پیچیده در 
س��ن 12 ماهگی مکالمه کنند. برخی دیگر 
از مطالعات حتی نشان می دهد که نوزادان 
با لهج��ه ای که از مادرانش��ان کپی برداری 

کرده اند، گریه می کنند. 

معاون س��ازمان نظام پزش��کی کش��ور با اشاره به 
اهمیت اج��رای طرح پزش��ک خان��واده و ضرورت 
گس��ترش آن به ش��هرها، بی اعتقادی برخی مسئوالن 
مربوط��ه به ای��ن ط��رح را جدی ترین مان��ع اجرای 
کامل آن عنوان کرد. دکتر حس��ین هوی��دا در گفتگو 
با ایس��نا، با اش��اره به تأخیر طرح پزشک خانواده در 
ش��هرها، اظهار کرد: علت تأخیر پزش��ک خانواده در 
ش��هرها را باید از مس��ئوالن پرس��ید. در حالیکه این
 طرح می توانس��ت هرچه زودتر، س��ریعتر و پخته تر 
اجرا شود تا از مشکالت به وجود آمده برای همکاران 
جلوگی��ری کن��د. وی اف��زود: به دو دلی��ل عمده این 
طرح هنوز به طور کامل در ش��هرها اجرا نشده است؛ 
مش��ورت نکردن با انجمن های ذیربط و کارشناس��ان 
مربوطه وعدم اعتقاد برخی مسئوالن به این طرح. این 
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام پزشکی با بیان اینکه 

به رده های اولیه س��المت که همان پزش��کان عمومی 
هستند، توجه نمی شود، تصریح کرد: پزشکان عمومی 
در مسیر سالمت افراد، زحمت های بسیاری کشیده اند 
و بیماری هایی به دست آنها در کشور ریشه کن شده 
و ام��روزه بی توجهی به تالش های این گروه موجب 
کندی اجرای طرح پزشک خانواده شده است که علت 
عمده این کندی را عدم اعتقاد خود مس��ئوالن مربوطه 
به این طرح می دانم. عضو شورای عالی نظام پزشکی 
با بیان اینکه طرح پزش��ک خانواده یکی از طرح های 
پیشرفته ای است که در تمامی کشورهای توسعه یافته 
و کش��ورهایی که به وضعیت س��المت مردم اهمیت 
خاصی می دهند اجرا می شود، افزود: در این طرح هر 
پزش��ک تعدادی خانواده را تحت پوش��ش خود قرار 
می دهد و مشکالت آنها را پیگیری و در صورت لزوم 
آنها را به پزش��ک متخصص ارجاع می دهد که در این 

ص��ورت هم در هزینه ها صرفه جویی می ش��ود و هم 
بیماری افراد راحت تر قابل تشخیص است. 

نائ��ب رئیس س��ازمان نظام پزش��کی ته��ران بزرگ، 
پیرام��ون محوریت طرح پزش��ک خانواده به خبرنگار 

ایس��نا گفت: تعداد جمعیت تحت پوشش هر پزشک، 
بر اساس آئین نامه خود وزارت بهداشت و درمان باید 
1500 نفر باش��د که متأس��فانه در حال حاضر، شاهد 
هستیم گاهی تا چهار هزار و 500 یا پنج هزار نفر هم 
در یک منطقه، تحت پوشش یک پزشک قرار می گیرند. 
عالوه بر این، سالمت نگری، محور فعالیت های پزشک 
خانواده است و باید هدف کلی طرح، حفظ و ارتقای 
سالمت جامعه باش��د؛ در حالیکه در طرح موسوم به 
پزشک خانواده در کشور ما بیمارنگری محور فعالیت 
اس��ت. دکتر هویدا در پایان تأکید کرد: همه مسئوالن 
باید ب��ه این طرح اعتقاد پیدا کنند؛ به طوری که وقتی 
خود، بیمار می شوند به پزشک خانواده مراجعه کنند و 
بعد از راهنمایی های این پزشکان، به پزشک متخصص 
رجوع کنند. از س��وی دیگر، استفاده از کارشناسان و 
نظریات کارشناسی افراد و انتقادهایی که به این طرح 
می شود را بررسی کنند، س��پس در صدد پاسخگویی 
باشند و نواقص را اصالح و آن را به نحو احسن ارائه 
دهند تا بتوان طرح خوبی را در کش��ور به طور کامل 

پیاده کرد. 

ارزش دروغ
نام فارسی: سرئوس
Cereus :نام علمی

Cactaceae :نام تیره
 Hedge cactus . torch :نام انگلیسی

thistle
خصوصیات: چند س��اله، کاکتوسهایی 
استوانه ای شکل که در انواع بالغ آن ساقه 
در قسمت انتهایی منشعب می شود. دارای 
49 شکاف عمیق بر روی ساقه به صورت 
متق��ارن، خاره��ا بلند و ضخی��م، معموالً 
در داخل گل��دان گل نمی ده��د. گلها به 
عرض 5تا8 س��انتی متر به ش��کل قیفی به 
رنگ س��فید هس��تند. ظهور گلها در اوایل 
تابس��تان روی پایه ه��ای مس��ن )به طول

 100تا60 سانتی متر(
نور: نور زیاد

ــا: گ��رم، در زمس��تان در حرارت  دم
حدود 10تا 15 درجه سانتی گراد

آبیاری: به مقدار کم
خاک: خاکبرگ، ماسه، طالب خاک با 

زهکش مناسب است.
کوددهی: به گیاه جوان نباید کود داد. 
به گیاهان مسن باید مخلوطی از یک گرم 
س��وپر فسفات و یک گرم سولفات پتاسیم 
مخل��وط در یک لیتر آب و هر هفته یکبار 

از خرداد تا شهریور

ازدیاد: بذر در اواخر فروردین کاش��ته 
شود، قلمه شاخه های جانبی به طول 8 تا30 

سانتی متر در بهار و تابستان زده شود.
ــوارض و درمان: لکه های خرمایی  ع
رنگ فلس مانند، روی گیاه را می پوشاند 
که در اثر پایین بودن دما اتفاق می افتد این 
مسأله تأثیری بر روی سالمت گیاه ندارد.

مواد مورد نیاز:
یک پیمانه مرغ آبپز خرد شده
یک پیمانه جعفری خرد شده

یک پیمانه هویج رنده شده
3 قاشق غذاخوری پیاز خرد شده

1/4 لیوان مایونز کم چرب
1/4 لیوان خامه کم چرب 

یک بسته نودل )رشته چینی( 
طرز تهیه: 

 س��س مایونز و خامه را در یک ظرف 
جداگانه با یکدیگ��ر مخلوط می کنیم. در 
یک کاس��ه ب��زرگ مرغ، جعف��ری، پیاز و 
هویج را مخلوط می کنیم. س��پس مخلوط 
مایون��ز و خامه را ب��ه آن اضافه می کنیم. 
نودل را )در ح��دود 3 تا 4 دقیقه( در آب 

جوش قرار می دهیم و آن را آبکش کرده 
و ب��ه مخلوط س��بزیجات و م��رغ اضافه 
می کنیم. برای جلوگیری از خمیر ش��دن 
رش��ته چینی، بهتر است قبل از سرو کردن 
ساالد به مخلوط اضافه شود. نودل یا همان 
رش��ته در تمام فروشگاه های مواد غذایی 

موجود است. 

کاکتوس سرئوس

ساالد چینی، آسان و خوشمزه 

گلخندصحبت کردن با نوزادان، مغز آنها را تقويت می کند جاده خاکی

بی اعتقادی برخی مسئوالن به پزشک خانواده 
عمده ترین مانع اجرای طرح است

پیشبند
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ورزش

   زاینده رود
در چهاردهمین دوره مسابقات هندبال بانوان ایران، تیم ذوب آهن با کسب 9 برد و یک تساوی 
برابر تیم هیأت هندبال فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد. زهرا علوی سرمربی این تیم به خبرنگار ما 
گفت: سال سختی برای تیم ما بود؛ بعضی از تیم ها صاحب هندبال، شرکت نکردند و به جای آن، 
تیم های قدرتمندی چون نفت گچساران، پیروزی تهران، باشگاه آزاد، هیأت هندبال فارس و هیأت 
هندبال بوشهر در این رقابت ها حضور داشتند. علوی به بازیکنان ملی پوش تیم خود اشاره کرد 
و اظهار داشت: زهرا تقی یار، نجمه مرادی، ملک تاج محمدی، ناهید شیردوش و راضیه سهرابی 
در تیم جوانان و اعظم حقانی، س��مانه قهوه چیان، نجمه شوشتری و زهرا خسروی در تیم ملی 
بزرگساالن حضور دارند. زهرا علوی که به عنوان کمک مربی در تیم ملی کشورمان کنار تامارای 
روسی بود، از نحوه مربیگری این روسی ناراضی بود و خاطرنشان کرد: تامارای اخراج شده روی 
اعصاب بازیکنان راه می رفت و دقیقه به دقیقه دست به تغییر ترکیب اصلی قبل از مسابقات می زد 
وی افزود: تامارای ثبات تصمیم گیری نداشت و این به دلیل تماس مربیان دیگر تیم ها با او بود و 
حتی لیست 20 نفر دعوت شده را به رئیس فدراسیون سابق علی رحیمی نمی داد و به همه مشکوک 
بود. س��رمربی هندبال بانوان ذوب آهن که از اس��تعفای علی رحیمی ابراز ناراحتی کرد و گفت: 
عل��ی رحیمی ی��ک اصفهانی و پش��تیبان هندبال اصفهان ب��ود. وی افزود: اصفهان یک ش��هر 
هندب��ال خیز اس��ت و اگر عل��ی رحیمی از فدراس��یون هندبال اس��تعفا نم��ی داد، کار کردن 
در کن��ار او ب��رای  خان��واده هندب��ال  اصفهان لذت بخش تر ب��رای خان��واده هندبال اصفهان 
ب��ود. زه��را علوی در پایان افزود: س��ال قبل س��ال خوبی داش��تیم. از اصغ��ر دلیلی مدیرعامل 
باش��گاه و خانم س��موعی کم��ال تش��کر را دارم که م��ا را در همه زمینه ها حمای��ت کردند.

هم زمان با شروع هفته سالمت انجام شد
کوهپیمایی کارکنان شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان چهارمحال و بختیاری
ب��ه گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به همت گروه کوهنوردی، داوطلبان، مروجان و حامیان سالمت همزمان با 
شروع هفته سالمت )18 الی 24 فروردین ماه( و در روز جهانی بهداشت کارکنان شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان در ساعت 7 صبح با تجمع در جلو درب ستاد، شرکت با ذکر صلوات بر 

محمد و آل محمد برنامه پیاده روی و کوهپیمایی خود را شروع کردند.
بنابراین گزارش همکاران شرکت کننده در این کوهپیمایی ضمن گرامی داشت روز سالمت و 
در جهت ترویج هر چه بیشتر شعار »همه با هم برای سالمتی« در مسیر رفت و برگشت خود، به 
کوه تهلیجان نیز صعود کردند. قابل ذکر است به کلیه شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود و در 

جهت تشویق حضور حداکثری اهداء شد.

   پژمان غفاری
چهار تیم فوتبال اینترمیالن ایتالیا، بارس��لونا اس��پانیا، لیون فرانس��ه و بایرن مونیخ به 
مرحله نیمه نهایی مس��ابقات جام باش��گاه های اروپا صعود کردند. اینتر که در ورزشگاه 
خانگی خود س��ن سیرو توانسته بود تیم زسکا مسکو را شکست دهد در دیدار برگشت 
هم با تک گل اش��نایدر این تیم را از پیش روی برداش��ت و در مجموع با حس��اب 2 بر 
صفر به جمع چهار تیم پیوس��ت و در این مرحله باید به مصاف نماینده اس��پانیا برود که 
در انگلس��تان با گلهای زالتان ابراهیمویچ تیم آرس��نال را 2 بر 2 متوقف کرده بود و در 
بازی برگش��ت بارسلونا در ورزش��گاه اختصاصی خود نیوکمپ با درخشش لیونل مسی 
بازیکن ریزنقش خود که 4 گل به ثمر رس��اند، ش��اگردان آرسن ونگر را با حساب 4 بر 

یک درهم کوبید. 
بدون ش��ک دیدار بارس��لونا و اینتر در دور رفت در اول اردیبهش��ت ماه جذاب و 
دیدنی خواهد ش��د و برنده این بازی شانس بیش��تری برای قهرمانی خواهد داشت. تیم 
بایرن مونیخ که در آلمان منچستریونایتد را با شکست 2 بر 1 بدرقه کرد در بازی برگشت 
در ورزش��گاه اولدترافورد3 بر 2 مغلوب ش��اگردان الکس فرگوسن شد، اما به علت گل 
زده بیشتر در خانه حریف به مرحله نیمه نهایی صعود کرد تا چهارمین تیم انگلیسی این 

رقابتها با ناکامی با جام خداحافظی کند. 
در دیگر بازی که دو تیم فرانس��وی المپیک لیون و بوردو به یکدیگر رسیده بودند در 
بازی رفت تیم المپیک لیون با نتیجه 3 بر یک بر تیم بوردو غلبه کرد و در دیدار برگش��ت 
این تیم بوردو بود که یک بر صفر المپیک لیون را شکست داد و در مجموع لیون با حساب 
3 بر 2 به جمع 4 تیم پایانی راه یافت و در این مرحله برای صعود به دیدار نهایی نماینده 

آلمان را پیش رو دارد که این بازی در دور رفت 31 فروردین برگزار خواهد شد.  

  زاینده رود
بیس��ت و دومین دوره مس��ابقات تکواندو جام فجر با حضور 20 تیم خارجی و تیم 
کش��ورمان در سالن افراس��یابی تهران با قهرمانی ایران پایان پذیرفت. علی مهماندوست، 
س��رمربی ایران ضمن ابراز خوش��حالی درباره این رقابت ها توضیح داد: تکواندو ایران 
اول جهان اس��ت و رقابت های جام فجر در سطح بسیار باالئی انجام شد؛ به دلیل اینکه 
هر مدال طالی این جام 10 امتیاز در رنکنیگ جهانی تأثیر دارد. کش��ورهایی که در این 
مس��ابقات حضور داش��تند، برای کس��ب مدال طال به ایران آمده بودند. خیلی شادمان و 

خوشحال هستم که توانستیم جام قهرمانی را در ایران نگه داریم. 
وی ب��ه تیمهایی که در جام فجر حاضر بودند اش��اره کرد و گفت: تیم های بس��یار 
خوبی از جمله فرانس��ه، اس��پانیا، روسیه و افغانس��تان در این جام حضور داشتند که این 
تیم ها در تکواندو حرفهایی برای گفتن داشتند و سطح این مسابقات را به مراتب باالتر 
از س��طح ادوار گذش��ته بود. مهماندوس��ت در ادامه گفت: اگر ما یک روز تمرین نکنیم، 
تیم ه��ای دیگر از این غفلت اس��تفاده می کنند و از ما جلو می زنن��د، وی ادامه داد: به 
علت اینکه ما باید در 3 و 4 تورنمنت مختلف شرکت کنیم در جام فجر از ترکیب امید، 

بزرگساالن و ذخیره ها استفاده کردیم. 
مهماندوس��ت ادامه داد: تع��دادی از بچه ها باید در مس��ابقات اُپ��ن بلژیک حاضر 
باش��ند. 2 هفته دیگر رقابت های غرب آس��یا را پیش روی خواهیم داش��ت وی افزود: 
و30اردیبهش��ت در مس��ابقات جام ملتهای آس��یا در چین باید به مصاف حریفان برویم. 
این فشردگی رقابت ها باعث شده که ما در جام فجر دست به عصا باشیم و میدان دادن 
ب��ه جوانان، نیروهای اصلی را ب��رای جام های معتبرتر حفظ کنیم، تا بازیکنان اصلی تیم 
خسته یا مصدوم نشوند. اما باید این را تأکید کرد که مدال گرفتن در جام فجر مثل قرار 

گرفتن بر روی سکوی المپیک است. 
س��رمربی تیم تکوان��دو ایران در پایان اف��زود: همه تیم ها از میزبان��ی ایران در این 
مس��ابقات ابراز رضایت کردند و ما خوش��حال هس��تیم که مس��ئوالن ورزش کشور این 

مسابقات را از نظر میزبانی در سطح جهانی برگزار کردند. 

زهرا علوی: 
با حرف و حدیث های فراوان قهرمان شدیم

   پژمان سلطانی
تیم ه��ای صبای قم، ذوب آهن اصفهان 
و گسترش فوالد تبریز به همراه پرسپولیس 
به مرحله نیمه نهایی بیس��ت و سومین دوره 
مس��ابقات فوتبال جام حذفی کشور صعود 
کردند. صبا با یک گل در ورزش��گاه یادگار 
امام ش��هر قم توانس��ت تیم م��س کرمان را 
از گردونه مس��ابقات ح��ذف کند و حریف 
پرسپولیس در مرحله بعدی شد. تیم گسترش 
فوالد تبریز در رفس��نجان با نتیجه 4 بر 2 بر 
مس این شهر غلبه کرد و حریف ذوب آهنی 
شد که در ضربات پنالتی توانست تیم پرستاره 
استیل آذین را با حساب 4 بر 3 از پیش روی 
بردارد. این دیدار با حضور نزدیک به ده هزار 
نفر تماشاگر اصفهانی در ورزشگاه فوالدشهر 
انجام شد. با شروع مسابقه 20 دقیقه ابتدایی 
بازی، تیم میهمان می توانست به گل برتری 
برسد که ش��هاب گردان در 2 صحنه و تیرک 
عمودی مانع از گلزنی بازیکنان استیل آذین شد. 
پس از این فرصت ها بازی متعادل شد که در 
دقیقه 31 قاسم حدادی فر پاس توی عمقی را 
برای ایگور کاسترو انداخت که میثم خسروی 
مدافع استیل آذین از پشت او را شارژ و محسن 
ترکی قاضی میدان نقطه پنالتی را نش��ان داد و 
محمد منصوری این ضربه پنالتی را به گوش 
چپ دروازه حریف زد که حمید نش��اط جو
 با ش��یرجه ای بلند این پنالت��ی را دفع کرد. 
این مهمترین اتفاق در نیمه اول بازی بود. در 
نیمه دوم برتری از آن ش��اگردان ابراهیم زاده 
بود که آنها نتوانستند در طول نود دقیقه پیروز 
از میدان خارج ش��وند و این مسابقه به وقت 
اضافه کشیده ش��د و هر دو تیم پس از 120 
دقیقه بازی به ضربات پنالتی رسیدند. شروع 
کنن��ده ضربات پنالتی عل��ی کریمی هافبک 
بازی ساز تهرانی ها بود که ضربه پنالتی خود 
را برخالف جهت حرکت ش��هاب گردان به 
گل تبدیل کرد. حسن اشجاری برای ذوبی ها 
پش��ت ضربه پنالتی ایس��تاد و با خونسردی 
خاصی ضربه خود را به گوشه پایین سمت 
چپ دروازه نشاط جو فرستاد. دومین ضربه 
را برای ش��اگردان اس��تیلی، فریدون زندی 
برخالف جهش گردان وارد دروازه کرد. سید 
محمد احمد پور هم برای اصفهانی ها گلزنی 
کرد. رضا ن��وروزی که در دقیقه 77 به جای
 امیر شاپورزاده وارد زمین شد نتوانست ضربه 
پنالتی خود را تبدیل به گل کند که ش��هاب 
گردان با جهش��ی زیبا پنالت��ی او را دفع کرد. 
محمدرضا خلعتبری ه��م کار رضا نوروزی 

را تکرار کرد و ضربه پنالتی او به ثمر نرس��ید. 
میثم خس��روی که در اوایل فصل عضو تیم 
سپاهان اصفهان بود با ضربه ای زیبا نتیجه را در 
ضربات پنالتی 3 بر 2 کرد تا سید محمد حسینی 
با کمال خونسردی ضربه پنالتی خود را به گل 
نشاند. ضربه پنالتی آخر قرمزپوشان تهرانی به 
مهدی مهدوی کیا رسید کسی که امیر قلعه نوعی 
ضربه پنالتی او در مسابقات آسیایی را هنوز از 
یاد نبرده اس��ت و در خ��واب و رویا پنالتی از 
دست رفته توس��ط او را می بیند اما او در این 
بازی با ضربه ای محکم توپ را به تیرک افقی 
دروازه حریف کوبی��د. در این زمان حاضران 
چشم به ساق های محسن مسلمان دوختند و 
او به زیبایی ضربه خود را تبدیل به گل کرد و 
شادی را به ورزش��گاه و اردوی ذوب آهن به 
ارمغان آورد و استیل آذین با موشک هامبورگ 
)مه��دی مه��دوی کی��ا( و جادوگ��ر آس��یا 

)علی کریمی( با جام حذفی وداع گفت.
دقایق حساس دیدار 

ذوب آهن و استیل آذین
پاس عمقی علی کریمی به محمد غالمی 
رسید که با شهاب گردان گلر ذوبی ها تک به تک 
شد و گردان توپ او را از پیش پایش با دست 
دور کرد و بازیکنان و کادر فنی استیل آذین 
اعتقاد به پنالتی داشتند؛ اما قاضی این میدان 
معتق��د به پنالتی نبود. امیر ش��اپورزاده پاس 
عمقی علی کریمی را به دستان شهاب گردان 
کوبید. حسین کعبی مدافع راست استیل آذین 
از پشت محوطه جریمه ذوبی ها ضربه ای با 
پای چپ به توپ نواخت که ضربه او به تیرک 
عمودی ذوب آهن برخورد کرد و به گل تبدیل 
نشد.  امیر شاپورزاده در مصافی تک به تک 
با گردان توپ را با کم دقتی به اوت فرستاد. 
پاس عمقی قاسم حدادی فر به ایگور کاسترو 
رسید که میثم خسروی از پشت، او را شارژ و 
محسن ترکی نقطه پنالتی را برای شاگردان ابراهیم 
زاده نشان داد. محمد منصوری پشت ضربه پنالتی 
قرار گرفت: اما ضربه پنالتی او را حمید نشاط 
جو با جهشی بلند دفع کرد. پاس رو به جلوی 
محمدرضا خلعتبری به منصوری رسید و در حال 
ت��ک به ت��ک ش��دن با نش��اط جو ب��ود که 
مهدی مهدوی کیا با تکلی زیبا توپ او را به 
کرنر تبدیل کرد.ضربه سنگین قاسم حدادی 
فر را حمید نش��اط به کرنر فرس��تاد. ارسال 
قاس��م حدادی ف��ر را کاظم برجل��و، مدافع 
استیل آذین به اشتباه با ضربه سر دفع کرد و 
توپ روی پای اسماعیل فرهادی نشست و او 
تک ضرب به توپ ضربه زد و با اندک اختالف 

از کن��ار دروازه ت��وپ او به اوت رفت. علی 
کریمی پس از جاگذاشتن حسن اشجاری از 
زاویه بسته نتوانست دروازه گردان را باز کند و 
شهاب گردان ضربه کریمی را مهار کرد.ایگور 
کاسترو توپی را برای خلعتبری ارسال کرد که 
مهاجم ریزنقش ذوب آه��ن درون محوطه 
جریمه با مهدی محمدی برخورد داشت: اما 
داور دستور به ادامه بازی داد که این موجب 
اعتراض شدید خلعتبری شد و داور مسابقه 
به او کارت زرد نش��ان داد. محمد غالمی با 
شهاب گردان تک به تک شد و گردان برای 
چندمین بار در این مسابقه، مهاجمان حریف 
را در امر گلزنی ناکام گذاشت. ضربه محکم 
خلعتبری با اختالف کم از کنار دروازه استیل 

آذین به بیرون رفت.
ارسال محمدرضا خلعتبری را حمید نشاط جو 
به اش��تباه دفع کرد و توپ جلوی پای سید 
محمد حسینی فرود آمد و او هم توپ را به 

باالی دروازه روانه کرد.
حواشی دیدار 

ذوب آهن و استیل آذین
1- بنر بزرگی از تیم فوتسال کانون هواداران 
ملک شهر قهرمان اولین دوره مسابقات لیگ 
هواداران در س��مت شمالی ورزشگاه نصب 

شده بود.
2- هفتاد نفر سرباز از زندان مرکزی اصفهان 
به ورزشگاه فوالدشهر آمده بودند و به شدت 

ذوب آهن را تشویق می کردند.
3- قبل از آغاز مسابقه از بلندگوی ورزشگاه 
وفات پدر حسین کعبی بازیکن استیل آذین را 

به حاضرین در ورزشگاه تسلیت گفته شد.
4- قبل از ش��روع بازی تمامی بازیکنان 
اس��تیل آذین به جز حمید نشاط جو برای 
ورود به زمین مسابقه از منصور ابراهیم زاده 

رخصت گرفتند.
5- شبکه س��وم، بازی حساس استیل آذین 
و ذوب آه��ن را پخش نک��رد و به جای این 
دیدار بازی دو تیم مس کرمان و صبای قم را 

به تصویر کشید.
6- درگی��ری لفظ��ی محم��د قاض��ی ب��ا
 حسین کعبی در دقیقه 120 قابل مالحظه بود.

7- اس��ماعیل فره��ادی و جالل امیدی��ان از
 ذوب آهن و نقی شاهمرادی و محمدرضا مهدوی 
از استیل آذین در پایان مسابقه تست دوپینگ دادند.
8- محمدرض��ا خلعتبری و محمد قاضی از 
تیم میزبان و حمید ش��رفی، رضا نوروزی و 
کاظم برجلو بازیکنان استیل آذین از محسن 

ترکی کارت زرد دریافت کردند.
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یک واحد آپارتمان از مجتمع مس��کونی آبشار اسپادانا واقع در اصفهان، آبشار سوم( 
نظر به محتویات پرونده، دادخواس��ت تقدیمی از ناحیه خواهان و اظهارات وی در 
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ضمن اعالم رد دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم )خانم مهوش واالسوار( با استناد 
به ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرس��ی مدنی؛ شورا دعوی مطروحه خواهان 
را نسبت به خوانده ردیف اول )صاحب اصلی امتیاز که علیرغم نشر آگهی و اطالع 
از جلس��ه رسیدگی از طریق روزنامه اصفهان امروز )مورخ 88/11/8 شماره 955 در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای در دفاع از خود به شورا تقدیم ننموده( ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی رأی به الزام خوانده ردیف 
اول )رضا مرادی( به حضور در دفتر ثبت معامالت شرکت عمران اسپادانا وابسته به 
بنیاد تعاون ارتش )آجا( و انتقال حقوق ناش��ی از قرارداد شماره 102/03179 مورخ 
77/3/11 )امتیاز یک واحد آپارتمان از مجتمع مسکونی آبشار اسپادانا واقع در اصفهان، 
آبشار سوم( به نام خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 142 / م الف
منصور احمدی - قاضی شعبه هشت حقوقی شورای حل اختالف 

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 314/88 ش ح 25

شماره دادنامه: 88/11/29-889
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای مرتضی اهتمام فرزند محمود به نش��انی اصفهان خیابان صمدیه کوی 
مسجدالرضا کوچه شهید جزایری پالک 9 

خواندگان: 1- خانم جمیله بیگم حسینی به نشانی مجهول المکان
2- خانم سکینه اکبری به نشانی اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان خیابان صفائیه 17 

بلوار شرکت نفت مجتمع ساحل واحد 30
3- آقای محمد فقانی به نشانی اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان جنب شیشه بری 

مغازه یراق فروشی
خواسته: مطالبه

گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورای حل اختالف اصفهان

در خصوص دعوی خواهان آقای مرتضی اهتمام فرزند محمود به طرفیت خواندگان 
1- خانم جمیله بیگم حسینی 2- خانم سکینه اکبری 3- آقای محمد فقانی به خواسته 
صدور حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 16/100/000 
ریال وجه چک شماره 8542245 مؤسسه قوامین به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی مؤسس��ه محال علیه که ظهور در اشتغال خواندگان 
ردیف های اول و دوم به طور تضامنی و اس��تحقاق خواه��ان دارد و خوانده ردیف 
اول با وصف مجهول المکان بودن و نش��ر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 
و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی حاضر نگردیده و از 
ناحیه خوانده ردیف سوم دفاع مؤثری به عمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خواندگان ردیف های اول و دوم )صادرکنندگان چک( به طور تضامنی به 
پرداخت مبلغ 16100000 ریال )شانزده میلیون و یکصد هزار ریال( بابت وجه حواله 
شماره 8542245 عهده مؤسسه قوامین و همچنین پرداخت مبلغ 30000 ریال )سی 
هزار ریال( هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/5/5 تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان پرداخت به طور تضامن��ی در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه به میزان مبلغ مرقوم و 
براساس نرخ اعالمی بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان ردیف اول و دوم اخذ به 
خواهان پرداخت نماید. در خصوص خوانده ردیف سوم به دلیل عدم توجه دعوی 
به مشارالیه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادره نس��بت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 18/ م الف
هاشمی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/25
شماره: 989

در خصوص پرونده کالس��ه 989/88 ش ح / 31 خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه 
بسیجیان به وکالت امیر بختیار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- الهه غالمی 2- 
مجید آقاجوهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/2/28 
ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور: 

اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع شوراهای حل 
اختالف

90/ م الف
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/25
شماره: 991/88 ش ح / 31

در خصوص پرونده کالس��ه 991/88 ش ح / 31 خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه 
بسیجیان به وکالت امیر بختیار دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 1- فتح اهلل 
صادقی 2- محسن لطفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
89/2/28 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور: 

اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع شوراهای حل 
اختالف

91/ م الف
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 19/88ش ح 25

مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: آقای محمدباقر حسینی زفره فرزند تقی به نشانی: اصفهان خیابان قائمیه کوچه 

فضیلت کوچه شهید مرتضی تیموری پ 7
خواندگان: 1- آقای محمد محالتی فرزند علی اصغر به نشانی: اصفهان خیابان پروین 

خیابان صباحی کوچه شهید ابراهیمی پ 58 
2- آقای مجتبی خورسندی بروزادی فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان.

خواسته: الزام به انتقال
گردشکار: شورا با بررسی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورای حل اختالف اصفهان

در خص��وص دعوی خواهان آقای محمدباقر حس��ینی زفره فرزند تقی به طرفیت 
خواندگان آقایان 1. محمد محالتی فرزند علی اصغر 2. مجتبی خورسندی بروزادی 
فرزند شکراله. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسنادرسمی و انتقال سند 
یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 727 س 77 ایران -13 به انضمام مطلق 
خسارات وارده قانونی مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال و نظر به اینکه مستند ابرازی 
خواهان بیع نامه عادی مورخ 87/10/22 حکایت از انجام معامله فیمابین خواهان و 
خوانده ردیف اول دارد و قولنامه مدرکیه مصون از تعرض مانده است شورا با توجه 
به پاسخ استعالم شماره 1413/6/13239 مورخ 88/5/3 معاونت راهنمائی و رانندگی 
و احراز مالکیت خوانده ردیف دوم و نیز با عنایت به وکالتنامه رسمی شماره 48674 
مورخ 88/5/6 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 108 اصفهان و فک پالک از سوی 
خواهان و.... وکالتنامه مرقوم داللت بر فروش مبیع از ناحیه خوانده ردیف دوم دارد 
علی هذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده 519 همین قانون و نیز مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم 
بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 
شماره 727 س 77 ایران- 13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ سی هزار ریال )30000 
ریال( هزینه دادرس��ی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می دارد در خصوص خوانده 
ردیف اول مستند به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به دلیل عدم توجه دعوا 
قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

اصفهان می باشد. 171/ م الف
سید مهدی موسوی - قاضی شورای حل اختالف شماره 25 اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به 1- علی رس��تمی فر 

2- میترا رستمی 3- افشین رستمی 4- مهرداد حریرچیان
تاریخ: 89/1/17

کالسه پرونده: 433/85- 868/88- 926/84- 534/83- 1519/81- 20/82 - 17/85- 
 699/88 -659/88 -184/87

وقت رسیدگی: 89/4/9 ساعت 8
خواهان: سیمین دخت شهدادیان

خوانده: -
خواسته: الزام به انتقال و جلب ثالث و تأمین خواسته و دستور موقت

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند.
339/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/17

شماره:101/89 ح /10
خانم گیتی باقری خولنجانی دارای شناسنامه شماره 976 به شرح دادخواست به کالسه 
101/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فضل اهلل باقری خولنجانی بشناسنامه 32 در تاریخ 88/12/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 

و سه دختر و همسر به شرح ذیل می باشند؛
1- محمدعلی باقری خولنجانی به ش. ش 45237 فرزند متوفی

2- ندا باقری خولنجانی به ش ش 2300 فرزند متوفی
3- لیال باقری خولنجانی به ش ش 2243 فرزند متوفی

4- سمیرا باقری خولنجانی به ش ش 53535 فرزند متوفی
5- گیتی باقری خولنجانی به ش  ش976 همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
351/ م الف

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1348/88

شماره دادنامه: 89/1/16-13
مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای داود گله داری
وکیل: محمدعلی باقری نش��انی: اصفهان، فلکه بزرگمهر، جنب آتش نشانی فوقانی 

بانک مسکن
خوانده: مهدی فاتحی نشانی: مجهول المکان

خواسته: فسخ قرارداد مورخ 87/8/14 بشماره 236/ق / 87 مقوم به 3/000/100 ریال 
و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نماید:
»رأی قاضی شورا«

بسمه تعالی
در خص��وص دعوی آقای داود گله داری با وکالت آقای محمدعلی باقری بطرفیت 
آقای مهدی فاتحی بخواس��ته فس��خ قرارداد مورخ 87/8/14 بشماره 236/ ق / 87 و 
مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله با عنایت به محتویات پرونده و مدارک موجود 
و صورتجلسه مورخه 88/12/23 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
نشر آگهی در روزنامه زاینده رود بشماره 8/211 مورخه 88/11/21 در جلسه حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده لذا شورا دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته 
و مستنداً به مواد 210- 219- 227 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکالً و فسخ قرارداد مورخه 87/8/14 را صادر 
و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.376/ م الف
اعرفی- قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

کاراته کار تیم کاراته فوالد مبارکه سپاهان، سریعترین کاراته کار جهان در وزن 60- کیلوگرم 
شد. بار دیگر حسین روحانی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد و باالتر از نمایندگان دیگر 
کش��ورها قرار گرفت. در آخرین بررسی های صورت گرفته از سوی سایت آمار و رکوردهای 
کاراته که بر روی نه هزار ده کاراته کار انجام ش��د، روحانی کاراته کار تیم فوالد مبارکه س��پاهان 
بار دیگر افتخارآفرین ش��د. روحانی تنها نماینده ایران بود که در آخرین دوره مسابقات جهانی 
در ژاپن برای ایران به مدال برنز دس��ت یافت. او در دوره گذش��ته نیز بر سکوی قهرمانی ایستاد. 
ی��ک نقره و یک برنز دیگر در کارنامه این کاراته کار ایران وجود دارد. وی همچنین از امیدهای 
اصلی ایران برای کس��ب مدال در مس��ابقات قهرمانی جهان امسال در صربس��تان و بازی های 
گوانگجوست. بعد از روحانی، جاسم ویشگاهی در وزن 75- کیلوگرم که در مسابقات جهانی 
فنالند طال گرفت در رده دوم قرار دارد و مهدی عموزاده کاپیتان سابق تیم ملی که اولین مدال طالی 
ایران را در عرصه های جهانی کس��ب کرد، رده سوم وزن سوم را به خود اختصاص داده است.

کاراته کار سپاهانی جهانی شد

مهدوی کیا باز هم پنالتی از دست داد

استيل آذين با موشک و جادوگر حذف شد

علی مهماندوست:
 از قهرمانی ایران خوشحالم

لیگ قهرمانان اروپا



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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فكس : 0311-7866099

نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

25 °

19 °5 °

8 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28150  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه در بازار تهران )تومان(
286000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
273000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10041007دالر امریکا
13431347یورو

267269ریال عربستان
273274درهم امارات

وب سایت :

WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الكترونیک :

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 22 فروردین ماه 1389 / 26 ربیع الثانی 1431                8Sunday 11 April 2010

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در سالی که 
به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده، 
تمام توان دولت بر آن است تا با تکمیل طرح های نیمه 
تمام فرهنگی در کش��ور و استفاده بهینه از فضاهای 
ایجاد شده، طرح های هنرمندان و ادیبان را عملی و
 ثمربخش ت��ر کند. ب��ه گزارش ایرنا، س��ید محمد 
حس��ینی، اظهار ک��رد: رئیس جمهور در جلس��ات 
مختل��ف دولت به امر فرهنگ توج��ه ویژه ای دارد. 
وی، با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای 
رئیس جمهوری به استان ها افزود: رویارویی مستقیم 
با فعاالن فرهنگی و هنری کشور در این سفرها گامی 
برای آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت های موجود در 

این حوزه است و دولت نیز تمام تالش خود را برای 
عملیاتی کردن این برنامه ها به کار گرفته که نمونه ای 
از آن اختص��اص بودجه قاب��ل توجهی برای بخش 
فرهنگ در بودجه س��ال 89 است. حسینی، با تأکید 
بر اینکه فرص��ت پیش آمده برای فعاالن این بخش 
ارزش��مند اس��ت، گفت: فعاالن فرهنگی کشور به 
ویژه آذربایجان غربی باید آثار فاخری در این بخش 
پدید آوردند چرا که وزارتخانه زمینه س��از تولیدات 
فرهنگی بوده و رس��الت اصلی و سنگین این امر بر 
دوش هنرمندان و نویسندگان است. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، با یادآوری سابقه تاریخی تمدن ایران 
در جهان، اظهار کرد: واقعیت این است که کشورهای 

جهان ای��ران را یکی از محورهای تمدن س��از دنیا 
می دانند و این امر در اجالس همکاری های شانگهای 
چین کاماًل مشهود بود، زیرا به اعتراف چینی ها تاریخ 
و تمدن آنان نی��ز تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ ایران 
قرار گرفته اس��ت. حسینی در ادامه گفت: برگزاری 
جشنواره های مختلف در کشور به صورت سراسری 
و منطقه ای در راس��تای حف��ظ ارزش های فرهنگی 
ایران است، هر چند در طول سه دهه گذشته مسائلی 
بر سر راه فعالیت های فرهنگی بوده اما اکنون تالش 
دولت در استحکام بخشی و ایجاد همگرایی فرهنگی 
است تا افق های تازه ای پیش روی فرهنگ کشورمان 

ایجاد شود.

کالم نور
امام سجاد )ع(:

همه خوبیها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.

فرمانده لش��کر27 محمد رس��ول اهلل)ص( سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در سال 1336 ه.ش در 
قهرود یکی از شهرهای شهرستان کاشان چشم به 
جهان گشود. دوران ابتدایی را در این روستا به پایان 
رس��اند. پس از فرمان حضرت امام خمینی)ره(، 
خدمت سربازی خود را رها نمود و با پیوستن به 
صف مبارزین در راه پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی فعالیت کرد و در جریان تشریف فرمایی 
حضرت امام)ره( نیز جزو نیروهای انتظامی کمیته 
استقبال بود. در بهار سال 1358 به عضویت سپاه 
درآمد و در قسمت اطالعات مشغول به خدمت 
شد. تابستان س��ال 1359 داوطلبانه برای مبارزه 
با ضدانقالب عازم کردس��تان شد پس از مدت 
کوتاهی به عنوان مسئول اطالعات – عملیات این 
سپاه معرفی گردید. از جمله فعالیتهای شهید در 
منطقه خونرنگ کردستان،  انجام شناسایی عملیات 
و آزادس��ازی منطق��ه دزلی و... بود که توس��ط 
نیروهای تحت امر و با هدایت او صورت گرفت. 
شهید کریمی بعدها همراه سردار جاویداالثر برادر 
متوسلیان و شهید چراغی به جبهه های جنوب 
عزیم��ت کرده و به عنوان مس��ئول اطالعات – 

عملیات تیپ محمد رسول اهلل)ص( به فعالیت 
خود ادامه داد. این سردار دالور اسالم در عملیات 
فتح المبین از ناحیه پا به ش��دت مجروح شد و 
در عملیات والفجر مقدماتی به عنوان مس��ئول 
اطالعات س��پاه 11 قدر معرفی ش��د و مدتی به 
مسئولیت فرماندهی تیپ سوم سلمان از لشکر 
27 حضرت رسول)ص( منصوب شد و در کنار 
بسیجیان دریادل، به نبردی بی امان علیه دشمن 
بعثی پرداخت و تا عملیات خیبر در این مسئولیت 
انجام وظیفه کرد. با شهادت شهید بزرگوار حاج 
محمد ابراهیم همت در عملیات خیبر، فرماندهی 

لش��کر 27 محمد رسول اهلل)ص( را به عهده 
گرفت. سرانجام در روز پنج شنبه 23 اسفند 

س��ال 1363 در حالی که آخرین 
دس��تور ابالغی از جانب قرارگاه 
را در عملیات بدر )منطقه ش��رق 
دجله و شمال القرنه( اجرا می کرد 
)و لبخندی متین بر لب داش��ت( 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به 
ناحیه سرش مجروح شد و جان 

را به معشوق تسلیم نمود.

وزیر ارشاد: 

تمام توان دولت صرف تکميل طرح های نيمه تمام فرهنگی است

شهید عباس کریمی

 »تازه های نشر«
فرهنگ وام واژگان در زبان پارسی

فرهنگ و هنر

    حمید حقیقت
فرهنگ» وام واژگان در زبان پارس��ی«، اثر »بهنام 
فالحی« اوایل این ماه از س��وی انتش��ارات »نهفت« 
اصفهان وارد بازار کتاب شد. این کتاب در همین مدت 
زمان اندک مورد استقبال مخاطبان خود قرار گرفت. 
مردم ایران زمین همیش��ه با داشتن خوی  پسندیده و 
دانش و زبان برتر خود مردمی س��ربلند و س��رافراز 
بوده اند. در پاسداشت سرگذشت پیشینیان نیز، کمتر 
مردمانی را می توان یافت که تا این اندازه به نگهداری 
یادگار گذشتگان دلبستگی داشته اند. آری زبان فارسی 

همواره توانسته است در بیشتر فرهنگ ها و زبان های 
گیت��ی راه یابد و گس��تره ی پهن��اور آن را تنها در دل 
شیفتگان این جهان ناپیدا کرانه، می  توان جستجو کرد. 
پس بکوشیم تا آن را پاس بداریم . با بررسی واژه ها در 
فرهنگ وام واژگان در زبان پارسی، در می یابیم فالحی 
کوش��یده  است واژ ه های گمنام را به کناری نهد. نگاه 
وی بیشتر به واژ ه های زیبایی است که در دوران پیشین 
در نگارش و گویش زبان فارسی کاربردی داشته اند و 
امروز این واژه ها روبه فراموشی گذاشته اند. بنابراین 
گردآورنده بر دوستداران فرهنگ و ادب فارسی گوشزد 

می کند که این زبان ش��یرین فارسی را چه گنجینه ای 
بس نیکو فراگرفته است و چه پسندیده است که تالش 
شود تا هر چه بیشتر در گویش و نگارش زبان فارسی 
از واژگان میهنی برابر با واژه های وام گرفته بهره گیری 
کرد. فرهنگ ایران زمین در س��نجش با فرهنگ های 
دیگر دارای ویژگی هایی  چون مهرورزی، خردگرایی، 
دروغ س��تیزی، توانمندی، دانش دوس��تی است. وام 
واژگان، بخش��ی از دس��تگاه واژگان زبان فارسی به 
شمار می آیند. از همین روی ساده گویی، ساده نویسی و 
همچنین پرهیز از به کارگیری واژگان سخت و سنگین 
بیگانه بهترین راهکار برای برای نگاهداری و پاسداری 
از زبان پارس��ی خواهد بود. بهنام فالحی متولد1347 

اصفهان است.

    حامد قصری
روزه��ای  در  ک��ه  های��ی  م��کان  از  یک��ی   
آغازی��ن س��ال ارزش دوب��اره دیدن  را داش��ته و 
البت��ه دارد، خان��ه مش��روطه اصفهان اس��ت که از 
ط��رف مس��افران و رهگ��ذران نیز همیش��ه مورد 
اس��تقبال ق��رار گرفت��ه و مخاط��ب تاریخ��ی و 
فرهنگی خاص خود را نیز همواره داش��ته اس��ت.
ح��دود  صد س��ال پی��ش در ای��ن م��کان،  علما، 
آزادی خواه��ان، رج��ال سیاس��ی و فرهنگی مردم 
اصفهان گرد  هم می آمدند تا درباره مش��روطیت و 
حکومت غیرمستبدانه و امور مدنی مشورت و تفکر 
کنند. نام مش��روطیت در حقیقت »قانون گرایی« و 
»مشورت« را به ذهن می آورد. به همین دلیل می توان 
با قدم گذاشتن در این خانه و مطالعه اسناد و مدارک 
و تصاویر موج��ود در آن به اهمیت این مباحث و 
س��یر تاریخی و اندیشه نس��ل های گذشته پی برد.
عالوه بر این، اتفاقات تاریخی مهمی در این محل 
روی داده است که قسمتی از فرهنگ و تاریخ شهر 
اصفه��ان و در حقیقت ریش��ه برخ��ی از تحوالت 
زندگ��ی امروز ما را می ت��وان در آن دید. عالوه بر 
مرور تاریخ یک صد س��ال اخی��ر،  وقایع مربوط به 

دوران مشروطه، جنگ اول جهانی و اوایل سلطنت 
رضاشاه پهلوی، این خانه محل زندگی و متعلق به 
آیت اهلل نوراهلل نجفی اصفهانی است که رئیس علما 
و آزادی خواه��ان اصفهان در آن دوره بوده اس��ت. 
سومین جاذبه تاریخی این خانه، زیبایی و چشم انداز 
معماری آن است که از دو شاه نشین در جبهه شمالی 
و جنوبی بنا و نیز دوازده اتاق تش��کیل ش��ده، که 
یاد آور طرز زندگی و آداب و رسوم نیاکان ما است.

آگهی حراج

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد 19 قلم کاالهای 
ــامل انواع تلمبه های جایگاهها- الكتروپمپ- موتور دیزل و لیفتراک  ــتعمل ش مس
ــه متقاضیان می توانند جهت  ــاند. لذا کلی ــود را از طریق حراج به فروش برس موج
ــل به آدرس ذیل  ــدت 7 روز به جز ایام تعطی ــی به م ــخ درج آگه ــد از تاری بازدی

مراجعه و لیست کاالها به همراه شرایط شرکت در حراج را دریافت نمایند. 

»شماره 800/548«

ضمناً هزینه کارشناسی دادگستری و هزینه های درج آگهی حراج
 از برنده حراج اخذ خواهد شد.

تلفن های تماس: 6688825- 6689364

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه اصفهان

ف: 348
م ال

خانه مشروطه اصفهان
یادآور زندگی و آداب و رسوم گذشتگان

کتاب فصوص الحکمه فارابی منتشر می شود

روی خط فرهنگ

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/2               
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/2/5

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

موضوع: واگذاری پروژه های ذیل با فهرست بهای سال 1388 به پیمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت.

مناقصه شماره 16 و 15 -89-1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

عملیات خدمات مشترکین منطقه 1
48/500/000970/000/000جاریپنج شهر اصفهان

نصب انشعابات آب و فاضالب 2
253/816/0007/727/225/000جاریمنطقه چهار شهر اصفهان

http://isfahan.niopdc.ir  

)نوبت دوم( آگهی مناقصه

قیصری - شهردار خورزوق

لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت مدارک مناقصه میتوانند تا پایان وقت اداری 
روز یكشنبه مورخ 89/01/29 به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند.

ــماره 1375/ ش مورخ 88/12/22 شورای  ــتناد مصوبه ش ــهرداری خورزوق به اس ش
ــالمی شهر خورزوق در نظر دارد اجرای عملیات پروژه های زیر را از محل اعتبارات  اس

فصل عمرانی بودجه سال 1389 به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

ــار اعتب ــا  ب ــیمرغ  س ــهرک  ش ورودی  ــان  خیاب ــفالت  آس و  ــذاری  جدولگ  -1
 2/000/000/000 ریال

2- تكمیل خیابان 22 متری غرب اسالم آباد و دلیگان با اعتبار 600/000/000 ریال.

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانكار دارای 
رتبه بندی و واجد صالحیت

موضوع: اجرای عمليات خريد لوله و اتصاالت و آبرسانی

 به شهر کوهپايه و توسعه شبکه آب منطقه پنج شهر اصفهان

)10-1-89 و 89-1-11( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

خرید لوله و اتصاالت و آبرسانی 1
27/000/0006/593/038/454عمرانیبه شهر کوهپایه

توسعه شبکه آب منطقه پنج 2
22/800/000454/609/823جاریشهر اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/2           تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/2/5
www.abfa-esfahan.com   دریافت اسناد: سایت اینترنتی

  شماره تلفن: 0311-6680030

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 به پیمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

موضوع: تأمين مالی خريد و اجرای عمليات لوله گذاری فاضالب  

مناقصات)شماره 89-1-14(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

1
تأمین مالی خرید و اجرای عملیات 

لوله گذاری فاضالب شرق 
خوراسگان

51/500/00015/000/152/847عمرانی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/2               
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/2/5
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                                                                شماره تلفن: 0311-6680030


