
هتل پارس��یان آزادی ش��هرکرد در نظر دارد 
مقداری اقالم مستعمل خود را از طریق مزایده 

حضوری و یا کتبی بفروش برساند.
متقاضیان م��ی توانند از تاری��خ چاپ آگهی 
بمدت 10 روز جه��ت دریافت اوراق مزایده 
ب��ه ام��ور اداری هت��ل مراجع��ه و ی��ا جهت 
 کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن های 

4-3336791-0381 تماس حاصل فرمایند.
ضمنا کلیه هزینه های چاپ آگهی وکارشناسی 

به عهده برنده مزایده میباشد.
امور اداری هتل پارسیان آزادی شهرکرد

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر

آگهی تجدید مزایده عمومی
ش��هرداری شاهین شهر به استناد مجوز ش��ماره 2774/ش مورخ 88/11/18 شورای 
محترم اس��المی شهر و نظریه کارشناسی به ش��ماره 35446 مورخ88/9/30 در نظر 
دارد تعداد تقریبی 9000 جعبه دستمال کاغذی مازاد بر نیاز شهرداری را به باالترین 

قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:
متقاضی��ان جهت ش��رکت در مزایده تا پای��ان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 89/3/8 
ب��ه دبیرخانه ش��هرداری مراجعه نمایند در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر و بازدید از 
 کاالی فوق الذکر متقاضیان می توانند در تاریخ های 28 الی 30 اردیبهش��ت از ساعت 

10 صبح الی 13 به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

(نوبت دوم)

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
1- موضوع مناقصه: انجام خدمات مالی و اداری، ماشین نویسی، انبار، خدمات عمومی و فضای سبز

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 89/2/21 لغایت 89/3/5
محل خرید اسناد:

 الف- تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، توانیر س��اختمان ش��هید عباس��پور بلوک یک طبقه س��وم، 
واحد 109

 ب- اصفه��ان، ابت��دای اتوب��ان ذوب آه��ن، ج��اده نی��روگاه، س��اختمان معاون��ت بهره ب��رداری- 
اداره تدارکات و انبار

 محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، س��اختمان معاونت 
بهره برداری- دبیرخانه

تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 89/3/17
تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 89/3/17

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه معاونت بهره برداری- شرکت برق 
منطقه ای اصفهان بمبلغ 212/000/000 ریال، بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

شرایط مناقصه: 
- ارائه تأیید صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 200/000 ریال واریز به حساب سیبا شماره 2175090217007 بنام 
برق منطقه ای اصفهان

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 
شخصی و نظایرآن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

آگهی مناقصه عمومی داخلی
شماره 891/1004 (نوبت اول)

2327/ م الفروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

WWW.erec.co.ir
WWW.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان
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رئیس مجلس:
همکاری های ایران و پاکستان نقش مؤثری 
در حل مشکالت منطقه ای دارد

وزیر صنایع:
 رویکرد صنعت خودروسازی کشور
 بومی سازی است

مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس 
س��ازمان تربیت بدنی از فراهم شدن 
باش��گاه های  واگ��ذاری  مقدم��ات 
اس��تقالل و پرس��پولیس ته��ران خبر 
داد. علی س��عیدلو در گفتگ��و با ایرنا 

افزود: تاکنون س��ازمان تربیت بدنی چند جلس��ه با مس��ئوالن س��ازمان 
خصوصی سازی برای واگذاری دو باشگاه پرطرفدار کشور انجام داده که 
به نتایج مطلوبی نیز دست یافته است. وی به دستور رئیس جمهور مبنی بر 

واگذاری سهام دو باشگاه ...

شهرستانها

ورزش

و  صنای��ع  س��ازمان  رئی��س 
مع��ادن اصفه��ان گفت: شهرس��تان 
آران و بیدگل قطب مهم تولید فرش 

ماشیني در این استان است.
به گزارش فارس، محسن پورسینا 
در جمع کارکنان مجتمع فوالد کویر 

در شهرس��تان آران و بیدگل افزود: ح��دود 81 درصد از تعداد واحدهاي 
فرش ماش��یني، 65 درصد از صادرات و 60 درصد از تولید فرش ماشیني 

استان در شهرستان آران و بیدگل است.
وي خاطرنشان کرد...

داریوش رضوانی در گفتگو با فارس با اشاره به مهمترین 
مصوبات هیأت دولت در این استان در بخش فرهنگ و هنر 
اظهار داشت: به منظور احداث و خرید تجهیزات فرهنگسرای 
بزرگ ش��هرکرد 4 میلیارد ریال اعتبار در دور نخس��ت سفر 
رئیس  جمهور به اس��تان، به این طرح اختصاص یافت که با 
جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیصی، تاکنون این طرح از 

پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار شده است. 
وی تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان های بروجن، 
اردل و شهرکرد، را یکی دیگر از مصوبات دور نخست سفر 
هیأت دولت به اس��تان برش��مرد و گفت: به همین منظور با 
موافقت هیأت دولت مبلغ 4 میلیارد ریال به منظور تس��ریع 
در رون��د تکمیلی این پروژه های مصوب که 2 میلیارد و 500 
میلیون ریال اعتبار برای آن اختصاص داده شده بود، هزینه شد 

که پروژه یاد شده با پیشرفت 100 درصدی به اتمام رسید. 
رضوانی ادامه داد: به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام 
مجتمع فرهنگی کتابخانه مصلی شهرکرد از محل اعتبارات ملی 
6 میلیارد و 200 میلیون ریال تصویب شد که با اختصاص 6 
میلیارد و 90 میلیون ریال از آن برای تکمیل مهدیه و کتابخانه 
مصلی ش��هرکرد، تاکنون 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه روند تکمیلی فرهنگس��رای شهرکرد با پیشرفت 
فیزیک��ی 80 درصد در حال انجام اس��ت، گفت: با موافقت 
هیأت دولت در سفر دوم نیز اعتباری افزون بر 10 میلیارد ریال 
به همین منظور تصویب شد که تاکنون تنها 5 میلیارد و 500 

میلیون ریال اختصاص و هزینه شده است. 
رضوانی مطالعه و احداث کتابخانه مرکزی ش��هرکرد را 
یکی دیگر از این مصوبات اعالم کرد و گفت: طرح موردنظر 
در کمیس��یون ماده 32 برنامه چهارم توسعه تصویب و دفتر 
طرح های عمرانی وزاتخانه آماده انتخاب مش��اور و ش��روع 
مطالعات پروژه است که آن را منوط به تحویل زمین کرده اند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: به منظور کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری این 
اداره از محل اعتبارات ملی و استانی با موافقت هیأت دولت 5 
میلیارد ریال تصویب شده که تاکنون 250 میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی و 110 میلیون ریال از محل اعتبارات اس��تانی 

هزینه شده است. 

صفحه 4

مصوبات سفرهاي دولت به چهارمحال و بختیاري

پیشرفت80 درصدی 
 فرهنگسراي بزرگ شهرکرد

آران و بیدگل قطب مهم تولید 
فرش ماشیني است

مقدمات واگذاري باشگاه هاي 
استقالل و پرسپولیس فراهم شده است  

علی اصغر عنابس��تانی در مورد 
نگرانی های مردم از هدفمند کردن 
یارانه ه��ا گف��ت: نگرانی م��ردم از 
ت��ورم حاصل از اج��رای طرح، کم 
ش��دن قدرت خرید و تأمین معاش 
زندگی ش��ان است در حالی که این 

طرح با اجرای مناسب نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه منجر به 
کاهش تورم موجود در کشور می شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای موفق طرح های بزرگ در کش��ور نیازمند 
دور بودن از فضای سیاسی...

شهرستانها

فضاي رواني جامعه آماده پذیرش 
قانون هدفمند کردن یارانه هاست  رئیس جمهور:

کاشان نمایشگاه زیبایي هاي ایران
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)قسمت دوم(
عمرو موسی که به عنوان چهره ای میانه رو 
در میان اعراب شناخته می شود و همواره بر 
ضرورت گفتگو با ایران تأکید کرده چندی 
پیش در مصاحبه ای با روزنامه مصری الیوم 
بار دیگر به پیشنهاد اخیر خود در مورد تشکیل 
مجمع کشورهای عربی و همجوار اشاره کرد 
و با هشدار نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن 
نقش ایران تأکید کرد: بی شک چنین مجمعی 
می توان��د نقش مهمی در تب��ادل نظر میان 
کشورهای عربی و دیگر کشورهای همجوار 
ایفاء کند و به هماهنگی مواضع سیاسی این 

کشورها  منجر شود.
وی همچنین اف��زود: این مجمع با توجه به 
اینک��ه یک پنجم کش��ورهای جهان و یک 
ششم کل جمعیت آن را در بر خواهد گرفت، 
موجب اقتدار بیشتر کشورهای عضو خواهد 
شد. هر چند که شنیده شد برخی کشورهای 
محافظه کار عرب همچون عربستان، مصر و 
اردن مخالفت هایی با این پیشنهاد داشته اند 
اما در عین حال بسیاری از کشورهای عربی 
با این پیشنهاد موافق هستند و در نهایت قرار 
شد که بررسی جزئیات این طرح در اجالس 
فوق العاده س��ران این اتحادیه که در مهر ماه 
برگزار می شود انجام پذیرد. به نظر می رسد 
پیشنهاداتی از این قبیل به دلیل تأیید پیوند منافع 
کشورهای عربی و دیگر کشورهای منطقه 
می تواند وضعیت انفعال��ی اعراب را تغییر 
دهد، زیرا شواهد سالهای اخیر نشان می دهد 
که در بیشتر رویدادها و مسائل منطقه ای و 
عرب��ی از جمله موضوع فلس��طین و عراق 
کشورهای ایران و ترکیه نقش فعال تری داشته 
و کفه سنگین تری از بس��یاری کشورهای 

عربی محسوب می شدند. 

اکن��ون هم نقش ایران و ترکیه در بس��یاری 
از مس��ائل عربی آشکارتر و فعال تر از خود 
اع��راب اس��ت و از این روی ب��دون توجه 
به چنین نقش��ی نمی ت��وان عملکرد دقیق، 
 منطقی و همه جانبه در قبال مس��ائل منطقه 
داش��ت. عالوه بر آنک��ه تحکیم همگرایی 
منطقه ای س��د محکمی در براب��ر اقدامات 
یکجانبه گرایانه رژیم صهیونیستی در منطقه 
خواهد بود و اگر اعراب می خواهند راهبرد 
مستحکمی برای مقابله با این معضل در پیش 
گیرند، برقراری رواب��ط راهبردی در منطقه 
و به��ره مندی از ظرفیت های کش��ورهای 
غیرعربی الزمه آن خواه��د بود. جمهوری 
اسالمی ایران نیز بارها بر ضرورت نزدیکی 
و همگرایی و تعامل میان کشورهای منطقه 
تأکید کرده اس��ت، عالوه بر اینکه مقام های 
رسمی جمهوری اسالمی همواره سخن از 
تعامل، برادری و نزدیکی کشورهای منطقه
گفته اند. در همین زمینه سند چشم انداز بیست 
ساله نظام جمهوری اس��المی ایران که افق 
برنامه های کشور را در زمینه های مختلف از 
جمله سیاست خارجی تا سال 1404 ترسیم 
کرده یکی از مهمترین ویژگی های ایران را 
در اف��ق پیش رو تأثیرگ��ذاری بر همگرایی 
اسالمی و منطقه ای دانسته و صراحتاً از تعامل 
سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، 
حکمت و مصلحت به عن��وان یک هدف 
استراتژیک سخن گفته است. در چنین فضایی 
است که تحکیم و گسترش روابط اعراب با 
کشورهای همسایه و ضرورت پرهیز از اتخاذ 
مواضع تند که کامالً در جهت منافع بیگانگان 
محسوب می شود حلقه مفقوده ای است که 
کشورهای عربی در روند اتخاذ سیاست های 
خ��ود ناگزیر ب��ه توجه ب��ه آنها هس��تند.

اعراب و ضرورت تعامل سازنده با همسایگان

وزی��ر صنای��ع و مع��ادن کش��ور، افتتاح 
مجتمع تولید خودروی س��ایپا کاش��ان را 
گام بزرگ��ی در راه خودکفای��ی صنع��ت 
خودروس��ازی کش��ور ارزیاب��ی ک��رد و
گفت: جهت گیری صنعت خودروسازی 
کشور به س��مت رشد و تعالی با رویکرد 
ت��وان  از  اس��تفاده  و  س��ازی«  »بوم��ی 

متخصصان داخلی است. 
به گ��زارش ایرنا، عل��ی اکب��ر محرابیان 
در آیین افتتاح س��ایپای کاش��ان به عنوان 
بزرگترین سایت خودروسازی خاورمیانه 
که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری 
رسید، مهمترین ویژگی این گونه طرحها 
را ظهور تالش و اندیش��ه ایرانی دانست. 
وی با بیان اینکه اکنون بیش از 5/3 درصد 
ناخال��ص ملی و بی��ش از 17 درصد کل 
ارزش افزوده کش��ور ب��ه بخش صنعت 
خودرو اختصاص دارد، تالش��های انجام 

گرفته در این بخش را برشمرد.
به گفته وی، ایران در س��الهای اخیر رشد 
چش��مگیری در صنع��ت خودروس��ازی 
داشته است و اکنون جایگاه بسیار خوبی 

در بین دیگر کشورها دارد.
وزی����ر صنای����ع و مع����ادن، یکی از 
در  خودروسازی  هدفگیری های صنعت 
س��ال جاری را کیفی س��ازی محصوالت 
بی��ان کرد و اف��زود: در این جهت، کارها 
و آیین نامه های بس��یار خوبی که حاصل 
تالش هم��کاران بخ��ش صنعت خودرو 

است طراحی شده است. 
وی ازجمله این آیین نامه ها را تحول در 
خدمات پس از فروش با رشد و افزایش 
کیفی��ت تولی��دات بیان ک��رد و گفت: با 
اجرای اینگونه آیین نامه ها شاهد رشد و 
کیفیت در صنعت خودروس��ازی خواهیم 
بود. وی همچنین توجه به صادرات را به 
عنوان افق آینده صنعت خودروی کشور 
در جهت تحقق برنامه و رسیدن به تولید 

ساالنه 3 میلیون دستگاه که یک میلیون آن 
صادراتی خواهد بود، را از دیگر هدفهای 

وزارت صنایع بیان کرد.
محرابی��ان، از تدوی��ن آیی��ن نامه ای در 
حوزه ص��ادرات خودرو نی��ز خبر داد و 
گفت: بر اس��اس آن دس��ت ان��درکاران 
ص��ادرات خ��ودرو می توانن��د در تولید 
و ف��روش خ��ودرو داخل��ی، کار خود را 

توسعه دهند.
وی ش��اخص مهم در رقاب��ت پذیری را 
افزای��ش کیفیت و توس��عه ب��ازار داخلی 
صنعت خودروی کشور دانست و گفت: در 
آیین نامه پیش بینی شده، قطعه سازان هم 
می توانن��د کار مهمی را بر عهده داش��ته 

باشند.
وی گف��ت: اق��دام دیگری که ب��ه عنوان 
برنام��ه راهبردی دولت دنبال می ش��ود، 
تولید خودروی کم مصرف و اس��تفاده از 

فناوری روز دنیا است.
وزی��ر صنایع و معادن به تالش 4 س��اله 
دولت نهم و نخس��تین س��ال دولت دهم 
از  پرمص��رف  در ح��ذف خودروه��ای 
ناوگان کش��ور اش��اره کرد و گفت: ما به 
دنبال استفاده از س��وختهای جایگزین با 
فن��اوری جدید هس��تیم و نمونه های آن 
نیز اخیراً در کش��ور طراحی و راه اندازی 

شده است.
وی، دستاوری محصوالت جدید سوخت 

جایگزین را حاصل تالش مشترک صنعت 
و دانشگاه دانست و از آن به عنوان برنامه 

جدی صنعت خودروی کشور نام برد.
وزیر صنای��ع و معادن، همچنی��ن ارتقاء 
ح��وزه ایمنی در تولید خودرو را از دیگر 
برنامه ها برش��مرد و گفت: با اجرای آن، 
تولیدات صنعت خوروی کشور در آینده 
ب��ا باالترین محصوالت واجد اس��تاندارد 
جهان��ی رقاب��ت خواهد ک��رد. وی، خط 
تولید کیسه هوا و ترمز ضدقفل را از دیگر 
تالشها در جهت بومی سازی محصوالت 
داخلی نام برد و در ادامه مهمترین بخش 
پی��ش روی صنعت خ��ودرو کش��ور را 
افزایش تنوع از طریق راه اندازی خطوط 
تولید و خودروهای ساخت داخل کشور 
ذک��ر کرد و گفت: با ت��الش انجام گرفته 
طی 3 سال گذشته، اکنون 40 نوع خودرو 

در داخل کشور تولید می شود. 
وی با اش��اره به اینکه نگاه ما در صنعت 
خودرو کاماًل تغییرکرده است، گفت: سیاست 
صنعت خودروی کشور در جهت استفاده 
از اندیش��ه و فکر ایرانی اس��ت و تالش 
می ش��ود در کنار دنبال کردن پروژه های 
جدید با هدف بومی س��ازی این صنعت، 
با کش��ورهای دوس��ت نیز در این بخش 

تعامل داشته باشیم.
وی همچنی��ن از بهره ب��رداری از تعداد 
زی��ادی ط��رح، از جمله ط��رح خطوط 
ماشین کاری برای تولید قطعات خودرو، 
کارخانه تولید خ��ودروی مازندران، خط 
تولید خودرو در ش��یراز و کرمانشاه، خط 
تولید بخش بدنه در کشور سنگال و طرح 

تولید خودرو در خمین نام برد.
محرابیان در پایان، طرح س��ایپا کاشان را 
به عن��وان طرحی برجس��ته و افتخارآمیز 
توصی��ف و از حمای��ت بی دریغ دولت 
و تالش مس��ئوالن ای��ن صنعت قدردانی 

کرد. 

ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خب��ر، این 
تفاهمنام��ه را مجید نامج��و وزیر نیرو و 
س��ید محمد جهرم��ی مدیرعام��ل بانک 

صادرات امضا کردند.
 مجید نامجو پ��س از امضای این تفاهم نامه 
در مصاحب��ه ب��ا خبرنگار واح��د مرکزی 
خب��ر گف��ت: در برنام��ه ه��ای س��وم و 
چه��ارم توس��عه پی��ش بین��ی ش��ده بود،
دس��تگاه های اجرایی از فاینانس و تأمین 
مال��ی داخلی اس��تفاده کنند، ام��ا اجرایی 
نش��د. وزیر نیرو اظهار داش��ت: در دوره 
جدید مدیرعامل بانک صادرات موافقت 
کرد این موضوع را با وزارت نیرو اجرایی 
 کند ک��ه گام اول آن امض��ای تفاهم نامه 

است.
 وی گف��ت: بانک صادرات موافقت کرده 
اس��ت در مقابل ارائه ص��ورت وضعیت 
پیمان��کاران وزارت نی��رو، مع��ادل آن را 
پرداخت کند و در انتهای سال با توجه به 
منابعی که در طول یک سال از منابع دولتی 
و داخل��ی وزارت نیرو در بانک صادرات 
موجود اس��ت، بر اساس س��ازوکارهایی 
که در ش��ورای پ��ول و اعتب��ار تصویب 
شده اس��ت؛ تس��ویه کند. نامجو تصریح 
کرد: وزارت نی��رو و بانک صادرات این 
اعتمادس��ازی را ایج��اد می کنن��د تا گام 

بعدی در س��ال های آتی برداش��ته شود 
و وزارت نی��رو ت��الش می کن��د بانکها 
به صحنه اجرایی کش��ور وارد ش��وند و 
تم��ام منابع مالی طرح ه��ا را تأمین کنند. 
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه این موضوع، 
مناف��ع زیادی برای کش��ور دارد، اف��زود: از 
پرداخ��ت هزین��ه تعدی��ل های س��الیانه 
معاف می ش��ویم و طرح ها به موقع تمام
می شود و از زیان هایی که با طوالنی شدن 
 طرح ها ایجاد می شود، جلوگیری خواهد 

شد. 
وی اف��زود: اجرای این قان��ون همچنین 
موجب ب��اال رفت��ن به��ره وری و ایجاد 
خالقی��ت در ط��رح ه��ا و آغ��ازی برای 
رس��یدن به دس��تاوردهای بزرگ خواهد 

بود.
 نامج��و درباره پرداخت طلب پیمانکاران 
گف��ت: این تفاهم نامه ش��امل طرح های 
جدی��د و طرح هایی می ش��ود که از قبل 
در این وزارتخانه آغاز شده است و ادامه 
دارد و وزارت نیرو به پیمانکاران بدهکار 

است. 
س��ید محمد جهرم��ی مدیرعام��ل بانک 
ص��ادرات نیز گف��ت: پرداخ��ت نکردن 
ب��ه موق��ع طل��ب پیمان��کاران مهمترین 
مش��کل بخ��ش پیمان��کاری اس��ت که 

موج��ب می ش��ود آنه��ا نیز به سیس��تم 
اقتصادی، ش��بکه بانکی و نیروی انسانی 
 مش��غول ب��ه کار در ط��رح ه��ا، بدهکار 

شوند.
 وی اف��زود: قبل از امض��ای تفاهم نامه، 
کردن��د  م��ی  درخواس��ت  پیمان��کاران 
ص��ورت وضعیت آنها خرید دین ش��ود 
و هزینه بانک را نیز خودش��ان بپردازند، 
اما با روش��ی که ام��روز در این تفاهم نامه 
تعیی��ن ش��د، کم��ک بزرگی ب��ه بخش 
خصوص��ی و پیمانکاران خواهد ش��د تا 
طرح ها س��ریع تر به بهره برداری برسد 
 و بازده س��رمایه گذاری هم بیشتر خواهد 

شد.
 مدیرعامل بانک صادرات درباره تضمین 
پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه وزارت نی��رو
گفت: تضمین بازپرداخت این تسهیالت 
طب��ق برنامه چهارم توس��عه ب��ا معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری بوده اس��ت و ای��ن تفاهم نامه 
و قرارداده��ای ما با ش��رکت های تحت 
نظ��ارت و پوش��ش وزارت نی��رو امضا 
می ش��ود و تا س��قف اعتبارات مصوب 
مجل��س ش��ورای اس��المی در معاونت 
 برنامه ری��زی و نظارت راهبردی تضمین 

می شود. 

علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی ایران در استانبول گفت:  بررسی های 
اطالعات به دست آمده از عبدالمالک ریگی 
نشان از حمایت مستقیم امریکا از تروریسم 

در منطقه دارد.
به گزارش ایرن��ا، الریجانی این مطلب 
را پی��ش از آغ��از اجالس بی��ن المجالس 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی 
در دیدار ب��ا فهمیده می��رزا رئیس  مجلس 

پاکستان عنوان کرد.
وی افزود: در ص��ورت لزوم می توانیم 
نتای��ج یافته های خود از حمایت مس��تقیم 
امری��کا از تروریس��م را در اختیار مقامات 

پاکستان قرار دهیم.
الریجانی اضافه کرد: امریکایی ها رفتار 
دوگان��ه ای را در عرص��ه بین الملل��ی دنبال 
می کنن��د و نمونه ه��ای آن را در ع��راق و 
افغانستان در حمایت از طالبان و گروه های 
تروریس��تی به خوبی شاهد هستیم. رئیس 
مجلس با بیان اینکه مسئوالن ایران خواهان 
گسترش روابط تهران با اسالم آباد هستند، 
گف��ت: مذاکرات طرفین به ایجاد یک درک 
مشترک از مسائل دو کشور و منطقه کمک 

خواهد کرد.

الریجان��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت و 
ل��زوم تقویت رواب��ط کش��ورهای منطقه
اف��زود: همکاری های منطق��ه ای می تواند 
نق��ش مفی��د و مؤثری در حل مش��کالت 
داشته باش��د. رئیس مجلس پاکستان نیز در 
این دیدار با تأکید بر اهمیت و نقش روابط 
تهران- اس��الم آباد در تح��والت منطقه ای 
گفت: دو ملت ایران و پاکستان می توانند با 
مشترکاتی که دارند به حل مسائل منطقه ای 

کمک کنند.
فهمیده میرزا با استقبال از توسعه روابط 

اقتصادی و همکاری های دو کشور اضافه کرد: 
پیشرفت های به دست آمده در طرح انتقال گاز به 

پاکستان نمونه خوبی از این همکاری ها است.
رئیس مجلس پاکس��تان ابراز امیدواری 
کرد: مذاکرات هیأت های حاضر در اجالس 
بین  المجالس کشورهای اسالمی بتواند به حل 
مشکل ملت فلسطین کمک کند. رئیس مجلس 
شورای اسالمی در رأس هیأتی برای شرکت در 
نشست اضطراری کمیته اجرایی بین المجالس 
کش��ورهای عض��و کنفرانس اس��المی وارد 

استانبول شد.

س��خنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در یک ماه گذشته 4 دفتر خدمات مسافرت 
هوایی بند الف در تهران تعلیق شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، رضا جعفرزاده افزود: این 
دفاتر به علت رعایت نکردن آئین نامه نظارت بر تأسیس فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
جهانگردی و زیارتی به مدت س��ه ماه از فعالیت منع ش��دند. وی با اشاره به اینکه ادامه فعالیت 
مجدد این دفاتر منوط به رعایت کامل مفاد آئین نامه مذکور و صدور گواهی از طرف سازمان 
هواپیمایی کشوری است؛ اسامی این دفاتر را دفتر خدمات مسافرت هوایی تیراژه جهانی، تهران 
سفر، اسکان سفر و خان سفر اعالم کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بار دیگر به دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی دارای بند الف هشدار داد در صورت مرتکب شدن هرگونه تخلف که 
مورد نارضایتی مسافران پروازها شود بدون اغماض تعلیق و در صورت اصرار به تخلف پروانه 

فعالیت آنها به کلی لغو خواهد شد.

نماین��ده مردم کرج در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: با توجه ب��ه هماهنگی ها و 
ظرفیتهای موجود در این شهرس��تان، امیدواریم به زودی ش��اهد آغ��از عملیات اجرایی 
ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در این شهرستان باشیم. به گزارش ایرنا،  فاطمه آجرلو 
در آیین کلنگ زنی ساختمان جدید مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در کرج افزود: 
کرج به عنوان پایتخت کش��اورزی کش��ور و مرکز ثقل نهادهای پژوهش��ی و تحقیقاتی، 
دارای ظرفیت ها و ویژگی های فراوانی در تحقق هدف های دولت مبنی بر تمرکززدایی 
از تهران است. به گفته وی،  در زمینه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به خصوص در 
بخش کشاورزی کشور در چند سال اخیر گامهای بزرگی برداشته شده و انتظار می رود، 
با راه اندازی س��اختمان جدید مؤسس��ه تحقیقات خاک و آب در کرج، ش��اهد حضور 
فعال تر پژوهش��گران بخش کشاورزی باش��یم. آجرلو یادآور شد:  با توجه به اینکه ایران 
در منطقه ای خش��ک و نیمه خش��ک از جهان واقع شده اس��ت، فعالیت های تحقیقاتی 
پژوهش��گران بخش کشاورزی می تواند کم آبی کشور را س��امان و زمینه افزایش تولید 
محصوالت باکیفیت تر را فراهم س��ازد. وی گفت: خاک به عنوان س��رمایه ملی نیازمند 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقی است تا از هدررفت این نعمت خدادادی جلوگیری شود. 
وی افزود:  حفظ چنین س��رمایه های خدادادی با همت همگان و همکاری دس��تگاههای 
ذی ربط میس��ر اس��ت. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: تبدیل 
این شهرس��تان به استان البرز می تواند نقش س��ازنده تری در خصوص بسترسازی برای 
ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فراهم کند. در آیین کلنگ زنی ساختمان جدید مؤسسه 
تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کش��اورزی در کرج، ش��هردار و چند تن از مسئوالن 

محلی و مقام های وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

دبیر س��تاد برگزاري مراس��م ارتحال امام )ره( در س��ازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران گفت: به مناس��بت س��الگرد ارتحال امام خمیني )ره( از تندیس امام در میدان امام 
خمیني )ره( رونمایي مي شود. علیرضا مژگاني در گفتگو با فارس، با اشاره به برنامه هاي 
س��ازمان فرهنگي هنري ش��هرداري تهران در سالروز ارتحال امام خمیني )ره( گفت: این 
برنامه ها با محوریت امام و والیت، امام و خانواده و امام و استقالل از پنجم تا 15 خرداد 
ماه با عنوان یک دهه با امام برگزار مي ش��ود. وي با بیان اینکه بیش از 27 برنامه در این 
دهه در نظر گرفته ش��ده است، افزود: مجموعه این برنامه ها با همکاري اعضاي سازمان 
فرهنگي، هنري و مراکز و فرهنگسراهاي این سازمان طي 10 روز برگزار مي شود. وي در 
ادامه خاطرنشان کرد: توزیع کتاب اتوبوس با همکاري امور کتابخانه هاي سازمان فرهنگي 
هنري با محتواي زندگي و اندیشه هاي امام )ره(، توزیع هدیه تبلیغاتي براي اولین بار میان 
اتومبیل هایي که به زیارت مرقد امام)ره( مي روند و طراحي و تولید بیانات امام و توزیع 
آن در ایس��تگاه هاي مترو از جمله برنامه هاي این س��تاد اس��ت. رئیس فرهنگسراي والء 
با اش��اره به طراحي و تولید تیزرهاي تبلیغاتي ویژه تلویزیون هاي ش��هري، تصریح کرد: 
س��اخت و نصب س��ازه هاي حجمي، س��اخت وله تبلیغاتي، برپایي نمایشگاه، ساخت و 
پخ��ش بلوتوث با محتواي امام خمیني)ره( در هش��ت پایانه مترو از دیگر برنامه هاي در 
نظر گرفته اس��ت. مدیر مرکز فرهنگي هنري منطقه 20 با اشاره به راه اندازي فرهنگسراي 
روح اهلل در جوار مرقد مطهر امام خمیني)ره( گفت: در این فرهنگسرا کتاب ها و CDهاي 
مرتبط با امام)ره( به عالقه مندان ارائه مي شود. مژگاني در ادامه رونمایي از تندیس امام در 
میدان امام خمیني)ره( را از دیگر برنامه هاي س��ازمان فرهنگي هنري عنوان کرد و گفت: 
تولید محصوالت فرهنگي و ارسال آن براي همه مدیران کشوري و لشکري از طرح هاي 
دیگري اس��ت که در این ایام در نظر گرفته شده است ضمن اینکه یک پازل با محوریت 
ایراني - اس��المي و مرتبط با امام)ره( و یک بسته ویژه براي امور تربیتي مدارس در ایام 

ارتحال امام)ره( پیش بیني شده است. 

نماینده مردم کرج:
 وزارت جهاد کشاورزي به این شهرستان 

منتقل مي شود  

رونمایي از تندیس امام خمیني)ره( در تهران

چه خبر از پایتخت

ایران نصف النهار

وزیر صنایع:
رويکرد صنعت خودروسازي کشور، بومي سازي است 

وزارت نیرو و بانک صادرات تفاهم نامه همکاری 
در حوزه های صنعت، آب و برق امضا کردند

تعلیق 4 دفتر خدمات مسافرت هوایی
در تهران

علی الریجانی:

همکاری های ایران و پاکستان نقش مؤثری
در حل مشکالت منطقه ای دارد

وزیر نفت عربس��تان اعالم کرد: کشورش با تالش برای تسهیل روند سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و اقدامات مش��ترک در بخش صنعت نفت، ب��ه افزایش بهبود وضعیت 
اکتش��اف در این صنعت از طریق توس��عه فناوری های نوین امیدوار اس��ت. به گزارش 
روزنام��ه گلف نیوز، علی النعیمی در س��خنانی در کنفران��س انرژی در دوحه قطر گفت: 
چاره ای جز تش��ویق و تسهیل روند س��رمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و تقویت 
همیاری در آموزش فنی، مطالعه و تحقیق و تبادل تجارب در زمینه صنعت انرژی نداریم. 
النعیم��ی افزود: هدف و مأموریت دولت عربس��تان در رابطه با بخش های نفت و گاز بر 
ایفای نقش بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی توسعه اقتصادی و منشأ و منبع اصلی 
پیش��رفت نس��بی اقتصاد کشور، متمرکز است. وزیر نفت عربس��تان با بیان این مطلب که 
سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری بخش خصوصی کمک چشمگیری به صنایع و خدمات 
پش��تیبان بخش نفت و انرژی خواهد کرد، افزود: بخش های مهندس��ی، س��اخت و ساز، 
تولید موادی همچون لوله و خدمات پش��تیبانی بزرگ و کوچک، کاماًل به روی س��رمایه 
گذاری خارجی و بخش خصوصی باز اس��ت. به گفته این وزیر س��عودی، فعالیت های 
مرکز تحقیقات و توس��عه نفت عربستان مسئول فناوری های توسعه نفتی این کشور، در 
اس��تفاده از فناوری در عملیات اکتش��اف، افزایش ذخایر و بهبود شاخص اکتشافات نفتی 
ثمربخش بوده اس��ت. النعیمی افزود: اس��تفاده از این ابزارها و پیش��رفت های علمی در 
مجموع تا 50 درصد به اکتش��افات نفتی کمک خواهد کرد، که این رقم در میادین اصلی 

تولید نفت در عربستان به 70 درصد خواهد رسید.

وزرای مالی اتحادیه اروپا در نشس��ت فوق العاده خود در بروکسل، ارائه کمک 750 
میلیارد یورویی برای نجات یورو و حمایت از کشورهای آسیب پذیر این قاره را تصویب 
کردن��د. به گزارش ایرن��ا، مهمترین هدف دولت های اروپای��ی، تأثیرگذاری بر بازارهای 
مالی و حفظ ارزش یورو است، که با توجه به خبرهای امروز این تصمیم تأثیرگذار بوده 
است. این بسته حمایتی از پشتیبانی صندوق بین المللی پول برخوردار است. از این 750 
میلیارد یورو حدود 440 میلیارد یورو ضمانت وام کشورهای عضو یورو خواهد بود، 60 
میلیارد یورو را کمیس��یون اتحادیه اروپا و 250 میلیارد یورو نیز صندوق بین المللی پول 
اختصاص خواهند داد. در عین حال بانک مرکزی اروپا اعالم کرده اس��ت که در صورت 
ل��زوم، وارد بازارهای مالی ش��ده و برای مقابله ب��ا دالالن، ارزش یورو را حفظ می کند. 
کش��ورهایی مانند یونان، اس��پانیا و پرتغال نیز که دچار مش��کالتی هستند، تضمین هایی 
را ب��رای صرفه جوی��ی و تثبیت وضعیت مالی خود در قب��ال دریافت این کمک ها ارائه 

می کنند. سهم آلمان از پرداخت این بسته مالی حدود 123 میلیارد یورو است.

رؤس��ای جمهور امریکا و فرانس��ه در هراس از تکرار کابوس بحران اقتصادی و غرق شدن 
دوباره کشورهایشان در آن، تلفنی درباره این مسأله گفتگو کردند. به گزارش فارس، کاخ ریاست 
جمهوری فرانسه اعالم کرد: نیکالً سارکوزی و باراک اوباما روز گذشته تلفنی درباره شرایط کنونی 
اقتصادی و اوضاع بازارهای جهانی گفتگو کردند و توافق خود را در خصوص ضرورت ارائه پاسخ 
صریح و اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص اعالم کردند. بحران مالی و اقتصادی جهان که دو سال 
پیش از سیستم بانکی و بدهی های بانک ها آغاز شد، هم اکنون به بحران بدهی کشورهای اروپایی 
تبدیل شده است و رئیس جمهور فرانسه که کشورش در زمان بحران اقتصادی جهان، ضربه ها و 
خسارات شدیدی را متحمل شد هم اکنون در هراس است که این بحران بار دیگر گریبان کشورش 
را بگیرد و به وضع بد و نامناسب بیکاری و رکود اقتصادی که در این کشور بیداد می کند، دامن 

زده و آن را تشدید کند.
 این در حالی است که رئیس جمهور امریکا نیز نگرانی شدید خود از بحران اقتصادی حاکم بر 
یونان و تأثیر آن بر اقتصاد اروپا و امریکا را اعالم و خواستار اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از 

تشدید بحران و تأثیر آن بر اقتصاد اروپا و امریکا شد.

پروفسور گنادی چوفرین، معاون انستیتو اقتصاد جهانی و مناسبات بین المللی آکادمی علوم 
روسیه، اعمال فشار و تهدید علیه ایران را راهکار نامناسب خواند و گفت: گروه 1+5 باید توجه 
خود را به آغاز مذاکرات با ایران متمرکز کند. چوفرین در مصاحبه با ایرنا گفت: این مذاکرات باید 
در وهله اول در خصوص یافتن راهکار میانه ای برای اجرای طرح معاوضه اورانیوم به منظور تأمین 
سوخت هسته ای رآکتور تحقیقاتی تهران صورت گیرد. وی افزود: یافتن چنین راهکاری کار چندان 
دشواری نیست و حل آن برخالف شکل ظاهری پیچیده مسأله به دلیل سیاسی سازی آن از طرف 
امریکا و معدود متحد غربی اش، به سادگی امکانپذیر است. کارشناس ارشد روس، تحریم ایران 
که امریکا درصدد آن است را راهکاری نامناسب دانست و گفت: اتخاذ چنین رویکردی برای حل 
مسأله هسته ای ایران، نه تنها کمکی به حل آن نمی کند، بلکه تنش وضعیت پیرامون برنامه هسته ای 
ایران را تشدید خواهد کرد. چوفرین گفت: صدور قطعنامه نمی تواند مسأله هسته ای ایران را حل 
کند و اگر چنین بود، با قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شده است، این مسأله باید از مدتها پیش 
حل و فصل می شد.  وی گفت: تحریم ایران قطعاً با واکنش این کشور مواجه می شود که مهمترین 
پیامد آن تشدید فضای بی اعتمادی در روابط ایران با گروه 1+5 خواهد بود. معاون انستیتو اقتصاد 
جهانی و مناسبات بین المللی روسیه با اشاره به اینکه امریکا از مسأله هسته ای ایران برای اهداف 
سیاسی خود استفاده می کند، خاطرنشان کرد: در مسأله هسته ای ایران باید سیاست زدایی شود و این 
وظیفه خطیر برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که با انجام بازرسی های حرفه ای از مراکز 
هسته ای ایران و افزایش همکاری این کشور با آژانس انجام پذیر است. وی گفت: امریکا و متحدان 
غربی اش باید در صورت ارائه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای 
ایران، نتیجه گیری های مستقل نکنند و از این سازمان بین المللی ذی صالح در حل مسائل هسته ای 
اطاعت کنند. این کارشناس روس گفت: تنها در این شرایط می توان بدون اعمال تبعیض هسته ای 

در قبال ایران، به رفع نگرانی ها و افزایش همکاری های متقابل کمک کرد.

جهان نما

عربستان در تالش براي تشویق سرمایه گذاري 
بخش خصوصي در صنعت نفت

گفتگوي تلفني سارکوزي و اوباما
درباره بحران مالي

گروه 1+5 باید توجه خود را به آغاز مذاکرات 
با ایران متمرکز کند

روزنام��ه بیزینس دي آفریقاي جنوبي در گزارش��ي به نق��ل از رئیس بخش خارجي 
س��ازمان امنیت این کش��ور از حضور دو تن از تروریست هاي عامل ترور المبحوح و از 
عوامل س��ازمان جاسوسي اسرائیل )موساد( در آفریقاي جنوبي خبر داد. به گزارش ایرنا، 
مو ش��ایک در گفتگو با خبرنگاران در ژوهانس��بورگ فاش س��اخت، این دو تن به طور 
غیرقانوني وارد فرودگاه الیور تامبو در ژوهانسبورگ و بالفاصله توسط سازمان امنیت این 
کشور شناسایي شدند. به گفته وي، این دو مأمور موساد پس از آنکه ماه گذشته المبحوح 
را در دبي ترور کردند با گذرنامه جعلي انگلیسي به ژوهانسبورگ سفر کردند و از آنجایي 
که س��ارمان امنیت آفریقاي جنوبي از قبل از حض��ور غیرقانوني آنها مطلع بود آنها را در 
حالي که در س��الن انتظار فرودگاه بودند، جلب کرد. ش��ایک افزود: سازمان تحت امرش 
پیش��تر نیز از ورود این دو قبل از انجام عملیات تروریستي و یک بار نیز بعد از عملیات، 

به فرودگاه ژوهانسبورگ خبر داشت.

عوامل ترور المبحوح به آفریقاي جنوبي رفته اند

 اتحادیه اروپا 750 میلیارد یورو به کشورهاي 
آسیب پذیر این قاره اختصاص داد

رنا
س: ای

عک
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سپهر اوحدی
آش��غال: در وجود ش��ما چه عواطف، افکار و باورهای غلط، نادرست و ناپاکی وجود دارد؟ آیا به 
آنها فکر کرده اید؟ نگرش های غلط و تاریخ مصرف گذش��ته و احساس��ات ناپاک و منفی، خود را به 
صورت آش��غال در خواب بروز می دهند. باید آنها را کش��ف کنید و به سطل زباله بیندازید. اگر چیزی 
را به عنوان آش��غال یا اضافی در خواب به س��طل یا زباله دان بیندازید، نشان از شروع ترک یک عادت 
غلط در آینده نزدیک یا زمان حال است. اگر لباسی را در زباله ها انداختید سمبلی برای طرحی جدید 

و نو و بازبینی نقشه های موفقیت شما در زندگی خواهد بود.
آمبوالنس: اگر آمبوالنس یا هر نوع ماش��ین آژیردار با چراغ های چش��مک زن و یا گردون را در 
خواب ببینید، این یک هشدار برای سالمتی شما از لحاظ جسمی یا روحی است و بیان کننده این مسأله 
است که شما مسأله بسیار مهمی را در اعماق ذهن خود مخفی کرده اید. ممکن است عمل خالفی باشد 
که درصدد اصالح آن نبوده اید. ترس از پلیس، مرگ، گرفتاری و... نیز از دالیل دیدن این نماد است.

آواز خواندن: آواز خواندن نمادی برای ش��ادی اس��ت. ولی لحن آواز، ش��عر آن و موسیقی شاد و 
یا غمگین آن نیز در تعبیر آن دخیل اس��ت. اگر برای جمعی آواز می خوانید اما غمگین، به فکر آس��یب 
دیدگان هستید و اگر برای جمعی شاد می خوانید، مورد توجه افراد دلخواه در آینده قرار می گیرید. اگر 

شعری که در خواب می خواندید را به یاد می آورید، تفسیر آن می تواند راهگشای شما باشد.
اتوبوس: دیدن وس��یله تردد عمومی، نشان از مش��غله و سردرگمی شما در زندگی دارد و بر رفتار 
ش��ما در گروههای اجتماعی، عضویت در انجمن ها، دیدار با اقوام و دوس��تان و نیز مس��افرت داللت 
می کند. در نگاهی دیگر پیام آور رس��یدن به نقطه مقصد در آرزوی ش��ما است و یا رسیدن به جایگاه، 
شغل و مقام. به هر حال اتوبوس نشانی از جابه جایی و پیشرفت و رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی 

است.
آئینه: نگاه کردن در آینه نش��ان از تفکر ش��ما نس��بت به خودتان دارد و بازنگری نسبت به رفتار و 
کارهایی که انجام داده و یا می دهید. تصویری که در آینه می بینید، زش��تی و زیبائی اش بیانگر رفتار، 
تفکرات و اعمال شماس��ت. اگر آن را شکس��تید عالقه به اصالح شدن ندارید. اگر در آینه نگاه کردید 
و گریس��تید، در زندگی تان تحولی پیش می آید و اگر در آینه ش��خص دیگری را دیدید باید در افکار 
و  زندگی او، جس��تجو کنید و مراد خود را بیابید و اگر زنده اس��ت، دل او را دریابید و اگر مرده او را 

گرامی دارید.
آویزان کردن و آویز شدن: آویزان کردن چیزی از یک ارتفاع دلیل بر ترسی در وجود شما است 
و آویزان ش��دن خودتان از ارتفاع، بیان ترس از شکس��ت و آینده پیش رو اس��ت. اگر در خواب خود 
را آویزان دیدید دلیل بر س��ردرگمی و آرزوی رهایی از قید و بند و رس��یدن آزادی های دلخواه است. 
اگر دیگران ش��ما را در حال آویزان بودن نگاه می کنند و شما را برای رهایی تشویق می کنند شما این 
آزادی را برای دیگران نیز می خواهید و اگر جمع حاضر شما را مالمت می کنند، از گزندی که به مردم 

رسانده ای به ترس و سردرگمی دچار خواهی شد.
ابر: اگر از ابری در خواب باران بیاید نش��انی بر آزردگی ش��خصی از شما و یا وجود یک ناراحتی 
و دل پریش��انی در وجود ش��ما اس��ت. اما چون ابر ماندگار نیست، مشکل ش��ما برطرف خواهد شد. 
ابرهای تیره و رعب انگیز، بیانگر افسردگی و ناراحتی روانی شما است و سوار شدن بر ابرهای سفید، 

خوشحالی و لذت در آینده را برای شما نویدبخش خواهد بود. 

مرگ دختربچه 5 ساله بر اثر بی احتیاطی
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، سرهنگ س��ید محمدرضا صفوی رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی اس��تان اصفهان، از تصادف یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده در خیابان حکیم فرزانه، واقع 
در خیابان امام خمینی خبر داد، که متأسفانه دختربچه 5 ساله به نام »بهاره – م« به علت شدت جراحات 

در بیمارستان جان باخت.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارشناس تصادفات، پس از حضور در صحنه و بررسی، علت این 

حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو به دلیل عدم توجه به روبه رو اعالم کرد.
این مقام مس��ئول افزود: در هن��گام رانندگی با رعایت حق تقدم عب��ور و احتیاط الزم می توان از 

تصادفات بسیاری جلوگیری کرد.

دستگیری متهم متواری و تحت تعقیب در اصفهان
مأموران پلیس امنیت عمومی موفق به شناس��ایی و دس��تگیری متهم متواری و تحت تعقیب مراجع 

قضائی و انتظامی در شهرستان اصفهان شدند.
س��رهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی اس��تان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار 
داش��ت: در پی وصول حکم جلب س��یار از شعبه چهارم اجرای احکام کیفری اصفهان مبنی بر جلب و 
دستگیری شخصی به نام »رسول – ص« به اتهام آدم ربایی؛ که به مدت یک سال به حبس محکوم شده 

است، موضوع در دستور کار مأموران این یگان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات الزم و اقدامات صورت گرفته مشخص شد متهم در نوروز سال 86 پس از 
گروگان گیری مستأجر خود، خودروی وی را قولنامه کرده و سپس وی را رها کرده است. پس از اعالم شکایت توسط 
 مالباخته، موضوع در دستور کار پلیس و مراجع قضایی قرار گرفت و در چند مرحله انجام علمیات و شناسایی مخفیگاه، 

وی را دستگیر کردند.
سرهنگ میرعباس صوفی وند در ادامه افزود: قضات مربوطه از تالش و اقدام به موقع مأموران این 

یگان در راستای دستگیری متهم، ابراز خرسندی و تشکر کردند.

دستگیری اعضاء باند اراذل و اوباش در بروجن
در پی گزارش��های مردمی و تماس با مرکز فوریتهای پلیس��ی 110 شهرستان بروجن، مبنی بر اینکه 
6 نف��ر از اراذل و اوب��اش در مقابل خوابگاه دانش��جویان دختر، با ایجاد رعب و وحش��ت و اخالل در 
نظم عمومی، آسایش شهروندان را سلب کرده و برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کنند، بالفاصله 
به مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرس��تان مأموریت داده ش��د تا موضوع را بررس��ی و در 

صورت صحت خبر، افراد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کنند.
با بررس��ی های انجام ش��ده و کار اطالعاتی، مخفیگاه متهمین شناسایی و طی 2 مأموریت جداگانه 

هر 6 نفر اراذل و اوباش مورد نظر دستگیر شدند.
متهم��ان با تش��کیل پرونده جهت س��یر مراح��ل قانونی، تحوی��ل مراجع قضای��ی و از آنجا نیز به 
 اتهام ایجاد نا امنی، س��لب آس��ایش عمومی، عربده کش��ی و مزاحمت برای نوامیس مردم روانه زندان 

شدند.

توزیع کنندگان مواد مخدر در دام پلیس
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان لردگان، در پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه 2 نفر در 
امر تهیه و توزیع مواد مخدر در س��طح شهرس��تان فعالیت دارند، موضوع را در دس��تور کار قرار دادند. 
مأموران پس از مدت ها تعقیب و مراقبت و کار اطالعاتی، سرانجام هر 2 متهم را شناسایی، دستگیر و 

در بازرسی از منزل آنها، مقدار 10 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.
در ادامه، متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

حوادث !

بیش��تر اوقات زندگی روزمره ما ب��ه مراوده و 
گفتگو و تعامل با دیگران می گذرد. در منزل، محل 
کار، خیابان، تاکس��ی، مغ��ازه، کالس درس و.... در 
این میان همیش��ه عده ای انگشت شمار از افراد در 
میان دیگران برتر بوده و نامش��ان زبانزد دیگرافراد 
اس��ت. همچنی��ن همیش��ه باعث جذب س��ایرین 
 ش��ده و در کل افرادی پرنفوذ و تأثیرگذار هس��تند. 
اینگونه افراد هیچ فرقی با دیگران ندارند؛ مثاًل ستاره 
اقبالش��ان بلند باشد و یا مهره مار داشته باشند بلکه 
به صورت دانسته و یا ناخودآگاه یک سری قوانین 
را همیشه رعایت می نمایند که همین قوانین عامل 
برتری و جلب دیگران و عامل نفوذ در اذهان است. 
ما نیز می توانیم اینطور باشیم. در اینجا به بعضی از 

این عوامل اشاره ای مختصر می کنیم:
کمتر حرف بزنیم:

ای��ن ب��دان معنا نیس��ت ک��ه ح��رف نزنیم و 
ی��ا س��رمان در الک خودمان باش��د. بلک��ه هر جا 
 نیاز ب��ه صحبت کردن ب��ود خود را نش��ان داده و 
نظر خود را ایراد کنیم. متأسفانه بعضی افراد اینطور 
برداش��ت می نمایند که کم گویی یعنی هیچ گویی 
و همی��ن امر باعث منزوی ش��دن و دور ش��دن از 
اجتم��اع می گردد. یک لبخند کوچک باعث جذب 
می ش��ود. هر انسان دارای یک کودک درونی است 
که آن کودک درون به آنچه که خود بخواهد جذب 

می شود، چه بخواهیم و چه نخواهیم.
قبل از ش��روع صحبت حداقل 30 ثانیه فکر 

کنیم:
فکر کردن قبل از شروع صحبت هر چند کم و 
کوتاه باعث گزیده گویی ش��ده و از هر گونه الف 
زدن و همچنین بیه��وده گویی و صحبت عجوالنه 
جلوگیری می کند. حتم��اً دیده اید افرادی که پس 

از ش��نیدن حرفی یا س��ؤالی مدت زمانی کوتاه آن 
را حالجی نموده، س��پس بی��ان می نمایند که اکثر 
اوقات جواب آنها بس��یار متین و درس��ت اس��ت 
و هی��چ جای ایراد نیس��ت. اما ام��ان از افرادی که 
آنچه به ذهنش��ان می آید را بی��ان می نمایند، بدون 
اینک��ه حتی لحظ��ه ای در مورد آن فک��ر کنند. به 
 اصط��الح با صدای بلند فکر می کنند و اکثر اوقات 
ح��رف های��ی می زنند که باع��ث پیش��مانی آنها 

می شود. فکر کردن آسان است، تمرین کنیم.
با صدای بلند نخندیم:

 خن��ده ب��ا ص��دای بلند ش��خصیت انس��ان را 
زیر سؤال می برد. هیچ انسان گرانمایه ای را نخواهید 
دی��د که با صدای بلند خندی��ده و یا قهقهه بزند. از 
بازیگران معروف سینما )در زندگی شخصی( گرفته 
تا بزرگان و دانشمندان. با صدی بلند خندیدن باعث 

جلب توجه دیگران شده و باتوجه به اینکه دیگران 
نمی دانند مطلب شما چقدر خنده دار است، باعث 

سوء برداشت آنها می شود.
لبخند بزنیم:

ی��ک لبخند کوچ��ک باعث جذب می ش��ود. 
 ه��ر انس��ان دارای یک کودک درونی اس��ت که آن 
ک��ودک درون ب��ه آنچه ک��ه خ��ود بخواهد جذب 
می شود، چه بخواهیم و چه نخواهیم. اخالق کودک 
درون دقیقاً مانند کودکان اس��ت و به چیزهای زیبا 
عکس العمل مثبت نشان می دهد. پس همانطور که 
یک کودک جذب یک لبخند می شود، ما نیز جدب 
چهره های بشاش و خنده روی می شویم. همچنین 

لبخند باعث زیبا شدن چهره می شود. 
در امور دیگران دخالت نکنیم:

برایت��ان چقدر پیش آمده که ب��ا تلفن همراه یا 

شخصی دیگری صحبت می کرده اید و دقیقاً پس 
از پایان صحبت، ی��ک نفر دیگر آمده و گفته »چی 
ش��ده«؟حتماً برایتان پیش آمده است که این قضیه 
کمی باعث تنفر شما شده است. امور دیگران به ما 
ربطی ندارد، زیرا اگر ربط داش��ت با ما نیز در میان 
گذاشته می شد. دخالت در امور دیگران باعث دفع 
آنها شده و نوعی دور شدن را ایجاد می نماید. زیرا با 
توجه به شناختی که افراد از شخص فضول دارند، از 
 رفت و آمد و حتی صحبت در حضور وی خودداری 

می کنند.
کم شوخی کنیم: 

بسیار بس��یار کم شوخی کنیم. شوخی هر قدر 
هم کوچک می تواند باعث رنجش شود، مگر اینکه 
این ش��وخی با فکر قبلی و بررس��ی بیان شده و یا 
انجام شود. مثاًل شوخی هایی که با شخصیت افراد 
رابطه دارد باعث قتل ش��خصیت می شود. شوخی 
اگر در حد یک لبخند کوچک و ملیح باشد، بسیار 

شیرین است و نه بیشتر.
به ظاهر خود برسیم:

یک��ی از عوامل��ی ک��ه باعث تأثیرگ��ذاری در 
بین س��ایرین می شود، خوش لباس��ی، خوشبویی 
و خ��وش صورت��ی اس��ت. مطمئن��ًا هی��چ ک��س 

 

دوس��ت ن��دارد ب��ا ش��خصی ک��ه ده��ان او بوی 
 ب��د می ده��د و یا لباس��ش پ��اره اس��ت دمخور 

شود.
آنچه هستیم باشیم:

و  دروغ  و  بیخ��ودی  حرف ه��ای  بی��ان   از 
بزرگ کردن خود بپرهیزیم. آنچه که هس��تیم باشیم 
ب��ه این معنا ک��ه خود را بزرگ تر از آنچه هس��تیم 
جلوه ندهیم و س��عی نکنیم خ��ود را به زور در دل 

مردم جای دهیم.

سعید رسولی 
یکی از روش های نقد و ارزیابی هر مجموعه ای 
توج��ه به تاریخ ش��کل گیری آن اس��ت. آموزش و 
پرورش ایران به عنوان فرایند تعلیم وتربیت رس��می 
کشور نیز از این نگاه مستثنی نیست. تعلیم و تربیت 
ایران تاریخ و پیش��ینه با شکوهی دارد. اما در حدود 
ش��ش قرن بین تعلیم و تربی��ت جدید و آن دوره پر 
افتخ��ار، فاصله ای وجود دارد ک��ه همراه با تاریکی 
است و آشوبهای محلی، از بین رفتن مواریث فرهنگی 
و... از جمله دالیل این فاصله میباشند. استعمار نو نیز 
خواه��ان تداوم جهل و بی خبری در ایران اس��ت و 
 نقش مهم��ی در قطع کامل ارتباط مبنایی میان تعلیم 
و تربیت کهن را با تعلی��م و تربیت جدید به وجود 

آورده است.
مواجهه تربیتی ایران با غرب در دوران صفویه 

- زندیه و قاجاریه:
 س��تیز صفوی��ان ب����ا عثم��ان��ی ب��ه عن��وان 
دشمن مشترک، اولین انگیزه مواجهه دوستانه و یاری 
جویانه ایران و اروپا بود که مبدأ تاریخ ش��کل گیری 
تعلیم و تربیت جدید ایران اس��ت. گس��ترش روابط 
باعث ش��د اروپاییان تا حد ام��کان در ایران به جمع 
آوری اطالعات درباره مس��ائل مختلفی که تس��هیل 
کننده اس��تعمارگری بود بپردازند، اما ایرانیان از آنجا 

که ضرورت نوسازی و اصالح جامعه را درک نکرده 
بودن��د، بهره ای نبردند. در دوره افش��اریه نیز تقریبًا 
وضع به همین منوال ش��د. در دوران قاجار با وجود 
وقایع مهمی مانند انقالب صنعتی در اروپا، تحوالت 
ب��ه گ��وش قاجاریان نرس��ید. به هرحال احس��اس 
ضع��ف و ناتوانی در همه ش��ئون زندگی اجتماعی 
و احس��اس ضرورت اخذ تم��دن و علم جدید و به 
کارگیری اصول تعلیماتی آن، موجب ش��د تا دربار 
ایران دس��ت به اقداماتی بزند که مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت.
اولین اقدامات اساسی برای رفع عقب ماندگی 

ایران:
الف. اع��زام کارگ��زاران سیاس��ی: دو عامل 
موجبات تفوق فرهنگ مدرنیته را بر فرهنگ س��نتی 
ای��ران فراهم کرد: یکی ضعف اعتق��ادی درباریان و 
دانش��جویان اعزامی و دیگری فقدان آگاهی و عدم 
ش��ناخت کافی نس��بت به ماهیت فرهن��گ و تمدن 

غرب. نتیجه فوری این مسافرتها عبارتند از:
1- آشنایی با ظواهر تمدن جدید.

2- ارائه تحلیلهای سطحی از وقایع و مشاهدات 
در جوامع غرب.

3- حیرت و ش��گفتی در براب��ر تمدن غرب و 
انزجار از فرهنگ بومی.

4- تحلیل سطحی از علل عقب ماندگی ایران.
در این میان س��فرنامه های زیادی نوش��ته ش��د 
و تنها س��فرنامه کاتب دربار )مربوط به س��فر هیأت 
اعزامی دولت ایران به روسیه(، میرزا مصطفی افشار 
است که از لحاظ تاریخ تعلیم و تربیت جدید اهمیت 
دارد. سفر به روس��یه در تشکیل طبقه ای از اصالح 
طلبان اجتماعی مؤثر افتاد. امیرکبیر بعد از این سفر، 
دارالفن��ون را بنیاد نهاد، همچنین توجه بیش��تری به 
مراکز تربیتی شد، ضمن آنکه در نگارش سفرنامه آن 

دقت بیشتری شده است.
ب. اع��زام دانش��جو: اعزام دانش��جویان که از 
دوران صفویه آغاز ش��د و به ط��ور پراکنده تا زمان 
قاج��ار ادامه پیدا ک��رد، برای ایران ب��ه دالیلی چون 
سطحی نگری دانش��جویان، چندان مفید واقع نشد. 
پس از اثبات ناکارآمدی دانش��جویان اعزامی، توجه 
برخی از اصالح طلبان و نوگرایان به تأس��یس مراکز 
 تربیت��ی جدی��د در داخل کش��ور و ترجمه و نش��ر 
کتب علمی و اجتماعی اروپا معطوف شد. به نحوی 
که این امر زمینه س��از تحوالت بعدی تاریخ تعلیم و 

تربیت ایران شد. 
ج. تأسیس دارالفنون: تأسیس دارالفنون مبتنی 
ب��ر این پی��ش فرض ب��ود که می توان ب��ه صنعت، 
ب��دون نیاز ب��ه علوم پای��ه و مقدم��ات معرفتی آن 

 دس��ت پیدا کرد. به نظر می رسد هویت غیردینی و
 س��کوالر نظ��ام تربیتی دارالفنون که میراث س��لف 
ناصالحش مدارس پلی تکنیک اروپا اس��ت، موجب 
ش��د اهداف امیرکبیر در تربی��ت متخصصین علوم 
جدید به وقوع نپیوندد و از سوی دیگر هویت ناسالم 

این مجموعه هموار کننده مسیر استعمار غرب شد.
د. نهض��ت ترجمه: در تاری��خ ترجمه، نهضت 
اول، مربوط به دوره خلفای عباس��ی است و نهضت 
دوم ترجمه همزمان با تش��کیل دارالفنوان و تشکیل 
هیأت مترجمان است. در نهضت ترجمه اول فرهنگ 
و تم��دن ملی- اس��المی در اوج برت��ری و نوآوری 
است، ولی نهضت ترجمه دوم مقارن است با ضعف 

و زبونی سیاسی - اقتصادی ایران.
لذا نهضت اول موضع پایبندی و حراست از زبان 
مل��ی – دینی بود و نهض��ت دوم موجب دریوزگی 
فرزندان ابن س��ینا و فارابی به درگاه علوم و فرهنگ 

غربیان شد.
به هیچ روی تحول نه چندان مبارک زبان فارسی 
در نهض��ت دوم ترجمه، یک ام��ر اتفاقی و تصادفی 
نبود، بلکه س��هل ان��گاری مغرضانه ای ب��ود که از 
س��وی جبهه روش��ن فکری به شدت مورد حمایت 
قرار می گرفت و خاکریز اول سکوالریسم محسوب 

می شد.

رمــز تأثیرگــذاری بر دیگــران

سیر تحول تعلیم و تربیت کهن به تعلیم و تربیت جدید
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شفردنوماهناگی
یاهبارااضارقنا

خرلنوتنومیمار

اسابوراجمارها
شلذارایقالمن
ربامندیهاتیده

اهایرامنیادم
قاسییریزوننست
نامرحنوناکال

لهمنالیبناوزو
وراگنایتکرحی
لواسیرجنیسیرز
ااینوبزنامدای
یمداکایرراشو
یقابمیهفتهودن

تبخال

این روزها مصادف با ش��صت و پنجمین سالروز 
پایان جنگ جهاني دوم اس��ت که 7 س��ال قبل تر، بر 
ویرانه هایي از تحقیر متجلي در معاهده ورساي که در 
سال 1919 به جنگ فراگیر جهاني اول پایان بخشیده 
بود، با عوام فریبي در پوشش »من برتر« شعله ور شد. 
معاهده ورساي، هر چند به جنگ فراگیر جهاني اول، که 
از ماه اوت 1914آغاز شده بود پایان بخشید؛ اما بسیاري 
از مس��ائل را، که عامل ورود اروپاي صنعتي ش��ده در 
آستانه رقابت شدید به جنگ شده بود، حل نکرد و از 
دید پیروزگران جنگ، به تفسیر پدیده ها پرداخت. در 
 همین زمان بسیاري از آلماني ها، سربازان قدیمي و حتي 
اتریش��ي ها بر این باور بودند که به آنها در جریان این 
معاهده تا حدي که امکان پذیر بوده تحقیر روا داش��ته 
شده است.  از سوي دیگر در این معاهده، ژاپن؛ قدرت 
نوظهوري که در آس��یاي دور به تازگ��ي در معادالت 
جهاني وارد شده بود، نادیده گرفته شده بود. همچنین 

روس��یه تزاري ک��ه بر اثر 
انقالب بلشویکي در سال 
1917 جنگ فراگیر جهاني 
را فری��ب س��رمایه داري 
مي دانست و با ایده هاي 
انقالب��ي از جنگ کن��ار 
 کش��ید، اکن��ون پ��س از 
جنگ هاي داخلي و تبدیل 
به ش��وروي، ب��ه قدرتي 
تبدیل ش��د که عالقه مند 
بود تنها حافظ کمونیسم در 
جهان و گسترش دهنده آن 
در ظاهر و قدرتي جهاني 

در باطن باشد. در همین حال بود که در این کشورها و 
کشورهایي که در جریان جنگ فراگیر جهاني در مستعمره 
ها، تحقیر شده بودند؛ موجي به نام ناسیونالیسم به راه افتاد 
که از حد ایده و فکر گام را فراتر نهاده و در قامت هایي 
چون نازیسم و فاشیسم تبدیل به غول هایي شدند که 
مهارشان ناممکن مي نمود و این غول هاي بیرون آمده از 
این سرزمین ها، بهترین اسباب براي رونق از رمق افتاده 
اقتصاد جهاني! در چهارچوب جنگي به قیمت انسان 
ها بود. از جمله مهمترین عوامل در شکل گیري جنگ 
جهاني دوم، مي توان از بحران اقتصادي و تورم، رکود 
اقتصادي و رشد غول آساي تفکرات نژاد برتر از هر سو، 
که در آلمان نمود خاص تري یافته بود، نام برد. آلمان در 
اول سپتامبر 1939 )9 شهریور 1318( لهستان را اشغال 
کرد و به این ترتیب جنگ جهاني آغاز شد تقریباً هم 
زمان با این واقعه ژاپن نیز به منطقه منچوري حمله کرد 

و آن را اشغال کرد و جنگ را به آن سوي آب ها کشاند. 
کشورهاي درگیر در این جنگ از دو دسته متفقین شامل 
کشورهاي شوروي، ایاالت متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه 
و متحدین شامل کشورهاي آلمان، ژاپن و ایتالیا تشکیل 
شده بود. طولي نکشید جنگي که آلمان آغاز کرده بود 
اروپا را فرا گرفت. در مالقاتي که چرچیل نخست وزیر 
بریتانیا با روزولت داشت، خطر تهدید زیردریایي هاي 
آلمان براي کشتي هاي تجاري امریکا را گوشزد و تجاوز 
آلمان به شوروي را محکوم کرد و از طرفي ژاپن با حمله 
به بندر پرل هاربوردر هاوایي، خسارت زیادي به نیروي 
دریایي امریکا وارد کردو این عوامل باعث شد امریکا نیز 
وارد جنگ شده و جنگ از محدوده اروپا خارج و جنبه 
جهاني بخود بگیرد. 7 سال جنگ در تمامي نقاط جهان 
ادامه یافت، حتي ایران از سال 1320 به اشغال درآمد تا از 
امکانات و راه آهن سراسري آن براي کمک به سربازان 
جبهه شوروي، که آخرین فرصت براي نابودي سربازان 
نازیسم بود، استفاده شود. 
میلیون ها انسان بدون آنکه 
خود چنین سرنوش��تي را 
براي زندگیش��ان رقم زده 
باشند ناخواسته و با فجیع 
ترین ص��ورت با زندگي 
خداحافظي کردند تا نظام 
س��رمایه داري ادام��ه یابد 
و ق��درت ه��اي جدید، 
معادالت جدید جهاني را 
ترسیم کنند. جنگ جهاني 
دوم با خودکش��ي آدولف 
هیتلر و تسلیم آلمان نازي 
در 8 مه، 1945 در ظاهر پایان یافت، اما در منطقه آسیا 
و اقیانوس آرام تا بمباران اتمي هیروش��یما و ناکازاکي 
واجبار ژاپن به تسلیم شدن در برابر قواي پیروز در جنگ 
ادامه داش��ت. حاصل زیاده طلبي قدرتهاي جهاني در 
این جنگ اثرات منفي و جبران ناپذیري بر پیکر تاریخ 
بشریت وارد آورد به هالکت رسیدن تنها 200 هزار نفر 
در جریان بمباران اتمي امریکایي ها در دو شهر ناکازاکي 
و هیروشیما به فاصله چند ثانیه، ورشکستگي اقتصادي 
کش��ورهاي درگیر، قحطي و گرس��نگي در محدوده 
کشورهاي حتي بي طرف جنگ و آغاز تمام معادالت 
جهاني در نظام دوقطبي که نزدیک به 50 سال بر روابط 
جهاني حاکم ش��ده بود، از نمونه هاي بارز این خطاي 
بزرگ بشري بود که با کینه و نفرت از نقطه اي آغاز و 
چون شعله اي سوزان حیات بشري را در سراسر جهان 

به مخاطره انداخت.

پایان خطاي دوم بشري با رنگ من برتر
شیطان گرایی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی 
و یا فلس��فی اس��ت که هواداران آن، ش��یطان را 
ی��ک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هس��تی 
می پندارند. آنها ش��یطان را موج��ودی زنده و با 
چن��د وجه از طبیعت انس��ان مش��ترک می دانند. 
ش��یطان گرایی را در گ��روه »راه چپ« مخالف با 

»راه راست« طبقه بندی می کنند.
 دس��ت چپی ها به غنی س��ازی روحی خود 
در جری��ان کارهای خودش��ان معتقدند و بر این 
 باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس

 دهند.
 در حالی که دس��ت راس��تی ها غنی س��ازی 
روحی خ��ود را از طریق وقف ک��ردن و بندگی 
خود در مقابل قدرتی بزرگ تر به دست می آورند. 

ش��یطان گرایی به 
از  اطاعت  ج��ای 
قوانی��ن خدایی یا 
و  طبیعی  قوانی��ن 
عمومًا  اخالق���ی، 
پیش���رفت  ب����ر 
فیزیک��ی خ��ود با 
ی  یی ه��ا هنما ا ر
مافوق  موج��ودی 
یا قوانینی فرستاده 
تم��رک���ز  ش��ده 

 دارد. 
همی���ن  ب���ه 
از  بس��یاری  دلیل 
گرای��ان  ش��یطان 
معاصر از باورها و 
ادیان  گرایش های 

گذش��ته اجتن��اب می کنند و بیش��تر گرایش های 
خودپرس��تانه دارن��د. به گونه ای که خ��ود را در 
مرکز هس��تی و قوانین طبیعی می بینند و بیش��تر 
ش��بیه به مکاتب��ی چ��ون ماده گرای��ی و یا خود 
مح��وری و جادو محوری هس��تند. ب��ه هر حال 
بعضی ش��یطان گرایان به ط��ور داوطلبانه بعضی 
از قوانی��ن اخالقی را انتخ��اب می کنند. این یک 
جریان وارونه س��ازی را نش��ان می ده��د. بر این 
مبنا ش��یطان گرای��ان به دو گروه اصلی ش��یطان 
 گرایان فلسفی و شیطان گرایان دینی تقسیم بندی

 می شوند.
- ش��یطان گرایی فلس��فی: این نوع گرایش 
عبارت اس��ت از اینکه محور و مرکز عالم، انسان 

اس��ت . پایه گذاری این ش��اخه از ش��یطان گرایی 
به آنتوان الوی نس��بت داده می ش��ود. او کس��ی 
بود که کلیس��ای شیطان را تأس��یس کرد. در نظر 
ش��یطان گرایان فلس��فی، محور و مرکزیت عالم 
هس��تی، خود انس��ان اس��ت و بزرگتری��ن آرزو 
و ش��رط رس��تگاری این نوع از ش��یطان گرایان 
 برتری و ترفیع ایش��ان نس��بت به دیگران است. 
ش��یطان گرای��ان فلس��فی عمومًا خدای��ی برای 
پرستش قائل نمی دانند و به زندگی غیر مادی بعد 
از مرگ نیز عقیده ای ندارند. زندگی این گروه از 
 شیطان گرایان عاری از روحیه مذهبی و معنویت

 نیست.
 در نظر ش��یطان گرایان فلس��فی، هر شخص 
خدای خودش است. آنها با تکیه بر عقاید انسانی 
دنیا،  ب��ه  وابس��ته 
مطال��ب مربوط به 
فلس��فه عقالنی را 
می ش��مارند  عبث 
و به آنه��ا به دید 
از مس���ائل  ترس 
الطبیع��ی  م��اوراء 
می نگرن���د و تنها 
ب��ه وس��یل��ه آن، 
عقیم  زندگی  یک 
و تنه��ا ب��ر مبنای 
جه���ان واقعی را 
تش��کیل می دهند. 
ب��ه طور ش��فاف، 
شیطان  آموزه های 
فلس��فی  گرای��ان 
قدمت��ی بیش��تر از 

کلیسای الوی دارد.
 اگر چه این تصوری از شیطان است، ولی با 
موقعی��ت واقعی او تقابل دارد، چرا که این تعالیم 
از آموزه های یهودی- مسیحی نشأت گرفته  است 
و ش��یطان را به دلیل خصوصیاتش پلید نگاش��ته 

 است.
- شیطان گرایی دینی: این نوع شیطان گرایی 
ش��بیه ش��یطان گرایی آنتوان الوی است اما با این 
تف��اوت که در این نوع ش��یطان گر ایی، ش��یطان 
جنب��ه خدای��ی و متافیزیک��ی دارد و ای��ن جنبه 
برداش��ته ش��ده از افس��انه ها، آیین های متفاوت 
و ی��ا صرف��ًا س��اخته ش��ده ذه��ن پی��روان آن

 

 است. 

هـــواداران شیطان
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شهرستانها
استاندار چهارمحال و بختیاري:

فضاي رواني جامعه آماده پذیرش قانون 
هدفمند کردن یارانه هاست 

صنعت و معدن چهارمحال و بختیاري 
در دولت دهم 882 درصد رشد کرد

انصاري: 
مصوبه اجرا نشده اي در بخش مسکن 

روستایي نداریم 

بازدید مدیر و مسئوالن شهرداری کرج از شهر اصفهان
اصفهان، الگوی تحقق فرهنگ شهروندی 

در میان کالن شهرهای کشور است

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان:
سهم ساالنه یارانه شیر اصفهان بیش از 44 میلیارد تومان است

مدیرکل اداره تعاون چهارمحال و بختیاری:
افزایش سهم تعاون در کشور 

مهمترین راهکار توسعه این بخش است

در بازدید مدیر و مس��ئوالن ش��هرداری 
کرج از شهر اصفهان، بر الگو بودن این شهر 
در نهادینه کردن فرهنگ شهروندی در میان 
کالن شهرهای کشور تأکید شد. به گزارش 
شهرداری اصفهان، در هفته جاری، هیأتی از 
شهرداری کرج، ضمن سفر به شهر تاریخی 
اصفهان از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته 
در این ش��هر در زمینه فرهنگ ش��هروندی 
بازدید کردند. مدیر اجتماعی شهرداری کرج 
در جریان این س��فر گفت: گشت و گذار در 
شهر اصفهان به بیننده این نکته را القاء می کند 
که شهروندان اصفهانی، نسبت به شهر خود 
تعلق خاطر خاصی احساس می کنند و این 
امر، مرهون فرهنگ سازی گسترده ای است 
که در سالهای اخیر در شهر اصفهان صورت 

گرفته است. 
برجی افزود: تالشهای انجام شده توسط 
ش��هرداری اصفهان موجب ش��ده اس��ت، 

فرهنگ شهری در میان شهروندان اصفهانی 
ارتقای چش��مگیری یافته و اکثریت آنها در 
حفظ مواریث و آثار تاریخی این شهر کوشا 
باشند. مدیر اجتماعی شهرداری کرج تصریح 
کرد: یکی از نمونه ها و مصادیق بارز تحقق 
فرهنگ ش��هروندی در اصفهان، اندک بودن 
میزان تخریب آثار باستانی در این شهر است 
که ریشه در فرهنگ س��ازی و آگاه ساختن 
مردم نس��بت ب��ه ارزش واالی این آثار دارد. 
وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان، گامی 
بلند در گسترش فرهنگ شهروندی برداشته 
اس��ت که در مقایسه با سایر کالن شهرهای 
کش��ور، موفقیتی بزرگ و چش��مگیر است. 
برجی، آلودگی های بصری موجود در شهر 
اصفهان را بس��یار ک��م ارزیابی کرد و گفت: 
شهروندان اصفهانی به این آگاهی رسیده اند 
که هر آنچه در شهر است، با هزینه آنان تهیه 
شده و به آنها تعلق دارد، بنابراین با جدیت، از 

تخریب این اموال عمومی جلوگیری می کنند. 
مدیراجتماعی ش��هرداری کرج با بیان اینکه 
اصفهانی ها در بس��یاری از زمینه ها همچون 
تولید صنایع دستی توانا و نوآور هستند، افزود: 
فعالیت های انجام ش��ده توس��ط شهرداری 
اصفه��ان از جمله تبلیغات ش��هری به حق، 
نوآورانه و قابل قبول است. وی ابراز امیدواری 
کرد: در سفر بعدی به اصفهان، این شهر زیبا 
را در سایر زمینه ها نیز به عنوان الگویی کامل 
برای تمام کالن شهرهای کشور ببیند، چرا که 
این ظرفیت به خوبی در شهر اصفهان فراهم 
اس��ت. در جریان این سفر، بیش از 50 جلد 
کتاب، ده ها نرم افزار چند رسانه ای، انیمیشن 
و بازی رایانه ای و مجموعه ای از س��رودها، 
آوازها و تصویرسازی های شهری که همگی 
با موضوع فرهنگ شهروندی در اصفهان تهیه 
شده است، با هدف گسترش تعامالت شهری 

در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت. 

سید عباس حسینی در گفتگو با فارس، 
با اشاره به اینکه دامداران به هیچ وجه به دنبال 
افزایش قیمت ش��یر نبوده و نیس��تند، اظهار 
داشت: آنان به دنبال دریافت قیمت تمام شده به 
همراه سود منطقی و معقول هستند. وی با بیان 
اینکه در 2 تا 3 سال گذشته دامداران نتوانستند 
ح��ق خود را دریافت کنند و زیر قیمت تمام 
شده، محصول تولیدی خود را فروخته اند، بیان 
داشت: این مسأله، صنعت دامداری کشور و 
استان را در معرض خطر قرار می دهد. رئیس 
اتحادیه دامداران استان اصفهان تصریح کرد: از 
س��ال 87 برای گرفتن حق دامداران با دولت 
مذاکره کرده و قرار شد دولت ساالنه مقداری 
شیر را از دامداران خریداری کند که این مقدار 
30 درصد شیر تولیدی دامداران است. حسینی 
با بیان اینکه اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان 
با دس��تگاه های مربوطه و با مس��ئوالن جهاد 
کش��اورزی و کمیسیون کش��اورزی مجلس 
اقدام به برگزاری چند جلس��ه کرده اس��ت، 
گف��ت: نماینده هایی را در ای��ن مراکز داریم 
و از ط��رف تولیدکنندگان نی��ز نماینده هایی 
هس��تند. وی ادامه داد: کمیسیونی متشکل از 

نمایندگان مختلف تولیدکننده، وزارت جهاد 
کشاورزی، صنایع و معادن بازرگانی و همچنین 
نماینده های دامداران و صنایع لبنی تشکیل شد 
و ملزم به انجام وظایف مربوطه شدند. رئیس 
اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
جلسه این کمیس��یون در 13 مهر سال 87 با 
حضور نمایندگان تشکیل شد و افراد موظف 
به اجرای وظایف محوله شدند، افزود: این افراد 
وظایف مربوطه را انجام داده و از بهمن سال 
87 وزارت بازرگانی همکاری بسیار نزدیک و 
مطلوبی را با دامداران انجام داد. وی با اش��اره 
به اینکه 2 بار در س��ال 88 کارخانه های لبنی 
اقدام به کاهش قیمت خرید شیر از دامداران 
کرده اند، بیان داشت: در هر 2 مورد نیز خریدها 
زیر قیمت تمام شده ش��یر تولیدی دامداران 
انجام ش��ده است. حسینی با بیان اینکه مقرر 
شد در س��ال 89 حدود 700 کیلوگرم تا یک 
میلیون تن به ظرفیت شیر یارانه ای خانوار در 
کل کشور افزوده شود، افزود: این کار از یکم 
اردیبهشت سال جاری 89 عملیاتی شد و طی 
بخشنامه هایی این موارد به استان ها ابالغ و روی 
2 موضوع تعیین قیمت خرید شیر از دامداران 

و قراردادهای دولت با کارخانه ها تأکید ش��د. 
وی با اشاره به اینکه مقرر شد قیمت تمام شده 
در کمیته های استانی و با حضور نماینده های 
دامداران، کارخانه ها، سازمان بازرگانی هر استان 
و نماینده برنامه ریزی استانداری تعیین شود، 
گف��ت: در مرحله بعد نیز کارخانه ها به همان 
میزانی که با دولت قرارداد دارند باید قراردادی 
به همان میزان تعیین شده با دولت، برای خرید 
شیر از دامداران منعقد کنند. وی اظهار داشت: 
سقف یارانه ش��یر خانوار برای کشور حدود 
600 میلیارد تومان بوده و سهم استان اصفهان 
در سال، 44 میلیارد و 500 میلیون تومان است. 
حسینی در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت 
ش��یر هنوز از صف ه��ای طوالنی موجود در 
خیابان ها جلوگیری نکرده است، افزود: افزایش 
200 تنی در اس��تان اصفهان یعنی از 500 تن 
به 700 تن ش��یر، هنوز انجام نشده و تازه در 
حال آغاز شدن است، نمی  توان صف ها را به 
معنای واقعی کوتاه کرد؛ زیرا بین قیمت شیر 
یارانه  ای با شیر آزاد هنوز تفاوت وجود دارد. 
وی همچنین اضافه کرد: این طرح به اجرایی 
کردن هدفمند کردن یارانه ها نیز کمک می کند.

رئیس جمهور از کاشان به عنوان نمایشگاه 
تمام زیبایی های ایران نام برد و گفت: کاشان 
همه خوبی ه��ا و ارزش های منحصر به فرد 

کشور را در خود جای داده است.
به گزارش فارس رئیس جمهور در جمع 
مردم کاش��ان گفت: خدا را ش��اکریم که در 
ایرانی زندگی می کنیم که در قلب آن منطقه ای 
به نام کاش��ان قرار دارد که تمام ارزش ها در 

آن می درخشد.
وی با تأکید بر تالش بیشتر برای ساخت 
کش��ور تصریح ک��رد: امروز کش��ور ما یک 
ش��اخص، تکیه گاه و نقطه جوشش امید در 

تمام ملت ها است.
دکتر احمدی نژاد همچنین از ملت ایران 
به عنوان س��نگر مس��تحکم دف��اع از حق و 
حقیقت و ایس��تادن در برابر ظلم و ستم نام 
برد و خاطرنشان کرد: ساخت ایران یک کار 
انقالبی، مکتبی اس��ت و اگر به دنبال آزادی، 
آزادگی، استقالل و س��رافرازی هستیم باید 

ایران را بشناسیم.
وی تصریح کرد: ای��ران امروز پرچمی 
اس��ت که صف های عدالت،  پاکی، شرافت، 
اخالص، یگانه پرس��تی، عش��ق و دلسوزی 
را از صف ه��ای رذالت ه��ا، خودخواهی ها، 

خودپسندی ها و زورگویی ها جدا می سازد.
رئیس جمه��ور همدلی را رمز س��اختن 

ایران دانس��ت و افزود: باید در کنار همدلی، 
تالش، توکل، عزت و استقالل کشور را نیز 
داش��ته باش��یم. چرا که اگر عزت و استقالل 
ملتی مخدوش ش��ود و صاحب اقتدار ملی 
نباشد، مستکبران اجازه نمی دهند که آن ملت 
در مسیر پیشرفت حرکت کند و با قوانین و 
س��از و کارهایی که طراحی می کنند جلوی 

تنفس آن ملت را می گیرند.
وی با اش��اره به سلطه بیگانگان بر ایران 
قبل از انقالب اس��المی یادآور شد: دشمنان 
سال های طوالنی نقشه کشیده و با ایجاد رژیم 
صهیونیستی در منطقه خیال داشتند از طریق 
آن بر جهان حکومت کنند، که با ایجاد انقالب 
اسالمی نقشه خود را ناکام دیدند، بنابراین از 
روز اول با رد انقالب سعی در منزوی کردن 

آن داش��تند اما به برکت ایمان، ایس��تادگی و 
همدلی ملت، ام��روز در دنیا منزوی واقعی 

کشور دیگری است.
به گفت��ه وی ملت ایران با حفظ کرامت، 
ایستادگی بر ارزش ها و اصول خود با همه دنیا 

به شرط التزام عملی آنها همکاری می کند. 
وی در خاتمه در پاس��خ به درخواست 
م��ردم کاش��ان ب��رای اس��تان ش��دن اظهار 
داش��ت: کاش��ان به لحاظ س��ابقه تاریخی، 
فرهنگ��ی، اخ��الق و آداب و رس��وم همه 
ویژگی های الزم را برای اس��تان شدن دارد، 
اما تنها مش��کل قانونی آن میزان جمعیت آن 
اس��ت که با ایجاد راهکاری قانونی به زودی 
این مشکل نیز رفع می شود و مردم کاشان به 

آرزوی دیرینه خود برسند.

مدیرکل اداره تعاون چهارمحال و بختیاری 
گفت: کار مضاعف تنها با تعاون و کار دسته 

جمعی به نتیجه خواهد رسید.
 به��رام عزی��زی در نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه و مطبوعات اف��زود: تعاون 
دومین بخش اقتصادی کش��ور است چرا که 
نظام اقتصادی کشور براساس 3 رکن دولتی، 

تعاونی و خصوصی بنا شده است.
وی تصریح کرد: تعاون با 2 بخش دیگر 
از لح��اظ ماهیت تفاوت دارد، زیرا در بخش 

تعاون بحث متوجه انسان و عدالت است.
عزی��زی با بی��ان اینکه اعض��ای تعاون 
در تصمی��م گیری و آرا با هم برابر هس��تند، 
خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی تعاون، ترویج 
این فرهنگ بین مردم و جلوگیری از تورم و 

ضرر است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه 2 وجه اقتص��ادی و 
اجتماعی تع��اون گفت: وجه اقتصادی مورد 

توجه تعاون است هر چند بدون کار اجتماعی 
معنا ندارد.

عزیزی تعاون را برگرفته از مکتب الهی و 
جایگاه دینی دانست و افزود: قبل از انقالب 
تعاون در قانون اساس��ی کش��ور جایگاهی 
نداش��ت، اما بعد از انقالب از جایگاه واالیی 

برخوردار شده است.
وی افزایش س��هم تعاون در کش��ور را 
مهمترین راهکار توس��عه این بخش دانست 
و خاطرنش��ان کرد: تعاون در جهت کاهش 
تصدی گری دول��ت و فراهم کردن حضور 

مردم در فعالیت های اقتصادی تالش دارد.
به گفته وی، س��ال های 86 و 87، 412 
تعاونی مس��کن مهر س��اماندهی و بیش از 
23 هزار نفر به مس��کن و شهرسازی معرفی 

شدند.
مدی��رکل اداره تعاون انص��راف افراد از 
تعاونی را از مهمترین مشکالت بخش تعاون 

دانس��ت و تصریح کرد: مسکن مهر به افراد 
کم درآمد اختصاص داشت نه بی درآمدها که 
برخی به دلیل داشتن صالحیت وارد تعاونی 
شدند، اما در سرعت کار تعاونی توقف ایجاد 

کردند.
وی ادامه داد: در تعاونی مسکن، پرداختی 
متقاضی خرج ش��ده و دیگر قابل پرداخت 
نیس��ت و به همی��ن دلیل برای کس��انی که 
خواستار انصراف باشند کسری وجود دارد.
عزیزی با اش��اره به وضعیت مناسب مسکن 
مهر در اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار 
داش��ت: تاکنون در کل اس��تان با 7 هزار نفر 
انعقاد قرارداد ش��ده، 3 هزار و 800 واحد وام 
آماده س��ازی دریافت، 4 هزار و 280 پروانه 
ساخت صادر، هزار و 700 واحد اسکلت و 
س��قف، 3800 واحد دریافت تسهیالت و 5 
هزار و 500 واحد جهت جهت اخذ وام آماده 

سازی به بانک ها معرفی شده اند.

رئیس جمهور:

کاشان نمایشگاه زیبایي هاي ایران

آران و بیدگلاصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:
آران و بیدگل قطب مهم تولید فرش ماشیني است

رکورد جدیدي در تعویض بلبرینگ لنت 
سردکن آگلوماشین ذوب آهن اصفهان

کنفرانس مهندسي برق ایران 
در دانشگاه صنعتي اصفهان 

با هزینه 3 میلیارد توماني؛
نخستین پاراکلینیك تخصصي بانوان کشور

 در اصفهان راه اندازي مي شود

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

رئیس س��ازمان صنایع و معادن اصفهان 
گفت: شهرستان آران و بیدگل قطب مهم تولید 

فرش ماشیني در این استان است.
به گزارش فارس، محس��ن پورس��ینا در 
جمع کارکنان مجتمع فوالد کویر در شهرستان 
آران و بی��دگل اف��زود: ح��دود 81 درصد از 
تعداد واحدهاي فرش ماش��یني، 65 درصد از 
صادرات و 60 درصد از تولید فرش ماش��یني 

استان در شهرستان آران و بیدگل است.
وي خاطرنشان کرد: سازمان صنایع استان 
با هدف برندسازي و هماهنگي واحدهایي که 
در این حوزه فعالیت دارند به دنبال ساماندهي 
بیشتر صنعت در این شهرستان است تا بتواند 

ارزش افزوده بهتري را ایجاد کند.
پورسینا تصریح کرد: مجتمع فوالد کویر 
در آران و بیدگل به عنوان قطب در بازارها برند 
داشته و قیمت و کیفیت آن از رقبا بیشتر بوده و 

داراي سفارشات قابل قبولي است.
وزیر صنایع در بازدید خود از این مجتمع 
درباره طرح توس��عه و ایجاد فاز دوم مجتمع 
فوالد کویر قول مس��اعد داد تا از طریق بانک 
صنع��ت و مع��دن 60 میلی��ارد توم��ان براي 
سرمایه گذاري جدید در این بخش همکاري 

الزم انجام شود.
وي اضافه کرد: این میزان کمک مادي از 
طرف وزیر صنایع برای توسعه مجتمع فوالد 
کوی��ر مي توان��د ارزش افزوده خوب��ي را در 

شهرستان آران و بیدگل به وجود آورد.
رئیس س��ازمان صنایع استان اصفهان در 
خصوص نبود چارتي به عنوان اداره صنایع در 
شهرستان آران و بیدگل گفت: درخواست این 
نمایندگي دریافت شده و با پیگیري هاي نماینده 
مردم آران و بیدگل در مجلس شوراي اسالمي 
و فرماندار این شهرستان، شرایط الزم براي این 
امر توسط مرکز بررسي و در صورت دارا بودن 

گزینه هاي مشخص شده این نمایندگي ارتقا 
پیدا می کند.

پورسینا یادآور ش��د: طرح هاي ارائه شده 
توسط نمایندگي صنایع شهرستان آران و بیدگل 
نیز به دقت بررسي مي شود و مواردي از آن که 
قابلیت اجرایي داشته باش��ند از طرف استان 
حمایت مي شوند، و با وجود بیش از 300 واحد 
فرش ماشیني در این شهرستان چنانچه در این 
مورد اقدامي انجام شود بسیار مثمرثمر خواهد 
بود. وي اضافه کرد: با وجود این شرایط اعتقاد 
بر این است که نباید صنعت تنها متکي بر فرش 
باش��د چرا که در صورت ب��روز رکود در این 
بخش تمام صنعت با مشکل روبه رو مي شود 
بنابراین تمامي طرح هاي پیش��نهادي از طرف 
این نمایندگي مورد بررسي دقیق قرار مي گیرد 
تا از صنعت تک قطبي جلوگیري ش��ود. وي 
افزود: انتظار داریم با همت و تالش مضاعف 
مردم شهرستان آران و بیدگل، وضعیت صنعت 
در این منطقه که در حال حاضر نیز نسبت به 
سایر مناطق کشور در شرایط نسبتاً خوبي است 
بهتر شده و فعالیت هاي انجام شده در این راستا 

به نتایج درخشاني برسد.
پورس��ینا س��ابقه، قدمت صنایع و تبحر 
صنعتگ��ران در شهرس��تان آران و بی��دگل را 
نویدبخ��ش کاه��ش بی��کاري در این منطقه 
عنوان ک��رد. وزیر صنایع و مع��ادن به همراه 
رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان، 
فرماندار، سرپرس��ت نمایندگي صنایع و امام 
جمعه شهرس��تان آران و بی��دگل در ادامه از 
بخش هاي مختلف مجتمع فوالد کویر بازدید 
کردند. شهرستان آران و بیدگل در شمالي ترین 
نقطه اس��تان اصفهان با حدود 100 هزار نفر 
جمعیت داراي 785 واحد صنعتي اس��ت که 
براي 12 ه��زار و 370 نفر از مردم این منطقه 

ایجاد اشتغال کرده است.

مدیر عامل امداد و درمان حضرت ولی عصر 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با هزینه 3 
میلیارد تومان نخستین پاراکلینیک و کلینیک 
تخصصی بانوان کشور در اصفهان راه اندازی 
می شود. حسین رضازاده در گفتگو با فارس، 
اظهار داشت: این پاراکلینیک به پیشنهاد رئیس 
بیمارستان شهید بهشتی اصفهان برای برطرف 
کردن معضالت بانوان در اصفهان راه اندازی 
می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه ساخت این 
مرک��ز درمانی در اصفهان ضرورت داش��ت، 
ادامه داد: این درمانگاه در کنار بیمارستان شهید 
بهش��تی اصفهان در زمینی به وسعت 3 هزار 
و 500 متر مربع س��اخته می شود. مدیر عامل 
امداد و درمان حضرت ولی عصر دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان خاطرنش��ان کرد: با 
الهام گرفتن از حضرت خدیجه کبری )س( 
که تمام اموالش��ان برای ترویج دین اسالم در 
اختیار پیامبر اکرم قرار گرفت، این بیمارستان به 
نام ایشان ساخته می شود. وی افزود: طرح اولیه 
این درمانگاه از 8 ماه پیش در قالب پلی کلینک 
و پاراکلینیک برای ارائه خدمات س��رپایی به 
بیم��اران از جمله س��ونوگرافی، ماموگرافی، 
رادیولوژی و آزمایش��گاه طرح ریزی ش��د. 

رضازاده با اشاره به اینکه در ساخت بیمارستان 
کودکان، فراهم کردن تجهیزات بیمارستانی، 
آمبوالن��س و دس��تگاه های رادیول��وژی نیاز 
به حمای��ت خیران س��المت داریم، تصریح 
کرد: خیران س��المت باید قب��ل از انجام هر 
کاری با مجمع خیران درمانی مشورت کنند تا 
از انجام کارهای تکراری و بیهوده جلوگیری 
ش��ود. وی ادامه داد: خیران س��المت باید در 
زمینه تأمین داروهای گران  قیمت برای بیماران 
خ��اص و صعب العالج که ب��رای تهیه یک 
نسخه آن حتی به 5 میلیون تومان هزینه نیاز 

دارند، همکاری کنند. 
مدی��ر عامل ام��داد و درمان حض��رت ولی 
عصر تصریح کرد: هم اکنون مقدمات اجرایی 
ساخت پاراکلینیک تخصصی بانوان در دست 
اقدام است و نقشه های آن طرح ریزی شده که 
ساخت آن تا 24 ماه آینده و با هزینه 3 میلیارد 

تومانی برنامه ریزی شده است. 
وی اضافه کرد: درمانگاه امام علی بن ابی طالب )ع( 
در خیابان شیخ طوس��ی اصفهان که یکی از 
نقاط محروم اصفهان اس��ت، در عید س��عید 
غدیر خم با زیباترین معماری مدرن کشور به 

بهره برداری می رسد.

علی اصغر عنابستانی در مورد نگرانی های 
مردم از هدفمند کردن یارانه ها گفت: نگرانی 
مردم از تورم حاصل از اجرای طرح، کم شدن 
قدرت خرید و تأمین معاش زندگی شان است 
در حالی که این طرح با اجرای مناسب نه تنها 
منجر به ایجاد تورم نمی ش��ود، بلکه منجر به 

کاهش تورم موجود در کشور می شود.
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه اج��رای موفق 
طرح های بزرگ در کش��ور نیازمند دور بودن 
از فضای سیاس��ی و بازی های سیاسی است، 
گف��ت: اقتصاددانان ایران و جه��ان راه عالج 
کاهش ت��ورم را در هدفمندی یارانه ها عنوان 
کرده اند، اما متأس��فانه عده ای با طرح مسائل 
چالش برانداز و سنگ اندازی های بسیار سعی در 
ایجاد اختالل در روند اجرایی شدن طرح بزرگ 
اقتصادی کشور دارند. عنابستانی تصریح کرد: 
این در حالی است که رئیس جمهور با تالش 
و همت مضاعف مقدمات کار را فراهم کرده تا 

این طرح هرچه سریع تر اجرایی شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر 
اینکه فضای روانی عمومی مردم آماده پذیرش 
این طرح است، گفت: هدفمند کردن یارانه ها 
یک جراحی بزرگ اقتصادی است که به طور 

قطع و یقین در سال 89 اجرایی می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مرحل��ه دوم طرح 
جم��ع آوری اطالعات خانواره��ا از تاریخ 20 
اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: بر همین 
اس��اس کس��انی که تاکنون موفق نشده اند در 
مرحله نخس��ت این طرح به هر علتی ثبت نام 
کنند، می توانند در این مرحله اطالعات خانوار 
خود را وارد کنند، ام��ا افرادی که اطالعات و 
مشخصات آماری خانوارشان همانند ازدواج، 
طالق و تولد تغییر کرده اس��ت در این مرحله 
مراجعه نکنند و این افراد باید منتظر بمانند زمان 
تغییر فرم اطالعاتی آنها از طریق رسانه ها اعالم 
شود تا در نهایت بتوانیم یک جمع بندی کامل 

از اطالعات اقتصادی تمامی خانوارهای مردم 
داشته باشیم.

عنابستانی عملکرد اجرایی شدن این طرح 
را در مرحله نخس��ت، مثب��ت ارزیابی کرد و 
گفت: با توجه به طرح پاالیش اطالعاتی این 
طرح مشخص شد 70 درصد مردم از اجرای 
این طرح راضی بوده و هیچ شکایت و اعتراضی 
نداشتند و تنها حدود 30 درصد، آن هم نسبت 

به نقض فرم های آماری اعتراض داشتند.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه اج��رای هدفمند 
کردن یارانه ها به معنی حذف یارانه ها نیست، 
گفت: در این طرح یارانه ها وارد چرخه توزیع 

عادالنه ثروت می شود.
عنابس��تانی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر 
کسانی که مصرف بیشتری دارند و عمدتاً در 
کالن شهرها ساکن هستند، یارانه بیشتری نیز 
مصرف می کنند و در مناطقی نظیر چهارمحال 
و بختیاری با توجه به کم بودن مصرف مردم، از 
یارانه های کمتری هم برخوردار هستند. استاندار 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بر همین 
اساس این طرح در استان تأثیر اقتصادی بسیار 
مثبتی خواهد داشت. وی طرح هدفمند کردن 
یارانه ها را از جمله قوانین مترقی دنیا برشمرد 
و اظهار داش��ت: هدفمند کردن یارانه ها راهی 
اس��ت که کش��ور باید حتماً در مسیر آن قرار 
گیرد و همه دولت های گذش��ته نیز عالقه مند 
بودند که این مسیر را طی کنند. وی عزم ملی 
را در راس��تای تحقق هدفمند ک��ردن یارانه ها 
بس��یار مهم دانست و افزود: با توجه به تفاهم 
س��ه قوه، مسئوالن کش��ور باید در یک مسیر 
منطقی هدفمن��دی یارانه ه��ا را اجرایی کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری هدفمند کردن 
یارانه ها را مصداق واقعی اجرای عدالت دانست 
و گفت: بر همین اس��اس مدیریت استانی نیز 
در س��ال جاری با جدیت این طرح را پیگیری 

و دنبال می کند.

مع��ادن  و  صنای��ع  س��ازمان  رئی��س 
چهارمحال و بختیاری گفت: صنعت و معدن 
این اس��تان در دولت دهم رشد 882 درصدی 

داشته است.
رحمان کرمی در گفتگو با ایرنا افزود: در 
بخش صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری 
از سال 84 تا سال 88 21 میلیارد و 470 میلیون 
تومان س��رمایه گذاری شده است در صورتی 
که قبل از آن تنها 2 میلیارد و 165 میلیون تومان 

سرمایه گذاری شده بود.

وی اظهار داشت: توسعه و رشد هر منطقه 
به لحاظ اش��تغالزایی در سایه رشد صنعت و 
معدن آن منطقه فراهم می شود. کرمی با اشاره به 
مصوبات سفرهای اول و دوم رئیس جمهوری 
به چهارمح��ال و بختیاری در بخش صنعت، 
گفت: فوالد یک میلیون تنی، پتروشیمی های 
لردگان و بروج��ن، ورق گالوانیزه خودرو از 
جمله طرحهای صنعتی بزرگی هستند که در 
مصوبات س��فرهای دور اول و دوم به رشد و 

توسعه استان سرعت بخشیده اند.

مدی�������رکل بنی������اد مس�����کن 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: مصوبات 
س��فرهای هی��أت دولت به این اس��تان از 
پیشرفت مطلوبی برخوردار است و مصوبه 
اجرا نش��ده ای در بخش مس��کن شهری و 

روستایی نداریم.
س��ام انصاری در گفتگو فارس اظهار 
داش��ت: در دور اول س��فر رئیس جمهور 
به این اس��تان با تصویب اح��داث 2 هزار 
و 500 واحد مسکونی روستایی با استفاده 
از تسهیالت بانکی و مصوب شدن اجرای 
طرح هادی در 11 روس��تای این اس��تان، 
بالفاصل��ه موض��وع در دس��تور کار بنیاد 
مسکن این اس��تان قرار گرفت و عملیات 
اجرای��ی آن با جذب اعتب��ارات الزم آغاز 

شد.
مصوبات دور اول بدون تأخیر و به  طور 

کامل عملیاتی شد 
وی می��زان اعتب��ارات تخصیص یافته 
ب��رای اج��رای مصوبات س��فر اول دولت 
در بخش مس��کن روستایی را 125 میلیارد 
ری��ال عنوان ک��رد و گفت: با تش��کیل 2 
ه��زار و 500 پرون��ده از س��وی متقاضیان 
و معرف��ی به بانک های عام��ل و در نتیجه 
انعقاد ق��رارداد بین متقاض��ی و بانک های 
عام��ل، عملیات اجرایی احداث واحدهای 
مس��کونی روستایی با استفاده از تسهیالت 

بانکی آغاز شد.
انصاری با تأکید بر اینکه در ش��روع و 
انجام عملی��ات اجرایی احداث واحدهای 
مسکونی هیچگونه تأخیری وجود نداشته 
اس��ت، گف��ت: با توج��ه به ج��ذب 100 
درص��دی اعتبارات دریافت��ی، پروژه مورد 
اش��اره با 100 درصد پیشرفت فیزیکی به 

اتمام رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری 
پیش��رفت فیزیک��ی مصوبه اج��رای طرح 
هادی 11 روس��تا در استان را 100 درصد 
اعالم کرد و افزود: با توجه به تخصیص 3 
میلی��ارد و 737 میلیون ری��ال، 100 درصد 
اعتب��ار با انجام مطالعات، برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار، شروع و انجام عملیات 
اجرایی تحت نظارت بنیاد شهرس��تان ها و 

استان هزینه و به اتمام رسید.
پیشرفت 81 درصدی پروژه احداث 

5 هزار واحد مسکونی 

وی ب��ه مهمترین مصوب��ات دور دوم 
س��فر هیأت دول��ت به اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری اش��اره کرد و گف��ت: اجرای 
طرح ه��ادی روس��تای دهن��و، تهیه طرح 
هادی بازنگری روس��تای دهنو، احداث 5 
هزار واحد مسکونی روس��تایی با استفاده 
از تس��هیالت بانکی و اجرای طرح هادی 
16 روس��تا از مهمترین این مصوبات بوده 

است.
انص��اری پیش��رفت فیزیک��ی مصوبه 
اح��داث 5 ه��زار واح��د مس��کونی برای 
روستاییان را 81 درصد اعالم کرد و گفت: 
اعتب��ارات مرب��وط به اح��داث واحدهای 
مس��کونی روستاییان از مصوبات سفر دوم 
با سقف تس��هیالت 75 میلیون ریال برای 
ه��ر واحد و کارمزد 5 درص��د به تعداد 4 
هزار واحد تصویب که در مراحل بعدی به 
5 هزار و 16 واحد افزایش یافت.وی ادامه 
داد: پرداخت تسهیالت به عهده بانک  های 
مل��ی، مل��ت، رفاه، مس��کن، ص��ادرات و 
تجارت اس��ت که تاکنون 3 ه��زار و 767 
نف��ر از افراد به رغم هم��کاری بانک ملت 
موف��ق به انعقاد قرارداد ب��ا بانک ها و 595 
نفر عملیات س��اختمانی خ��ود را به انجام 
رس��انده اند. انصاری خاطرنش��ان کرد: در 
حال حاضر بانک مل��ت همکاری خود را 
با این نهاد در راس��تای پرداخت تسهیالت 
به نح��و مطلوبی آغاز ک��رده به طوری که 
از تع��داد یک هزار و 107 واحد س��همیه 
ای��ن بانک تع��داد 324 متقاض��ی موفق به 
عقد قرارداد ش��ده اند. مدیرکل بنیاد مس��کن 
چهارمحال و بختیاری پیشرفت فیزیکی اجرای 
طرح هادی روستایی 16 روستا را 100 درصد 
اعالم کرد و گفت: برهمین اساس طرح هادی 
روستاهای فیل آباد، تومانک، چلوان، قلعه تک، 
شیاسی، جغدان، حاجی آباد، خویه، کلبی بک، 
کرتگل با تخصیص 4 میلیارد و 750 میلیون 
ریال به صورت 100 درصد جذب و در سال 
88 به اتمام رسید. وی تصریح کرد: دولت با 
تمام امکانات می کوش��د تا بهترین شرایط را 
برای روستاییان ایجاد و در نتیجه از مهاجرت 
بی رویه آنان به کانون های شهری جلوگیری 
کند، بنابراین تمامی مسئوالن ذی ربط با تالش 
و هم��ت مضاعف در راس��تای رف��ع موانع 
ف��راروی اجرایی ش��دن تصمیمات دولت 

باید بیش از پیش کوشش کنند.

مدیر بخش آگلومراس��یون ذوب آهن 
اصفهان، از ثبت رک��ورد جدیدی در زمان 
تعویض بلبرینگ لنت س��ردکن آگلوماشین 

شماره یک این شرکت خبر داد.
به گزارش ایرن��ا، تورج نوابیوی گفت: 
لنت س��ردکن آگلوماش��ین ها وظیفه سرد 
کردن آگلومره خرد ش��ده را از دمای حدود 
800 درجه سانتیگراد به یکصد درجه دارد.

وی گف��ت: در س��ال 1380 یکی از 4 
بلبرینگ ستاره ابتدایی لنت سرد کن شماره 
یک مشکل پیدا کرد که تعویض آن به مدت 
2 روز )معادل 6 شیفت( و رگالژ آن 3 روز 

)معادل 9 شیفت( طول کشید.
نوابی��وی، وزن این تجهیزات را 14 تن 

ذکرک��رد و گفت: با توجه ب��ه برنامه ریزی 
به عمل آم��ده، انجام عملی��ات مذکور در 
کوتاه ترین زمان ممکن بیش از یک میلیارد 
و 331 میلی��ون ری��ال صرف��ه جویی برای 
ذوب آهن داش��ت. وی ادامه داد: براساس 
پیش بینی، این عملی��ات باید طی مدت 3 
شبانه روز انجام می شد، اما پس از بررسی 
دقیق فنی و مهندس��ی،  طرح مهار و روش 
تعوی��ض بلبرین��گ تهیه و ط��ی کمتر از 2 

شیفت عملیات تعویض انجام شد.
وی اضافه کرد: بع��د از راه اندازی، به 
دلیل مهار مناس��ب س��تاره، نیازی به رگالژ 
روی لنت سردکن نبود و هنگام راه اندازی، 

به صورت عادی به کار خود ادامه داد.

دانشگاه صنعتی اصفهان در تدارک بهترین 
میزبانی برای شرکت کنندگان در هجدهمین 

کنفرانس مهندسی برق ایران است.
تمام بخش های اجرایی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، برنامه ریزی و امکانات شایسته ای را 
برای برپایی این رخداد بزرگ علمی در استان 

اصفهان فراهم کرده اند.
دبیر هجدهمین کنفرانس مهندس��ی برق 
ایران، افزود: در این کنفرانس 3 روزه، 699 مقاله 

در 12 سالن به صورت موازی ارائه می شود.
محمدجواد امیدی گفت: یکی از بزرگ ترین 
نقاط قوت این کنفرانس داوری 2 هزار و 200 
مقاله در 3 تا 4 مرحله توس��ط بهترین اساتید 

دانشگاه های کشور است.
وی اظهار داشت: این نخستین کنفرانس 

مورد تأیید انجمن بین المللی مهندس��ان برق 
)IEEE( در بین کنفرانس های پیشین است.

در حاشیه برگزاری کنفرانس مهندسی 
برق ای��ران، 7 کارگاه تخصصی، 2 میزگرد 
علم��ی در زمینه آموزش مهندس��ی برق و 
ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور یک هزار 
و 500 تن از متخصصان و اس��اتید سراسر 
کشور برگزار می شود. برگزاری نمایشگاه 
جانبی کنفرانس در مساحت 400 متر مربع 
توس��ط صنایع مرتب��ط و حامیان کنفرانس 
از دیگ��ر برنامه ه��ای کنفرانس هجدهم به 
میزبانی دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت. 
هجدهمین دوره کنفرانس مهندس��ی برق 
ایران در دانش��گاه صنعتی اصفهان برگزار 

می شود.
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منزل ش��خصی.
9- عب��اس رج��ب زاده فرزند میرزاعل��ی، با وکالت مه��دی مهدی زاده، 
کاش��ان بلوار مطهری، بریدگ��ی اول، طبقه فوقانی، پیرای��ش محمد، دفتر 

وکالت
10- ناص��ر ش��مس فرزند قاس��معلی با وکالت خانم زه��را بغالنی، نجف 

آباد، خ امام غربی، س��اختمان نور، طبقه دوم
11- عل��ی جمالون��د فرزند پیرآقا به نش��انی گزو برخوار، خ ش��یخ بهائی 

مجتمع بهزیس��تی ش��هید محمد پهلوانی
12- رضا بختیاری به نش��انی: مجهول المکان

13- علی ش��یبانی به نش��انی: مجهول المکان
14- حس��ین ناصحی پور به نش��انی: مجهول المکان

15- رضا احمدی به نش��انی: مجهول المکان
16- بهرام اقبالیان به نش��انی: مجهول المکان
17- عباس باقری به نش��انی: مجهول المکان

18- علی باقری به نش��انی: مجهول المکان
19- بهروز باقری به نش��انی: مجهول المکان

20- یوس��ف اس��المی به نش��انی: مجهول المکان
21- حق ش��ناس به نش��انی: مجهول المکان

22- س��رهنگ علی علیزاده به نش��انی: مجهول المکان
23- تقی یاوری به نش��انی: مجهول المکان

24- یوس��ف س��وری به نش��انی: مجهول المکان
اته��ام: مش��ارکت در خرید و فروش اش��یاء تاریخی حاص��ل از حفاری، 
اختالس، کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع، خرید و فروش 

عتیق��ه
رأی دادگاه

حس��ب محتوی��ات این پرون��ده آقایان محم��د آزاد، فرزن��د نعمت اله و 
محمدرض��ا پورتوکل فرزند حس��ینعلی با مش��ارکت یکدیگر مبلغ س��ی و 
ی��ک میلی��ارد و چهارصد و پنج��اه میلیون ریال از بانک ملی- ش��عبه امام 
حس��ین کاش��ان اختالس نموده و وج��وه اختالس ش��ده را جهت خرید 
اش��یاء تاریخی به اش��خاص مختلف��ی پرداخت نموده ان��د، کلیه این افراد 
وج��وه را در قبال اش��یاء تاریخی تقلبی و یا به عنوان دالل و واس��طه در 
خری��د و فروش اش��یاء تاریخی تقلبی ی��ا موهوم و یا با ق��ول و تعهد به 
ارائ��ه اجن��اس عتیقه تحصی��ل کرده اند. و ی��ا در قبال ارائ��ه تعداد کمی 
ش��ییء تاریخی باارزش بس��یار اندک مبالغ هنگفت اخ��ذ نموده اند که با 
توج��ه ب��ه نحوه عم��ل متهمی��ن و اس��تفاده همه آنه��ا از اش��یاء تقلبی و 
مانوره��ای متقلبانه بزه منتس��ب به کلیه متهمین کالهبرداری می باش��د. به 
موج��ب دادنام��ه ش��ماره 821-84/5/28 دو متهم نامبرده ف��وق به اتهام 
اخت��الس محکوم به تحمل حبس و پرداخ��ت جریمه و انفصال و رد مال 
محکوم ش��ده اند. با اعالم ش��کایت دو متهم مزب��ور تحقیقات پرونده در 
خصوص س��ایر متهمی��ن و افرادی که وج��وه اختالس ش��ده را تحصیل 
نموده اند تکمیل و در مورد بیس��ت و چهار متهم دیگر نیز کیفرخواس��ت 
صادر ش��ده که اس��امی و اتهام های آنها بدین شرح است: 1- آقای وهب 
ملکی نوش آبادی فرزند حس��ن به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به: 
مش��ارکت در خری��د و فروش اش��یاء تاریخ��ی حاصل از حف��اری، لکن 
حس��ب محتوی��ات پرونده دخالت وی در خرید یا فروش اش��یاء تاریخی 
حاص��ل از حف��اری غیرمجاز محرز نیس��ت و ب��ا توجه به اق��رار متهم به 
مباش��رت در دریاف��ت و پرداخ��ت وجه بابت اش��یاء تاریخ��ی موهوم و 
خصوص��ًا وجهی که ادعا کرده به ش��خصی به نام مه��دی نوحی پرداخته 
عنوان مجرمانه منتس��ب به وی به کالهبرداری اصالح می ش��ود. 2- آقای 
مس��عود خیراندی��ش فرزند احمد به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به 
مش��ارکت و همکاری در خرید و فروش اش��یاء تاریخ��ی و کالهبرداری 
ک��ه ب��ا توجه به اق��رار متهم به تحصی��ل و مبادله وجه برای خرید اش��یاء 
تاریخ��ی تقلب��ی اتهام کالهب��رداری در مورد وی محرز اس��ت. 3- آقای 
مجتبی قهاری فرزند محمدحس��ن به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به 
مش��ارکت در اخت��الس و مش��ارکت در خری��د و فروش اش��یاء تاریخی 
حاصل از حفاری و ش��رب خمر و نگهداری مش��روب الکلی، لکن حسب 
محتوی��ات پرونده اتهام ش��رب خمر و دخالت مس��تقیم وی در اختالس 
محرز نیس��ت و با توجه به اقرار متهم ب��ه تحصیل و مبادله وجه به ادعای 
خری��د اش��یاء تاریخی و اس��تفاده از وس��ایل متقلبانه عن��وان اختالس به 
کالهب��رداری اص��الح می ش��ود. همچنین با توجه به کش��ف مش��روبات 
الکل��ی در منزل متهم و دفاع غیرموجه وی بزه نگهداری مش��روب الکلی 
نیز نس��بت به وی محرز اس��ت. 4- آق��ای خواجه عل��ی  جمالوند فرزند 
پیرآق��ا به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به مش��ارکت در اختالس و 
مش��ارکت در خرید و فروش اش��یاء تاریخی حاصل از حفاری و معاونت 
در کالهب��رداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع که حس��ب محتویات 
پرونده دخالت مس��تقیم وی در اختالس محرز نیس��ت، لک��ن با توجه به 
اظه��ارات متوات��ر س��ایر متهمین و قرائن و ش��واهد ق��وی و علم آور بر 
بردن وجوه مباش��رت وی در کالهبرداری محرز اس��ت و عنوان اختالس 
و تحصی��ل مال ب��ه کالهبرداری اصالح می ش��ود. 5- آق��ای محمدرضا 
مفرحی فرزند علی آقا به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به مش��ارکت 
در خری��د و ف��روش اش��یاء تاریخی حاص��ل از حفاری و مش��ارکت در 
اختالس و کالهبرداری که حس��ب محتویات پرونده دخالت مس��تقیم وی 
در اخت��الس محرز نیس��ت. لک��ن با توجه ب��ه اقرار مته��م در تحصیل و 
مبادله وجوه با ادعای وس��اطت در خرید اش��یاء تاریخ��ی و به کار بردن 
وس��ایل متقلبانه انتس��اب ب��زه کالهبرداری به وی محرز اس��ت. 6- آقای 
به��روز تونی فرزند مراد به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به خرید و 

فروش اش��یاء تاریخی حاص��ل از حفاری و مش��ارکت در اختالس که به 
لح��اظ عدم دخالت مس��تقیم وی در اختالس و اقرار مته��م به تحصیل و 
مبادله وجوه برای خرید اش��یاء تاریخ��ی تقلبی عنوان مجرمانه اختالس به 
کالهبرداری اصالح می ش��ود 7- آقای غالمرضا افشاری فرزند ابوالحسن 
ب��ه موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت ب��ه خرید و فروش اش��یاء عتیقه و 
مش��ارکت در اختالس که به لحاظ عدم دخالت مس��تقیم متهم در اختالس 
و اق��رار وی ب��ه تحصی��ل و مبادل��ه وجوه ب��رای خرید و فروش اش��یاء 
تاریخ��ی تقلب��ی عنوان مجرمانه اختالس به کالهبرداری اصالح می ش��ود 
8- آق��ای محمدرضا رحیمی فرزند حس��ن به موجب کیفرخواس��ت متهم 
اس��ت به خرید و فروش اش��یاء عتیقه و کالهبرداری که با توجه به اقرار 
مته��م و اظهارات س��ایر متهمین در مورد تقس��یم وجوه اتهام کالهبرداری 
در م��ورد وی محرز اس��ت 9- آقای عباس رج��ب زاده فرزند میرزا علی 
به موجب کیفرخواس��ت متهم است به معاونت در کالهبرداری و تحصیل 
م��ال نامش��روع که با توج��ه به اقراره��ای ضمنی متهم و اظهارات س��ایر 
متهمی��ن و ش��واهد و قرائ��ن موج��ود عن��وان مجرمان��ه منتس��ب به وی 
کالهب��رداری م��ی باش��د. 10- آق��ای ناصر ش��مس فرزند قاس��معلی به 
موجب کیفرخواست متهم اس��ت به کالهبرداری که علیرغم انکار مصرانه 
متهم و دفاعیات وکیل وی در جلس��ه دادگاه، با توجه به اظهارات س��ایر 
متهمین و قرائن و ش��واهد قوی موجود در پرونده اتهام وی محرز اس��ت 
11- آق��ای عل��ی جمالوند فرزن��د پیرآقا ب��ه موجب کیفرخواس��ت متهم 
اس��ت به معاونت در کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع که با 
توج��ه ب��ه اظه��ارات متهمی��ن و اقرارهای مته��م در صورتجلس��ه مورخ 
85/3/3 اته��ام وی دای��ر ب��ر کالهب��رداری محرز اس��ت. 12- آقای رضا 
بختیاری به موجب کیفرخواس��ت و اظهارات س��ایر متهمین متهم است به 
کالهبرداری 13- آقای علی ش��یبانی به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت 
ب��ه کالهب��رداری، که ب��ا توجه ب��ه محتوی��ات پرونده و اظهارات س��ایر 
متهمین اتهام وی محرز اس��ت. 14- آقای حس��ین ناصحی پور به موجب 
کیفرخواس��ت مته��م اس��ت ب��ه کالهب��رداری و تحصی��ل م��ال از طریق 
نامش��روع، که ب��ا توجه ب��ه اظهارات س��ایر متهمی��ن اته��ام وی دایر بر 
کالهبرداری محرز اس��ت. 15- آقای رضا احمدی به موجب کیفرخواست 
و اظه��ارات مفی��د علم س��ایر متهمین متهم اس��ت ب��ه کالهبرداری. 16- 
آق��ای بهرام اقبالیان به موجب کیفرخواس��ت و دالی��ل موجود در پرونده 
مته��م اس��ت ب��ه کالهب��رداری 17- آق��ای عب��اس باق��ری ب��ه موجب 
کیفرخواس��ت متهم است به کالهبرداری 18- آقای علی باقری به موجب 
کیفرخواس��ت متهم اس��ت ب��ه کالهب��رداری 19- آقای به��روز باقری به 
موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به خرید و فروش عتیقه، لکن حس��ب 
محتویات پرونده دخالتی در خرید یا فروش اش��یاء تاریخی نداش��ته و با 
توجه ب��ه مبالغی که جهت تهیه اش��یاء تاریخی بوده عن��وان مجرمانه وی 
به کالهبرداری اصالح می ش��ود. 20- آقای یوس��ف اس��المی به موجب 
کیفرخواس��ت و با توجه به دالیل موجود در پرونده متهم است به فروش 
عتیقه و کالهبرداری 21- فردی بنام حق ش��ناس به موجب کیفرخواس��ت 
متهم اس��ت ب��ه خرید و فروش عتیق��ه و تحصیل مال از طریق نامش��روع 
22- س��رهنگ علی علیزاده به موجب کیفرخواس��ت متهم اس��ت به خرید 
و فروش عتیقه لکن حس��ب محتویات پرونده دخالتی در خرید یا فروش 
عتیق��ه نداش��ته و ب��ا توج��ه به مبلغی ک��ه به عن��وان تهیه عتیق��ه به نام و 
حس��اب وی حواله ش��ده عنوان مجرمانه وی ب��ه کالهبرداری اصالح می 
ش��ود 23- آقای تقی یاوری به موجب کیفرخواست متهم است به فروش 
عتیق��ه لکن حس��ب محتویات پرون��ده در فروش اش��یاء تاریخی دخالت 
نداش��ته و با توجه ب��ه مبالغی که به ادع��ای تهیه اش��یاء تاریخی دریافت 
ک��رده عن��وان مجرمانه وی ب��ه کالهبرداری اصالح می ش��ود. 24- آقای 
یوس��ف سوری حس��ب مفاد کیفرخواست متهم اس��ت به خرید و فروش 
عتیق��ه، لک��ن حس��ب محتوی��ات پرونده هیچ جن��س عتیق��ه ای خرید یا 
ف��روش نکرده و ب��ا توجه ب��ه مبالغی که به ادع��ای تهیه اش��یاء تاریخی 
دریاف��ت نموده عنوان مجرمانه وی به کالهب��رداری تغییر می یابد. دادگاه 
با توجه به شکایت ش��اکیان خصوصی، گزارش های ضابطین دادگستری، 
اقراره��ای صریح و مقرون به واق��ع متهمین، اظه��ارات متهمین در مورد 
وج��وه دریافتی و پرداختی ک��ه به لحاظ هم خوان��ی و انطباق با قرائن و 
ش��واهد موج��ود در پرون��ده مفی��د عل��م و اقن��اع وجدان��ی می باش��د، 
صورتجلس��ه کشف وس��ایل مجرمانه و اش��یاء تاریخی اصلی یا تقلبی نزد 
متهمی��ن و لحاظ مفاد کیفرخواس��ت بزه��کاری کلیه متهمین به ش��رح و 
عناوین��ی که گذش��ت به اس��تثنای ردیف های هفده و هجده و بیس��ت و 
ی��ک را محرز، تش��خیص و با اس��تناد به م��اده 1 قانون تش��دید مجازات 
مرتکبی��ن ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری و م��اده 702 قانون مجازات 
اس��المی متهم ردیف اول را به تحمل یک س��ال حب��س و رد مبلغ یکصد 
میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم 
ردی��ف دوم را به تحمل یک س��ال و نی��م حبس و رد مبل��غ چهارصد و 
بیس��ت و پنج میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخ��ت همین مبلغ جزای 
نق��دی و مته��م ردیف س��وم را ب��ه تحمل چهار س��ال حب��س و رد مبلغ 
دوازده میلی��ارد و دویس��ت و هش��تاد میلی��ون ری��ال در حق ش��اکیان و 
پرداخ��ت همی��ن مبل��غ جزای نقدی و تحمل س��ه ماه و ی��ک روز حبس 
باب��ت نگهداری مش��روب الکلی و مته��م ردیف چهارم را ب��ه تحمل دو 
س��ال حبس و رد مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت 
همین مبلغ جزای نقدی و متهم ردیف پنجم را به تحمل س��ه س��ال و نیم 
حب��س و رد مبل��غ نهصد و هفتاد میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت 
همی��ن مبل��غ جزای نق��دی و متهم ردیف شش��م را به تحم��ل پانزده ماه 
حب��س و رد مبل��غ دویس��ت و هش��تاد میلیون ری��ال در حق ش��اکیان و 
پرداخ��ت همین مبلغ جزای نق��دی و متهم ردیف هفتم را به تحمل پانزده 
م��اه حبس و رد مبلغ دویس��ت و هش��تاد میلیون ریال در حق ش��اکیان و 
پرداخ��ت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم ردیف هش��تم را به تحمل یک 
س��ال حب��س و رد مبل��غ یکصد و چه��ل میلیون ریال در حق ش��اکیان و 
پرداخ��ت همی��ن مبل��غ جزای نق��دی و متهم ردیف نهم را ب��ه تحمل دو 
س��ال حبس و رد مبلغ دویس��ت و هش��تاد و ش��ش میلیون ریال در حق 
ش��اکیان و پرداخ��ت همین مبلغ ج��زای نقدی و متهم ردی��ف دهم را به 
تحم��ل دو س��ال حبس و رد مبلغ ی��ک میلیارد و یکص��د میلیون ریال در 
حق ش��اکیان و پرداخ��ت همین مبلغ جزای نق��دی و متهم ردیف یازدهم 
را ب��ه تحمل یک س��ال حبس و رد مبلغ یکصد و هش��تاد میلیون ریال در 
حق ش��اکیان و پرداخت همین مبل��غ جزای نقدی و متهم ردیف دوازدهم 
را ب��ه تحمل دو س��ال حب��س و رد مبلغ ی��ک میلیارد و یکص��د و پنجاه 
میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم 
ردیف س��یزدهم را ب��ه تحمل یک س��ال حبس و رد مبلغ یکص��د میلیون 
ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همین مبلغ ج��زای نقدی و متهم ردیف 
چهارده��م را ب��ه تحمل یک س��ال حبس و رد مبلغ دویس��ت و بیس��ت 
میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم 
ردی��ف پانزدهم را ب��ه تحمل یک س��ال حبس و رد مبلغ س��یصد میلیون 
ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همین مبلغ ج��زای نقدی و متهم ردیف 
ش��انزدهم را به تحمل یک س��ال حبس و رد مبلغ دویس��ت و سی میلیون 
ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همین مبلغ ج��زای نقدی و متهم ردیف 
نوزده��م را به تحمل یک س��ال حب��س و رد مبلغ پانص��د و پنجاه میلیون 
ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همین مبلغ ج��زای نقدی و متهم ردیف 
بیس��تم را ب��ه تحمل یک س��ال حب��س و رد مبلغ یک میلیارد و شش��صد 
میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم 
ردی��ف بیس��ت و دوم را به تحمل یک س��ال حبس و رد مبل��غ هفتصد و 
پنج��اه میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی و 

متهم ردیف بیس��ت و س��وم را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد 
میلیون ریال در حق ش��اکیان و پرداخت همی��ن مبلغ جزای نقدی و متهم 
ردی��ف بیس��ت و چه��ارم را ب��ه تحمل یک س��ال حب��س و رد مبلغ یک 
میلی��ارد و پنج��اه میلیون ری��ال در حق ش��اکیان و پرداخ��ت همین مبلغ 
ج��زای نقدی محکوم م��ی نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف س��وم 
دای��ر بر ش��رب خمر و ردی��ف پنجم دایر ب��ر اختالس و ردی��ف هفده و 
هجده��م دایر بر کالهبرداری و ردیف بیس��ت و یکم دای��ر بر تحصیل مال 
از طری��ق نامش��روع با توجه ب��ه انکار متهمی��ن ردیف س��ه و پنج و عدم 
کفای��ت ادله اثبات��ی در موارد ذکر ش��ده و عدم حصول اقن��اع وجدانی با 
اس��تناد به اصل 37 قانون اساس��ی و ماده 177 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
رأی ب��ر برائ��ت متهمین ص��ادر و اعالم م��ی گردد. و در خص��وص اتهام 
متهمین ردیف های دو، س��ه، چهار، پنج، ش��ش، هفت، هش��ت، بیس��ت و 
بیس��ت و یک دایر بر خرید یا فروش اش��یاء تاریخ��ی حاصله از حفاری با 
توجه به انقضای مهلت ش��روع به تعقیب تا زمان صدور حکم با اس��تناد به 
بند ب ماده 173 قانون آئین دادرس��ی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و 
اعالم می گردد. الزم به ذکر اس��ت مبلغ پن��ج میلیارد و یکصد میلیون ریال 
از رد مال متهم ردیف س��وم بابت وجوهی اس��ت که ب��رای خود گرفته یا 
ادع��ای پرداخت به دیگران می نماید ولی دلیلی برای اثبات آن ارائه نکرده 
و مابق��ی )یعنی مبلغ هف��ت میلیارد و یکصد و هش��تاد میلیون ریال( بابت 
وجهی اس��ت که متهم بابت مجس��مه گچ��ی پرداخته بنابرای��ن چنانچه در 
پرونده اجرایی مربوط به دادنامه س��ابق مجس��مه گچی فروخته ش��ود یا به 
قیم��ت کارشناس��ی به مالکیت بان��ک ملی درآید تا می��زان مبلغ اخیر از رد 
مال متهم مزبور کس��ر خواهد ش��د. رأی صادره در مورد متهمین غالمرضا 
افش��اری و عباس رجب زاده و ناصر ش��مس و مجتبی قهاری و محمدرضا 
رحیم��ی و م��واردی ک��ه رأی برائت یا ق��رار موقوفی تعقیب صادر ش��ده 
حض��وری و ظ��رف مهل��ت بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قاب��ل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه های تجدیدنظر اس��تان اصفهان و در مورد س��ایر متهمین 
 غیاب��ی و ظ��رف مهل��ت ده روز از تاری��خ اب��الغ قابل واخواه��ی در این 
 دادگاه و پ��س از آن ت����ا بیس��ت روز ق��اب��ل تجدیدنظ����ر خواه��ی 

است.
812/ م ال��ف 

حجت اله طاهری- رئیس ش��عبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
ش��عبه 9 اجرای احکام کیفری دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده 880181 ش/ 9 له ش��رکت آهن ف��والد اصفهان ب��ا وکالت فیض 
اله افش��ار و علی اصغر س��یدقلعه ب��ا وکالت آقایان امیرحس��ین مظاهری و 
محمد مرادی مبنی بر مطالبه مبلغ 1623292717 ریال بابت اصل خواس��ته 
و کارشناس��ی و هزین��ه روزنامه و مبلغ 146345000 ریال بابت نیم عش��ر 
دولت��ی جمعا به مبل��غ 1769637717 ریال در نظر دارد جلس��ه مزایده ای 
در روز ی��ک ش��نبه تاری��خ 89/3/2 از س��اعت 11 الی 12 ظه��ر در محل 
اصفه��ان- دادگس��تری کل- ط همک��ف اطاق 45 به منظور فروش ش��ش 
دان��گ پ��الک ثبت��ی 1974/ 3 بخش 14 ثب��ت اصفهان که ش��ش دانگ آن 
واق��ع در محل اصفه��ان خیابان خرم کوچه مادی قمی��ش جنب مجتمع دژ 
بن بس��ت نس��ترن 2 و بصورت یک باب منزل مس��کونی نی��م تمام دارای 
122/60 مترمرب��ع عرص��ه و ح��دود 330 مترمرب��ع اعیانی در س��ه طبقه و 
ح��دود 50 متر مربع زیرزمین انباری در حد س��فت کاری با اس��کلت بتون 
و گ��چ خاک می باش��د که با توجه به موقعیت و باف��ت منطقه و نوع میزان 
س��اخت و کاربری مسکونی و سایر ش��رایط موجود شش دانگ آن توسط 
کارش��ناس رسمی دادگستری به مبلغ 1757400/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت برگزار نماید. توضیحًا مورد مزایده در محل اداره ثبت سوم اصفهان 
ب��ه نام خانم بتول علی نقیان س��ابقه ثبت و مالکیت دارد و در تصرف بتول 
عل��ی نقیان می باش��د طالبین می توانند پن��ج روز قبل از مزایده در محل از 
م��ورد مزای��ده بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابی ش��روع و برنده کس��ی 
اس��ت که حداقل ده درصد ارزیابی ش��ده یعنی 175740000 ریال در زمان 
 مزای��ده بصورت نقدی همراه داش��ته باش��د و باالترین قیمت را پیش��نهاد 

نماید.
2216/ م ال��ف

دفتر ش��عبه 9 اجرای احکام کیفری

آگهی ابالغ
ش��ماره دادنامه: 8809970354701434
ش��ماره پرونده: 8609980358000024

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880865
تاری��خ تنظی��م: 1388/11/13

ش��اکی: آقای حمید طغیانی دولت آبادی به نشانی اصفهان- دستگرد- بلوار 
ش��فق- نبش کوچه بس��یج- امالک کوش��ا

متهم: مس��عود عس��گری کرچگانی مجهول المکان
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم وبش��رح ذیل مبادرت به صدور 

رأی م��ی نمای��د.
رأی دادگاه

در خص��وص اته��ام آقای مس��عود عس��گری کرچگانی ف��راری و مجهول 
الم��کان دایر بر افتراء موضوع کیفرخواس��ت دادس��رای  عمومی و انقالب 
اصفه��ان، دادگاه از توجه به ش��کایت آقای حمی��د طغیانی و فتوکپی اوراق 
پرونده کالسه 311/86 ش��عبه دوم محترم بازپرسی که منجر به صدور قرار 
منع تعقیب گردیده و حکایت از س��وءنیت متهم در طرح ش��کایت دارد و 
نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم 
می داند مس��تنداً به ماده 697 از قانون مجازات اسالمی به تحمل 50 ضربه 
ش��الق تعزیری محکوم می گ��ردد. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 10 
روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواهی در این ش��عبه و پ��س از آن ظرف 20 
 روز قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان

 است.
 1174/ م ال��ف

نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه1، اتاق ش��ماره 152 

محمدرضا مفیدیان- رئیس ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاری��خ: 89/1/25

ش��ماره: 880459 ک 111
چون خانم ژاله س��راجی ش��کایتی علیه خانم فرحناز عی��دی وندی فرزند 

خیرگ��رد مبنی ب��ر کالهبرداری، فروش و تبانی برای ب��ردن مال غیر مطرح 
نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 880459 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/04/14 س��اعت 10/30 صبح تعیین 
ش��ده، نظ��ر به اینکه مته��م مجهول المکان میباش��د، لذا حس��ب ماده 115 
قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر میش��ود و از متهم مذکور دع��وت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور 
 احضاری��ه اب��الغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ خواهد 

نمود.
1156/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره بایگانی: 881633 ک 113

ش��ماره دادنامه: 88/12/26-8809970353902105
مرجع رس��یدگی کننده: ش��عبه 113 دادگاه عمومی

خواهان: حامد آقاجری فرزند احمد به نش��انی بهارس��تان محله 4 خ فرات 
نب��ش ف��رات 10 پ��الک 563

خوان��ده: 1- رضا نکویی فرزند ش��هریار به نش��انی بهارس��تان خ زهره 2 
مجتمع بهش��ت پالک 7 – حمید کیلویی مجهول المکان

اتهام: ضرب و جرح عم��دی منتهی به اخالل در نظ��م عموم��ی- توهی��ن
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای رضا نکویی فرزند ش��هریار دایر بر ایراد ضرب و 
ج��رح عمدی منته��ی به اخالل در نظم عمومی و آق��ای حمید کیلویی دایر 
ب��ر توهین با توجه به ش��کایت آقای حامد آقاج��ری فرزند احمد، گزارش 
ضابطین دادگس��تری، گواهی پزش��کی قانونی، اقرار ضمنی متهم، اظهارات 
گواه و لحاظ مفاد کیفرخواس��ت بزهکاری متهم محرز و دادگاه با استناد به 
م��واد 480 و 484 و 485 و 403 و 608 و تبص��ره 2 ذی��ل ماده 269 قانون 
مجازات اس��المی متهم ردی��ف اول را به پرداخت ش��ش درصد دیه کامل 
بابت پارگی در حد دامیه س��مت راس��ت قدام س��ر و خراش��یدگی در حد 
حارصه زیر چش��م راست و س��مت راس��ت پره بینی و لب فوقانی وارش 
تورم لب فوقانی و لقی دندان اول قدامی باال س��مت راس��ت و پنج درصد  
از پنج درصد دیه کامل بابت شکس��تگی پنج درصد از قسمت نمایان همین 
دندان و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت سرخ شدگی ملتحمه چشم راست 
در ح��ق ش��اکی خصوصی و تحمل س��ه ماه و یک روز حب��س تعزیری به 
لح��اظ اخالل در نظم عمومی و متهم ردی��ف دوم را به پرداخت مبلغ یک 
میلیون ری��ال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رأی غیابی 
و ظ��رف مهل��ت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواه��ی در همین دادگاه و 
پس از آن تا بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 

اس��تان اصفهان اس��ت.
1172/م ال��ف

حجت اله طاهری- رئیس ش��عبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
ش��ماره دادنامه: 8809970353201601
ش��ماره پرونده: 8809980359500436

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880634
تاری��خ تنظی��م: 1388/12/12

1. آقای مهدی میرزایی متهم، به نش��انی مجهول المکان
2. آق��ای نوید خاک��زاد خوانده و متهم، با وکالت آق��ای احمد تقی یار پور 
به نش��انی خ شیخ بهایی- س��اختمان تخت جمشید- طبقه فوقانی نمایندگی 

پارس
3. آقای اصغر کیقبادی ش��اکی، به نش��انی اصفهان چه��ارراه رزمندگان، خ 

رباط اول جنب داروخانه ش��ریف ک داوود
4. آقای محمدرضا کیقبادی ش��اکی، با والیت آقای اصغر کیقبادی به نشانی 
اصفهان چهارراه رزمندگان خ رباط اول جنب داروخانه ش��ریف ک داوود

اته��ام ه��ا: 1. آدم ربای��ی 2. تهدی��د ب��ا چاق��و
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام مه��دی میرزایی فرزند جلیل و 2. نوی��د خاکزاد فرزند 
حس��ین با وکالت احمد تقی یار پ��ور هر دو نفر دایر بر آدم ربایی و تهدید 
ب��ا چاقو و قداره موضوع ش��کایت احم��د کیقبادی از توجه ب��ه محتویات 
پرون��ده و نظر ب��ه مدافعات متهم ردیف دوم و وکی��ل مدافع وی و توجهًا 
ب��ه اظهارات ش��اکی که بیان داش��ته: »مهدی میرزایی نزد م��ن آمد و گفت 
موتورسیکلتش��ان را ب��ه پس��رعمه ام بده چ��ون با وی قهر هس��تم، اعتماد 
ک��ردم در مغ��ازه نوید خاکزاد مراجعه کردم...« و نظر ب��ه اینکه متهم با میل 
و رغب��ت خودش بدون هیچ جبر و اکراه��ی به در کارگاه متهم ردیف دوم 
رفته اس��ت لذا موضوع آدم ربایی منتفی اس��ت بنابراین متهمین مارالذکر را 
از بزه آدم ربایی بلحاظ فقدان عنصر مادی جرم و عدم احراز انتس��اب بزه 
به اس��تظهار اصل 37 قانون اساسی تبرئه می نماید و از بابت تهدید با چاقو 
و ق��داره نظر ب��ه محتویات و اوضاع و احوال پرونده و اظهارات ش��اکی و 
اظهارات س��ید احمد موس��وی در تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس دادسرا 
و توجه��ًا به اظه��ارات متهم نوید خاکزاد نزد بازپرس در صفحه 45 پرونده 
که حکایت از تهدید ش��اکی دارد که اتهام انتس��ابی تهدید محرز اس��ت لذا 
باس��تناد ماده 617 قانون مجازات اس��المی و 217 آیین دادرسی کیفری هر 
ی��ک از متهمین مزبور را به دو س��ال حبس تعزیری و پنجاه ضربه ش��الق 
محک��وم می نماید ضمنًا دادگاه از باب تقس��یم حکم تعزیری باس��تناد ماده 
19 قانون مجازات اس��المی متهم ردیف اول میرزایی را به یکس��ال اقامت 
اجباری در شهرس��تان نهب��دان و متهم ردیف دوم را نیز به یکس��ال اقامت 
اجباری در شهرس��تان خ��اش محکوم می نمای��د رأی صادره در خصوص 
مته��م ردی��ف اول غیابی و ظ��رف ده روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی و 
رس��یدگی در ای��ن دادگاه و در خص��وص مته��م ردی��ف دوم حضوری و 
 ظ��رف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 

است.
نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 

دادگس��تری کل اس��تان، طبقه1، اتاق ش��ماره 123 
1176/م ال��ف

نجف پور- رئیس ش��عبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

شماره: 1907/ث – 89/2/7
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی پوشین دوخت اصفهان

سهامی خاص، ثبت شده بشماره 32414 و شناسه ملی 10260529544 
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 89/1/24 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقایان 
ابراهیم شاهقلی و احمد جابری و خانم گیتی نوربخشیان بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و آقای یزدان فتحی و خانم 
فروغ الزمان قریشی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیات مدیره از بین 
خود آقای احمد جابری را بسمت رئیس هیات مدیره، خانم گیتی نوربخشیان را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم شاهقلی 
را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ 
ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 3( روزنامه رسالت و محلی نسیم چهارمحال و زاینده رود جهت درج آگهی ها و 

دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 89/2/7 تکمیل گردید.
منصور آذری
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جوان و خانواده

   سپیده نصر اصفهانی  
گاه��ی وقتا که احتیاجی به کس��ی نداری و 
نیازی به راهنمای��ی رو درون خودت حس 
نمی کنی، ده نفر پیدا می شن که می خوان 
برات نقش مش��اور رو بازی کنن ولی امان 
از وقتی که تنها باشی و احساس نیاز کنی....
اونوقته که هیچ کس حتی راضی نمیش��ه به 
حرفات گوش کنه... سمانه 23 ساله در مورد 
بزرگترین اشتباه زندگیش اینطور می گه: از 
بچگی مادرم نه تنها روی همه خانواده بلکه 
روی همه فامیل تسلط داشت و حرفشو به 

قول معروف حسابی می کرد.
دو س��ال پیش هم که برام خواس��تگار اومد 
بازم مثل همیشه حرف، حرف خودش شد 
و من مجبور به ازدواج شدم. از اون پسر بدم 
نمیومد ولی سنم به نظر خودم برای ازدواج 
کم بود و هنوز خیلی فرصت برای تجربه به 
دست آوردن داش��تم. با این حال تحت امر 
مادرم ازدواج کردم و... بعد از ازدواج متوجه 
شدم که چقدر اون پسر به خانوادش وابسته 
اس��ت و مثل من گوش به فرمان مادرش. از 
اونجایی که م��ا طبقه باالی منزل پدری اون 
زندگی می کردیم مشکالتمون خیلی بیشتر 
بود. اش��تباه من هم به این مش��کالت دامن 
 می زد. نمی دونم چ��ه فکری می کردم که 
به طور مداوم اتفاقات زندگیم رو برای مادرم 
مو به مو تعریف می کردم! مادر می پرس��ید 
و من بدون کوچکترین سانسوری همه چیز 
رو می گفتم و این باعث می ش��د مادرم که 
همیشه خودش دستور می داد و همه گوش 
به فرمان بودن، حاال از شنیدن حرفهای من 
عصبانی بش��ه... مدام منو تحریک می کرد 
و در گوش��م میخوند که نبای��د کوتاه بیام و 
باید جواب مادرش��وهرم رو بدم و به حرف 

ش��وهرم در هیچ زمینه ای عم��ل نکنم. یه 
مدت ک��ه با این روال گذش��ت زندگیمون 
بیش��تر به هم ریخت. ه��ر دو جوون بودیم 
و خ��ام و هر دو مونم بدون ذره ای فکر، به 
حرف خونواده هامون گوش می کردیم، تا 
جایی که مادرم قصد کرد طالق منو بگیره و 

اونقدر پافشاری کرد تا من طالق گرفتم.
 ی��ادم نمیره چ��ه وع��ده و وعیدهایی بهم 
م��ی داد: طالقتو بگی��ر خ��ودم می برمت 
خونه خودت مثل خانومها زندگی کنی، تو 
اگ��ر طالقتو از اون آدم ی��ه القبا بگیری رو 
چش��م ما جا داری و از این حرفایی که بعد 
از طالق با اینکه کم و بیش اجرا می ش��د، 
ولی هیچوقت ج��ای عمیق کمبودی رو که 
توی زندگی، طالقم به جا گذاشت نگرفت. 
وقت��ی هنوز 6 ماه از ازدواجمون نگذش��ته، 
اس��م طالق توی خون��ه آوردم وضع بدتر 
شد و ش��وهرم به جای مخالفت حرف منو 
به خانوادش منتقل کرد و از فردای اون روز 
به ج��ای ما دو نفر، خانواده هامون بودن که 
رو در رو ق��رار گرفتن و این حالت تا جایی 
طول کش��ید که مجبور به طالق شدیم. بعد 
از طالق رفتم خونه پدرم و با حمایت های 
مادرم هم رو به رو شدم. ولی هیچ کدوم از 
رفتارهای خونوادم و حتی پشتیبانی اونا هم 
نمی تونه یه خرده از احساس گناهم کم کنه. 
شوهرم و خانوادش هم مقصر بودن ولی من 
به عنوان یه زن باید بیش��تر صبر می کردم. 
باید به شوهرم بیشتر فرصت می دادم و در 
مقابلش من خودم رو مقصر می دونم. خودم 
که اتفاقات شخصی پیش اومده توی زندگی 
زناش��وئیم رو به مادرم منتقل کردم و با این 
کارم با دس��تای خودم گور زندگی مشترکم 

رو کندم.   

محققان می گویند؛ زنانی که از قرص های 
ضدب��ارداری اس��تفاده می کنن��د، ط��ول 
عمرشان بیشتر می شود. محققان انگلیسی 
در یک تحقیق جدید دریافته اند که مصرف 
قرص های ضد ب��ارداری برای زنان مفید 
است. ش��رح این پژوهش در مجله »طب 
انگلیس« به چاپ رسیده و نشان می دهد، 
زنانی ک��ه از ای��ن دارو مصرف می کنند، 
احتمال مرگ و میرشان به دالیل مختلف 
شامل انواع سرطان ها و بیماری های قلبی 
در مقایس��ه با زنانی که هرگز از این دارو 
اس��تفاده نکرده ان��د، کمتر اس��ت. در این 
تحقیق، پژوهش��گران انگلیسی، 46 هزار 
زن را که در حدود سن 40 سالگی بودند، 
تحت آزمایش و بررس��ی ق��رار دادند. به 

گفته محققان؛ ای��ن بزرگترین مطالعه ای 
است که تاکنون بر روی تأثیر قرص های 
ضد ب��ارداری صورت گرفته اس��ت. این 
یافت��ه البته بین محقق��ان اختالف نظر به 
وجود آورده اس��ت. برای مثال پروفسور 
جایاش��ری کول��کاری از مرکز تحقیقات 
روانپزش��کی مون��اش آلف��رد در ملبورن 
در اینباره خاطرنش��ان کرد که نس��بت به 
گس��تردگی این تحقیق و نتایج حاصل از 
آن نگران اس��ت. وی تصریح کرد: نتیجه 
به دست آمده جالب است؛ اما باید بررسی 
کرد که آیا می تواند برای تک تک زنان مفید 
و کاربردی باشد. به این ترتیب گروهی از 
محققان معتقدند که انجام مطالعات بیشتر 

بر روی این یافته ضروری است.

نتایج ی��ک تحقی��ق نش��ان می دهد که 
فشارهای روحی و وجود احساسات منفی 
در زن��ان و ارتباط با بزه��کاران از عوامل 
اصلی در وقوع پدیده همسرکشی است. 
این تحقیق که توسط دکتر جعفر سخاوت 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
و علی افش��اری، کارشناس ارشد جامعه 
شناسی انجام شده، نشان می دهد، نداشتن 
حامی در زندگ��ی و وجود محرک های 
منف��ی از ویژگی های زنان قاتل اس��ت. 
جامعه آم��اری این تحقیق در زندان اوین 
 ب��وده و ب��ا روش نمونه گی��ری تصادفی
 10 نفر از قاتالنی که شوهر خود را به قتل 
رس��انده بودند، مورد تحقیق قرار گرفتند. 

 همچنی��ن از 10 زن��ی ک��ه مرتکب قتل 
شده بودند سه نفر مشارکت در قتل داشته 
و هفت نفر دیگر مرتکب قتل همسرشان 
شده بودند. تحقیقات دکتر جعفر سخاوت 
و علی افشاری نشان می دهد عوامل فردی 
و مشکالت ناش��ی از شرایط اجتماعی و 
خانوادگ��ی و عوامل س��اختاری جامعه 
در بروز این مس��أله نقش داش��ته است. 
پیش از این نیز نتیجه تحقیقی که توس��ط 
متخصصان پزش��کی قانونی و دانش��گاه 
علوم انتظامی انجام ش��ده بود؛ نش��ان داد 
شایعترین رابطه بین قاتل و مقتول در میان 
116 پرونده مورد بررسی، رابطه شوهر و 

همسر بوده است.

تحقیقات جدید درباره سرطان سینه نشان 
می دهد برخالف آنچه تصور می ش��د، 
منافع آزمایش های ویژه تش��خیص این 
بیماری مانند ماموگرافی و سونوگرافی و 

عکسبرداری از خطراتش بیشتر است.
به گزارش سالمت نیوز، نتیجه تحقیقات 
در این زمینه حاکی از آن است که در ازای 
هر بیماری ک��ه در نتیجه این آزمایش ها 
ممکن اس��ت تحت درم��ان غیرضروری 
ق��رار گی��رد، جان دو نفر ب��ه دلیل همین 
آزمایش ه��ا نجات پی��دا می کند. این در 
حالی اس��ت که برخی دانش��مندان هنوز 
آزمایش ها س��رطان  اینگونه  معتقدن��د، 
هایی را نشان می دهند، که الزاماً خطرناک 
 و مرگبار نیس��تند. جی��ن دریپر خبرنگار
امور پزشکی و سالمت بی بی سی گزارش 
می دهد: در دو دهه گذشته به طور معمول 
زنان در دهه 50 و 60 سالگی زندگی خود 
تحت آزمایش های تشخیص سرطان سینه 
مانند ماموگرافی قرار می گرفتند؛ اما اخیراً 
برخی صاحبنظران با انتقاد از این ش��یوه 
می گویند، اینکه همه زنان در این س��نین 
مورد آزمایش ه��ای مربوطه قرار بگیرند 
ممکن است باعث ش��ود افراد زیادی به 
خاطر ابتال به س��رطان هایی مورد درمان 
قرار گیرند که الزاماً مرگبار نبوده و زندگی 
آنها را تهدید نمی کنند. این در حالی است 
که تحقیقات جدید بر روی هزاران نفر از 
زنان بریتانیایی و س��وئدی نشان می دهد 

تعداد کسانی که در پی انجام آزمایش ها، 
تحت درمان غیرضروری قرار گرفته اند، از 
تعداد افرادی که جانشان به همین واسطه 
نجات پیدا کرده کمتر اس��ت. با این حال 
برخی پزش��کان روش ه��ای این تحقیق 
را زیر س��ؤال می برند. دس��ت اندرکاران 
امور درمانی در بریتانیا هم اکنون مشغول 
بازنویس��ی دفترچه های حاوی اطالعات 
مربوط به آزمایش��های تشخیص سرطان 
س��ینه هس��تند. بعد از اختالف نظرهایی 
ک��ه در این مورد پیش آمده ق��رار بر این 
اس��ت که جزئی��ات بیش��تری از منافع و 
 مضرات این آزمایش ها در این دفترچه ها 
درج شود. سرطان سینه یکی از مهم ترین 
عوامل مرگ و میر زنان در جهان اس��ت. 
س��االنه حدود 5/1 میلی��ون نفر در جهان 
 به این بیماری مبتال می ش��وند و حدود 
465 ه��زار نفر آنها به دلی��ل ابتال به این 
س��رطان می میرند. گروه��ی از محققان 
آلمان��ی و بریتانیای��ی به تازگ��ی در یک 
کنفرانس در اسپانیا اعالم کردند، مبتالیان 
به سرطان سینه که برای کنترل فشار خون 
خ��ود از داروهای موس��وم ب��ه بتا بالکر 
اس��تفاده می کنن��د، از س��ایر مبتالیان به 
این بیماری بیشتر عمر می کنند. به گفته 
محققان امکان دارد این دس��ته از داروها 
مان��ع فعالیت هورمون هایی ش��ود که در 
گس��ترش سلول های س��رطانی به سایر 

قسمت های بدن مؤثر هستند.

علل تأخیر و یا گریز جوانان به خصوص 
دخت��ران ج��وان از ازدواج را می توان دالیل 
عدیده ای دانس��ت، اما در این دو مقاله قصد 
داری��م به 4 مورد ش��ایع آن بپردازیم. در این 
مقاله دو علت گریز دختران جوان از ازدواج 

را مورد بررسی قرار می دهیم. 
1( ادامه تحصیالت در سطوح عالی: از 
موانع عمده ای که در سر راه ازدواج بسیاری 
از جوانان مطرح اس��ت، ادامه تحصیالت در 
سطوح عالی است. اینکه این موضوع اساسًا 
بتواند به عنوان مانعی برای دانشجویی و فن 
آموزی باش��د، درخور تأمل و بررسی است، 
ولی به نظر می رسد که شاید بتوان با قدری 
تدبیر و چاره اندیش��ی با آن به طور شایسته 
کن��ار آمد. ازدواج از لحاظ گوناگون عاطفی، 
اخالقی، روانی و نیز جسمی نیاز جدی انسان 
است و استعداد های مختلف عقلی و عاطفی 
او در س��ایه پیمان زناشویی شکوفا شده و به 
بار می نشیند، موقعیت و شخصیت اجتماعی 
فرد به طور کامل با ازدواج ش��کل می گیرد. 
احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی در پرتو 
تشکیل خانواده در وجود انسان بیدار شده و 
رش��د می کند. با این وصف عاقالنه نیست 
انس��انی خود را از این همه مواهب و فواید 
محروم س��ازد و به بهانه های مختلف از آن 
س��ر باز زند. البته اگر کسی بتواند با مراقبت 
کامل، خود را از هر گونه تحریکات جنسی 
به دور داش��ته و همه ح��واس و توجه خود 
را به س��وی تحصیل دانش معطوف س��ازد، 
ش��اید کناره گیری از ازدواج مش��کل جدی 
برای او ب��ه بار نیاورد، ولی ش��خصی که از 
چنین تس��لطی بر افکار و احساس��ات خود 
برخوردار نیست، عواقب دوری گزیدن از آن 
 برای او بس��یار زیانبار و گاهی هم شکننده و 
غیر قابل جبران خواهد بود. بنابراین می توان 
در صورت احس��اس نیاز به ازدواج و تمایل 
به ادامه تحصیالت تا س��طوح عالی، این کار 
را ب��ا یکی از طرق زیر دنبال کرد و به هر دو 

خواسته جامه عمل پوشاند:  
- طوالنی بودن دوران عقد.  

- عق��د موق��ت ب��ا اط��الع و موافقت 
والدین.  

- گنجاندن ش��رط موافقت و همکاری 
شوهر برای ادامه تحصیل در عقد ازدواج.  

- کنت��رل و جلوگیری از داش��تن فرزند 
برای مدتی با توافق دو طرف.  

- کمک و مساعدت والدین دو طرف. 
- و باالخره در پیش گرفتن زندگی همراه 

با قناعت و ساده زیستی. 
2( نبود خواس��تگار دلخواه: در سنین 
باالتر س��خت گیری در انتخاب به س��رحد 
وسواس می رس��د و به تدریج نکاتی ریز و 
غیر قابل اعتنا جای مهمی را به خود اختصاص 
می دهد و دس��تیابی به همس��ر مطلوب به 
آرزویی تبدیل می ش��ود که به آس��انی قابل 
دستیابی نیست. دختر و پسر، در آغاز دوران 
بل��وغ و مدتی پ��س از آن ب��ه جهت قوت 
غریزه و ضعف اندیشه، بیشتر در پی اطفای 
غریزه اند و کمتر به تشکیل خانواده و زندگی 
مشترک و چگونه بودن آن می اندیشند و به 
ندرت در اینب��اره و در خصوص ویژگی ها 

و اوصاف ش��ریک زندگی خ��ود به تأمل و 
محاسبه می پردازند. به تدریج هر چه از سن 
بلوغ فاصله بیش��تر می شود و قوای عقلی و 
فکری تقویت می شود این گونه مسائل نیز 
در کنار پاس��خگویی به نیاز جنسی در دایره 
محاسبات و آینده نگری انسان وارد می شود. 
هر چه بر مقدار این فاصله افزوده ش��ود این 
موضوع نیز با شدت بیشتری، فکر و حواس 
او را به خود مش��غول می سازد. البته این کار 
در جای خود خوب، پس��ندیده و الزم است 
و ش��اید بر اس��اس همین حکمت است که 
ازدواج دخت��ران، که به جهت زودرس بودن 
بلوغ آنان، معموالً در سنین کمتر از پسران به 
وقوع می پیوندد و آنها تا آن زمان هنوز تجربه 
کافی برای زندگی را نیاموخته اند و از سوی 
دیگر اختیار طالق نی��ز، جز در موارد معین، 
بر اس��اس حکمت و مصلحت، به آنها داده 
نشده است. باید با اجازه و موافقت پدر و ولی 
صورت پذیرد، تا سرنوش��ت آینده و زندگی 
آنان با دوراندیشی و احتیاط پدر، که از تجربه 
و احاطه بیشتری نس��بت به مسائل زندگی، 
ضروریات و لوازم آن برخوردار است تأمین 
شود و با نزدیک نگری و ناپختگی و پیروی 
از هوس، دس��تخوش تزلزل و ناکامی نشود. 
گاهی در س��نین باالتر این قضیه به س��رحد 
وسواس می رس��د و به تدریج نکاتی ریز و 
غیر قابل اعتنا جای مهمی را در این مجموعه 
به خود اختصاص می دهد و از باب » هر آنچه 
شرطش افزون شود وجودش حاکم می شود« 
به تدریج دس��تیابی به چنین همسر مطلوبی، 
به آرزویی تبدیل می شود که به آسانی قابل 
تحصیل نیست. تجربه نش��ان داده است که 
چنین انسان هایی پس از افول غریزه و سستی 
آن و فروکش کردن عواطف و احساس��ات 
پاک جوانی و غالباً نرسیدن به خواسته واقعی 
خود، احساس ناکامی و شکست کرده و خود 
را از قافله زندگی انسانی عقب مانده می یابند. 
به  این نکته باید توجه کرد که انس��ان های 
معمولی خالی از عیب و نقص نیس��تند. هنر 
زندگی کردن در این نیس��ت که زن و شوهر 
از هر جه��ت موافق و مطلوب ه��م بوده و 
هیچ نارسایی در وجودشان نباشد، بلکه هنر 
زندگی در این است که با سرپنجه تدبیر، صفا، 
محبت و ایثار نقایص و کمبودهای جزئی و 
قابل اغماض در هر یک از طرفین پوش��یده 
شده و تحت الش��عاع صفات، ویژگی ها و 
 شرایط اصلی و اساس��ی قرار گرفته و از آن 

چشم پوشی شود. 
قران کریم می فرماید: »هن لباس لکم و 
انتم لباس لهن« »آنان ]زنان[ پوشش شمایند و 

شما نیز پوششی برای آنان هستید«.   
همچنان که لباس عیب بدن را می پوشاند 
زن و مرد نیز باید ساتر و حجاب عیوب هم 
باشند و با عیب پوشی نسبت به یکدیگر به 
توافق و تفاهم واقعی و در پرتو آن به عشق و 

محبت نسبت به هم دست پیدا کنند.
- گریز از مسئولیت پذیری 

خانواده، بهترین میدان عمل و رو به رویی 
با دش��واری ها و مسائل جدی زندگی است. 
بس��یاری از اینکه پذیرش ازدواج و اقدام به 
تش��کیل خانواده، همراه با قبول مس��ئولیتی 
ب��زرگ در اداره زندگ��ی، رف��ت و آمده��ا، 
ارتباطات جدید، خواسته های همسر و احیانًا 
برخی نزدی��کان او و در نهایت بچه داری و 
تربیت فرزند اس��ت، در هراسند و این قضیه 
گاهی آن چنان در دیدگاه آنها دشوار و سنگین 
جلوه می کند که برخی اساساً از آن منصرف 
ش��ده و یا با نگرانی و اضطراب به سوی آن 
قدم می گذارند. ولی باید توجه داشت که تا 
انسان مستقیماً وارد عرصه زندگی نشده و با 
مشکالت آن درگیر نشود، نمی تواند از خامی 

ب��ه در آید و به موجودی مفید تبدیل ش��ود.  
خانواده بهترین می��دان عمل و روبه رویی با 
دش��واری ها و مسائل جدی حیات است. به 
گفته یکی از نویسندگان بزرگ عرب: »گاهی 
نبرد از ضروریات زندگی به ش��مار می رود، 
زیرا اگر نبرد به طور مطلق در زندگی وجود 
نداشته باش��د، روح آدمی سست و بی حال 
می شود همان طور که جسمش در صورت 
کناره گیری از حرکات سنگین رفته رفته کم 
طاقت و بی مایه می ش��ود« و نیز می گوید: 
»خانواده تنها نیاز روانی برای زن و مرد نیست، 
بلکه ب��رای آنکه کودکان نیز بر پایه محکمی 
تربیت ش��وند، کمال ضرورت را دارد. جوان 
نورس��یده ایامی را با غ��رور و راحت طلبی 
می گذران��د و گمان می کند که عالقه ای به 
تولید نسل ندارد. گاهی این گمان با مرفه بودن 
وضع اقتصادیش نیز تقویت می ش��ود، ولی 
زمانی نمی گذرد که یک ش��کاف وسیع در 
وجود خود و در زندگیش می بیند. ش��کافی 
که جز با گریه و ش��یون کودک نمی توان آن 
را با چیز دیگری پر کرد. در اینجا از گذش��ته 
پشیمان شده و بسی تأس��ف می خورد، که 
چرا عمر کوتاه خود را با تولید نس��ل جبران 
نک��رد و فرزندی نیاورد تا وجود او را در طی 
قرن ها امتداد دهد. ممکن است فرض کنیم 
که مرد برای خود اندیش��ه یا کاری بتراش��د 
که با س��رگرم شدن به آن، از این ندای باطنی 
منصرف شود، ولی زن چه؟ آیا می تواند بدون 
کودک زندگی سعادتمند و خوشی داشته باشد 
؟ کودک در واقع جزیی از وجود زن اس��ت 
و از عصاره جانش یعنی از خون و سپس از 
شیر که آن هم از خون اوست، تغذیه می کند. 
همچنین کودک جزئی از سازمان روانی وی 
اس��ت، به طوری که اگ��ر فرزند نیاورد پیش 

خود احساس می کند که ناقص است.«
- مسائل معیشتی 

برخ��ی از بانوان بر این باور هس��تند که 
همس��ر آینده آنان باید از ه��م اکنون، آنچه 
الزمه یک زندگی کامل و پیش��رفته است را 
دارا باشد، شغل مناسب، درآمد خوب، مسکن 
ش��خصی، اتومبیل و امثال آن. البته داش��تن 
امکان��ات زندگی، خود یک امتی��از و نقطه 
مثبت اس��ت، ولی آیا می توان آن را تا حدی 
که تصمیم به اصل ازدواج را خدشه دار کند، 
مهم به حساب آورد؟ توجه زیاد به مادیات، 

ازدواج را مشکل می کند.  
ق��رآن کریم پس از دس��تور ب��ه ازدواج 
می فرمای��د:  ان یکونوا فق��را یغنهم اهلل من 
فضله؛ »... اگر آن��ان � که باید ازدواج کنند � 
تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان 

را بی نیاز خواهد ساخت«.   
بسیاری از خانواده ها در آغاز زندگی، از 
امکانات کافی برخوردار نبودند، ولی پس از 
مدتی به وضعیت معیشتی خوب و مطلوبی 
رس��یده اند. همچنان که عکس آن نیز بسیار 
است چه بس��ا خانواده های برخورداری که 
در اثر یک حادثه از همه چیز س��اقط و حتی 
به کمک و مساعدت دیگران نیازمند شدند. 
بنابراین نه دارندگان، تأمینی برای تداوم این 
وضع دارند و نه دس��ت تقدیر مهر نداری را 
برای همیشه بر جبین ناداران نقش زده است.  

بارها ش��نیده ایم که نوع چیدمان و رنگ 
فضاه��ا تأثیر مس��تقیم بر روح افراد س��اکن 
در خان��ه دارد؛ می تواند به آنها انرژی مثبت 
ده��د یا آنان را افس��رده و دل��زده کند. برای 
اینکه چیدمان خوب و بد و تأثیر روانی آنها 
را از منظر کارشناس��انه بررسی کنیم با دکتر 
محمد مجد روانپزشک و عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران به گفتگو 
نشس��تیم. دکتر مجد عقیده دارد که با وجود 
زندگی مدرن امروزی، روح ما هنوز نیازمند 
آرامش یافتن در کنار خاطرات قدیمی است، 
پس شاید بهتر باشد یکی از اتاق های خانه را 
به س��بک قدیمی با یادگاری ها بچینیم یا اگر 
چنین ش��رایطی نداریم، گوشه ای از اتاق مان 
را به حفظ یادگارها اختصاص دهیم. از آنجا 
که ما آدم ها همیشه درگیر حواسمان هستیم، 
تغییرات اندک محیط هم تأثیر بسیار زیادی 
روی روان و ذهنم��ان دارد. مثاًل وقتی فردی 
وارد محیطی می شود که اغلب با وسائل تیره 
و کدر چیدمان شده، افسرده می شود و انرژی  
مثبت  ذهنیش تحلیل می رود. اولین رنگی که 
ن��وزاد می فهمد صورتی اس��ت، برای اینکه 
فض��ای رحم مادر رنگ صورت��ی دارد. بعد 
از آن، وقتی کمی بزرگ ش��د، رنگ های شاد 
دیگری را جایگزین می کنیم. مثاًل برای پسرها 
آبی را در نظر می گیرند و برای دخترها رنگ 

صورتی.
طیف ه��ای مختلف رنگ��ی را چگونه 
می توان در چیدمان و فضای مختلف منزل 

وارد کرد؟
برای ات��اق کودکانی که در س��نین قبل 

از مدرس��ه هس��تند، باید رنگ های روش��ن 
و داغ مث��ل زرد و قرمز اس��تفاده کنیم. بهتر 
اس��ت روی دیوار اتاق کودک مان طرح هایی 
که به آن عالقه دارد بکش��یم، مثل بعضی از 
شخصیت های کارتونی. برای رعایت سالمت 
کودک هم بهتر است از مبلمان و صندلی های 

فایبرگالس رنگی استفاده کنیم.
بهترین چیدمان از لحاظ روانشناسی 

چه ویژگی هایی دارد؟
س��ادگی مهمتری��ن عنصری اس��ت که 
بس��یاری آن را نادیده می گیرند. س��اده ترین 
چیدمان و بهترین آن، اس��تفاده از حجم ها و 
وس��ایل کوچک و ساده است؛ به طوری که 
فضای خانه کمی خالی دیده ش��ود. مثاًل در 
گوش��ه ای چند صندلی و یک میز قرار دهیم 
نه اینکه همه فضا را با انواع مبلمان پر کنیم. 
چیدم��ان خلوت و خالی، فض��ا را بزرگ تر 
نشان می دهد. با رعایت این ویژگی می توانیم 
جای وس��ایل را هم زود به زود تغییر دهیم 
و چیدم��ان متفاوت��ی را تجربه  کنیم. بعضی 
خانه ها مثل فروش��گاه مبل است، وارد خانه 
که می شوید انواع میز و صندلی ها را می بینید 
که بیننده را زود هم خسته می کند. ما در حال 
حاضر با خانه های کوچک روبه رو هس��تیم، 
پس بهتر اس��ت وسایل مان را هم متناسب با 
فضا انتخاب کنیم. چه خوب می شد اگر در 
خانه ها حضور مؤثر گل را ببینیم و چه بهتر که 
گل های استفاده شده طبیعی باشند. در واقع با 
گل، زندگی را وارد خانه کرده ایم. مبلمان های 
تاشو بسیار مناسبند، تابلوهای دیوار هم بسیار 
مهم هستند، شکل های درهمی که فقط چشم 

را خسته می کنند مناسب نیست. عنصر مهم 
دیگر در چیدمان، وجود گل است. 

م��ا خیلی از طبیعت فاصل��ه گرفتیم، به 
طوری که آرامش مان هم از بین رفته اس��ت. 
در بسیاری موارد می توانیم پرده نداشته باشیم، 
به خص��وص اگر منظره زیبایی پیش رویمان 
باشد، بهتر است به جای پارچه های رنگارنگ 
به طبیعت نگاه کنیم. می توان از دو نوع پرده 
استفاده کرد، یک پرده تیره و یک پرده روشن 

برای زمان های روز و شب.
کسی که می خواهد شرایط روحی اش 
را تغییر ده��د، چه تغیی��ری در چیدمان 
و رن��گ فض��ای خانه اش بده��د تا کمی 

آرامش پیدا کند؟
وجود وسایل قدیمی همراه با خاطرات 
گذش��ته ما را آرام می کند. اگر می ش��د بهتر 
بود اتاقی درس��ت می کردیم مخصوص این 
روزها، اتاقی ویژه به سبک قدیمی که در آن 

بازگشت به گذشته داشته باشیم.
با توجه به کوچک شدن فضا می توانیم 
ی��ک فضای کوچ��ک و مح��دود مثاًل یک 
گوش��ه و کنج خانه را به این سبک بچینیم. 
آنجا تم��ام آنچه که ما را به گذش��ته متصل 
می کند بگذاریم. شاید گالبدان، قرآن، تسبیح 
و تصاویری از آدم هایی که دوستشان داریم؛ 
این گوشه، گوشه مقدسی می شود. البته یک 
دستور جدیدی هس��ت که می گوید اینطور 
 فضاه��ا آدم را افس��رده می کند ک��ه به نظر 
می رسد اینطور نیست. باید ببینیم چه کسی 
چه چی��زی می خواهد نه اینکه خط و قانون 

بدهیم.

دراسناي پرچميگور زندگی مشترک

کباب لقمه ای 

بعد از ماه عسل...

گلخندعلل گریز دختران از ازدواج جاده خاکی

اینجا خانه است یا فروشگاه مبل

Dracaena Marginata :نام علم�ی
Liliaceae :نام تیره

 Madagascar انگلیس���ی:  ن����ام 
Dragon tree

خصوصی��ات: همیشه سبز – ارتفاع بین 
100-50 س��انتیمتر، برگها بلند و کش��یده و 
مانن��د نخل، گاه��ی دارای نواره��ای زرد یا 
قرم��ز متمایل ب��ه قهوه ای اس��ت. با حذف 
 جوانه های انتهایی پر شاخه می شود. این گیاه 
مناسب کاشت گروهی است. نسبت به عوامل 
نامساعد محیطی مقاوم است، ولی بهتر است 

در محل پر نور نگهداری شود.
نور: اگر نور کافی نباش��د برگها رنگ 

خود را از دست می دهند.
دما: زمستان )حداقل 16-13 درجه( و 

در تابستان )حداکثر 24 درجه(
آبیاری: در تابستان 2 بار در هفته و در 

زمستان 1 بار در هفته.
همیش��ه زهکش را بازدید کنی��د تا هرگز 

خاک باتالقی نشود.
غبارپاش��ی: تابس��تان 3-2 ب��ار و در 

زمستان هفته ای 1 بار.
اگر درجه حرارت پایین تر از 13 درجه بود 

غبارپاشی را متوقف کنید. 
خاک: پیت و لوم

کوددهی: ه��ر 2 هفته 1 بار با کودهای 
تکمیلی در فصل رشد.

ازدیاد: قلمه از ش��اخه های مس��ن در 
 اواخ��ر زمس��تان و کاش��ت ب��ذر در دمای 
30 درجه در بهار، خوابانیدن ش��اخه ها در 

بهار.
 ع��وارض و درم��ان: انته��ای س��اقه 
پوس��یده می ش��ود که در اثر هوای س��رد 
یا خشکی اس��ت. برگها پژمرده می شوند 
ک��ه در اثر کمبود نور اس��ت. تم��ام برگها 
می ریزند و رش��د متوقف می شود که در 
اثر هوای س��رد است. برگهای جوان ریز و 
رشد، کندی دارند که در اثر تغذیه مصنوعی 
است. لکه س��وخته در برگها در اثر تابش 
مستقیم آفتاب است. حاشیه برگهای زیرین 
زرد و نوک آنها قهوه ای می ش��ود که در 
اثر هوای گرم و کمبود آب است. برگهای 
زیرین سبز هستند ولی می ریزند که در اثر 

تغییرات درجه حرارت اتاق است.
نکته: هر سال در بهار گلدان را بزرگتر 

کنید و از مواد براق کننده استفاده نکنید.

بعد از تمام ش��دن مراسم عروسی و 
بازگشت از س��فر ماه عسل، زن و شوهر 
زندگی مشترک زیر یک سقف را تجربه 
می کنن��د. زندگی بعد از ازدواج بس��یار 
متفاوت ت��ر از قب��ل از آن بوده و نیازمند 
صبر، گذشت و یادگیری اصولی است که 
رعایت آن در زندگی ضروری است. ابتدا 
تصمیم بگیرید تا رابطه ت��ان را با همین 
شور و اشتیاق امروز حفظ کنید اما تصمیم 
به تنهایی کافی نیست چون زندگی واقعی 
مشکالت و مس��ائلی را با خود به همراه 
دارد که مانند مانعی راه عشق و عالقه شما 
را سد می کند. برای رسیدن به این منظور 
ابتدا همسرتان را بشناسید. همسرتان را به 
عنوان یک زن و یا یک مرد با خصوصیات 

ویژه جنس خود بپذیرید.
در برقراری یک رابطه موفق بین زن 
و شوهر ش��ناخت تفاوتهای فردی زن و 
مرد ضروری اس��ت. عدم ش��ناخت این 
تفاوتها باعث ایجاد س��وءتفاهم، تنش و 
نهایتاً شکس��ت یک رابطه می ش��ود. به 
ط��ور مثال زنها معموالً برای تخلیه خود، 
بیش��تر حرف می زنند در حالیکه مردها 
بیش��تر گوش می دهن��د. مرده��ا حتی 
در موق��ع ناراحت��ی، برای ح��رف زدن 
 فرص��ت می خواهند و به تدریج آمادگی 
حرف زدن را پی��دا می کنند. اگر در این 
حالت زن به اجبار، مرد را وادار به حرف 
 زدن کن��د، نوع��ی عقب نش��ینی در مرد 
ایجاد می شود و به سکوتش ادامه می دهد. 
 بنابرای��ن زن بای��د بداند که همس��رش 
در چ��ه مواقعی آمادگ��ی صحبت کردن 
دارد. گاهی اوقات ش��ناخت از روحیات 
طبیع��ی جن��س مخالف نج��ات دهنده 
رابطه زناش��ویی اس��ت. دکتر جان گری 
در اینباره می گوید: »زنی که احساساتش 
را با شوهرش در میان می گذارد، طبیعتًا 
همسرش را به حرف زدن تشویق می کند 
اما وقتی مرد احساس کند زنش از او توقع 
صحبت دارد، ترجیح می دهد که سکوت 
کن��د و حرفی نزند. او حرفی برای گفتن 
ندارد و حتی اگر داشته باشد در برابر ابراز 
آن مقاومت می کن��د، زیرا توقع زنش را 
احس��اس می کند. در مقابل زن احساس 
می کند که حرف نزدن مرد دلیل بر عدم 
عالقه او به همسرش است و بنابراین زن 
احساس ناراحتی می کند. دکتر جان گری 
عقیده دارد: مرد می خواهد به همان شکلی 
که هس��ت پذیرفته شود و بعد به تدریج 
گفتنی های خود را مطرح می سازد. وقتی 
زن انتظار دارد که شوهرش بیشتر حرف 

بزن��د و یا وقتی از اینکه او خود را عقب 
می کش��د ناراحت اس��ت، مرد احساس 
می کند که مورد پذیرش زنش قرار ندارد. 
مردی که احساس می کند برای در میان 
گذاش��تن احساس��ات و برای اینکه لب 
به س��خن بگش��اید باید خود را به عقب 
بکش��د، نیاز فراوانی به گوش کردن دارد. 
او می خواهد همسرش از گوش دادن او 
تشکر کند، تا به تدریج نوبت حرف زدن 
او فرا برسد. بنابراین شناخت کافی در این 

مواقع، نجات دهنده یک رابطه است.
بع��د از اینک��ه از روحی��ات طرف 
مقاب��ل آگاه ش��دید بهتر اس��ت مراقب 
باش��ید زندگی ت��ان دچ��ار یکنواختی 
نش��ود. اگر مدبرانه رفت��ار نکنید و اگر 
در زندگ��ی خود تغییرات الزم را اعمال 
نکنید، زندگی زناش��ویی ش��ما احتماالً 

 

خسته کننده می شود. خستگی از زندگی 
مش��ترک گریب��ان خیل��ی از زوج ها را 
می گیرد. شاداب بودن و مبتکرانه رفتار 
کردن، به زن و ش��وهر کم��ک فراوانی 
می کن��د. اگ��ر زن و ش��وهر خواه��ان 
زندگی زناشویی باطراوت هستند، باید 
رش��د و تغییر کنند. درست همان طور 
که رشد جس��مانی برای فرزندان ما امر 
مسلم اس��ت باید پیوسته در زمینه های 
عاطفی، احساس��ی، ذهنی و معنوی نیز 
رشد کنیم. وقتی روابط زناشویی امکان 
رشد را فراهم نسازد، آن پیمان کمرنگ 
می شود. دوست داشتن همسر بدین معنا 
نیست که لزوماً همه دقایق زندگی خود 
را با هم باشید. این هم می تواند از شور 
و شوق زندگی بکاهد. داشتن دوستان و 
فعالیت های مناسب وسیله ای است تا 
شادابی بیشتری به زندگی زناشویی خود 
بدهید. معاش��رت داش��تن با زوج های 
دیگر نیز وس��یله مناس��بی اس��ت که به 
زندگی ش��ما طراوت بیشتری می دهد. 
یکی از عوامل فرو نشاندن مهر و عشق 
در خانواده یکنواخت بودن و یکنواخت 
زندگی کردن است. حتی اگر از زندگی 
یک نواخت خ��ود لذت می برید گاهی 
الزم اس��ت که کاری جدید و برخالف 
همیشه صورت دهید. برای حفظ شور و 
نشاط در زندگی زناشویی، زن و شوهر 
باید در عش��ق رشد کنند. با هم زندگی 
ک��ردن، با هم خندیدن، با هم گریس��تن 
و با هم آموختن به زن و ش��وهر امکان 
می دهد ک��ه یکدیگر را بی��ش از پیش 
دوست بدارند و مهر و محبت میان آنها 

بیشتر شود.

مواد الزم :   
گوشت چرخ کرده: 500 گرم

نمک و فلفل: به میزان الزم
ترخ��ون خ��رد ش��ده: 2 الي 3قاش��ق 

سوپخوري
برگ بو: تعدادي

فلفل دلمه اي قرمز: 1 عدد
پیاز ریز: تعدادي

طرز تهیه:
گوش��ت چرخ کرده بهتر اس��ت از قلوه 
گاه گوس��نفد با مخلوطي از گوشت گوساله 

باشد. 2 بار چرخ کنید. نمک، فلفل و ترخون 
خرد شده را اضافه کرده و خوب ورز دهید تا 
چسبندگي پیدا کند. به اندازه یک گردو از مایه 
گوشتي برداشته آن را در دست به فرم لوله اي 
درآورده، ت��وري کباب را از قبل چرب کنید. 
کبابها را روي آن چیده، روي آتش قرار دهید 
تا هر دو طرف آن بپزد. کبابها را مي توانید به 
سیخ بکشید و ما بین هر کباب یک عدد برگ 
بو و برشي از فلفل دلمه اي قرمز قرار داده و 
در اول و انتهاي هر کباب پیاز ریز گذاشته و 

روي آتش کباب کنید.

پیشبند
قــرص ضــد بارداري

عمــر زنان را طوالني مي کند

فشارهای روحی عامل اصلی در وقوع 
پدیده همسرکشی

منافع ماموگرافی از مضراتش بیشتر است
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 پژمان سلطانی
س��ید محمد حس��ینی: در ش��رایط 

عادی به اهواز نمی رویم

بازی ک��ه به راحتی می توانس��تیم با 
پی��روزی از زمی��ن خارج ش��ویم با یک 
تساوی عوض کردیم. سیدمحمد حسینی، 
مدافع راس��ت ذوب آهن گفت: در نیمه 
نخس��ت باید کار را در مقابل فوالد تمام 
می کردی��م ک��ه 2 امتیاز را ب��ه راحتی از 
دس��ت دادی��م. وی ادامه داد: م��ا به این 
دلی��ل در اهواز امتیاز از دس��ت می دهیم 
ک��ه در ش��رایط عادی به این ش��هر نمی 
رویم سال گذشته برای قهرمانی به اهواز 
رفتیم و امس��ال هم فوالد به 3 امتیاز این 
بازی نیاز مبرمی داش��ت که این ش��رایط 
تأثی��ر گذار و اجتناب ناپذیر اس��ت. وی 
در م��ورد بازی آخر مقاب��ل ملوان اظهار 
داش��ت: ما با تمام ت��وان به مصاف ملوان 
در فوالدشهر خواهیم رفت. تیم استقالل 
تهران در قزوین بازی دش��واری را مقابل 
پی��کان خواهد داش��ت و س��عی بر این 
داریم ک��ه جایگاه دومی خ��ود را از این 
تیم پس بگیریم. حس��ینی ب��ه دیدار برابر 
مس کرمان در مرحله یک هش��تم نهایی 
جام باش��گاه های آس��یا اش��اره و تأکید 
کرد: این مس��ابقه برای م��ا بازی مرگ و 
زندگی اس��ت و همه بچه ها تمرکز خود 

را روی این دیدار گذاشتند.
مصطف��ی صالحی ن��ژاد: در مقابل 

مس محکوم به برد هستیم

کاپیتان تیم ذوب آهن اصفهان درباره 
ب��ازی با ف��والد اظه��ار داش��ت: در این 
دی��دار تیم ما بازی خوب��ی را از خود به 
نمایش گذاش��ت حق ما کس��ب 3 متیاز 
این مسابقه بود و از روی یک ضد حمله 
فوالدی ها به گل رس��یدند. صالحی نژاد 
پیرام��ون کارت زردی ک��ه از علی فغانی 
قاض��ی می��دان دریافت ک��رد، گفت: من 
برای توپ، تکل رفتم که نتوانس��تم توپ 
را بزن��م و داور هن��وز 17 دقیقه از بازی 
نگذش��ته بود که به من کارت زرد نش��ان 
داد. او می توانس��ت با یک تذکر به جای 
کارت زرد ب��ه بازی ادام��ه دهد. وی در 
مورد بازی مس توضیح داد: این مس��ابقه 
از رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا است 

و تیم ما در فوالدش��هر محکوم به برد در 
برابر نماینده شهر کرمان است.

محمد قاضی: من ایرانی هستم

مهاج��م بلن��د قامت تی��م ذوب آهن 
در مورد بازی مقاب��ل فوالد مبارکه که به 
تس��اوی یک بر یک رس��ید، به خبرنگار 
زاینده رود گف��ت: ذوب آهن از حریف 
بهتر توپ را به جریان انداخت فرصتهای 
ما بیشتر بود ولی متأسفانه نتوانستیم از این 
موقعیت ها کمال استفاده را ببریم. محمد 
قاض��ی در مورد پس��وند فامیلی خود که 
نجف آبادی است توضیح داد: این سؤال 
را بیشتر خبرنگاران از من پرسیده اند اما 
من فقط می گویم ایرانی هس��تم و به آن 
افتخار می کنم. همه جای ایران سرای من 
است. قاضی تیم مس کرمان را تیم خوبی 
دانس��ت و تأکید کرد: کرمانی ها از کادر 
فنی خوبی بهره می برند، اما ما فقط برای 
برد به میدان خواهیم رفت و می خواهیم 

در جمع 8 تیم برتر آسیا قرار گیریم.   
حسن اشجاری: نادر احمدی به من 

فحاشی کرد

تیم فوتبال فوالد خوزس��تان در خطر 
س��قوط به لیگ دسته اول کشور بوده، به 
همین خاطر بازی را برای ما دشوار کرده 
بود. مدافع چپ ذوب آهن افزود: در این 
بازی آنها از یک فرصت خود در نیمه اول 
نهایت بهره را بردند و به گل رسیدند اما 
در نیمه دوم، بازی کاماًل در اختیار ما بود 
و بر اثر فشار زیاد به روی دروازه حریف 
به گل برتری رسیدیم. حسن اشجاری درباره 
اینکه در نیمه نخست کمتر از جناح چپ 
رو به جلو حرک��ت کرد گفت: نظر کادر 
فنی این بود که من و سید محمد حسینی 
در مرحله نخس��ت نگذاریم هافبک های 
چپ و راست فوالد روی دروازه ما توپی 
ارس��ال کنند. تیم فوالد از کناره ها خوب 
حرکت می کرد، به همین دلیل نسبت به 
بازی ه��ای قبلی کمتر رو به جلو حرکت 
کردیم. وی در م��ورد درگیری با رحمان 
احمدی بازیکن فوالد خوزس��تان توضیح 
داد: احمدی حرک��ت خطرناکی را بدون 
ت��وپ روی پای من رفت، که حتی جای 
اس��توک های کفش او روی پایم اس��ت. 

ای��ن بازیک��ن به ج��ای اینک��ه معذرت 
خواهی کند به من فحاشی کرد و من هم  
او را ه��ل دادم و داور ب��ه من و احمدی 

کارت زرد نشان داد. 
حسن اش��جاری پیرامون ماندن خود 
در تیم ذوب آه��ن تأکید کرد: قبل از هر 
چی��ز ما تمرک��ز خود را برای شکس��ت 
مس کرمان گذاش��تیم تا ذوب آهن را در 
جم��ع 8 تیم برتر آس��یا روانه کنیم و بعد 
از آن با مس��ئوالن این تیم درمورد فصل 
آینده تصمیم گی��ری خواهیم کرد، هنوز 
مشخص نیس��ت به سپاهان یا پرسپولیس 

بروم.
تومیس��الو س��اویچ: ایران در زمان 

برانکو در مکان هیجدهم بود

مرب��ی دروازه بانه��ای تی��م فوتب��ال 
ذوب آهن از خبرن��گاران ایرانی گله مند 
بود و تأکید کرد: در کش��ورهای اروپایی 
اگر گلری خوب باش��د، مرب��ی آن را نیز 
خبرن��گاران و اصح��اب رس��انه معرفی 
می کنن��د، ام��ا در ایران اینگونه نیس��ت. 
تومیسالو ساویچ ادامه داد: عیسی اندوی 
دروازه ب��ان فص��ل قب��ل ذوب آه��ن در 
س��ال 1382 به ایران آمد و فقط باش��گاه 
ذوب آه��ن هزینه خ��ورد و خوراک این 
سنگالی را می پرداخت و وقتی من همراه 
جورجری��چ به ایران آم��دم، او را تمرین 
دادم و س��ال گذش��ته این گل��ر به عنوان 
گرانترین بازیکن لی��گ برتر ایران، ذوب 
آهن را ترک کرد. وی افزود: در تمرینهای 
من نظ��م و انضباط از ه��ر چیزی مهمتر 
است و این قانون مربیان کرواتی در وهله 
اول است. در زمان برانکو ایران در مکان 
18 رنگینک فیفا قرار داش��ت و اکنون در 
رده هفتادم و هش��تادم است که این برمی 
گردد ب��ه نظم و انضباط تیمی که االن در 
تیم ملی ایران وجود ن��دارد و تمرین ها 
روی اص��ول و برنام��ه خاص��ی طراحی 
نش��ده است. س��اویچ خاطرنش��ان کرد: 
من جزء پنج م��درس اختصاصی دروازه 
بان ها در اروپا هستم و در این چند سال 
پی به این برده ام که کشور ایران بازیکنان 
مستعد برای گلری دارد و حتی می تواند به 
کشورهای دیگر در جهان دروازه بان صادر 
کنن��د. مربی گلرهای ذوب آه��ن در پایان 
اف��زود: تیم ذوب آهن با داش��تن 5 دروازه 
بان آماده، به نامهای ش��هاب گردان، عباس 
قاسمی، محمدباقر صادقی، رضا باجلوند و 
سینا س��اجدی، با کمبود دروازه بان مواجه 
نیست. من از باشگاه ذوب آهن می خواهم 
که یک مرکز استعدادیابی گلری در اصفهان 
افتتاح کند، تا بچه های با استعداد را در این 

زمینه به طور اصولی پرورش دهیم.    

علی منتظری رئیس فدراسیون کونگ فو کشورمان با حضور در اداره کل تربیت بدنی 
استان اصفهان با دکتر خدابخش دیدار کرد.

عالوه بر علی منتظری، مجتبی ش��یرزاد، دبیر فدراس��یون کون��گ فو و رئیس هیأت 
کونگ فوی استان اصفهان، بخشایی رئیس روابط بین الملل و مشاور عالی این فدراسیون، 
همچنین نصر رئیس کمیته آموزش و خانم پوراحمد نایب رئیس و مدح خوان دبیر هیأت 

کونگ فوی استان اصفهان نیز حضور داشتند.
در این دیدار، بحث و بررس��ی پیرامون توس��عه رشته رزمی کونگ فو در اصفهان و 

کشور صورت گرفت. 
همچنی��ن دکتر خدابخش مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان، از تعداد بیش از 10 
هزار بیمه ش��ده استان اصفهان در رشته ورزشی کونگ فو ابراز رضایت کرد و که از این 

تعداد 6 هزار بیمه شده خارج از مرکز استان اصفهان هستند.
دکترخدابخش از سرمایه گذاری و توجه هیأت کونگ فو استان اصفهان به شهرستان ها 
تقدیر و توصیه کرد: با تدوین برنامه های راهبردی موجبات افزایش جمعیت بانوان این 

رشته را که در مقابل آقایان با 2 هزار نفر بیمه شده اندک است، فراهم آورند.
علی منتظری رئیس فدراسیون کونگ فوی ایران نیز در این دیدار از بسط و گسترش 
کونگ فو در 23 شهرستان اصفهان که سبب شده این رشته در سراسر استان توسعه یابد 

به عنوان یک نقطه قوت یاد کرد.

محمدرضا س��اکت در نامه ای به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به وی پیشنهاد کرد 
تا ارز پایه AFC از دالر به ارز دیگری تغییر پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری س��پاهان، در نامه مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان به 
محمد بن همام آمده اس��ت: همانگونه که مس��تحضر هستید در حال حاضر کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا از دالر امریکا برای پرداخت ها و دریافت های مالی و حسابداری استفاده 

می کند. 
از آنجا که امروزه در ارزهای رایج در سطح جهان دالر امریکا به عنوان سیاسی ترین 
ارز شناخته می شود متأسفانه تعداد قابل توجهی از باشگاه های آسیا بابت استفاده از این 

ارز دچار مشکل شده اند.
 ،)CAS( دادگاه عالی ورزش ،)با در نظر داشتن اینکه فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا
از فرانک سوئیس و همچنین کنفدراسیون فوتبال اروپا از یورو استفاده می کنند، شایسته 
اس��ت که کنفدراس��یون فوتبال آس��یا هم از یکی از ارزهای معتبر جهانی به غیر از دالر 
امریکا در فرایندهای حسابداری، پرداخت های خود به صورت کلی و یا حداقل در مورد 

باشگاه های متقاضی استفاده کند. 

تکوان��دوکار وزن پنجم ایران گفت: نمی توانم ریس��ک کنم و به خاطر ش��رکت در 
مسابقات قهرمانی آسیا، جام جهانی و بازی های آسیایی را از دست بدهم.

علیرضا نصرآزادانی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: درست است که پای من خیلی 
بهتر از قبل است و مشکلی برای مبارزه ندارم؛ اما اگر یک ضربه جدی به آن وارد شود، 

شاید برای مدت ها از میدان رقابت دور شوم.
وی  کام��ل  س��المت  از  مل��ی  تی��م  پزش��ک  اطمین��ان  درب��اره  آس��یا  قهرم��ان 
تصریح کرد: پزشکان معتقدند که می توانم مبارزه کنم؛ اما نگفتند که صددرصد مشکلی 

برای پایم به وجود نمی آید.
وی خاطرنشان کرد: امسال فقط مسابقات قهرمانی آسیا را نداریم، بعد از آن باید در 

جام جهانی، المپیک هنرهای رزمی و بازی های آسیایی شرکت کنیم.
نصرآزادانی گفت: نمی خواهم به خاطر یک مسابقه، بقیه رویدادها را از دست بدهم. 
وی در پاس��خ به اینکه ممکن است روادید فرزاد عبدالهی صادر نشود، اظهار داشت: در 
آن صورت خودم مبارزه می کنم. اکنون از نظر جسمی و روحی شرایط خیلی خوبی دارم 

و فقط نمی خواهم به قزاقستان بروم.
نص��ر درباره لغو اردوی چی��ن تصریح کرد: اتفاق خوبی بود، در ایران بیش��تر روی 
تمرینات تمرکز خواهیم داشت و مصدوم ها می توانند به ادامه درمان خود بپردازند و از 

طرفی خستگی راه نیز برای تیم ملی کمتر می شود.

به گزارش فارس، با نظر فدراس��یون بیس بال تیم منتخب راگبی بانوان کرمانش��اه به 
جای تیم ملی به مسابقات بین المللی ایتالیا اعزام خواهد شد.

فرامرز س��نگینی، دبیر فدراس��یون بیس بال در این زمینه اظهار داش��ت: تیم کرمانشاه 
در 2 دوره گذش��ته رقابت های المپیاد ایرانیان، به مقام قهرمانی دس��ت یافت و عملکرد 
مناسبی را از خود به نمایش گذاشت، به همین دلیل فدراسیون تصمیم گرفت این تیم را 

به مسابقات بین المللی ایتالیا اعزام کند.
وی ادامه داد: رقابت های بین المللی راگبی سونز از تاریخ 7 تا 12 مردادماه در کورتینا 

ایتالیا برگزار خواهد شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی از فراهم شدن مقدمات واگذاری 
باش��گاه های اس��تقالل و پرس��پولیس تهران خبر داد. علی س��عیدلو در گفتگ��و با ایرنا 
افزود: تاکنون سازمان تربیت بدنی چند جلسه با مسئوالن سازمان خصوصی سازی برای 
واگذاری دو باشگاه پرطرفدار کشور انجام داده که به نتایج مطلوبی نیز دست یافته است. 
وی به دس��تور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری س��هام دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس 
تهران اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در همین راس��تا، مدیران این دو باشگاه مسئول تهیه 
اطالعات، گزارش ها و ترازنامه های مالی ش��ده اند تا هرچه س��ریعتر این دو باشگاه در 
چرخه واگذاری قرار بگیرند. س��عیدلو درباره نحوه واگذاری س��هام دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس تهران نیز تصریح کرد: س��ازمان خصوصی سازی پس از بررسی مدارک و 
مس��تندات این دو باش��گاه در این خصوص تصمیم گیری می کن��د. وی با تأکید بر این 
نکته که دولت به هیچ وجه قصد باش��گاه داری ندارد، تصریح کرد: دولت نقش حمایتی 
برای ورزش دارد به طوریکه در صدد فراهم کردن زیرساخت های الزم برای توسعه این 
مقوله اجتماعی اس��ت. رئیس س��ازمان تربیت بدنی در بخش دیگری از سخنان خود به 
کناره گیری غالمحسین پیروانی از مربیگری تیم فوتبال امید ایران اشاره کرد و گفت: این 
موضوع وظیفه فدراس��یون فوتبال است و س��ازمان ورزش کشور وارد چنین موضوعاتی 
نمی ش��ود. سعیدلو خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان تربیت بدنی به کارگیری افراد دلسوز 
و توانمند در رأس فدراسیون ها است تا آنان بتوانند از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های 
رش��ته ورزش��ی تحت امر خود به خوبی اس��تفاده کنند. یادآور می شود، بر اساس قانون 
بودجه س��ال 89، باش��گاه های استقالل تهران، پرسپولیس، س��ایپا و پیکان باید به بخش 

خصوصی واگذار شوند. 

ب��ه گ��زارش ایرنا، ای��ن بازی 
ماقب��ل آخ��ر اس��تاد ب��زرگ هند 
»ویس��واناتان آناند« و استاد بزرگ 
بلغارستان »وس��لین توپالف« برای 
تعیین قهرمان شطرنج جهان بود که 
در ش��هر »صوفیه« مرکز بلغارستان 
برگ��زار ش��د و دو حریف پس از 
65 حرک��ت نتیجه تس��اوی را در 
برگ ثبت خود نوشتند.کارشناسان 
ش��طرنج این رقاب��ت را یک بازی 
مساوی در یک آخر بازی نفس گیر 

تفسیر کردند، که نتیجه آن تا این مرحله تساوی در عدد 5 برای هر شطرنج باز شد. این 
دو ش��طرنج باز در 11 بازی گذش��ته خود هر کدام به 2 برد، 2 باخت و 7 تساوی دست 
یافتند. س��رداوری این مس��ابقات را پانانگیوتیس نیکولوپولوس از یونان بر عهده دارد و 
برن��ده ای��ن تورنمنت پاداش 2 میلی��ون یورویی دریافت می کند. ب��ازی یازدهم این دو 
ش��طرنج باز برای نخس��تین بار در این تورنمنت و خالف بازی های گذشته با گشایش 
انگلیس��ی آغاز ش��د و دو حریف پس از ارزیابی استراتژیکی بازی یکدیگر خیلی زود به 

وضعیت تساوی رسیدند. 
توپالف در این بازی مهره س��یاه را در اختیار داشت و خیلی زود به وضعیت تساوی 
دس��ت یافت. در آخر بازی، آناند در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت، اما توانست بازی را 
حف��ظ کند. زندگی حرفه ای دو بازیکن به این بازی و رقابت پایانی که پس از یک روز 
استراحت برگزار می شود، بستگی خواهد داشت و به همین دلیل دو شطرنج باز قدرتمند 
دنی��ا، از همه دانش حرفه ای خود برای کنترل بازی در جدال یازدهم بهره گرفتند و این 
وضعیت قطعًا در جدال پایانی نیز بروز خواهد یافت. آناند در جدال یازدهم مشتاقانه یک 
پیاده را به حریف تقدیم کرد، تا شاید بتواند از اشتباه احتمالی او سود ببرد، اما توپالف در 

پایان بازی از این وضعیت مشکوک دفاع کرد تا بازی به تساوی برسد. 
آناند تالش��ی نومیدانه را با برخی حرکات جرقه ای در یک آخر بازی اس��ب و فیل 
برای کسب پیروزی به نمایش گذاشت، در حالی که در بیشتر وضعیت ها بازی هیجانی 
برای تماش��اگران نداش��ت. این تساوی، دور آخر را به حس��اس ترین بازی این دوره از 
فینال قهرمانی ش��طرنج جهان تبدیل کرد. بازیکنان امروز استراحت می کنند و بازی آخر 
امروز س��ه شنبه انجام خواهد شد. توپالف در بازی پایانی مهره سفید را که قطعًا امتیازی 
برای��ش خواهد بود، در اختیار دارد. هر بازیکن با کس��ب پی��روزی در جدال پایانی مقام 
قهرمان��ی را کس��ب خواهد کرد. در صورت تس��اوی در دور آخ��ر، بازی ها در مرحله 
»تایبریک« - نیمه سریع - در 23 اردیبهشت از سر گرفته می شود. آناند در دور یازدهم 
بازی از ش��روع پیاده وزیر که 5 بار در این دوره از مس��ابقات از آن اس��تفاده کرده بود، 
چشم پوشی کرد و گشایش انگلیسی را برای شروع بازی خود برگزید. گشایش انگلیسی 
به نوعی از بازی گفته می ش��ود که س��فید در حرکت نخست خود پیاده ستون »C« را 2 

خانه به جلو می برد. 
دو بازیک��ن، 10 حرکت نخس��ت ش��روع بازی را در ش��اخه اصلی ش��روع کردند. 
کارشناس��ان این بازی را مالل انگیز و غیرفعال نسبت به بازی های قبل تفسیر کردند که 
هر بازیکن چش��م به اشغال خانه های خوب داش��تند و به تعویض های ساده ای دست 
زدند. یک بار دیگر جدال این دو بازیکن به آخر بازی رخ و اس��ب با پیاده های همسان 
در صفحه کشیده شد. هر چند تساوی خیلی زودتر آشکار شد، اما دو استاد بزرگ هندی 

و بلغاری تا آخرین حرکات از مبارزه دست نکشیدند. 
در آخر بازی و در جناح وزیر، توپالف دو پیاده در برابر یک پیاده، آناند داشت و در 
جناح شاه این آرایش بر عکس بود، آناند دو پیاده در مقابل یک پیاده توپالف داشت، اما 
آنان��د پیاده جناح وزیرش را قربانی کرد، تا برتری هایی هر چند جزیی به دس��ت آورد. 
آناند چندین حرکت هیجانی در آخر بازی انجام داد و سعی کرد با تحت فشار قرار دادن 
شاه حریف با اسب و پیاده های خود، به پیروزی نزدیک شود، اما پوزوسیون دولبه، مانع 
از نفوذ مهره های آناند به قلمرو ش��اه توپالف ش��د، آناند نیز س��عی داشت به قلمرو شاه 

حریف نفوذ کند. 
توپال��ف پیاده ه��ای جناح وزیرش را به قصد وزارت و کس��ب بازی متقابل به جلو 
راند، اما طرح پیروزی برای هیچ یک از بازیکنان میس��ر نبود و آناند با کیش دائم توس��ط 
رخ بازی را به تس��اوی کش��اند. مسابقات ش��طرنج قهرمانی جهان از چهارم اردیبهشت 
ماه آغاز ش��د و تا 21 اردیبهش��ت ادامه خواهد یافت. آنان��د و توپالف پیش از آغاز این 
تورنمنت، 44 بار به مصاف یکدیگر رفته بودند که 11 بازی به نفع توپالف، 10 بازی به 
نفع آناند و 23 بازی با نتیجه تس��اوی به پایان رس��یده بود. توپالف عنوان قهرمانی جهان 
را در سال 2006 میالدی با باخت در برابر والدیمیر کرامنیک روس از دست داد و آناند 
در سال 2008 میالدی در آلمان با پیروزی در برابر والدیمیر کرامنیک بار دیگر این عنوان 

را از وی پس گرفت. 
آناند یکی از پنج ش��طرنج بازی اس��ت که درجه بین المللی اش بیشتر از 2800 شد 
و درجه بین المللی او اکنون 2787 اس��ت که او را در رده چهارم جهان قرار داده اس��ت. 
ش��طرنج بازانی که درجه بین المللی آنها از 2800 بیش��تر شده است، »مگنوس کارلسن« 
نروژی، »وس��لین توپالف« بلغاری، »بابی فیش��ر« امریکایی و »گری کاس��پاروف« روسی 

هستند.
آناند نخس��تین شطرنج باز از کشوری آسیایی اس��ت، که قهرمان شطرنج جهان شده 
است و در سال 1993 نخستین شطرنج باز از کشوری آسیایی بود که به مسابقه قهرمانی 
شطرنج جهان راه یافت و رودرروی »کاسپارف« قرار گرفت. او در 14 سالگی جوانترین 
اس��تاد بین المللی شطرنج هند شد و در 16 س��الگی جوانترین قهرمان شطرنج این کشور 
لقب گرفت. در س��ال 1987 نخستین شطرنج باز هندی شد که به عنوان قهرمان شطرنج 
جوانان جهان  رسید و یک سال بعد نخستین استاد بزرگ تاریخ شطرنج این کشور شد. 

او 5 بار اسکار شطرنج را در سال های 1997، 1998، 2003، 2004 و 2007 میالدی 
دریافت کرد. »وس��لین توپالف«  اس��تاد بزرگ بلغارس��تان نیز در 15 مارس س��ال 1975 
میالدی در »روس��ه« بلغارس��تان به دنیا آمد. وی در س��ال 2005 میالدی قهرمان شطرنج 
جهان شد و توانست جایزه اسکار شطرنج را از آن خود کند. توپالف برای کسب قهرمانی 
جهان در س��ال 2006 میالدی در یک مس��ابقه جنجالی از والدیمیر کرامنیک شکس��ت 
خورد. درجه بین المللی توپالف در حال حاضر 2805 است و پس از »مگنوس کارلسن« 

نروژی با درجه بین المللی 2813 در جایگاه دوم جهان قرار دارد. 

دارنده مدال نقره سنگین وزن کشتی بازی های المپیک 2004 آتن گفت: امیدوارم با 
حضور مدعیان نامدار و بزرگ کش��تی قاره کهن در رقابتهای قهرمانی آسیا این مسابقات 

محک و معیار خوبی برای ملی پوشان کشورمان باشد. 
علیرض��ا رضایی در گفتگو با ایرنا افزود: با نگاهی به ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای 
قهرمانی آس��یا می توان دریافت که تیمی متشکل از جوانان کم تجربه به همراه برخی از 

آزادکاران میدان دیده، به هندوستان اعزام شده است. 
وی با اش��اره به کش��تی گیران س��نگین وزن تیم ملی کش��ورمان گفت: در وزن 96 
کیلوگرم رضا یزدانی را در میدان خواهیم داش��ت که وی با کوله باری از تجربه در وزن 

84 کیلوگرم،  اولین میدان رسمی خود را در وزن جدید پیش رو دارد. 
ملی پوش اس��بق و عنوان دار وزن 120 کیلوگرم کش��تی آزاد کش��ورمان افزود:  اگر 
قربان اف ازبک و یا کورپینیاکف نیز در وزن 96 کیلوگرم رقابتهای قهرمانی آسیا حضور 
داشته باشند، مصاف یزدانی با این دو کشتی گیر نامدار، حساس و سازنده خواهد بود. 

وی اضافه کرد: محمدرضا آذرش��کیب نیز در وزن 120 کیلوگرم اولین میدان رسمی 
خود را در رقابتهای آسیایی پیش رو دارد و اگر موتالیموف نیز در این پیکارها به میدان 
بیاید، می تواند حریف سرس��ختی برای ملی پوش کش��ورمان محسوب شود. وی گفت:  
رویارویی آذرش��کیب با موتالیموف می تواند فرصت خوبی برای محک زدن این جوان 

آینده دار کشورمان باشد. 
ملی پوش اس��بق کشتی آزاد کش��ورمان اضافه کرد: در اوزان دیگر نیز کشتی گیران 
خوبی به رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام شده اند که برخی از آنان اولین میدان رسمی خود 

را تجربه می کنند. 
وی گف��ت: مطمئنًا مصاف آنان با آزادکاران ازبک،  قزاق، کره ش��مالی، کره جنوبی و 

مغولستان از حساسیت باالیی برخوردار خواهد بود. 
وی اظهار داش��ت: تمام این مسائل به ترکیب تیم های کشورهای دیگر بستگی دارد 
ک��ه آیا در آس��تانه برگزاری بازیهای آس��یایی 2010 گوانگجو، نف��رات اصلی خود را به 

هندوستان اعزام خواهند کرد یا نه. 

 پژمان غفاری
در هفته س��ی و هفت��م رقابتهای فوتبال 
اللیگای اسپانیا تیم رئال مادرید در ورزشگاه 
س��انتیاگو برنابئو با نتیجه 5 بر یک بیلبائو را 
درهم کوبید. تیم بارس��لونا که با 96 امتیاز و 
با اختالف یک امتیاز نسبت به رئال مادرید بر 
صدر جدول تکیه زده، توانست با حساب 3 
بر 2 بر میزبانش سویا غلبه کند تا بازیهای آخر 

این دو تیم با هیجان خاصی دنبال شود. 
جایی که شاگردان گواردیوال در ورزشگاه 
اختصاصی خ��ود نیوکمپ، روزش��نبه تیم 
واال دولید را پی��ش روی دارند، رئال مادرید 
میهمان تیم ماالگا خواهد ب��ود؛ در صورت 
پیروزی بارسا، این تیم قهرمان اللیگای اسپانیا 
خواهد شد. اما اگر این تیم برابر حریفش تن 
به شکست یا تس��اوی دهد با پیروزی یاران 
رونالدو مقابل ماالگا این تیم مادریدی است 

که به عنوان قهرمانی خواهد رسید. در دیگر 
بازی ه��ا بیلبائو، تیم الکرونی��ا را پیش روی 
دارد، ختافه میهمان اتلتیک��و مادرید خواهد 
ب��ود، مایورکا از اس��پانیول پذیرایی می کند، 
اوساس��ونا در خانه میزبان تیم خوز اس��ت، 
ریس��ینگ وگیخون به مصاف هم می روند، 
تیم های والنسیا، ساراگوسا و آلمریا به ترتیب 
به مصاف تیم های تنویف، ویارئال و س��ویا 

خواهند رفت.
ارتش آبی قهرمان انگلستان شد

در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس 
تیم چلسی با شکست 8 بر صفر تیم ویگان 

برای چهارمین بار قهرمان این کشور شد. 
گلهای این تیم را دروگبا 3 گل، آنلکا 2 
گل، لمپارد، کالو و اشلی کول هر کدام یک گل 
به ثمر رساندند. شاگردان آنجلوتی با کسب 
86 امتیاز به این نتیجه رسیدند و تیم منچستر 

یونایتد با 85 امتیاز بر سکوی دوم ایستاد. تیم 
فوتبال چلسی در خانه 19 بار به میدان رفت 
که 17 مرتبه به پیروزی رسید و یک شکست 
4 بر 2 مقابل منچستر سیتی متحمل شد و در 
مقابل اورتون تن به تس��اوی داد و در خارج 
از استمفوربریچ 34 امتیاز به دست آورد. آبی 
پوشان لندنی در ورزشگاه اختصاصی خود 68 
گل به ثمر رساندند و در خانه حریفان 35 گل 
درون دروازه رقیبان خود جای دادند. چلسی 
در 6 مسابقه که با تیم های قرمزپوش انگلیسی 
منچستر، آرسنال و لیورپول داشت در دو دیدار 
رفت و برگشت بر این تیم های قدرتمند غلبه 
و فقط ی��ک گل از منچس��تر دریافت کرد. 
دروگبا مهاجم ساحل عاجی این تیم با هت 
تریک مقابل ویگان به عنوان آقای گلی لیگ 
برتر انگلیس دست یافت و وین رونی، مهاجم 

منچستریونایتد را در بازی آخر جا گذاشت.

سرپرست تیم بسکتبال هیأت شهرکرد 
گفت: تیم بسکتبال ش��هرکرد در فصل آتی 
لیگ برتر باشگاه های بسکتبال ایران همچنان 

حضور خواهد داشت.
کمال مبینی دهکردی افزود: تیم بسکتبال 
شهرکرد بنابر تصمیم فدراسیون بسکتبال در 
لیگ برتر باقی ماند تا فصل آینده نیز در این 

لیگ بازی کند.
به گفته وی، تیم بسکتبال شهرکرد یکی از 

با سابقه ترین تیم های ایران است که امسال به 
دلیل مشکالت مالی نتواست نتایج دلخواه را 
کسب کند. سرپرست تیم بسکتبال شهرکرد، 
با اشاره به عدم حمایت های مالی از این تیم 
تأکید کرد: این تیم در فصل گذشته لیگ برتر 
بدون حمایت کننده مالی در رقابت ها حضور 
یافت.دهکردی به حضور به بیش از دو هزار 
نفر تماشاگر در دیدارهای این تیم اشاره کرد 
و گفت: این تماشاگران سرمایه اصلی ورزش 

کشور هستند، اما نباید فراموش کرد که تیم 
بسکتبال نیازمند حمایت کننده مالی است.

وی گفت: بازیکنان تیم بسکتبال شهرکرد 
را جوانان این اس��تان تش��کیل می دهند که 
آینده ای درخشان را برای بسکتبال ایران رقم 
خواهند زد. تیم بسکتبال هیأت شهرکرد سال 
گذشته در رقابتهای لیگ برتر به دلیل کسب 
نتای��ج ضعی��ف در مکان آخر ج��دول قرار 

گرفت.

مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان 
گفت: این اس��تان برای میزبانی مسابقات 
هندبال جوانان آس��یا آمادگی الزم را دارد. 
رش��ید خدابخش در گفتگو با ایرنا افزود: 
در مذاک��ره ب��ا رئیس فدراس��یون هندبال 
گفت��ه بودم ک��ه در صورت فراهم ش��دن 
شرایط مساعد از سوی فدراسیون هندبال 
اصفهان آماده برگزاری این رقابتها اس��ت. 
وی شایعات منتشر شده از سوی اداره کل 
تربیت بدنی اصفهان مبنی بر عدم برگزاری 

این مسابقات در شهر اصفهان تکذیب کرد. 
مسابقات هندبال جوانان آسیا مرداد ماه سال 
جاری به میزبانی کشورمان برگزار می شود 
که س��الن پیروزی اصفهان به عنوان محل 
برگزاری این مسابقات از سوی فدراسیون 
هندب��ال تعیین ش��د. با برکن��اری علیرضا 
رحیم��ی از س��مت ریاس��ت فدراس��یون 
هندبال و تغییر مدیری��ت اداره کل تربیت 
بدنی استان اصفهان، هیأت استان اصفهان 
برگزاری این مس��ابقات در سالن پیروزی 

این ش��هر را من��وط به موافق��ت مدیرکل 
جدید تربیت بدنی اس��تان دانس��ت.جالل 
کوزه گری نایب رئیس فدراسیون هندبال 
که پس از اس��تعفای علیرضا رحیمی امور 
این فدراس��یون را برعهده گرفته است، در 
اظهارنظری به نقل از مدیرکل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان اعالم کرد که این اداره کل 
آمادگی میزبانی مسابقات یاد شده را ندارد 
و به احتمال زیاد محل برگزاری مسابقات 

از اصفهان به تهران منتقل خواهد شد.

دیدار رئیس فدراسیون کونگ فو 
با دکتر خدابخش

نامه ساکت به بن همام:
ارز پایه AFC را از دالر امریکا به ارز 

دیگری تغییر دهید

نصرآزاداني: 
نمي خواهم جام جهاني و گوانگجو 
را فداي مسابقات قهرماني آسیا کنم

به جاي تیم ملي بانوان
نماینده کرمانشاه به مسابقات راگبي 

ایتالیا اعزام مي شود

سعیدلو: 
مقدمات واگذاري باشگاه هاي 

استقالل و پرسپولیس فراهم شده است  

جدال یازدهم دو استاد بزرگ شطرنج 
مسابقه تعیین قهرمان شطرنج جهان باز هم 

به تساوي انجامید   

رضایي: 
امیدوارم تمام مدعیان نامدار کشتي آسیا 

به هندوستان بیایند  

بارسلونا در یك قدمی قهرمانی

تیم بسکتبال شهرکرد در لیگ برتر باشگاه هاي ایران ماندني شد

اصفهان آماده میزباني مسابقات هندبال جوانان آسیا است

مصطفی صالحی نژاد
در مقابل مس محکوم به برد هستیم

ورزش
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فرهنگ و هنر

ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد ش��یرآالت انشعابات آب مورد نیاز 
خود جهت نصب و اصالح حدود 30000 انش��عاب در س��ال، شامل: شیر انشعاب، شیر 
قطع و وصل، شیر یکطرفه و شیر فلکه را تهیه نماید. لذا از تولیدکنندگان واجد صالحیت 
دعوت می ش��ود آمادگی خود را به صورت کتبی به همراه ارس��ال رزومه کاری، سوابق 
تولی��دی و جزئی��ات فنی کامل کلیه محصوالت مرتبط با موض��وع فراخوان و یک نمونه 
اصل کاال، حداکثر تا تاریخ 89/3/1 به دبیرخانه این شرکت به نشانی: اصفهان، خیابان 
 هزارجریب، خیابان ش��یخ کلین��ی، خیابان جابر، اداره مرکزی، ات��اق 225 اعالم نمایند. 

تلفن تماس: 0311-6680030

فراخوان شناسایی تولید کنندگان شیرهای پلیمری
89-1-47

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد: پایگاه اینترنتی

ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد انجام مطالعات 
مدیریت فش��ار و تهیه مدل هیدرولیکی شبکه آب و ساماندهی آن 
در فوالدش��هر را از محل اعتبارات جاری به مشاور دارای گواهینامه 

صالحیت واگذار نماید.

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
89-1-48

WWW.abfa-esfahan.com پایگاه اینترنتی

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/3/1

محل دریافت اسناد فراخوان:

مهلت تحویل اسناد:

روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، 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   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

29 °

23 °9 °

12 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28570هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
289000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
283000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10131015دالر امریکا
13461349یورو

268271 ریال عربستان
 277 275درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام صادق )ع(:

آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود .

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

مردم از صبح جلوي در نشسته بودند. بغض گلوي همه را گرفته بود. وضع خود احمد هم بهتر از 
آنها نبود. قرار بود آن روز از مریوان بروند. مردم التماس مي کردند، مي خواستند کاک احمدشان را نگه 
دارند. شانه هایشان را مي گرفت، بغلشان مي کرد و مي گذاشت سیر گریه کنند. چشم هاي خودش 
هم سرخ و خیس بود. رفت بین مردم و گفت: شما خواهر و برادراي من هستید. من هرجا برم به 
یادتون هستم. اگه دست خودم بود، دوست داشتم همیشه کنارتون باشم. ولي همون که دستور داده 

بود، احمد بره کردستان حاال دستور داده بره یه جاي دیگه. دست من نیست. وظیفه س. باید برم.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

یادی از پدر مکتب های ادبی ایران

در آستانه یکمین سال درگذشت استاد رضا سید حسینی
حمید حقیقت

درباره استاد، سخن گفتن بسیار سخت است، 
سخن گفتن از 50 سال پیش هم سخت است. 

زمانی ک��ه پایان نامه لیس��انس ی��ک نفر در 
آینده ای نه چندان دور با عنوان مکتب های ادبی 
نزدی��ک به 20 چاپ می خورد و جزء کتاب های 
پایه دانش��گاه و بچه های داس��تان و ادبیات قرار 
می گیرد و خیلی از نویس��ندگان خرد و درش��ت، 
زندگی هنریشان را مدیون استاد دانسته، می دانند 

و خواهند دانست. 
پ��س گوش��ه ای از زندگ��ی اس��تاد را مرور 
می کنیم تا یادمان نرود، باروک، رمانتیس��م و... را 

از چه کسی آموختیم. 
استاد رضا سیدحس��ینی، مهر سال 1305 در 

اردبیل به دنیا آمد. 
وی بعد از گذران��دن تحصیالت مقدماتی به 
مدرس��ه پس��ت و تلگراف تهران رفت و مشغول 
تحصیل در رشته ارتباطات دور شد. سیدحسینی 
س��پس برای تکمی��ل مطالعات خود ب��ه پاریس 
رف��ت. بع��د از چندی ب��ه ایران بازگش��ت و به 
فراگی��ری عمیق تر زبان فرانس��ه و فارس��ی نزد 
اس��اتیدی همچ��ون عب��داهلل ت��وکل و دکتر ناتل 
خانلری پرداخت. س��ید حس��ینی طی دوره های 

متمادی سردبیری مجله سخن را به عهده داشت، 
در اداره مخابرات و رادیو و تلویزیون کار می کرد 
و مبانی نقد فلس��فه هنر و ادبیات را در آموزش کده 

تئاتر تدریس می کرد. 
وی از دوران جوانی به صورت جدی به کار 
ترجمه پرداخت و در همان دوران کتابی در زمینه 
روانشناسی ترجمه کرد با عنوان پیروزی فکر که 

حدود 20 بار تجدید چاپ شد. 
از سیدحس��ینی 34 جلد کتاب منتش��ر شده  
اس��ت که ترجمه هایی از آن��دره مالرو، مارگریت 
دوراس، یاش��ار کم��ال، ناظم حکم��ت، ژان پل 

سارتر، آندره ژید، آلبرکامو، توماس مان، ماکسیم 
گورکی، بالزاک، جک لن��دن و چارلی چاپلین از 
جمله آنهاس��ت. رؤیای عشق از ماکسیم گورکی، 
الی��م الیت اث��ر چارلی چاپلین، طاع��ون اثر آلبر 
کامو، آخرین اشعار ناظم حکمت، ضد خاطرات 
و امید از آندره مالرو، در دفاع از روش��نفکران اثر 
ژان پل سارتر و آبروباخته اثر جک لندن، از جمله 

آثار استاد هستند. 
همکاری در پروژه های فرهنگ آثار ترجمه و 
فرهنگ آثار ایران اسالمی از دیگر فعالیت های او 

در چند سال آخر عمرش بوده است. 
کمت��ر متفک��ر و نویس��نده ای، همچون رضا 
سیدحس��ینی به طور م��داوم حض��وری فعال و 
تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران داشته 
 اس��ت. در س��ال 1385 بزرگداش��ت 80 سالگی 
رضا سیدحسینی، در خانه  هنرمندان ایران برگزار 

شد. 
سیدحسینی سرپرست و عضو اصلی تألیف و 
ترجمه مجموعه شش جلدی فرهنگ آثار نیز بود. 
وی 15 فروردین  س��ال گذشته به دلیل تب شدید 
و عفونت ریه به بیمارستان ایرانمهر تهران منتقل 
و در بخش مراقبت های ویژه بس��تری ش��د و 11 

اردیبهشت  در سن 83 سالگی، درگذشت.

در مراس��می در معاون��ت ام��ور مجل��س و 
استان های صدا و سیما از عوامل تولید مجموعه 
تلویزیون��ی »همس��فران باد« از تولیدات ش��بکه 

جهان بین تجلیل شد.
مع��اون امور مجل��س و اس��تان های صدا و 
س��یما در این نشست به دش��واری های مراحل 
تولید آثار در مراکز اس��تان ها اشاره و خاطرنشان 
کرد: باوجود این س��ختی ها مجموعه »همسفران 
ب��اد« صحنه ه��ای بدی��ع، زیبا و م��ورد رضایت 

بینندگان را به خوبی نمایان کرده است.
حجت االسالم موس��وی مقدم، نگاه بومی و 
نحوه مطلوب پرداختن به آن، به تصویر کش��یدن 
آداب و رسوم محلی و زندگی در ایل را از دالیل 
مان��دگاری و موفقیت این مجموع��ه تلویزیونی 

برشمرد.
وی با اشاره به وجود ظرفیت و استعداد های 
فراوان در مناطق مختلف کش��ور از برنامه سازان 

خواس��ت به نحوی ظریف و هنرمندانه به معرفی 
این قابلیت ها و اس��تعداد های هن��ری جوان به 

جامعه فرهنگی کشور بپردازند.
در این نشس��ت عم��ران حی��دری، مدیرکل 
صدا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری نیز 
گزارش��ی از برنامه ه��ای این مرکز در س��اخت 
انیمیش��ن، تله فیلم، س��ریال و مس��تند ارائه کرد 
و با اش��اره به نامگذاری س��ال مس��تند در مراکز 
گفت: س��ال گذشته 23 مستند در این مرکز تولید 
ش��د و امسال نیز 42 مس��تند تلویزیونی در حال 

تولید است.
همچنین در این مراس��م کارگردان مجموعه 
تلویزیونی »همس��فران باد« ب��ه مراحل تولید این 
مجموعه اش��اره و تصریح کرد: محیط ضبط فیلم 
از بکرتری��ن مناطق طبیعی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری انتخاب شد، که تأثیر بسزایی در جذابیت 

این مجموعه تلویزیونی داشته است.

ش��هرام باباپور افزود: ن��گارش فیلمنامه این 
مجموعه یک سال و مراحل فیلمبرداری آن چهار 

ماه طول کشید.
در پایان این نشس��ت با اهدای لوح تقدیر و 
جوایزی از عوامل تولید مجموعه »همسفران باد« 

قدردانی شد.
مجموعه تلویزیونی«همسفران باد« با رویکرد 
بوم��ی- محل��ی  س��ال 88 در 16 قس��مت 35 

دقیقه ای تولید شد. 
این مجموعه عالوه بر کس��ب امتیاز مناسب 
در ارزیابی سیمای استان ها در جشنواره هفدهم 
تولی��دات رادیویی- تلویزیونی مراکز اس��تان ها 
عن��وان برت��ر در بخ��ش طراح��ی صحن��ه را به 
خ��ود اختص��اص داد و به عنوان تنه��ا مجموعه 
تلویزیونی از تولیدات مراکز اس��تان ها در جدول 
پخش برنامه های نوروزی شبکه سوم سیما قرار 

گرفت.

حامد قصری
گالری شماره یک مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان از 25 اردیبهشت تا 3 خرداد، 
میزبان بازدیدکنندگان از نخس��تین نمایشگاه س��االنه کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان اصفهان 

خواهد بود.
 در این نمایشگاه که آثار آن با داوری »است����اد ه����ادی شف��اییه« برگزیده شده اند، 40 اثر 

از 31 عضو کانون عکاسان به نمایش درخواهد آمد.

همزمان با گرامیداشت مقام معلم، عصر شعر شمع فروزان در حسینیه شهدای چلیچه برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فارسان گفت: هدف از برگزاری این عصر شعر، آشنایی 

بیشتر با افکار شهید مطهری و تجلیل از مقام معلمان است.
فرزاد صفدری گفت: این برنامه با حضور مسئوالن محلی و به خصوص معلمان، هنرمندان، اهالی محل 

و دانش آموزان برگزار و از 6 نفر از معلمان فعال درحوزه فرهنگ و هنر تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است این برنامه با شعرخوانی اعضای انجمن شعر حافظ چلیچه، شاهنامه خوانی، پخش کلیپ، 

ارائه مقاله ادبی و اهداء جوایز به نفرات شعرخوان پایان یافت.

 نمــایشگاه عکس کــانون عکاسان
 انجمن سینمای جوان اصفهان

برگزاری عصر شعر شمع فروزان در فارسان

تجلیل  از عوامل تولید مجموعه همسفران باد

امسال » سال همت مضاعف، کار مضاعف« است. نامی که توسط مقام عظمی والیت حضرت آیت 
اله خامنه ای در ابتدای سال 1389 نامگذاری شد.

بس��یاری از مس��ئولین به پاس این نامگذاری برنامه های ویژه ای برای اجرای فرمان معنوی رهبر 
عزیزمان انجام یا در پیش دارند.

در یکی از گزارشات خبری سراغ جلسه ای با همین موضوع رفیتم جلسه ای که با حضور مدیر کل و 
مدیران شعب و پرسنل موسسه مالی واعتباری مهر استان چهارمحال وبختیاری برگزار و دستورجلسه 

اجرا و سرلوحه قراردادن شعار امسال بود
در حاشیه این جلسه با مدیرکل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان چهارمحال وبختیاری مصاحبه ای انجام دادیم.

در ابتدا خواستیم خودشان را معرفی و اشاره ای به سابقه کاری خود بکنند.
او خود را این طور معرفی کرد: مصطفی جاللی، متولد 1343 شهر اصفهان هستم در اوایل انقالب و با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه 

و بعد از آن در بسیج مشغول شدم تا اینکه در سال 1377 به موسسه قرض الحسنه بسیجیان ماموریت یافتم
در ادامه مدیر کل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان چهارمحال وبختیاری در مورد تاریخ و چگونگی موسسه و سایر 
فعالیت ها اشاره کرد و گفت: موسسه قرض الحسنه بسیجیان در تاریخ 1372 با هدیه ای به مبلغ ده میلیون ریال توسط مقام معظم 
رهبری با افتتاح اولین شعبه در شهر تهران تاسیس و با هدف ارائه خدمت به بسیجیان و مردم عزیز کشور تاسیس و شروع به کار 

نمود
مصطفی جاللی به فعال بودن 9 شعبه و یک باجه در استان چهارمحال وبختیاری اشاره کرد و گفت: مزیت بارز موسسه مالی و اعتباری 
مهر نسبت به سایر موسسات مالی و  بانکها در این است که این موسسه یک موسسه کامال مردمی و وابسته به وجوه و اعتبارات مالی 

مردم و براساس اعتماد کامل مردم به بسیج بنا شده است.
مدیر کل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان چهار محال و بختیاری خدمات این موسسه را مفید دانست واضافه کرد: ما 
در بخشهای انواع سپرده گذاری قرض الحسنه، سپرده گذاری قرض الحسنه جاری، سپرده گذاری کوتاه مدت، سپرده گذاری بلند 

مدت، طرح های میثاق یک و دو، طرح های مهر و انواع خدمات اینترنت بانک فعالیت می نمائیم.
وی در خصوص شعار پیشبرد در بانکداری الکترونیک اینگونه توضیح داد که ما در حال حاضر تمام حسابهای مشتریان در شعب 
موسسه مالی و اعتباری مهر به صورت آنالین بوده و هر مشتری در هر کجای استان و کشور می تواند به طور همزمان از خدمات 

حساب خود استفاده کند یا به عبارتی دیگر مشتریان موسسه مهر مشتریان تمام شعب می باشند.
جاللی گفت: تمام شعب موسسه مالی واعتباری مهر دارای خودپرداز بوده ودارندگان کارت مهر موسسه مالی و اعتباری مهر می توانند 
در  هر یک بار ورود به دستگاه  مبلغ 5/000/000 ریال از دستگاه  خود پرداز برداشت نمایند ، در کلیه شعب نیز دستگاههای 
کارت خوان جهت رفاه حال مشتریان وجود دارد در ضمن کلیه افرادی که دارای کارت مهر موسسه می باشند می توانند از خدمات 
دس��تگاهای خود پرداز بانک ملت نیز اس��تفاده نمایند . همچنین مشتریان می توانند از خدمات دستگاههای pos فروشگاهی در 

فروشگاههای معتبر نیز بهره مند شوند .
 SMS مدیر کل امور شعب موسسه مهر اضافه کرد: مشتریان موسسه می توانند از امکانات ایمیل بانک، اینترنت بانک، تلفن بانک و

بانک به صورت رایگان استفاده کنند.
مصطفی جاللی به سیر تبدیل وضعیت موسسه اشاره کرد و گفت: خدمت رسانی صادقانه و ایثارگری و همچنین خدمات ممتاز 
موسسه باعث شد وضعیت اولیه ی موسسه از حالت صندوق قرض الحسنه بسیجیان در  سالهای گذشته به موسسه مالی واعتباری 
مهر تبدیل و به لطف خداوند اساسنامه تغییر وضعیت موسسه مالی واعتباری به بانک در تاریخ 1388/12/24  توسط شورای پول و 
اعتبار تصویب شد و در حال انجام امور فروش سهام و تطبیق با دستورالعمل های بانک مرکزی می باشیم که ان شاءاله در6ماهه اول 

سال جاری این تغییر وضعیت توسط بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
جاللی گفت: موسسه مالی واعتباری مهر در سال 1388 موفق به کسب مقام اول رشد منابع مالی در کشور شد وهمچنین رتبه اول 

منابع به نیرو و به شعبه در استان نیز متعلق به موسسه مهر  می باشد
مصطفی جاللی به معوقه های بخش تسهیالت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سایر موسسات مالی واعتباری و بانکهای دیگر 

معوقه های موسسه مهر بسیار کم و در حد 2درصد می باشد.
یادآور می شود، موسسه مالی و اعتباری مهر با شعار درخشش بانکداری اسالمی در صدد گامهای بلند در عرصه بانکداری اسالمی 

موسسه مالی و اعتباری مهر استان چهارمحال وبختیاری مقام اول رشد منابع مالی را در سال گذشته کسب نمود


