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مراس��م رونمایی از تمبر 
حماسه مردم استان اصفهان در 
دهمین دوره انتخابات ریاست 
جمه��وری )22 خ��رداد 88( 
در س��الگرد آن در استانداری 
اصفهان برگزار شد. این تمبر 

ک��ه در بردارنده حض��ور 88/27 درصدی مردم اصفهان با 2 میلیون و 
637 هزار و 555 رأی در انتخابات دهم است و با نماد نقشه اصفهان با 

طرح اسلیمی فیروزه ای طراحی شده است...
     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

محم���د نصراصفهان��ی 
که به مناس��بت آغ��از هفته 
در  کش�����اورزی  جه���اد 
 گفتگویی ش��رکت کرده بود، 
گفت: در هفته بزرگداش��ت 
 89 از  کش��اورزی  جه��اد 

کشاورز برتر اس��تان که در 18 رشته انواع کشاورزی برتر بوده اند 
تقدیر به عمل می آید. وی همچنین با ذکر معیارهای تولیدی...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختیاری بر ضرورت اجرای 
طرح ه��ای کالن و برنام��ه 
ب��رای س��ام��اندهی  محور 
خدمات ش��هری تأکید کرد. 
علی اصغ��ر عنابس��تانی در 

نشس��ت مش��ورتی با اعضاء شوراهای اسالمی ش��هرهای استان 
از اعضای ش��وراها خواس��ت فقط طرحهای کارشناس��ی شده را 
اج��را کنند. وی نبود یک کیلومتر آزاد راه در اس��تان را حاکی از 

محرومیت منطقه دانست و از اعضای ...
     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

دبیر ستاد حقوق بشر:
گزارش حقوق بشر ایران 
در ژنو با اجماع به تصویب رسید

 اختصاص یک میلیارد دالر اعتبار 
به مترو اصفهان پیگیری شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
 طرح کاهش همکاري ایران با آژانس انرژي اتمي
در مجلس بررسي مي شود

صفحه 4

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: نام نویسی 
دانش آموزان برای س��ال تحصیلی آینده از اول تیر 
به صورت الکترونیکی و فقط با حضور دانش آموز 

امکان پذیر است. 
حمیدرضا حاجی بابایی، خبر نام نویسی اینترنتی 
دانش آموزان بدون حضور در مدرس��ه را که برخی 
 رس��انه ها مطرح ک��رده بودند، تکذی��ب و افزود: 
نام نویس��ی فقط با حضور دانش آم��وز و ارائه کد 
ملی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه نام نویس��ی 
زودتر از موعد مقرر )اول تیر( نیز منع قانونی ندارد، 
تصریح کرد: س��تادی در وزارت آموزش و پرورش 
برای نظارت بر نام نویس��ی دانش آموزان تش��کیل 
ش��ده اس��ت و خانواده ها در صورت بروز مشکل 
و ابهام در نام نویسی به دفاتر رسیدگی به شکایات 
در مناطق آموزش و پ��رورش مراجعه و برای رفع 

آن اقدام کنند. 
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه پیش 
از ای��ن خانواده ها فرزند خود را در چند مدرس��ه 
نام نویس��ی و در نهایت یکی را انتخاب می کردند، 
تصریح کرد: این موضوع باعث می ش��د حق دیگر 
دانش آموزان برای ثبت نام در مدرسه مورد نظر خود 

ضایع شود. 
 حاج��ی بابای��ی تأکی��د ک��رد: براین اس��اس 
س��امانه ای طراحی شده اس��ت که در آن ظرفیت 
مدرس��ه، معرفی معلم��ان، ویژگی ه��ا و امکانات 
مدارس گنجانده ش��ده است و هر دانش آموز فقط 
امکان نام نویس��ی در ی��ک مدرس��ه را دارد. وزیر 
آم��وزش و پرورش گفت: خان��واده ها در انتخاب 
مدرس��ه فرزند خود آزاد هس��تند اما بهتر است به 
مدارس دولتی خوب مانند مدارس هیأت امنایی و 
نمونه دولتی که در نزدیکی محل زندگیشان قرار دارد 
مراجعه کنن��د. حاجی بابایی به مأموریت تحصیلی 
فرهنگیان اشاره کرد و گفت: براساس قانون مدیریت 
خدمات کش��وری مأموریت تحصیل��ی فرهنگیان 
برای ادام��ه تحصیل ممنوع اس��ت و به فرهنگیان 
برای ادامه تحصیل انتقال موقت به ش��هر موردنظر 
 داده می ش��ود تا بتوانند همزمان با تحصیل تدریس 

کنند.

نام نویسی دانش آموزان 
فقط به صورت الکترونیکی

  رونمایی از تمبر حماسه 
مردم اصفهان در انتخابات

 دستاورد کشاورزان اصفهانی 
باالتر از میانگین های کشوری

ضرورت ساماندهي خدمات شهري

با استفاده منطقی و بخردانه از برق در شکوفایی اقتصادی 
جامعه سهیم باشیم.

شهرداری شهرکرد در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
اداری  وقت  پایان  تا  مناقصه حداکثر  اسناد  دریافت  و  واگذاری  از شرایط  اطالع  نماید. جهت 
89/04/02 به واحد حسابداری شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند. الزم به ذکر می باشد تاریخ 

تحویل اوراق به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری 89/04/13 می باشد.
در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد کل قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات بانکی 

الزامی است.

بدیهی است شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت اول(

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

ضمانت شرکت در مناقصهکل اعتبارشرح
50/000/000 ریال1/000/000/000 ریالتکمیل آتش نشانی ناحیه غرب



در پی اهانت پایگاه اینترنتی فیس بوک به نبی مکرم اسالم)ص(، شصت و 
یک درصد از مسلمانان چهار کشور اسالمی، تحریم و فیلتر شدن پایگاه اینترنتی 
فیس بوک را خواستار شدند. براساس نظرسنجی »مؤسسه افکارعمومی جهانی« 
که در پاکستان، قطر، مالزی و مصر صورت گرفت، حاکی از وسعت مخالفت با 
فیس بوک است و فقط سی درصد نظر مخالف داشتند. در این نظرسنجی که به 
روش مصاحبه تلفنی و اینترنتی صورت گرفت، از 4400 بزرگسال در پاکستان، 
قطر، مالزی و مصر پرسیده شد آیا با تحریم و فیلتر شدن سایت فیس بوک در 
کشور خود یا جهان اسالم موافقید یا مخالف؟ که 9 درصد هم گزینه نمی دانم 

را انتخاب کرده بودند. 
سایت امریکایی فیس بوک که یک شبکه اجتماعی معروف برای دوست 
یابی و تبادل نظر است در اردیبهشت 1389)می 2010( مسابقه ای برای ترسیم 
سیمای پیامبر اسالم )ص( برگزار کرد که خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و 
تظاهرات گسترده ای علیه این پایگاه اینترنتی صورت گرفت. مارک زاکربرگ، 

رئیس سایت فیس بوک، یک یهودی طرفدار اسرائیل است. 

فیدل کاسترو، رهبر انقالب کوبا در مقاله ای با اشاره به برگزاری مسابقات 
جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، گفت: غرب از جام جهانی فوتبال برای 

کاهش فشار بر رژیم صهیونیستی سوء استفاده می کند.
خبرگزاری فرانسه از هاوانا گزارش داد، کاسترو در مقاله ای که مطبوعات 
کوبا آن را منتش��ر کردند، نوشت: قدرت های بزرگ از مسابقات جام جهانی 
فوتبال برای آرام کردن افکار عمومی از شوک جنایت وحشیانه اسرائیل علیه 
کاروان کمک های بشردوستانه به غزه استفاده می کنند تا از شدت فشار علیه 
اس��رائیل بکاهند. این رهبر 83 ساله کوبا با مقایسه رژیم صهیونیستی با آلمان 
نازی، اظهار داشت: اسرائیل در روانه کردن یک میلیون و 500 هزار تن از زنان 
و کودکان ساکن غزه به کوره های آدم سوزی هیچ تردیدی به دل راه نخواهد 
داد. رژیم صهیونیستی هفته گذشته با حمله به کشتی های ناوگان آزادی غزه که 
حامل کمک های بشردوستانه مردم کشورهای مختلف جهان برای مردم این 
منطقه بود، چندین نفر را کشته یا زخمی کرد. این جنایت رژیم صهیونیستی که 
خشم مردم و دولت های اکثر قریب به اتفاق دنیا را برانگیخت، از سوی امریکا 

با واکنش مثبتی روبه رو شد.

ش��بکه تلویزیونی س��ی.ان.ان گزارش کرد: امریکا درصدد استفاده از یک 
انفجار اتمی در خلیج مکزیک به منظور مهار نشت نفت است. به گزارش ایرنا، 
سی.ان.ان افزود: ادامه نشت نفت از یک حلقه چاه آسیب دیده متعلق به شرکت 
بریتیش پترولیوم و ناتوانی این شرکت در مهار آن، مقامات آمریکایی را ترغیب 
به استفاده از گزینه اتمی در این ارتباط کرده است. این شبکه خبری متذکر شد:  
برخی از کارشناسان نظامی امریکا استفاده از یک انفجار اتمی را در ابعاد کوچک 
در نزدیکی این حلقه چاه نفتی آس��یب دیده برای بسته ش��دن آن، راهکاری 
مناسب می دانند. میلو نوردایک، رئیس پیشین پروژه پلوشیر که به ادعای سی.ان.ان 
در سال های 1957 تا 1973میالدی بر روی انفجارهای اتمی در ابعاد کوچک 
برای اهداف صلح آمیز کار می کرد، این اقدام را کارآمد دانست. وی در گفتگو 
با س��ی.ان.ان، به اس��تفاده چندین باره روس ها از این نوع انفجارها برای مهار 
چاه های آسیب دیده انرژی اشاره کرد. نوردایک، برای نمونه به استفاده روس ها 
در دهه های گذشته، از این نوع انفجار اتمی برای خاموشی یک حلقه چاه گاز 
اش��اره کرد که به مدت سه سال گاز متصاعد شده از آن می سوخت و ارتفاع 
شعله های آن از فاصله 50 مایلی قابل رویت بود. این چاه سرانجام با یک انفجار 
اتمی در نزدیکی آن، خاموش شد. به گزارش سی.ان.ان، این در حالی است که 
آژانس های دیده بان فعالیت های هس��ته ای آمریکا، استفاده از گزینه اتمی را 
برای این منظور رد کردند. ناتان هالتمن از دانشگاه مریلند گفت: استفاده از چنین 
گزینه ای سؤاالت جدی زیادی را در بر دارد. وی افزود: مشخص نیست، چنین 
انفجاری چه قدر محیط را به تشعشعات رادیو اکتیو آغشته می سازد، چه میزان 
محیط زیس��ت را دگرگون می کند و چه موج تخریبی را می تواند در اعماق 
دریا در پی داشته باشد. سی.ان.ان در گزارش خود یادآور شد: ادامه نشت نفت 
از چاه نفت دیپ هوریزون در خلیج مکزیک و عاجز ماندن شرکت بی.پی در 
مهار آن پس از گذشت نزدیک به دو ماه، در حال تبدیل شدن به یک معضل 

سیاسی برای واشنگتن است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان به کشورهای غربی هشدار داد که 
خود را بیش از این در بن بس��ت قرار نداده و با 
پذیرش تبادل سوخت، برون رفت آبرومندانه ای 

از موضوع هسته ای ایران داشته باشند. 
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی با بیان این 

مطلب به کش��ورهای غرب��ی توصیه کرد بیش از 
این در باتالق خود س��اخته در مورد برنامه های 
هسته ای ایران فرو نروند. معاون رئیس جمهوری 
کش��ورمان تصریح کرد: بهتری��ن راه برای برون 
رفت آبرومندانه کش��ورهای غرب��ی از موضوع 

هسته ای ایران، پذیرش تبادل سوخت است. 

گفتنی است براس��اس بیانیه 3 جانبه تهران، 
که به امضای ایران، ترکیه و برزیل رسیده است، 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است حاضر 
اس��ت در ازای 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی 
ش��ده خود، 120 کیلوگرم سوخت 20 درصدی 

مورد نیاز نیروگاه تهران را دریافت کند.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، مرضیه 
وحید دس��تجردی در نشس��ت خبری هم اندیشی 
وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در 
بیمارستان فارابی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد 
اعتبارات بیمارستان ها بیمه ای است اظهار امیدواری 
کرد سازمان های بیمه گر هرچه سریع تر به پرداخت 
بدهی خود به بیمارستان ها اقدام کنند. وی با اشاره 
به ویزی��ت روزانه600 بیمار در بیمارس��تان فارابی 
گفت: گرفتاری بیمارستان های دولتی این است که 
سازمان های بیمه گر بدهی خود را به بیمارستان های 
دولت��ی پرداخت نمی کنند و بدهی آنها به10 ماه هم 
رسیده است. دستجردی در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
در خص��وص ش��انه خال��ی ک��ردن ش��هرداری از 

جم��ع آوری زباله های بیمارس��تانی گف��ت: انتقال 
زباله های بیمارستانی برعهده شهرداری است البته در 
نظر داریم در صورت تأمین اعتبار، این کار به بخش 
خصوصی واگذار شود اما تا آن موقع، شهرداری باید 
به وظیفه خود بر اساس آیین نامه قانونی عمل کند. 
وی اف��زود: هم اکنون تعامل ما با ش��هرداری در این 
خصوص خوب اس��ت و اگر مش��کلی باشد برای 
حل آن اقدام می شود. دستجردی درباره جمع آوری 
زباله های مطب ها هم گفت: با توجه به تعداد مطب ها 
و کلینیک ها، جمع آوری زباله آنها کار سنگینی است 
و تخصی��ص اعتب��ارات، مدیری��ت و برنامه ریزی 
می طلبد اما این در دستور کار آینده ما قرار دارد. وی 
افزود: از مجموع 812 بیمارستان، 162 بیمارستان به 

سامانه زباله سوز مجهز شده است و تالش می شود 
در سه س��ال آینده، همه بیمارستان ها به این سامانه 
مجهز ش��ود. دستجردی همچنین در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری درباره وضع ورود گرد و غبار به کش��ور 
و آلودگی ناشی از آن گفت: عوامل مختلفی از جمله 
مردم، کارخانه ها در این زمین��ه نقش دارند و برای 
کاهش آثار زیانبار این آلودگی، باید همه دستگاه ها 
وارد شوند. وی با اشاره به اینکه ما جزء دستگاه های 
مواجه با ضرر و زیان آلودگی هوا هستیم، افزود: هم 
اکنون گرد و غبار، عالوه بر تهران برای بس��یاری از 
استان ها هم مشکالتی ایجاد کرده و در سالمت مردم 
تأثیر جدی گذاشته است که امیدواریم با اتخاذ تدابیر 

الزم، آثار آن به حداقل برسد. 

نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی از بررس��ی طرح کاهش هم��کاری با 
آژان��س انرژی هس��ته ای در مجل��س خبر داد. 
حمیدرضا فوالدگر در گفتگو با ایرنا افزود: نظام 
جمه��وری اس��المی و ملت ایران راه پیش��رفت 
و اس��تقالل خویش را برگزی��ده و از آن خارج 
نمی ش��وند، مجلس نیز به تبع ملت روز یکشنبه 
طرح کاهش همکاری ب��ا آژانس انرژی اتمی را 

بررسی می کند. 
وی ادامه داد: بیانیه مش��ترک ایران، ترکیه و 
برزی��ل حرکت مس��تقلی بود که خ��ارج از نظام 
سلطه انجام شد بنابراین قابل پیش بینی بود که با 

این بیانیه مخالفت شود. 
نماین��ده اصفهان گفت: اگر بیانیه یاد ش��ده 

مبنای کار ق��رار می گرفت، این رون��د به تأیید 
غن��ی س��ازی ای��ران منجر و اگ��ر با ای��ن بیانیه 
مقابله می کردند نی��ز صحت انتخاب های قبلی 

م��ا مش��خص می ش��د، بنابراین حرک��ت اخیر 
قدرت های غربی برای ایران یک بازی برد- برد 

بود. 
فوالدگ��ر تصری��ح ک��رد: اکن��ون صح��ت 
گفته ه��ای قبل��ی ای��ران ب��رای هم��ه ملت ها 
ثاب��ت ش��ده، قدرت ه��ای غرب��ی حاض��ر به 
پذی��رش حرکت های مس��تقل نیس��تند و خوی 
س��لطه گ��ری خویش را ب��ار دیگر ب��ه نمایش 
گذاش��تند. این نماین��ده مجل��س قطعنامه اخیر 
ش��ورای امنیت را در راستای قطعنامه های قبلی 
عن��وان کرد و گفت: این قطعنامه در مقابل حفظ 
استقالل کشور چندان مهم نیست، زیرا این ملت 
هش��ت س��ال با ابرقدرت های عال��م جنگید تا 

استقالل خویش را حفظ کند.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی گفت: نرخ 
س��که تنها در ص��ورت غیرواقعی و کاذب بودن 
در بازار مدیریت می ش��ود زیرا قیمت آن رابطه 
مس��تقیم با نرخ های جهانی دارد و نمی توان در 

تعیین آن به قیمت جهانی توجه نکرد. 
سیدش��مس الدین حسینی در گفتگو با ایرنا، 
افزود: نمی توان در شرایطی که نرخ طال و سکه 
در دنی��ا باال اس��ت قیمت ها را در ای��ران پایین 
نگه داش��ت، زیرا این امر منج��ر به خروج طال 
و س��که از کشور می ش��ود. وی با تقسیم بندی 
 کاالها به دو دس��ته، اظهار داش��ت: برخی کاالها 
نظیر س��که قابل جابه جایی هس��تند و بخش��ی 
دیگر نظیر امالک این قابلیت را نداش��ته و امکان 
قاچ��اق آنها وج��ود ندارد. حس��ینی افزود: نرخ 
کاالهایی که امکان قاچ��اق آنها وجود دارد باید 
متناس��ب با قیمت های جهانی تعیین ش��ود تا از 
خروج غیرقانونی و قاچاق آن جلوگیری ش��ود. 
س��خنگوی اقتصادی دولت اظهار داش��ت: بازار 
س��که از قیمت های جهانی تأثی��ر می گیرد اما 
اجازه فعالیت های س��وداگرانه داده نمی شود و 

بان��ک مرکزی نیز در این خصوص وظایف خود 
را انجام می دهد.  

وی در خص��وص افزایش نرخ دالر با طرح 
این سؤال که ارزش دالر در سال های گذشته در 
بازارهای جهانی کاهش و یا رش��د داشته است، 
 افزود: هرچند ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزها 
نظیر یورو در بازاره��ای جهانی کاهش یافته اما 
ای��ن رق��م در ایران هم��واره با رش��د و یا ثبات 
همراه بوده است. وی ادامه داد: نرخ دالر در این 
س��ال ها در مقابل ریال افزایش یافته و روند آن 
در اقتصاد ایران روندی برعکس دنیا نبوده است. 
حس��ینی با بیان آنکه ساختار اقتصاد کشور نفتی 
است، اظهار داشت: این امر سبب شده تا همواره 
ذخیره مناسب ارز در کشور وجود داشته باشد و 
اگر این امر وجود نداشت با توجه به روندی که 
در سال های گذش��ته در دنیا وجود داشت باید 
نرخ دالر نیز کاهش می یافت. وی گفت: هرچند 
نرخ یورو در ایران نیز روندی افزایشی داشته اما 
هیچکس به این امر توجه نمی کرد و در چند ماه 
اخیر که نرخ یورو کاهش یافته این رقم در ایران 

نیز افت کرده است. 
وی با بی��ان آنکه  بحث تثبیت نرخ ارز دنبال 
نمی شود بلکه سیاست ارزی مورد توجه است، 
گفت:  سیاست ارزی کشور براساس برنامه چهارم 
توس��عه شناور مدیریت ش��ده بوده به طوری که 
همواره این امر دنبال ش��ده است. حسینی ادامه 
داد: ایران کش��وری است که به دلیل وجود نفت 
دارای ذخایر ارزی فراوانی در سال های گذشته 
ب��وده و بانک مرکزی نیز اقدام به خرید ارز برای 
افزای��ش ذخایر ارزی کرده ک��ه این امر منجر به 
افزایش قیمت دالر در بازار ش��ده اس��ت. وی با 
اشاره به تئوری مبنی بر تعیین مابه التفاوت تورم 
داخل��ی و ت��ورم خارجی به قیمت اس��می ارز، 
 گفت: باید این امر را براس��اس س��بد ارزی قرار 
داد ضمن آنکه باید رابطه آن با سایر ارزها را نیز 
مدنظر قرار داد. وی گفت: نظام ش��ناور مدیریت 
ش��ده در سال های گذش��ته در کش��ور اجرا و 
قیم��ت دالر به رغم آنکه در دنی��ا کاهش اما در 
ایران افزایش یافته است. قیمت یورو نیز در این 

سال ها در کشور رشد داشته است. 

خش��ونت ها و درگیری های مس��لحانه جاری در قرقیزس��تان که با آتش  
زدن منازل مس��کونی و س��اختمان های دولتی همراه شده است نشان از بروز 
درگیری های قومی در این کش��ور دارد. به گ��زارش فارس، 14 خرداد یادآور 
درگیری های خونین 20 س��ال پیش در قرقیزستان است که در شهر اوش در 
جنوب این کش��ور میان ازبک تباران و قرقیزها رخ داد. اکنون یک هفته پس 
از س��الروز اتفاقات یاد ش��ده اوضاع جاری در این کشور تداعی کننده همان 
اوضاع 20 س��ال پیش اس��ت. بنا به اعالم مقامات دولتی قرقیزستان، در شب 
13 خرداد در یکی از رستوران های شهر اوش میان 2 گروه از جوانان ازبک و 
قرقیز درگیری لفظی پیش آمد که پس از گذشت ساعاتی از این درگیری لفظی 
به جنگ مس��حانه میان طرفداران 2 گروه تبدیل شد. عظیم بیک بیک نظراف 
معاون رئیس دولت موقت و سرپرس��ت نهادهای نظامی در این دولت اعالم 
کرد، درگیری های اوش از قبل برنامه ریزی شده بود و هدف آن جلوگیری از 
برگزاری موفقیت آمیز همه پرس��ی پیش روست که قرار است در تاریخ ششم 
تیرماه در مورد پیش نویس قانون اساسی و تصویب ریاست رزا آتونبای اوا به 
عنوان رئیس دوره انتقالی دولت قرقیزستان برگزار شود. درگیری های قومی در 
اوش و اطراف آن تا کنون بیش از 700 کشته و زخمی برجای گذاشته است و تا 
کنون نیز نشانه ای از توانایی دولت موقت برای جلوگیری از تشدید خشونت ها 

و درگیری های مسلحانه میان قرقیزها و ازبک تباران دیده نمی شود.
ب��ه رغم وضع اعالم فوق العاده در اوش و س��ه شهرس��تان اط��راف آن، 
تحرک گروه هایی از جوانان که بیش��تر مسلح هستند در طول شب ادامه دارد 
و نیروهای دولتی فقط موفق ش��دند خیابان های مرکزی شهر را تحت کنترل 
خود بگیرند. درگیری های اوش افکار عمومی جامعه جهانی را نیز نگران کرده 
است به گونه ای که تا کنون بسیاری از سازمان های بین المللی و سران کشورها 
از طرف های درگیری خواسته اند به کشتار و آتش سوزی خاتمه داده و مسائل 

خود را به طریق مسالمت آمیز حل کنند. 
در حالی که حوادث اوش مردم قرقیزستان را به شدت نگران کرده است 
برخی کارشناس��ان محلی از احتمال تعویق همه پرسی قانون اساسی و تأیید 
ریاس��ت جمهوری رزا آتونبای آوا خبر می دهند. در همین راستا دولت موقت 
قرقیزستان اعالم کرد در نظر دارد مأموران پلیس و افسران این کشور را به منطقه 
ناآرام جنوب قرقیزستان اعزام کند تا از وقوع یک جنگ داخلی در این منطقه 

جلوگیری کنند. 
 عظیم بیک بیک نظر اف س��خنگوی دولت موقت قرقیزستان اعالم کرد: 
دولت موقت قرقیزس��تان خواستار بازنشس��ته کردن پلیس و افسران نظامی 

قرقیزستان به منظور مشارکت در برقراری ثبات منطقه اوش، شده است. 

دبیر س��تاد حقوق بشر ایران در چهاردهمین 
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره 
به رهیافت گزینشی و جانب دارانه غرب نسبت 
به حقوق بش��ر ایران، امریکا را بزرگترین ناقض 
حقوق بشر جهانی دانس��ت که به بهانه جنگ با 
تروریسم دست به کش��تار انسان ها می زند. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، محمدجواد الریجانی 
با انتقاد ش��دید از نقض رویه های قانونی حاکم 
بر شورا توسط امریکا و رد ادعای نماینده امریکا 
مبن��ی بر هم��کاری نک��ردن ته��ران در پذیرش 
گزارش��گران ویژه حقوق بش��ر افزود: جمهوری 
اس��المی ایران همچنان بر موض��ع خود مبنی بر 
دع��وت عمومی از کلیه گزارش��گران تأکید دارد 
و حاضر اس��ت با بهترین ش��رایط و بدون پیش 
ش��رط آنها را بپذیرد. مش��اور بین الملل ریاست 
قوه قضائیه ضمن اشاره به همکاری های خوب 
و س��ازنده ایران با نهادهای حقوق بشر گفت: ما 
انتظار داریم گزارش��گران به شکل حرفه ای هر 
اتهامی را بررس��ی کنند و اج��ازه ندهند که کار 
گزارشگران حرفه ای که ماهیتًا باید دقیق و فنی 
باش��د، آلوده به تبلیغات و سوءاس��تفاده کسانی 
ق��رار گیرد که زی��ر پرچم دفاع از حقوق بش��ر، 
بیشترین ظلم را به انس��ان ها مرتکب می شوند 
و پایتخت ه��ای خ��ود را پای��گاه گروه ه��ای 
رنگارنگ تروریس��تی کرده ان��د. وی در ادامه با 
اش��اره به همکاری های خوب کشورمان با دفتر 
کمیساریای عالی حقوق بشر، از سفر خانم پیلی 
به ایران در سال 2011 میالدی استقبال کرد. دبیر 

س��تاد حقوق بش��ر ایران در ادامه از کشورهای 
عضو، ناظر و همچنین س��ازمان های مردمی که 
ب��ا ارائه نظرات و پیش��نهادات خ��ود در پویایی 
نشست دوره ای جهانی حقوق بشر در ایران کمک 
ک��رده اند، تش��کر و قدردانی ک��رد. الریجانی با 
محوری دانستن توصیه های مطروحه در نشست 
بهمن ماه ای��ن نهاد بین المللی گفت : جمهوری 
اس��المی ایران پذیرش 123 توصی��ه از مجموع 
188 توصیه مطرح ش��ده را دلیل��ی بر همکاری 
و تعامل سازنده کشورمان با شورای حقوق بشر 
می دان��د. پ��س از ارائه گزارش ریاس��ت هیأت 
ایرانی، به ترتیب کش��ورهای عضو ش��ورا، دول 
ناظر و س��ازمان های مردمی به طرح سئواالت و 

و دیدگاه ه��ای خود در اینباره پرداختند. در پایان 
نشست نیز الریجانی ضمن پاسخ به برخی از این 
س��ؤاالت ابرازامیدواری کرد شورای حقوق بشر 
بتوان��د بیش از پیش در مس��یر افزایش همکاری 
و تعامل سازنده با کش��ورها از جمله جمهوری 
اس��المی حرکت کن��د. پس از اظه��ارات نهایی 
الریجانی، ریاس��ت بلژیکی حقوق بشر گزارش 
نهایی بررس��ی دوره ای جهانی ایران را با اجماع 
به تصویب رساند. پس از تأسیس شورای حقوق 
بشر در س��ال 2006 میالدی، در نخستین مرحله 
از بررس��ی وض��ع حقوق بش��ر در کش��ورهای 
مختل��ف وضع حقوق بش��ر در بی��ش از یکصد 

کشور بررسی شد.

ایران

گزارش حقوق بشر ایران 
در ژنــو با اجــماع به تصــویب رسید

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

هن��وز هیچ کس نمی دان��د قانونی که 
برای نظم امور مالی تنظیم ش��ده و امضای 
رئیس جمهور را خواهد داش��ت، چگونه 
متنی اس��ت. فقط کافی است که چهل تن 
از مجموع یکصد س��ناتور ب��ا رأی گیری 
مخالف��ت کنن��د تا بحث ت��ا ابد ب��ه درازا 
بکش��د. جمهوری خواهان که تعدادش��ان 
چهل نفر است به همراه دمکرات های کم 
رنگ می توانند دکان کاسبی و چانه زنی در 
مورد رأی ش��ان در حمایت از این قانون را 
بگش��ایند. یکی از همین دمکرات های کم 
رنگ، ژوزف لیبرمن که حتی در انتخابات 
2008 از ج��ان م��ک کین حمای��ت کرده 
بود، با طرح به وجود آوردن ش��رکت های 
بیمه درمانی دولتی برای آنهایی که فاقد آن 
هستند مخالفت کرد. امری طبیعی چراکه 
شرکت های بیمه خصوصی از حامیان مالی 
سناتور لیبرمن هستند. 28 سپتامبر 2008، 
وقتی طرح نجات بانک هایی که از س��وی 
اوبامای کاندیدای ریاس��ت جمهوری نیز 
حمایت می شد، می رفت تا کمک فوری ای 
معادل هفتصد میلیارد دالر در اختیار همین 
ش��رکت ها قرار دهد، یک��ی از نمایندگان 
چپ، دنیس کوسی ینچ با اعتراض خطاب 
به همکارانش گفت: »ماکنگره ایاالت متحده 
هستیم یا هیأت مدیره گلدمن ساکس؟«. این 
سؤال آن چنان به جا بود که رئیس جمهور 
امریکا اخیراً الزم دانست توضیح دهد: »من 
در مبارزه انتخاباتی شرکت نکردم تا به کله 
گنده های وال استریت خدمت کنم.« با این 
همه نباید فراموش کرد که در سال 2008، 
گلدمن س��اکس، س��یتی گروپ، جی پی 
مورگان، یوبی اس و مورگان استانلی جزء 
بیست و پنج شرکت اصلی بودند که هزینه 
مبارزه انتخابات��ی اوباما را به عهده گرفتند. 
ویلیام گریدر روزنامه نگار وضعیت را چنین 
توضیح می ده��د: »دمکرات ها با یک معما 
روبه رو هس��تند: چگونه می توان به منافع 
عمومی خدمت کرد بدون آنکه به نارضایتی 
بانک دارانی منجر شود که هزینه سرکار آمدن 
آنها را می پردازند؟ آیا ایاالت متحده اصالح پذیر 
است؟ ادعا می شود که گویا ویژگی نظام در 
»تعادل بین قدرت ها« در درون آن اس��ت. 
اما در واقع این سیس��تم از سلسله مراتب 
متعددی تشکیل شده است که در آن فقط 

دالر و پول حکومت می کند. در سال 2008 
میلیون ها جوان در مبارزه سیاس��ی شرکت 
کردند به امید آنکه با رئیس جمهور جدید 
هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. اما اکنون 
او نیز مانند یک دالل اس��ب رفتار می کند، 
اینجا رأیی را می خرد آنجا تملق نماینده ای 
را می گوید که حقیرش می داند. آیا می توان 
رفتار دیگری داشت ؟ شخصیت یک فرد 
وزنی در مقابل استبداد ساختارها ندارد، به 
خصوص وقتی که مخالفان وحش��ی اند و 
»جنبش مردمی« فقط به سندیکاهای تحت 
فش��ار و ضعیف گش��ته خالصه می شود 
و مبارزان س��یاه پوستی که توسط دستگاه 
دولتی به کارگرفته می ش��وند و یا وبالگ 
نویس��ان خودبزرگ بینی ک��ه فکر می کنند 
مبارزه فقط پش��ت صفحه رایانه ش��کوفا 
می شود. بیوگرافی اوباما باعث بعضی سوء 
تفاهم ها ش��د. از یک سو به این خاطر که 
تمام توجه ها و توقع ها را متوجه وی کرد و 
از سوی دیگر به این دلیل که رئیس جمهور 
ایاالت متحده مدتهاست دیگر شبیه نوجوان 
رادیکالی نیس��ت که در خاطراتش آن را به 
تصویر می کشد. همانی که در کنفرانس های 
سوسیالیستی ش��رکت می کرد و در هارلم 
)محله فقیر نیویورک( در انجمنی نزدیک به 

رالف نادر فعال بود. 
او دیگر ربطی نیز به مبارز امریکایی � 
افریقایی تباری ندارد که می نوش��ت: برای 
آنکه خائن به حس��اب نیایم، دوستانم را با 
دقت انتخاب می کنم. دانش��جویان س��یاه، 
فع��االن سیاس��ی، دانش��جویان خارجی، 
اس��تادان  تبارها)ش��یکانوها(،  مکزیک��ی 
ساختارگرا  فمینیس��ت های  مارکسیست، 
و ش��اعران پان��ک راک. ما با هم س��یگار 
می کشیدیم و کت چرمی به تن می کردیم. 
شب ها در خوابگاه، ما درباره نئوکلنیالیسم، 
فرانت��س فان��ون، خودمرکزبین��ی اروپا و 

پدرساالری بحث می کردیم. 
شاید » معجزه« انتخابات نوامبر2008 از 
آن رو به وقوع پیوست که به ما ثابت کند که 
در واقع معجزه وجود خارجی ندارد و اینکه 
نباید سرنوشت ایاالت متحده را، مانند دیگر 
کشورها، نه با شخصیت یک مرد و نه با اراده 

یک رئیس جمهور اشتباه گرفت ...
                                   ادامه دارد 

هم اکنون دبی ورودی س��د امیرکبیر، 24/66 مترمکعب در ثانیه و خروجی آن نیز 23 
مترمکعب در ثانیه اس��ت. به گزارش موج، مدیر امور بهره برداری س��د کرج از افزایش 20 
درصدی حجم آب ورودی این سد خبر داد. مرتضی ضیایی گفت: با توجه به بارش مناسب 
نزوالت جوی و افزایش 20 درصدی حجم آب ورودی به سد کرج، این سد امسال با 103 
میلیون مترمکعب آب مازاد بر نیاز شرب و کشاورزی مواجه شد که با جاری شدن این آب 
مازاد در رودخانه، کشاورزان پایین دست سد از آن بهره مند شدند. وی افزود: اکنون ظرفیت 
دریاچه این س��د تقریباً پر شده است و 204 میلیون و 73 هزار مترمکعب آب در پشت آن 
ذخیره شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، 58 هزار مترمکعب بیشتر است. 
وی یادآور شد: سال گذشته هیچ گونه آب مازاد بر نیازی به علت کمبود نزوالت جوی در سد 
امیرکبیر ایجاد نشد و فقط آب مورد نیاز شرب و کشاورزی از طریق این سد تأمین شد. ضیایی 
افزود: امسال به دلیل بارش مناسب نزوالت جوی مقدار ورودی آب به پشت سد امیرکبیر 
در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. وی گفت: هم اکنون دبی ورودی 
سد امیرکبیر، 24/66 مترمکعب در ثانیه و خروجی آن نیز 23 مترمکعب در ثانیه است. مدیر 
امور بهره برداری سد کرج اظهار داشت: از مجموع آب ذخیره شده در پشت سد امیر کبیر، 
حدود 340 میلیون مترمکعب برای تأمین آب آشامیدنی مردم به تهران انتقال می یابد و حدود 
130 میلیون مترمکعب آن نیز در بخش کشاورزی دشت شهریار و کرج به مصرف می رسد. 
ضیایی افزود: این سد افزون بر کنترل سیل و سیالب های فصلی، دارای دو واحد نیروگاه برق 
آبی است که 90 مگاوات برق در ساعت تولید و وارد مدار سراسری می کند. سد امیرکبیر با 
مخزن بتنی دو قوسی و با ظرفیت 205 میلیون مترمکعب در سال 1341 بر روی رودخانه کرج 
احداث شده است. این سد با طول تاج 390 متر، ارتفاع 180 متر از پی، دریاچه ای به وسعت 4 

کیلومتر مربع دارد که رودخانه کرج، اصلی ترین حوضه آبریز آن به شمار می رود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: طرح نصب اولین کلکتورهای نوری در مشکین 
دش��ت کرج به عنوان »شهری با چراغ های خورشیدی« به زودی از سوی این پژوهشگاه 
اجرا می شود. به گزارش ایرنا، علی اصغر توفیق در نشست با شهردار مشکین دشت کرج
افزود: امکان نصب اولین کلکتورهای نوری در مشکین دشت وجود دارد و در این خصوص، 
مذاکرات مرحله اول انجام ش��ده است. وی گفت: در این نشست به بررسی زیرساختها و 
ایجاد بستر الزم در تحقق برنامه های آتی این طرح پرداخته و پیش بینی می شود این امر نتایج 
بسیار درخشانی به همراه داشته باشد. وی از جمله اقدامات مهم پژوهشگاه را تولید برق از 
انرژی خورشیدی ذکر و خاطرنشان کرد: شایسته است که در راستای این دستاوردهای علمی، 
چراغ های مشکین دشت خورشیدی شوند این طرح یاری و مساعدت شهرداری مشکین 
دشت را می طلبد. وی گفت: زمینه های تولید چراغهای خورشیدی در این پژوهشگاه فراهم 
شده که باید از این ظرفیت به دست آمده بهره مند شویم. وی افزود: در پژوهشگاه مواد و 
انرژی موفق شدیم از خورشید، چند نوع انرژی بگیریم که یکی از آنها مربوط به روشنایی 
چراغها است. وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در پژوهشگاه انجام می شود و فقط کافی 
است در این خصوص اطالع رسانی ها افزایش یابد و نتیجه تحقیقات به خارج از پژوهشگاه 
نیز منعکس شود. وی تصریح کرد: پژوهشگاه مواد و انرژی تنها یک پژوهشگاه نیست بلکه 
یک مرکز آموزشی نیز محسوب می شود و بیش از 150 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا 
در آن فعالیت دارند. وی گفت: آزمایش��گاه های بسیار خوبی در پژوهشگاه مواد و انرژی 
فعالیت دارند که برخی از آنها در کشور کم نظیرند که باید از همه ظرفیتهای آنها استفاده شود. 
شهردار مشکین دشت نیز گفت: این نهاد آماده هرگونه همکاری در جهت اجرای این طرح 
صنعتی است. حبیب اهلل رضایی، با استقبال از این طرح افزود: خوشبختانه فضای همکاری 
بین دو دس��تگاه پس از مدتها در جهت رشد و ارتقای سطح صنعتی جامعه فراهم شده و 
شهرداری مشکین دشت آماده هرگونه همکاری در جهت اجرای این طرح صنعتی است. وی 
گفت: نصب و راه اندازی کلکتورهای خورشیدی در پارک »جاده تندرستی« واقع در مشکین 
دشت انجام می شود. پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات وفناوری، 

در شهر مشکین دشت کرج قرار دارد.

آیا ایاالت متحده اصالح پذیر است؟)قسمت سوم(
مسلمانان چهار کشور اسالمي تحریم 

سایت فیس بوک را خواستار شدند

فیدل کاسترو:
غرب از جام جهاني فوتبال براي کاهش 
فشار بر اسراییل سوء استفاده مي کند

امریکا، گزینه انفجار اتمي را براي مهار 
نشت نفت در خلیج مکزیک مطرح کرد

هشدار رئیس سازمان انرژي اتمي به غرب؛
بیش از این خود را در بن بست قرار ندهید

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بیمارستان های دولتی 1000 میلیارد تومان از سازمان های بیمه گر طلب دارند 

نماینده اصفهان: 
طرح کاهش همکاري ایران با آژانس انرژي اتمي در مجلس بررسي مي شود

حسیني:
نرخ سکه تنها در صورت کاذب بودن در بازار مدیریت مي شود 

قرقیزستان در میان آتش درگیري هاي 
قومي

جهان نما

افزایش 20 درصدي حجم آب ورودي سد کرج

براي اولین بار در کشور
نصب نخستین کلکتورهاي نوري 

در مشکین دشت کرج 
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خشت و آینه

حوادث

ش��ما هم مانند بس��یاري از انس��ان ه��ا، بدون 
آگاه��ي و ناخ��ودآگاه در بس��یاري از عقای��د و 
موهومات خرافه پرس��تي دخیل هستید. در اینباره 
کم��ي فکر کنید.آخری��ن باري که ب��ه تخته زدید، 
آخرین باري که از نگاه کردن به گربه س��یاه پرهیز 
کردی��د و آخرین باري ک��ه طالع خود را با دقت و 
اش��تیاق مطالعه کردید، به یاد مي آورید! همه اینها 
نمونه هایي از عقاید خرافي اس��ت ، که ما هر روز 
ب��ا آنها س��ر و کار داریم و برخ��ي صاحبنظران به 
آنها تفکرات جادویي مي گویند. طبق آخرین آمار، 
نیم��ي از مردم امریکا، افرادي خرافاتي هس��تند. به 
طوري که اعتقاد به خانه ارواح ، س��حر و جادو و 
ج��ن و پري طي دهه هاي اخیر به ش��دت افزایش 
یافته است ؛ اما به راستي علل روان شناختي موجود 
در این تفکرات جادویي چیست و آیا این خرافات 
و عقای��د ب��ه نفع ماس��ت یا به ضرر ما؟ بس��یاري 
معتقدند، دعاهاي پیش از مس��ابقه هاي ورزش��ي 
 ب��ه ورزش��کاران روحیه م��ي دهد و آنه��ا را آرام 

مي کند.
 ای��ن گونه اعتقادات جزو خرافات محس��وب 
نمي شوند و قطعًا در باال بردن روحیه ورزشکاران 
تاثی��ر دارد، اما برخي اعتق��ادات عجیب و غریبي 
دارن��د ؛ مثاًل این که پیش از ش��روع مس��ابقه باید 
چند ضربه به ت��وپ بزنند. در غیر این صورت در 
آن مس��ابقه موفق نخواهند شد. شاید براي شما هم 
جالب باش��د ک��ه بدانید خراف��ات و موهوماتي از 
 این دس��ت در نتیجه بروز اختالالت وسواسي رخ 
م��ي ده��د. در علم روان شناس��ي ب��ه آن اختالل 

وسواس اجبار یا )OCD( گویند.
 براي چنین افراد وسواس��ي، ع��ادت به انجام 
برخي اعمال خاص باعث ایجاد اختالل در زندگي 
روزمره مي شود؛ مثل شخصیت جک نیکلسون در 
فیلم As good as it gets، که با وسواس خاصي 
حتمًا باید از روي ش��کاف ه��ا و درزهاي پیاده رو 
مي پری��د، یا هر روز فقط روي یک میز خاص در 
یک رستوران خاص غذا مي خورد و قادر نبود هیچ 
گونه تغییري در این عادت هر روزه خود به وجود 
آورد. اف��رادي که ب��ه OCD و اختالالت رفتاري 
وسواس��ي مبتال هستند، گمان مي کنند اگر از یکي 
از این عادات اش��تباه خود دس��ت بردارند، اتفاقي 
براي آنان خواهد افتاد و هر اتفاق بد و ناگواري را 
به گونه اي به آن ربط مي دهند. دکتر پل فاکس��من 
، معتقد است که بیشتر بیماران درباره چیزي نگران 

هس��تند و معتقدند اگر نگران نباشند احتمال وقوع 
 آن اتفاق بیش��تر مي ش��ود و این نوع��ي خرافات 

است.
 ب��ه ه��ر حال اگر ش��ما در خود نش��انه هایي 
از تش��ویش، نگراني و تنش مي بینید و احس��اس 
م��ي کنی��د ای��ن رفتاره��ا از کنت��رل ش��ما خارج 
هس��تند، حتمًا به پزش��ک مراجعه کنی��د، تا پیش 
 از توس��ل به خرافات و موهوم��ات، به درمان این 
بیماري هاي وسواس گونه بپردازید. براي کنترل این 
گونه نگراني ها و تش��ویش ها که منجر به پذیرش 
برخي خرافات مي ش��وند، الزم است نیروهایي را 
درون خ��ود به جریان بیندازیم و به دنبال قوانین و 
توجیه پیدایش هر پدیده باش��یم. باید این حقیقت 
 را بپذیریم ک��ه اتفاقات و پدیده ها تحت کنترل ما 

نیستند.
  درس��ت اس��ت ک��ه در زندگ��ي هم��ه م��ا 
موقعیت هایي وجود دارد که ممکن اس��ت بس��یار 
مهم، حیاتي و سرنوش��ت ساز باشند، اما مطمئنا به 
طور کامل در اختیار ما و مطابق بامیل و خواسته ما 
نیستند. برخي معتقدند اعتقاد به خرافات، این توان 
را ب��ه افراد مي دهد که خود را براي نتیجه و پیامد 

آن اتفاق آماده کنند. 

دوست یا دشمن 
احس��اس امنی��ت و اعتماد به نف��س، یکي از 
پیامده��اي خ��وب اعتق��اد ب��ه برخي عقای��د این 
چنین��ي )البت��ه در حد معقول ( اس��ت؛ مثاًل برخي 
اف��راد معتقدند اگر فالن لباس را بپوش��ند، یا فالن 
ش��يء خ��اص را با خ��ود حم��ل کنند، برایش��ان 
خ��وش شانس��ي و موفقیت ب��ه همراه م��ي آورد 
 و همی��ن ح��س ب��ه آنها اعتم��اد به نف��س کاذب 

مي دهد.
 دکتر فاکس��من معتقد است گاهي خرافات و 
اعتقادات خرافي مایه دلخوشي انسان ها هستند به 
این معني که ش��ما فکر م��ي کنید یک نیروي غیبي 
به ش��ما کمک مي کند. شاید واقعًا هم همین طور 
باشد. پش��ت اعتقادات انس��ان ها، نیروي شگرفي 

پنهان است. 
اگ��ر پیامد یک موضوع کاماًل شانس��ي باش��د، 
اعتقادات خرافي نمي توانند تأثیرگذار باش��ند، اما 
وقتي عملکرد و نقش انسان ها یک فاکتور کلیدي 
و مه��م در پیام��د و نتایج کارها باش��د، اعتقادات 
خراف��ي مي توانند یک مزی��ت و نوعي محرک در 
انجام کارها محس��وب شوند. تأثیرات روان شناس 
بر رفتارها و عقاید خرافي بسیار واضح و مشخص 

اس��ت ؛ مثاًل همان طور که پیش از این به آن اشاره 
شد، آیا تا به حال براي شما پیش آمده که احساس 
کنید یک لباس یا ش��يء خاصي براي ش��ما خوش 

شانسي مي آورد. 
در ای��ن صورت ش��ما با پوش��یدن آن لباس یا 
همراه داش��تن آن ش��ي خاص اف��کار مثبت را در 
ذه��ن خ��ود ارتقا م��ي دهید و از تن��ش و نگراني 
دور م��ي ش��وید؛ اما ناگفت��ه نماند ک��ه گاهي این 
 ط��رز فکرها س��د راهي ب��راي عملکرد مناس��ب 

شماست.
 عقای��د خرافي مي توانند نق��ش منفي هم در 
زندگي ما داشته باشند، به خصوص اگر با عادتهاي 
نادرس��تي مانند ش��رط بندي توام باش��ند. بسیاري 
از افرادي که به ش��رط بن��دي و خرافات مرتبط با 
آن ع��ادت کرده اند، در زندگي خود با مش��کالت 
عدیده اي روبه رو هستند. محققان معتقدند، ترس 
از خرافات، زندگي برخي افراد را مختل مي کند و 
باعث تنش هاي بس��یاري مي شود؛ مثاًل عدد 13و 
نحس��ي آن براي برخي افراد واقعا دردسرساز شده 

است.
 طب��ق تحقیقات صورت گرفت��ه زنان به طور 
کلي از مردان خرافاتي تر هس��تند. شاید یک دلیل 
آن از دید روان شناس��ي این باش��د ک��ه زنان بیش 
از م��ردان تن��ش و نگران��ي را احس��اس مي کنند 
 و بی��ش از مردان ب��ه فکر چاره اي ب��راي رفع آن 

هستند.
  ب��ه ط����ور کلي اف��رادي که مضط��رب تر و 
نگران تر هس��تند راحت ت��ر عقاید خرافي را قبول 
مي کنند. ضمنا زنان احس��اس مي کنند نس��بت به 
مردها کنت��رل کمتري بر سرنوش��ت و آینده خود 
دارند. به طور کلي افرادي که بر افکار و احساسات 
خ��ود کنترل درون��ي دارند، کمتر دچ��ار خرافات 
 مي ش��وند و واق��ع بینانه ت��ر با مس��ائل برخورد 

مي کنند.
 ب��ه هر ح��ال مادره��ا و مادرب��زرگ هاي ما، 
هنگامي که پشت سر مس��افر آب مي ریزند، براي 
دور ماندن از چشم زخم ، اسپند دود مي کنند و به 
گردن بچه ها سنگهاي آبي رنگ آویزان مي کنند و 
صدها مورد این چنیني احساس آرامش و اطمینان 
بیش��تري دارند؛ اما باید ب��ه این حقیقت توجه کرد 
 ک��ه واقعی��ت و حقیقت در زندگي ح��رف اول را 
مي زند و تنها ب��ا یاد خدا مي توان آرامش حقیقي 

را به دست آورد.

عروس��ک باربي بر خالف س��ایر عروسک ها 
ک��ه تداعي کننده ک��ودک ب��وده و داراي چهره اي 
معصومانه اس��ت، یک زن بیست ساله امریکایي با 
تمام مشخصات آن است که با دقت فراوان طراحي 
و س��اخته مي ش��ود و با حضور تصاویرش در اکثر 
مایحت��اج و ملزومات ضروري کودکان و نوجوانان 
از قبیل ل��وازم التحریر، کیف، کفش، ش��کالت ها، 
ظروف، البسه، س��اعت، وسایل شخصي و... ملکه 
ذهني کودکان و نوجوانان ش��ده، خ��ود را به آنان 
تحمی��ل و موجب خرید عروس��ک مي ش��ود. در 
روش هاي تعلیم و تربیت، مهم ترین و کلیدي ترین 
عام��ل بحث »الگوس��ازي« اس��ت. هر س��ن و هر 
جنس الگوي خاص خود را برمي تابد. در این میان 
مهم ترین س��ن، دوران کودکي است. تربیت دوران 
کودکي توأم با بهره گیري از الگوهاي خاص و ویژه 

این دوران است. 
طبیعي اس��ت که الگوه��اي دوران کودکي به 
طور عمده از مؤلفه هاي عاطفي به جاي گزاره هاي 
عقالني بهره مي برند. بنابراین رمز و رازهاي موجود 
در خیال پردازي هاي کودکانه، جایگزین گزاره هاي 
واقع گرایانه در تربیت بزرگس��االن مي شود. مبتني 
بر این اصل، اس��تفاده از نماد حیوانات به صورت 
فانت��زي در انتقال مفاهی��م آموزش��ي و تربیتي به 
کودکان همواره مد نظر بوده اس��ت؛ به گونه اي که 
امروزه بیش��ترین حجم تولی��دات فرهنگي مربوط 
به ک��ودکان در زمینه انیمیش��ن، کتاب، داس��تان و 
اس��باب بازي به اس��تفاده از نمادگرایي از حیوانات 
محدود مي شود. در این میان دختربچه ها انحصاراً به 
عروسک عالقه مند هستند. این عالقه نشأت گرفته 
از عاطف��ه وی��ژه دختر بچه ه��ا و همچنین به دلیل 
قدرت برتر عروسک در ایجاد حس همزادپنداري 
و تفاهم خیالي با کودک اس��ت. عروسک، باالترین 
نقش تربیتي را به ویژه در ش��کل دهي و پایه ریزي 
ش��خصیت دختران دارد. دختربچه ه��ا، زنان آینده 
هر ملت هس��تند و براي انحطاط هر ملت بایستي 
دخت��ران و زن��ان آن ملت را منح��ط تربیت نمود. 
همان گونه که براي اعتالي هر جامعه، باید دختران 
و زن��ان آن اجتم��اع را متعالي تربی��ت کرد. از این 
منظ��ر، نقش عروس��ک در تهاج��م فرهنگي نقش 

بسیار برجسته اي است.
پدیده عروسک باربي

کمپاني متل: کمپاني متل در سال 1945 توسط 
زوج هندل��ر و م��ت در ایال��ت کالیفرنیاي جنوبي 
امریکا تأسیس ش��د. این شرکت، ابتدا قاب عکس 
تولید مي کرد و سپس به ساخت مبلمان خانه و در 

نهایت به تولید اسباب بازي روي آورد.
ــل و میکي ماوس: کمپاني متل در 1955 با  مت
کل��وپ میکي ماوس براي تبلیغ اس��باب بازي ها به 
هم��کاري در نمایش ه��اي تلویزیوني پرداخت که 
موجب دگرگوني ساختاري در تجارت اسباب بازي 
ش��د. در 1959 ب��ه دلیل عالق��ه دخت��ر هندلر به 
عروس��ک هاي کاغذي، این کمپاني ها طرح ساخت 
عروس��ک را دنبال کردند که منجر به عقد قرارداد 

براي دریافت امتیاز عروسک آلماني لي لي شد.
عروسک لي لي

عروس��ک لي لي در واقع برگرفته از شخصیت، 
و چه��ره ی��ک زن خیابان گ��رد آلماني ب��ه همین 
ن��ام بود. عروس��ک آلمان��ي لي لي به عن��وان یک 

قطعه کلکس��یوني فقط به بزرگس��االن، به ویژه به 
مي شد.کمپاني  فروخته  اسباب بازي  کلکسیونرهاي 
مت��ل امتیاز عروس��ک لي لي را از آلم��ان خرید و 
پ��س از تغییراتي، صورت بندي نژادي آن را با نژاد 
»آنگلوساکسون« همانند کرد و به تولید انبوه آن در 

امریکا اقدام کرد.
عروسک باربي

این عروسک تغییر نژاد یافته )به نژاد امریکایي 
� انگلیس��ي آنگلوساکس��ون( بارب��ي لقب گرفت. 
باربي اس��م خالصه ش��ده »بارب��ارا« دختر کوچک 

رئیس کمپاني متل یعني آقاي هندلر بود.
بارب��ي ب��ه زودي در صف اول اس��باب بازي 
دخت��ران در غ��رب ق��رار گرفت. در س��ال 1959 
هر عروس��ک باربي ب��ه قیمت س��ه دالر فروخته 
مي ش��د. ام��ا اکنون ه��ر عروس��ک بارب��ي اصل 
قیم��ت  ت��ا 4500 دالر  مت��ل  کمپان��ي   س��اخت 

دارد.
ــا طراحي  ــک ضد هوایي ت ــي موش از طراح
عروسک باربي: طراح تغییرات باربي در امریکا در 
کمپاني متل، »جک رایان« اس��ت. وي قبل از آن در 
پنتاگون )وزارت جنگ امریکا( طراح موش��ک هاي 
اس��پارو و هاوک بود. ش��رکت متل او را به خاطر 
تخص��ص و اس��تعدادش در زمین��ه آش��نایی های 
اجتماع��ی و فرهنگی امریکا ش��ناخت فرم هیکل 
زنان اس��تخدام کرد. در 1960 ش��رکت متل سهام 
خود را به فروش رس��اند و به س��هامي عام تبدیل 
ش��د. از 1963 تا س��ال 1965 ث��روت کمپاني متل 
 از 100 میلی��ون دالر به 500 میلی��ون دالر افزایش 

یافت.
فیلم هاي باربي

در سال 2001 عروس��ک باربي در اّولین فیلم 
کامپیوتري خود به نام »باربي در فندق شکن« ظاهر 
ش��د، از آن پس تا کنون تع��داد قابل توجهي فیلم 
کامپیوتري، انیمیش��ن و فیلم س��ینمایي و در مورد 

باربي تولید شده است.
دوباره سازي باربي

در طي سالیان گذشته باربي بیش از پانصد بار 
در نقش ها و ش��خصیت هاي متفاوت عرضه ش��ده 

است از آن جمله:
پرس��تار، افس��ر پلی��س، آم��وزگار، پزش��ک، 
دندانپزش��ک، دامپزش��ک، خواننده موسیقي راک، 
ژیمناس��ت، کارآگاه، افس��ر نیروي دریایي، افس��ر 
خلبان، میهمان��دار هواپیما، دزد، گ��دا و... که این 
ش��خصیت پردازي ها، براي کارکردهاي تربیتي این 

عروسک است.
باربي و سیاست

در طول چهل س��ال گذش��ته عروس��ک باربي 
فعال عرصه سیاست در امریکا بوده است. در طول 
انتخابات ایالتي و ملتي، باربي بس��یار فعال اس��ت. 
در ط��ول جنگ ویتنام، گران��ادا، پاناما و در انتهاي 
جنگ س��رد باربي نقش ه��اي متفاوتي ایفا کرد. در 
طول جنگ عراق و امریکا در سال 1990 عروسک 
باربي با پوشش یونیفورم نظامي امریکایي به تهییج 
افکار عموم��ي مردم امریکا پرداخت. پس از واقعه 
11 سپتامبر نیز باربي با پوشیدن یونیفورم نیروهاي 
نظامي ضد تروریس��ت با ایف��اي نقش جدید خود 
ب��ه تهییج افکار عمومي پرداخ��ت. تیتر آگهي هاي 
تبلیغات��ي باربي براي نبرد ضد تروریس��م این بود: 

»باربي روح امریکایي«.
باربي و تعلیم و تربیت

خانم روت هندلر همس��ر رئی��س کمپاني متل 
دریافت��ه بود که همچنان که فرزندش باربرا رش��د 
مي کند به شخصیت س��ازي و تقلید از بزرگس��االن 
در رفت��ار ب��ا عروس��ک هاي کاغذي مي پ��ردازد، 
بنابرای��ن طرح ایده ابداع عروس��ک واقعي )س��ه 
بع��دي( به ذهن او خط��ور کرد. پس از س��اخت 
باربي تصمیم بر این ش��د تا مدل هاي گوناگوني از 
لباس ها در اختیار کودکان قرار گیرد تا آنان بتوانند 
ش��خصیت دلخواه خود را در مدل هاي مختلف به 
باربي ببخش��ند. به مرور زمان باربي کارکرد مهمي 
یافت، باربي به دخت��ران آموزش مي داد که جامعه 
م��درن از آنها به عنوان ی��ک زن چه انتظاري دارد. 
باریک و اندام کش��یده باربي باعث ش��ده است تا 
دختران نوجوان در غرب و س��ایر کش��ورها براي 
اینکه اندامش��ان شبیه باربي شود یا از الگوي باربي 
خیلي فاصله نداشته باشند از خوردن غذا به اندازه 
کافي در سن رش��د خود پرهیز کنند. بنابراین آمار 
حیرت آور س��ازمان هاي بهداش��تي غرب از س��وء 
تغذیه دختران غربي خبر مي دهد. طرح این ذهنیت 
ک��ه ترکی��ب اندام بارب��ي هیچ گاه به ه��م نخواهد 
خ��ورد، در تربی��ت دختران براي اینکه در س��نین 
بزرگ س��الي هیچ گاه باردار نشوند بسیار مؤثر بود. 
در ده��ه 90 میالدي به دلیل کاهش نرخ تولید مثل 
در غ��رب � به ویژه در امریکا � باربي براي تربیت 
دخت��ران در آن زمینه وارد صحنه ش��د و در 1995 
این عروس��ک با یک جنین در ش��کم خود به بازار 
عرضه شد امروزه اسکیپر که خواهر کوچک باربي 
محس��وب مي شود بخشي از پاس��خ به درخواست 
 سیاس��ت گذاران فرهنگي براي بچه دار بودن باربي 

است.
 نگاه��ي به تحول لباس ها و ش��خصیت باربي 
بیانگر آن تحول اجتماعي اس��ت ک��ه باربي در آن 
آفریده ش��ده اس��ت. امروزه عروسک بزرگ باربي 
در هی��أت ی��ک دختر جوان حقیقي ب��راي مقاصد 
غیراخالقی در فروشگاه هاي غربي خرید و فروش 
مي ش��ود. تعداد زیادي از هنرپیشه ها و خوانندگان 
زن غرب��ي با صرف هزینه هاي زی��اد اندام و چهره 
خ��ود را همچون باربي مي س��ازند ت��ا مورد توجه 
عم��وم واقع ش��وند. امروزه باربي ب��ر روي تمامي 
وس��ایل مورد اس��تفاده کودکان و نوجوانان اعم از 
لوازم التحریر، لوازم بهداش��تي و آرایشي، پوشاک، 
اس��باب بازي، لوازم تزئیني و... حک ش��ده است و 
حت��ي خوردني هاي فانتزي کودکان مانند آدامس و 
شکالت نیز از حضور باربي بي نصیب نیستند. چه 
اینکه دخترها در سراس��ر جهان باید حضور مدل و 
الگوي غربي خود )بارب��ي( را همواره در پیرامون 

خود حس کنند. 
باربي و استراتژي فرهنگي امریکا 

از آنج��ا که بنی��ان دکترین فرهنگ��ي امریکا بر 
»امانیسم« )بشر مداري به جاي خدامحوري( است، 
طبیعي اس��ت که سیاستمداران و استراتژیست هاي 
فرهنگي امریکا تالش نمایند تا از طریق شیوه ها و 
راهکاره��اي مختلف بنیان فرهنگي خود را تقویت 
و آن را در امریکا و سراس��ر جهان بس��ط و تسري 
دهند. یکي از این ش��یوه ها، تربیت دختران امریکا 
و سراس��ر جهان با گزاره ه��اي فرهنگي امریکایي 

اس��ت. بنابراین به عنوان بهترین و کارآمدترین راه، 
اگر دختران س��ایر ملت ها با ارزش هاي امریکایي 
تربیت شوند، این دختران، نقش همسران و مادران 
را در جوامع خودش��ان عهده دار مي شوند، بنابراین 
مبتني بر ارزش هاي امریکایي، جامعه ش��ان را اداره 
مي کنن��د و این مهم تری��ن کارک��رد تهاجمي یک 
فرهنگ مهاجم است که ش��هروندان دیگر ممالک 

را با ارزش هاي خود بپروراند.
این گونه است که باربي، در استراتژي فرهنگي 
آمریکا واجد باالترین تأثیرها و ارزش گذاري هاست 
و در عرص��ه پدافن��د در براب��ر تهاج��م فرهنگي 
عروس��ک باربي، مهم ترین اقدام در گام نخس��ت 
تبیی��ن مخاطرات تربیتي و فرهنگي این عروس��ک 
است. بنابراین هش��دار و بصیرت بخشي در صدر 

این اقدامات است.
مکانیزم تربیتي عروسک باربي

این عروس��ک امروزه به ملکه ذهني کودکان و 
نوجوانان امریکایی تبدیل ش��ده اس��ت. خریداران 
باربي با خرید یک عروس��ک کارش��ان تمام نشده 
بلکه مجبور هس��تند تمام وس��ایل مکمل آن را از 
قبیل لباس خواب، وس��ایل حمام، لباس میهماني، 
وسایل آرایش و... را که همه ساله در چندین نوبت 
نی��ز تغییر مد داده و بازس��ازي و تولید مي ش��وند 
تهی��ه و هم��واره آن را به روز کنند. بدیهي اس��ت 
م��دل لباس بارب��ي و تمام آنچه ک��ه تحت عنوان 
متعلقات عروس��ک عرضه مي ش��ود مدل لباس و 
سایر وس��ایل مورد نیاز دختران و زنان قرار گرفته 
و بدی��ن صورت دختران مأنوس با این عروس��ک 
با س��لیقه بارب��ي )یا به ق��ول دقیق تر با س��لیقه و 
خواست سیاس��تگذاران امریکایی( بزرگ شده، در 
زمان��ي که به س��ن انتخاب مي رس��ند دقیقًا داراي 
 س��لیقه اي همانن��د بارب��ي )یا ی��ک زن امریکایي( 

هستند. 
بنابراین هر آنچه در تمدن غرب براي انحطاط 
بش��ر تولید و عرضه مي شود، قباًل ذائقه و احساس 
نی��از به آن را ب��ا هزینه مصرف کنن��دگان به وجود 
آورده ان��د که پدیده »باربي بیس« یکي از نمودهاي 
عیني است که متخصصان تربیتي و تغذیه با نگراني 
فراوان از طریق رس��انه هاي جمعي در جس��تجوي 
راه حلي براي آن و اطالع رساني به خانواده ها براي 
پیش��گیري و جلوگیري از گسترش آن هستند. در 
ش��رایطي که در صفحه آگهي هاي بسیار فریبنده اي 
با عب��ارات اغفال کننده دختران ای��ن مرز و بوم را 
ب��ا وع��ده و وعید ف��راوان به باربي ش��دن دعوت 

مي کنند!!!
نباید فراموش کرد که تا این لحظه، هیچ کشور 
و ملتي نتوانسته است در برابر باربي رقیبي ماندگار 
و جدي بتراش��د و در این عرصه کاماًل شکس��ت 
نخورده باش��د که از جمله آن »عروس��ک سندي« 
در انگلیس اس��ت. اگرچه مس��ئوالن امر در ایران 
با ارائه عروس��ک های دارا و س��ارا توانسته اند تا 
حدی به مقابله با ای��ن تهاجم خاموش بپردازنداما 
این عروس��کها هن��وز راحتی و عامه پس��ند بودن 
عروس��کهای باربی را ندارد اما مهم اقدامی اس��ت 
که ش��روع شده و راهی اس��ت که پیمودن آن می 
تواند فرهنگ غنی را در جامعه ایرانی و در کودکان 
 و نوجوان��ان ایران��ی به م��رور نهادین��ه و پررنگ 

کند.

خرافـات نتیجه مثبت هـم دارد؟؟؟  

عروسک باربی و تهاجم فرهنگی 

سپهر اوحدی
س��خن گفتن بس��یار رازهای آدم��ی را برمال م��ی کند و بر همین منوال اس��ت که گفت��ه اند: کم 
گ��وی و گزی��ده گوی چون در، آنانکه زیاد س��خن م��ی گویند کمتر خردمندانه فک��ر می کنند اگرچه 
حرف حرف را می آورد و س��خن از س��خن خیزد، ولی س��خن درس��ت را باید از کودکان بپرس��یم 
 چ��را ک��ه روحی ص��اف و ص��ادق دارند و س��خن از س��خنگوی دانا به اس��ت، س��خن بزرگترها و 
باتجربه ها را باید ش��نید چراکه س��خن بزرگان گوش دادن نش��انه ادب اس��ت و هم سکوت در زمان 
س��خن گفتن پیران و بزرگان شایس��ته است. نقل است که س��خن تا نپرسند لب بسته دار، گهر نشکنی 
تیش��ه آهس��ته دار و چه زیباس��ت ای��ن مثل که نش��انی از دانایی کم ح��رف و نادان��ی پرحرف دارد. 
 س��خن نگفته را، همیش��ه می توان زد، اما س��خن تا نگفتی بود چون گهر، چو گفتی ش��ود از خاک ره 

تیره تر. 
س��خن گفت��ن زیبا و کوتاه از نش��انه های بزرگی اس��ت چنانکه بزرگان دی��ن و حکما به اختصار 
و موجز س��خن می گفتند در آداب س��خن گفتن، یکی مثل اس��ت که س��خن چونان زنان نرم و نازک 
مگوی که اش��اره به صالبت س��خن مردان و لحن قاطع در گفتار مردان دارد، س��خن حق تلخ است و 
این مذاق آدمی اس��ت که هرگاه حقایق رو ش��ود و دیگران حقیقت کار او را بفهمند س��خت آش��فته 
م��ی ش��ود برخی افراد س��خن را به مرز غیب��ت و تهمت می کش��انند و باید بدانند ک��ه بزرگی گفته 
اس��ت س��خن خود را کجا ش��نیده ای، آنجا که س��خن مرد را می زند. س��خن خانه به بازار راس��ت 
نیاید یعنی حرف داخل خانه باید همان جا چال ش��ود و بیرون ذکر نش��ود اندیش��یدن و سپس سخن 
گفت��ن و نی��ز م��زه مزه کردن حرف��ی که از دهان برآید بس��یار مهم اس��ت چراکه گفته اند: س��خندان 
پرورده پیر کهن بیندیش��ید آنگاه گوید س��خن صداقت در س��خن گفتن یکی از محاسن اخالق است 
 چنانکه ش��اعری می گوید: س��خن درس��ت بگویم نمی توانم دید. که می خورند حریفان و من نظاره 

کنم.
س��خن حق را روی با صاحبدالن اس��ت و س��خن افراد نادان جواب ندارد. س��خن راس��ت از دل 
دیوانگان برمی خیزد که گفته اند س��خن راس��ت را از دیوانه شنو. هر سخنی که حرف دل باشد و کالم 
حقیقت شنونده را مورد تأثیر قرار می دهد که گفته اند: سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند. در گفتن 
س��خن حق نباید آشنا و غریب و مسلمان و غیرمس��لمان مالک داوری شود. چنانچه مثل است سخن 
گر بهر حق گویی چه عبرانی چه سریانی. همچنین سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و 
تحس��ین بود؛ ولی برخی عادت بر تکرار گفته ها دارند که باید به آنها گفت: چو یکبار گفتی مگو باز 
پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس. سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است چو بینی خموشی از آن 
خوش تر اس��ت س��خن گفتن تیر در دفتر از کمان است پس باید سخن کم گفت و نیکو گفت در کار، 

که از بسیار گفتن مرد شد خوار. 

زوج س��ارقي که با همکاري یکدیگر اقدام به س��رقت از آرایشگاه هاي زنانه شهر اصفهان مي کردند 
با حضور به موقع مأموران واحد گش��ت فرماندهي انتظامي این شهرس��تان شناسایي و دستگیر شدند. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس، س��رهنگ محس��ن عقیلي فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با بیان 
ای��ن مطل��ب گفت: مأموران واحد گش��ت کالنتري 17 این فرماندهي حین گش��ت زني به زني برخورد 
کردن��د که سراس��یمه در حال دویدن به طرف آنان بود. وي افزود: ای��ن زن در مواجهه با مأموران عنوان 
داشت در آرایشگاه خود تنها بوده که زني وارد و پس از نگاه کردن به اطراف با تلفن همراه خود تماس 
گرف��ت و هم��ان لحظه مردي وارد ش��ده و با تهدید چاقو، گردنبند طالي مرا س��رقت ک��رده و متواري 
ش��دند. این مقام مس��ئول گفت: پس از اظهارات شاکي مأموران اقدام به گش��ت زني در محدوده وقوع 
س��رقت کردند و موفق ش��دند این زوج سارق به نام هاي »حس��ن- ي« 27 ساله و »افسانه- ع« 23 ساله 
را شناس��ایي و دس��تگیر و در بازرسي بدني از آنها یک رش��ته گردنبند طالي مسروقه و یک تیغه چاقو 
 کشف و ضبط کنند. سرهنگ عقیلي در پایان با بیان اینکه شيء مسروقه تحویل مالباخته شد خاطرنشان 

کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، مأموران پلیس امنیت اخالقی شهرستان لردگان، پس از انجام 
یک س��ری اقدامات پلیسی و اطالعاتی با همکاری س��ربازان گمنام امام زمان )عج( شهرستان و پلیس 
امنیت عمومی استان، از فعالیت یک شبکه قاچاق سالح غیرمجاز مطلع و در ادامه یکی از قاچاقچیان به 
نام »ک- ج« که در امر تهیه و فروش اسلحه غیرمجاز در سطح استان فعالیت داشت را شناسایی کردند. 
در ادامه با زیر نظر قرار دادن این متهم به صورت غیرمحسوس، مأموران متوجه شدند وی با همدستی 

تعدادی دیگر از عناصر آن شبکه، اقدام به تهیه و توزیع سالح غیرمجاز در سطح استان می کند.
گفتنی است، با تحقیقات انجام شده توسط مأموران اداره عملیات پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
شهرستان و با نگرش به انگیزه مجرمانه قاچاقچیان، در یک عملیات ضربتی باند قاچاق سالح مرتبط با 
این ش��بکه متالش��ی و در این خصوص تعداد 26 قبضه سالح 5 تیر گلنگدن جنگی و 20 قبضه اسلحه 
ش��کاری فاقد مجوز که به طرز ماهرانه ای در داخل یک دس��تگاه خودرو کامیون جاسازی شده بودند 

کشف و ضبط شد.
این گزارش می افزاید، با تالش مأموران، اعضای این ش��بکه شناس��ایی و 2 نفر از افراد اصلی باند 
به نامهای »م- ح« و »ک- م« دس��تگیر و در بازرسی های به عمل آمده از متهمان، مقادیری مواد مخدر 

و آالت استعمال نیز کشف و ضبط شد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان لردگان، با 
همکاری یک اکیپ از عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، حین کنترل محورهای مواصالتی حوزه 
اس��تحفاظی، به س��ه دس��تگاه خودرو پژو که یکی از آنان فاقد پالک بوده مشکوک و دستور ایست را 
صادر کردند. در بازرس��ی از خودروها مقدار 47 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه 

ای درکف اتاق عقب یکی از خودروها جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

یک سوس��مار دو متري در کافه یک دبیرس��تان در امریکا پیدا ش��د و باعث وحشت دانش آموزان 
و معلمان ش��د. این سوس��مار در دبیرستان استوارت در شهر س��احلي تامپا ظاهر شد. کارکنان مدرسه 
توانس��تند این سوس��مار را به سمت دستش��ویي هاي پس��ران هدایت کرده و او را در آنجا حبس کنند 
 تا س��رویس نجات حیات وحش س��ر برس��ند. بارتا ویلس��ون یکي از معلمان این مدرسه در این باره 
گفت: البته این حیوان هیچ رفتار خشني از خود نشان نداد و تقریبًا ما به سادگي توانستیم آن را به سمت 
دستش��ویي ها هدایت کرده و در آن حبس کنیم. معموالً در کانال ها و مرداب هاي فلوریدا سوس��مارها 
وجود دارند، اما این حیوانات به ندرت وارد ساختمان ها مي شوند. احتماالً این حیوان در روز جمعه و 

بعد از خارج شدن دانش آموزان وارد این مدرسه شده است.

زن جنگلي کشور کامبوج که ماه گذشته دوباره به حیات وحش فرار کرده بود در یکي از چاه هاي 
فاضالب نزدیک روس��تا پیدا ش��د. روچوم پنگینگ در زماني که کودک کوچکي بود در جنگل گم شد 
و 18 س��ال به تنهایي در آنجا زندگي کرد. مدتي پیش او پیدا ش��د و به خانواده اش بازگردانده ش��د. 
ام��ا او در این مدت مش��کل زیادي براي زندگي در میان مردم داش��ت تا این ک��ه نهایتًا 11 روز پیش 
لباس هاي خود را پاره کرد و از خانه اش متواري شد. او که سالیان متوالي در جنگل زندگي کرده بود 
نمي توانس��ت خود را با جامع��ه تطبیق دهد و به همین دلیل تصمیم گرف��ت به جایي که در آن بزرگ 
ش��ده بود بازگردد. بعد از چند روز اهالي روس��تا او را در یک چاه فاضالت بدون آب و غذا و اکسیژن 
کافي و در حالي که درخواس��ت کمک مي کرد پیدا کردند. س��ال لو پدر این دختر 29 ساله در این باره 
گفت: اهالي روس��تا او را از چاه خارج کرده و تمیزش کردند. اما او بس��یار ضعیف ش��ده است. گروه 
حقوق کامبوج به نام ادهاک اعالم کرده اس��ت که خانواده این دختر توانایي نگهداري از او را ندارند، 
چرا که او دچار مش��کالت رواني و احساس��ي عمیقي است. روچوم اولین بار در سال 1989 و در سن 
8 س��الگي در نزدیکي جنگلي در 400 مایلي فنوم پن ناپدید ش��د تا این که چند ماه پیش اهالي روستا 
این دختر را پیدا کردند. اگرچه پدر او از انجام آزمایش دي.ان.اي براي اطمینان از اینکه این زن همان 
دختر ناپدید ش��ده او در 18 س��ال پیش است سرباز مي زند. البته نظریه هاي دیگري هم وجود دارد که 
اعالم مي کند این دختر این مدت را به طور کامل در اس��ارت و سوءاستفاده قرار داشته و امکان نجات 
یافتن یک دختر 8 ساله در جنگل بسیار کم است. روچوم قادر به تکلم به هیچ زباني نیست و به جاي 
حرف زدن معموالً صداي حیوانات از خود درمي آورد. عالوه بر آن او عالقه به پوش��یدن لباس ندارد 

و بیش تر دوست دارد چهار دست و پا حرکت کند.

»سخن گفتن«

دستگیري سارقان آرایشگاه هاي زنانه در اصفهان

انهدام باند قاچاق سالح غیرمجاز در لردگان

 توقیف خودروهای حامل
 47 کیلو مواد مخدر در لردگان

سوسمار دو متري در مدرسه 

زن جنگلي پیدا شد
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اختصاص یک میلیارد دالر اعتبار 
به مترو اصفهان پیگیري شود

رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
گف��ت: رون��د اختصاص ی��ک میلی��ارد دالر از 
حس��اب ذخی��ره ارزی به مت��رو اصفهان هرچه 

سریع تر باید پیگیری شود. 
به گزارش فارس، عباس حاج رسولیها در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان  حمل و نقل 
عمومی را یکی از مشکالت مهم و دغدغه اصلی 
مدیریت شهر اصفهان دانس��ت و اظهار داشت: 
مردم ش��هر اصفهان 10 س��ال است چشم به راه 
تحقق پروژه مترو هستند، اما این طرح گیر کرده 
و اگر روند آن به این شکل ادامه یابد تا پنج سال 

آینده طرح بزرگ مترو به پایان نمی رسد. 
وی افزود: روند کنونی برای تأمین واگن های 
قطار شهری اصفهان زمان بر است و سبب تأخیر 
در بهره ب��رداری پروژه مترو می ش��ود و پیگیری 
مدیریت اس��تان و نمایندگان م��ردم اصفهان در 
مجلس ش��ورای اس��المی برای انعق��اد قرارداد 
خرید واگن این طرح ضروری به نظر می رس��د. 
رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
تصریح کرد: یک هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 
برای تحقق پروژه متروی اصفهان نیاز اس��ت و 

که  صورت��ی  در 
هزین��ه  مجل��س 
را  پ��روژه  ای��ن 
تأمی��ن کند تا دو 
زیر  آین��ده  م��اه 
آن  س��اخت های 
می ش��ود.  فراهم 
گف������ت:  وی 
داریم  انتظ�����ار 
دول���ت، مصوبه 
مجل��س مبنی بر 
تسهیالت  ارائ��ه 
به مت��روی کالن 

شهرها را عملی کند تا مدیران شهری بتوانند هر 
چه سریع تر اقدام به تکمیل این پروژه کنند. 

حاج رس��ولیها اظهار داشت: روند اختصاص 
یک میلی��ارد دالر از حس��اب ذخی��ره ارزی به 
مت��روی اصفه��ان هر چه س��ریع تر باید پیگیری 
ش��ود تا مش��کالت این طرح عظیم ش��هری در 
زمین��ه تأمی��ن زیرس��اخت ها و واگن ه��ای آن 

برطرف شود. 

وی با بیان اینکه برنامه های مدیریت شهری 
براساس س��ند چشم انداز 20 ساله و برنامه های 
پنج س��اله تدوین می ش��ود، تصریح کرد: س��ند 
چشم انداز کشور پش��توانه  برنامه های شهرداری 

است. 
وی گفت: تا پایان تیر ماه سال جاری برنامه 
پنج س��اله توسعه اصفهان 95 به شورای اسالمی 

شهر ارائه می شود.

زاینده رود
مراس��م رونمایی از تمبر حماس��ه مردم استان 
اصفهان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
)22 خرداد 88( در سالگرد آن در استانداری اصفهان 

برگزار شد.
این تمبر که در بردارنده حضور 88/27 درصدی 
مردم اصفهان با 2 میلی��ون و 637 هزار و 555 رأی 
در انتخابات دهم اس��ت و با نماد نقش��ه اصفهان با 
طرح اس��لیمی فی��روزه ای طراحی ش��ده اس��ت 
همچنین تصویری از صندوق رأی و جمله معروف 
امام)ره( میزان رأی ملت اس��ت را با خود دارد و در 
گوشه های آن نیز تمثال حضرت امام )ره( و رهبری 
معظم انقالب به همراه پرچم پرافتخار نظام جمهوری 
اسالمی ایران نقش بسته است. این تمبر در 22 خرداد 
89 در سالروز این حماسه با حضور ذاکر اصفهانی 
استاندار، معاونان، شهردار اصفهان، مدیریت شرکت 
پست و مسئوالن ادارات استان اصفهان رونمایی شد. 
محمدمهدی اس��ماعیلی در این مراس��م گفت: این 
اقدام یک عمل نمادین است که در تجلیل از حضور 
باشکوه مردم اصفهان در انتخابات دهم شکل گرفته 
اس��ت. این بهترین عرصه حضور مردم در دفاع از 
آرمانهای انقالب پ��س از 12 فروردین 1358 بوده 
است معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان افزود: 
رقم مش��ارکت مردم اصفهان بیش از رقم مشارکت 
میانگی��ن مردم کش��ور ب��ود و چیزی ک��ه آن را به 
مرتبه باال رس��اند فهم تاریخی، فرهنگی و سیاسی 
مردم اصفهان اس��ت و نشانه عمق پایبندی مردم به 
آرمانهای امام و رهبری است. وی روز 22 خرداد را 
تبیین جمهوری اسالمی و جمهوریت نظام دانست 
و مقاوم��ت جانانه مردم اصفهان در چند مرحله در 
برابر هجمه ها و فتنه های دشمن به خصوص در 22 

بهمن و عاشورا و تیرماه گذشته را ستود.   

ذاکر اصفهانی 
مراس��م  ای��ن  در 
22 خ��رداد 88 را 
رفران��دوم رأی به 
نظ��ام اس��المی و 
ثب��ت عالقه های 
و  ای��ران  مل��ت 
م��ردم اصفهان به 
و  دانست  انقالب 
افزود: دوس��تان و 
انقالب  دش��منان 
در ای��ن روز همه 
فکر می کردند که 
صحن��ه، صحن��ه 

رقابت بین دو جریان سیاس��ی و ریشه فکری است 
و همه چشم ها به سمت انتخابات دوخته شده بود 
ت��ا ببینند چه جریانی از انتخابات بیرون می آید، اما 
صحنه صحنه تعامل بین دو فکر نبود بلکه تقابلی بود 
که حتی از سالهای قبل از انتخابات هم وجود داشت 
و بهانه تقلب در انتخابات بهانه ای شد تا شعارها را 
تا سطح رویارویی با نظام پیش ببرند و عمق قضایا 
و س��اختار ش��کنانه بودن آن رویدادها بیشتر چهره 
دشمنان خارجی و بیگانگان پشت پرده را رسوا کرد، 
آنها خواستند شیرینی انتخابات را به دهان ملت ایران 
تلخ کنن��د و تا امروز هم دس��ت از تالش خود در 

جنگ نرم نکشیدند.
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: دشمنان جنگ نرم 
را آغاز کردن��د و مردم نیز فهمیدند که این بیش از 
یک انتخابات ساده بود و با تمام قوا در برابر جنگ 
نرم ایس��تادند؛ مردم با نیت خیر و برای جمهوریت 
و اس��المیت نظام وارد شدند ولی هجمه رسانه ای 
بیگانگان با شیوه های جدید براندازی نرم به جنگ با 

مردم و نظام اسالمی پرداخت و در طول سال گذشته 
نیز کشور در کوران این جنگ نرم با حضور نیروهای 
فکری و فهمیده برای دفاع همه جانبه از موجودیت 
انقالب فراهم آمده و دستاوردهای عظیمی نیز در این 
زمینه داشته است. استاندار اصفهان حرکت دولت در 
5 سال گذشته را در راستای راه امام و رهبری ارزیابی 
کرده و گفت: مردم ما همواره از دیپلماسی داخلی و 
خارجی دولت حمایت کرده اند و آن را دنباله راه امام 
و رهبری می دانند و در برابر فزون خواهی دش��منان 
نیز وارد صحنه می ش��وند، این مس��أله در موضع 
گیری مردم نس��بت به انرژی هس��ته ای به خوبی 
روشن است. ذاکر اصفهانی اذعان داشت همین که 
بزرگ ترین تئوریسین های اصالحات خود اعتراف 
کرده اند که روش آنها اش��تباه بوده اس��ت و از نظر 
تئوری و ماهوی نیز نتیجه گرفتند که اش��تباه کردند 
و باید منزوی شوند دستاورد بزرگی در مبانی نظری 
انقالب اس��المی است. در پایان مراسم این تمبر به 
صورت نمادین توسط مسئوالن استان امضاء شد.   

زاینده رود
محمد نصراصفهانی که به مناسبت آغاز هفته 
جهاد کش��اورزی در گفتگویی شرکت کرده بود، 
گفت: در هفته بزرگداش��ت جهاد کش��اورزی از 
89 کش��اورز برتر اس��تان که در 18 رش��ته انواع 
کش��اورزی برتر بوده اند تقدیر به عمل می آید. 
وی همچنی��ن ب��ا ذک��ر معیارهای تولی��دی این 
کش��اورزان برتر، میزان برداش��ت آنها را بس��یار 
بیش��تر از میانگین های استانی وکشوری دانست 
وی گف��ت: به طور مثال در تولید جو، کش��اورز 
برتر اس��تان 800 کیلو در هکتار برداش��ت داشته 
که میانگین استان 450 کیلو در هکتار است و در 
قس��مت برنج کاری نیز میانگین اس��تان 5 تن در 

هکتار بوده است که کشاورز نمونه استان نزدیک 
به ده تن برداش��ت کرده اس��ت و نیز در پسته و 
برخی دیگ��ر از محصوالت کش��اورزی نیز این 

رکورد به ثبت رسیده است.
قائم مقام س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
میزان اش��تغال زایی این س��ازمان در سال گذشته 
را 9995 نف��ر عنوان داش��ته و اف��زود: با توجه به 
طرحهای کارآمدی که مدنظر داریم و نیز سیاست 
کشت متراکم، ایجاد صنایع جانبی و شرکت های 
تعاونی، امیدواریم این عدد اشتغال در سال جاری 

به سی هزار نفر اشتغال برسد.
نصر کاهش مصرف آب، افزایش محصوالت 
گلخان��ه ای که ب��ا 1400 هکتار در اس��تان دنبال 

می ش��ود و 800 هکتار آن به بهره برداری رسیده 
را اش��تغال زا و موجب توس��عه کشاورزی استان 

دانست.
همچنین احداث 700 کیلومتر کانال آبرسانی 
که 7 برابر س��الهای گذشته بوده است و تصحیح 
لیزری خاک و اراضی کش��اورزی در سطح استان 
را از دیگر دستاوردهای جهاد کشاورزی اصفهان 

عنوان کرد.
نصر اظهار امیدواری کرد، با افتتاح پروژه های 
هفته جهاد کشاورزی در استان که مکمل طرحها 
و پروژه های افتتاحی در دهه فجر و هفته دولت 
اس��ت گامی اس��توار و مؤثر در پیشرفت کمی و 

کیفی کشاورزی استان اصفهان برداشته شود. 

محم��د مهدی دهقان معاون بهره برداری راه 
آهن جمهوری اسالمی به اتفاق هیأتی به منظور 
بررسی تعامالت و همکاری های فی مابین ذوب 
آهن اصفهان و ش��بکه ریلی کشور با براتی مدیر 
عام��ل و معاون��ان بهره ب��رداری، خرید،  مالی و 
تع��دادی از مدیران ذوب آهن دی��دار و گفتگو 
کرد. در پایان این دی��دار دهقان روند مذاکرات 
صورت گرفته را مثبت و س��ازنده توصیف کرد 
و خواس��تار اس��تمرار آن در طول سال شد. وی 
گف��ت: ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشور و شبکه ریلی، نقش مهمی در رشد 
و توس��عه کشور داشته  است. وی افزود: استفاده 
صنایع از امکانات شبکه ریلی، یکی از کاراترین 
راه ه��ا جهت حم��ل مواد اولیه مورد نیاز اس��ت 
و ه��م اکنون در کل صنعت کش��ور، حدود 80 
درصد مواد معدنی توس��ط بخ��ش ریلی انجام 
می ش��ود. معاون بهره برداری راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران، حجم بار توسط شبکه ریلی در 

س��ال گذش��ته را حدود 33 میلیون تن ذکر کرد 
و گف��ت: از این مق��دار، 63 درصد آن متعلق به 
مجتمع های فوالدی است که ذوب آهن اصفهان 
ب��ا 4 میلیون تن حمل مواد، نزدیک به 23 درصد 
حم��ل و نق��ل ریل��ی را در این زمین��ه به خود 
اختصاص داده اس��ت. محمد مه��دی دهقان با 
اش��اره به توانمندی ذوب آهن اصفهان در تولید 
ریل ملی گفت: برای همه ما بس��یار خوش��حال 
کننده بود که ذوب آهن اصفهان توانس��ت ریل 
u33 را تولید کند و هم اکنون بر اساس تفاهنامه 
ص��ورت گرفت��ه، راه آه��ن جمهوری اس��المی 
مصصم اس��ت تأمین نیازهای ریل��ی خود را به 
عنوان اولویت اول به ذوب آهن اختصاص دهد. 
وی اف��زود: تولی��د ریل uic60 و ان��و اع دیگر 
آن نی��ز در ذوب آهن عملی خواهد ش��د، زیرا 
کارشناسان توانمند کشورمان ثابت کرده اند که ما 
می توانیم در عرصه های مختلف خودکفا شویم. 
وی یادآور ش��د: عالوه بر بازسازی ها، بر اساس 

برنامه توسعه کشور برای سال 1404 حدود 25 
هزار کیلومتر افزایش ریل خواهیم داش��ت و راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران از گزینه داخلی در 

این ارتباط بسیار استقبال می کند. 
مهندس دهقان گفت: خوش��بختانه مقدمات 
اولی��ه برای تولی��د ری��ل در ذوب آهن اصفهان 
فراهم شده و امیدوارم هر چه زودتر شرایط الزم 
برای این مهم در ذوب آهن عملی ش��ود. گفتنی 
است ذوب آهن اصفهان طی 5 سال گذشته، 27 
میلی��ون 608 ه��زار و 441 تن حمل و نقل مواد 
اولیه داش��ته اس��ت که از این رقم، 20 میلیون و 
781 ه��زار و 665 ت��ن مع��ادل 75 درصد آن از 

طریق شبکه ریلی صورت گرفته است.
در س��ال 1388 نیز تناژ حم��ل مواد اولیه به 
ذوب آهن 5 میلی��ون 137 هزار و 542 تن بوده 
که مق��دار 3 میلیون و 966 ه��زار و 556 تن از 
طریق ش��بکه ریل��ی مع��ادل 77 درصد صورت 

گرفته است.

با حضور مسئوالن شهر اصفهان

 رونمایی از تمبر حماسه مردم اصفهان در انتخابات

دستاورد کشاورزان اصفهانی باالتر از میانگین های کشوری

با اجراي طرح تولید ریل ملي

تأمین نیازهاي ریلي راه آهن کشور 
از تولیدات ذوب آهن اصفهان

زاینده رود
مهندس افیونی معاون بهبود امور دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با 
زاینده رود گفت: کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها و موادی که موجب تسریع در رشد 

دام می شوند را از دستاوردهای جهاد کشاورزی استان قلمداد کرد.
وی تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک، آمارگیری الکترونیکی از طیور و تعیین مقدار 
تولید و عرضه مرغ و ماکیان و ماهی را در جهت تنظیم بازار و ارزیابی عملکرد تولید و 
مصرف را از نکات مثبتی دانست که سازمان جهاد کشاورزی و معاونت بهبود امور دامی 
در ماههای اخیر به آن رسیده است، افیونی تولید محصوالت دامی در استان اصفهان را 
به شرح زیر اعالم کرد: تولید 750 میلیون تن شیر، 131 هزار تن مرغ، 70 هزار تن تخم 

مرغ، 43 هزار تن گوشت ماهی، دستاورد این سازمان بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامه های تدوینی امسال بتوانیم در تولید گوشت قرمز و 
سایر فرآورده ها رشد بیشتری داشته باشیم و با حمایت بخش خصوصی نیز بتوانیم سایر 
تولیدات را تقویت کنیم، افیونی معاون بهبود امور دامی جهاد کشاورزی استان افزود: این 
سازمان از کلیه تولیدکنندگانی که در راستای تولید ملی و کمک به توسعه کشاورزی و 

دامی گام برمی دارند و طرحهای ایشان موجب اشتغال زایی شود حمایت می کنند.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری بر ضرورت اج��رای طرح های کالن و 
برنامه محور برای ساماندهی خدمات شهری تأکید کرد. 

علی اصغر عنابس��تانی در نشس��ت مشورتی با اعضاء ش��وراهای اسالمی 
ش��هرهای اس��تان از اعضای شوراها خواس��ت فقط طرحهای کارشناسی شده 

را اجرا کنند. 
وی نب��ود ی��ک کیلومتر آزاد راه در اس��تان را حاک��ی از محرومیت منطقه 
دانست و از اعضای شوراهای اسالمی شهر استان خواست با اجرای طرحهای 

زیربنایی و نگاه فرابخشی زمینه توسعه استان را فراهم آورند. 
در این نشس��ت مدیرکل امور ش��هری و شوراهای اس��تانداری نیز گفت: 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا باید با بررسی نیازها و مطالبات مردمی 
و نیز نظارت بر حس��ن اجرای کار شهرداری ها روند توسعه عمران و آبادانی 

شهرها را تسریع کنند. 
در این جلس��ه اعضای شوراهای شهر استان نیز مشکالت خود نظیر نحوه 
تعامل دس��تگاههای اجرایی با شوراها، نگاه مدیران استانی به مشارکت مردم و 

افزایش بودجه شوراها و شهرداری ها از منابع استانی را مطرح کردند.

همزم��ان ب��ا هفته جه��اد کش��اورزی 62 ط��رح عمرانی - کش��اورزی در 
چهارمح��ال و بختی��اری به به��ره برداری می رس��د. قائم مقام  س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان گفت: این طرحها در زمینه های کشاورزی، تولیدات دامی و 

گیاهی، شیالت و امور آبزیان و مدیریت آب و خاک فعالیت می کنند. 
صف��در نیازی افزود: برای اج��رای این طرحها 69 میلیارد و 424 میلیون ریال از 

اعتبارات دولتی تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است. 
وی تع��داد خانوارهای بهره مند از این طرحها با اش��تغال زایی 228 نفر را 738 

خانوار اعالم کرد.

نام نویسی اینترنتی از متقاضیان اعزام به عتبات عالیات از بیست و چهارم 
خردادم��اه آغاز می ش��ود. مدیرح��ج و زیارت چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
متقاضیان تا 31 خردادماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه اینترنتی این سازمان 
به نش��انی atabat.haj.ir نام نویس��ی کنند. یوس��ف آقابزرگی افزود: مراسم 
قرعه کشی سوم تیرماه انجام و نتایج آن دو روز بعد اعالم می شود. وی با بیان 
اینکه اعزام زائران از 31 تیر ماه آغاز می شود، افزود: کسانی که در قرعه کشی 
دوره قبل پذیرفته نشده اند نیازی به نام نویسی ندارند. آقابزرگی تصریح کرد: 
متقاضیانی که در دوره قبل س��همیه دریافت کرده اما برای س��فر اقدام نکردند 

باید دوباره نامنویسی کنند.

طاهر نوربخش یکی از باغداران حاشیه زاینده رود اقدام به کاشت 50 نمونه 
انواع گیاهان دارویی کرده اس��ت. وی هدف از این کار را بومی کردن گیاهان 
داروی��ی عنوان کرد و گف��ت: این گیاهان با همکاری و راهنمایی کارشناس��ان 
مدیریت باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کش��ت ش��د و تاکنون نیز 
بس��یار مرغوب و قابل قبول رش��د و نمو کرده اس��ت. نوربخش گفت: کشت 
س��نبل الطیف، نعناع فلفلی، سیاه دانه، رازیانه، بادنجونه و سداب از انواع گیاهان 

کشت شده در این مزرعه است.

مدیر امور برق شهرستان شهرکرد گفت: کار اجرای خط تک مداره 20 کیلو 
ولت جدید روس��تای گرمدره در بخش سامان با اعتباری افزون بر یک میلیارد 

و 340 میلیون ریال به پایان رسید. 
رس��تم ایزدپور افزود: با اجرای این خط مش��کل اف��ت ولتاژ و قطعی های 
مکرر خطوط 20 کیلو ولت مس��یر فیدر ش��ش س��د زاینده رود برطرف شده و 
پایداری شبکه برق رسانی در حاش��یه زاینده رود به میزان قابل توجهی افزایش 

می یابد. 
وی از بهینه س��ازی و کاهش تلفات شبکه های 20 کیلو ولت پل زمانخان تا 
ابتدای روستای چم خلیفه خبر داد و گفت: با اعتباری بیش از 440 میلیون ریال 
کار کاهش تلفات این مناطق هم به اتمام رسید. ایزدپور با اشاره به شروع فصل 
گرما و افزایش مصرف برق مش��ترکان ابراز امیدواری کرد که مشترکان برق با 
صرفه جویی و استفاده صحیح از انرژی حیاتی برق این صنعت را در تأمین برق 

پایدار و افزایش میزان رضایتمندی مشترکان یاری کنند.

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان بروجن گفت: کشت مبارزه با آفت ملخ 
ش��کم بادمجانی به منظور جلوگیری از خس��ارت م��زارع گندم بخش گندمان 
آغاز ش��د. اسداهلل غالمیان افزود: مزارع خسارت دیده توسط کشاورزان با سم 

ماالتیون سمپاشی شده است.
وی افزود: توزیع س��م بین کش��اورزان به صورت رایگان انجام می ش��ود،
بر همین اس��اس کشاورزان در صورت مش��اهده این آفات سریعًا به مدیریت 

جهاد کشاورزی یا مراکز خدمات محل مراجعه کنند.

تردد وسایل نقلیه سنگین از محور شهرکرد- اردل - بازفت واقع در استان 
چهارمحال و بختیاری که از 30 اردیبهش��ت ماه به دلیل آس��یب دیدن پل افسر 

آباد ممنوع بود با پایان مراحل تعمیرات این پل از 20 خرداد آزاد است. 
به گزارش ایرنا، س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اطالعیه ای 
اع��الم کرد: ت��ردد در ای��ن محور، ب��ا ت��الش اداره کل راه و ترابری اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری و تعمیر و رفع عیوب پل افس��ر آب��اد از 20 خردادماه 
به روال عادی خود بازگش��ته و وس��ایل نقلیه س��نگین می توانند از این مسیر 

رفت و آمد کنند. 

معاون صنایع دس��تی و گردشگری استان اصفهان گفت: از 270 رشته شناسایی 
شده صنایع دستی در کشور 196 رشته آن در اصفهان قرار دارد. احمد ادیب در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های مهم صنایع دستی 
در کش��ور مطرح است. وی با بیان اینکه تا س��ال 86 حدود 13 رشته صنایع دستی 
که منس��وخ شده یا در حال منسوخ شدن بودند را شناس��ایی کرده ایم، افزود: از این 
تعداد برای پنج رش��ته مجدداً کارگاه حفظ و احیا را راه اندازی کردیم و بقیه رشته ها 
را به چرخه حیات بازگرداندیم. معاون صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به 
سازماندهی فروشگاه های صنایع دستی در سطح استان اشاره کرد و گفت: کنترل ورود 
مصنوعات خارجی که به نام صنایع دستی به میدان امام وارد می شود، آغاز شده است. 
ادیب خاطرنشان کرد: تاکنون در حدود 60 درصد مصنوعات خارجی میدان امام را 
جمع آوری کرده ایم و امیدواریم تا دو ماه آینده این کار به نتیجه برسد. وی اعتبارات 
سال گذشته صنایع دستی استان را 345 میلیون تومان و اعتبارات پیش بینی شده امسال 
را دو برابر عنوان و خاطرنشان کرد: ما این توانمندی را داریم که تا 1/5 میلیارد تومان 
بودجه صنایع دستی را جذب کنیم. معاون صنایع دستی استان اصفهان به احیا رشته های 
گالبتون، زربافی، قفل سازی و الیه چینی، نقاشی پشت شیشه و آیینه که از رشته های 
منسوخ شده است اشاره کرد و افزود: روی رشته فیروزکاری کار شده و آموزش های 

الزم در این ارتباط داده شده و امیدواریم بقیه رشته ها نیز احیا و فعال شوند. 

رئیس مرکز فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان گفت: امدادگران ش��اغل در 
اورژانس امسال گواهی فنی تکنسین 2 دریافت می کنند. عباس حدادپور در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: امدادگران شاغل در اورژانس پس از گذراندن آموزش های 
الزم گواهی فنی تکنس��ین 2 از این مرکز دریافت می کنند. وی افزود: تمام کارکنان 
فوریت های پزشکی به دو گروه تکنسین یک شامل کارشناس پرستاری، فوق دیپلم 
بیهوشی و فوریت های پزشکی و نیز گروه امدادگر شامل فوق دیپلم اتاق عمل، دیپلم 
بهیاری، کارشناسان بهداشت تقسیم می شوند. معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان نیز تعداد امدادگران سطح استان را 80 نفر بیان کرد 
و گفت: در جلس��ه ای که در شواری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان اصفهان برگزار شد، سطح بندی امدادگران این استان با هدف ارتقای سطح 
علمی کارکنان اورژانس و افزایش اعتماد به نفس در آنان به تصویب رسید. مهرزاد 
آرتنگ با اشاره به اینکه این سطح بندی پس از برگزاری یک آزمون در میان امدادگران 
صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، امدادگرانی که در آزمون موفق 
به کسب نمره 80 به باال شوند طبق ابالغی که به آنها داده می شود به عنوان تکنسین 

2 معرفی می شوند.

با هدف نیل به س��مت بهره گیری از انرژی های پاک و تجدیدپذیر، میدان ولی 
عصر شهر بهارستان با اعتباری بالغ بر 223 میلیون ریال به چهار جفت پایه چراغ با منبع 

انرژی پاک خورشیدی مجهز شد و مورد استقبال شهروندان این شهر قرار گرفت.
یزدان پناه رئیس شورای اسالمی شهر بهارستان طی گفتگویی گفت: با توجه به 
نامگذاری س��ال 1388 به نام سال اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری 
و همچنی��ن برنامه اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه ها توس��ط دولت راهکارهای 
کاهش مصرف انرژی الکتریکی به ش��هرداری در دس��تور کار قرار گرفت که با ارائه 
پیشنهاد استفاده از انرژی خدادادی خورشیدی توسط یکی از شهروندان، موضوع در 
کمیسیون ها و کمیته های تخصصی شورای اسالمی به بحث و بررسی گذاشته شد و 

نهایتاً مقرر شد به صورت نمونه در یکی از نقاط این شهر این طرح اجرا شود.
مهندس حمیدرضا شیروانی ش��هردار بهارستان نیز هدف از اجرای این طرح را 
کاهش انرژی ها و استفاده بهینه از انرژی های پاک دانست و تصریح کرد: در راستای 
استمرار اصالح الگوی مصرف و تأکید بر بررسی راهکارهای صرفه جویی در مصرف 
انرژی استفاده از انرژی خورشیدی در راستای فرایندهای پیشنهادی این طرح به اجرا 
درآمده است تا در صورت رضایت از نحوه عملکرد آن، جهت سایر میادین و معابر 

به کار گرفته شود.
علی بهرامی نائب رئیس ش��ورا و رئیس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر بهارستان هدف از اجرای این طرح در شهر بهارستان را استفاده از نعمت 
خدادادی )تابش زیاد خورش��ید( در این منطقه، رفع کمبود روشنایی در یک نقطه از 
شهر که با توجه به درخواستهای مردم مبنی بر تکمیل روشنایی این میدان، این مکان 
به عنوان نمونه جهت اجرای طرح در نظر گرفته ش��د که در صورت داش��تن توجیه 
اقتصادی در آینده می توان از آن در سایر نقاط از جمله معابر، بوستان ها و حتی برای 

منازل مسکونی هم استفاده کرد. 
زاهدی مدیرعامل شرکت سالر آذرمهر و مجری این طرح گفت: شهر اصفهان 
در منطقه ای مملو از انرژی خورش��یدی قرار دارد اما اس��تفاده از این منبع خدادادی 
مغفول مانده است. وی گفت: استفاده از انرژی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی 
و نیروگاهی هم اینک در جهان رایج ش��ده اس��ت. هم اینک در کشور آلمان و سایر 
کشورهای اروپایی به جهت موقعیت طبیعی و تابش کم خورشید تالش شده از این 
انرژی پاک حداکثر استفاده به عمل آید، وی گفت: صفحات خورشیدی نصب شده در 
میدان ولی عصر بهارستان از شرکت سوالر تکنیک کشور آلمان است با 5 سال گارانتی 
کامل، با یک ساعت تابش بر روی صفحات قادر به تولید 180 وات برق در ساعت 
است ابعاد این صفحات 1/62 در 85 و وزن آن 15/6 کیلوگرم است، که در مجموع 
بر هر پایه دو صفحه نصب شده است.وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: 
طبق محاسبات به عمل آمده زمان الزم برای برگشت سرمایه اولیه به کار رفته در این 
تکنولوژی حدود 4 س��ال ارزیابی شده است بنابراین اجرای آن )با توجه به سیاست 
دولت جهت هدفمند کردن یارانه ها این طرح( در صرفه جویی انرژی نقش مؤثری 

داشته و دارای توجیه اقتصادی است. 

تولید مصنوعات و فرآورده های دامی 
استان پیشرفت داشته است

ضرورت ساماندهي خدمات شهري

هفته جهادکشاورزي و 62 طرح 
عمرانی – کشاورزی

نام نویسی اینترنتی متقاضیان 
اعزام به عتبات عالیات

کشت 50 نمونه انواع گیاهان دارویي 
در حاشیه زاینده رود 

اجراي خط انتقال 20 کیلو ولت 
روستاي گرمدره در شهرکرد

مبارزه با آفت ملخ شکم بادمجاني 
در مزارع بخش گندمان

تردد وسایل نقلیه سنگین از محور 
شهر کرد- اردل- بازفت آزاد است

معاون صنایع دستي اصفهان:
196 رشته صنایع دستي در اصفهان وجود دارد 

رئیس مرکز فوریت هاي پزشکي اصفهان:
امدادگران فوریت هاي پزشکي 
گواهي فني تکنسین 2 مي گیرند

نصب چهار عدد پایه روشنایی با منبع 
انرژی پاک خورشیدی در بهارستان
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بانک��داری اس��المی در دنیا رش��د قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. اولین مؤسسه  مالی اس��المی مؤسسه 
دارالمال اس��المی )دی.آی.ام( است که در سال 1981  
با سرمایه یک میلیارد دالر در ژنو تأسیس شد. در سال 
1982  سود خالص این مؤسسه نزدیک به 7/9  میلیون 
دالر بود که دلیل عمده این میزان سود، سرمایه گذاری 
مؤسسه در فلزات گرانبها بوده است. آنچنانکه سود سال 
1983  تا بدین اندازه قابل توجه نبوده است. این مؤسسه 
در مناط��ق و کش��ورهای مختلف جه��ان به عملیات 
بانکداری پرداخته است که باهاما، بحرین، گینه، منطقه 
توریستی در سواحل شمال غرب فرانسه، نیجر، سنگال، 
سودان، سوئیس، امارات متحده عربی و انگلیس از این 
جمله اند. نتایج عملکرد مالی )دی.آی.ام( نشان می دهد 
که با وجود سرمایه گذاری کالن گروه در توسعه و ایجاد 
ساختارهای مالی جانبی بدون هزینه، امکان سود عملیاتی 
کوچکی نیز فراهم کرده است. نقدینگی تولید شده از 
عملکرد بانکی برای پوش��ش دادن هزینه های جاری و 
ایجاد ساختار های جنبی مورد استفاده قرار گرفته است. 
مطالعات گسترده ای در دومین سال فعالیت )دی.آی.ام( 
برای ارزیابی نتایج عملکرد مبتنی بر شریعت اسالمی 
در کشورهایی که این مؤسسه دارای شعبه است، انجام 
گرفت. مشتریان و انجمن های متعددی نیز همکاری با 
)دی.آی.ام(، مورد پژوهش قرار گرفتند. تا مارس 1984  
ای��ن دفاتر ب��ه تنهایی نزدیک به 400  میلی��ون دالر در 

عملیات مختلف مالی سرمایه گذاری کرده اند.
دومین مؤسسه بانکی اسالمی بزرگ دنیا گروه 

مالی - اسالمی البرکه است.
این گروه در لندن پایه گذاری شد. در سال 1982 در 
جده عربستان با بیش از 4500  میلیون دالر سرمایه، کار 
خود را آغاز کرده و هم اکنون در سراس��ر دنیا در لندن، 
تونس، سودان، ترکیه، عربستان سعودی، دبی، بحرین، 
مصر، عراق و سنگاپور عملیات بانکداری انجام می دهد. 
شیخ صالح  کمال رئیس این بانک از سوی بانک انگلستان 
به عنوان یک فرد مجاز برای جذب س��پرده و مجاز به 
انجام تمامی عملیات بانکداری شناخته شده است. این 
بانک در آغاز به دنبال همکاری با ش��رکت های بزرگ 
انگلیس��ی بود و بعدها شرکت های سراسر قاره اروپا و 
آمریکای شمالی به تبادالت مالی گسترده ای پرداخت. 
سومین بانک بزرگ اس��المی، نظام بانکداری اسالمی 
بین المللی )آی.بی.اس( لوکزامبورگ است. 25  درصد 
س��هام این بانک متعلق به گروه بانک آل برک است و 
15 درصد سهام آن متعلق به بانک اسالمی کویت و 60  
درصد سهام به سایر س��رمایه گذاران تعلق دارد. بانک 
اسالمی بین المللی )آی.بی.آی( دانمارک نیز متعلق به این 
بانک است. این بانک )آی.بی.اس( یکی از موفق ترین 
مؤسس��ات مالی به ویژه در خلیج فارس و غرب است. 
این بان��ک در چارچوب قوانین دانم��ارک به فعالیت 
بانکی می پردازد و متأثر از فلسفه اقتصادی غرب است 
اما بر محور اصول اسالمی حرکت می  کند. سرمایه این 
بان��ک از 10  میلیون دالر به 100  میلیون دالر در س��ال 
1982  افزایش یافته بین 31  دس��امبر 1982  تا 30  ژوئن 
1983  مجم��وع دارایی آن از 14/6  میلیون دالر به 41/8  
میلی��ون دالر افزایش یافت. دکتر گمال اتیه مدیر عامل 
این بانک است. بانک آی.بی.اس در راستای همکاری 
گسترده تری با مؤسسات مالی اسالمی حرکت می کند. 
این بانک س��هامداران بیش��تری در بان��ک کویتی )کا.
اف.اچ(، گ��روه مال��ی البرکه )آل برکا(، مؤسس��ه مالی 
االوقاف کویت و ابوظبی و بانک اس��المی س��ودان به 
دست آورده است. اریک تروله شولتز، مدیر عامل بانک 
آی.بی.اس می گوید: بانک ها که هنوز در مرحله پایلوت 
به انجام عملی��ات بانکی می پردازد، در س��خت ترین 
شرایط در قاره اروپا خدمات بانکی ارائه می  دهد با این 
حال موفقیت ما درهای بازارهای اروپایی را برای سایر 
بانک های اسالمی خواهد گشود. کویت فایناس هاووس 
)کا.اف.اچ( بزرگ ترین بانک اسالمی کویت و یکی از 
بانک های اسالمی است که در منطقه خاورمیانه بیشترین 
رش��د را داشته است. عملیات بانکی آن در سال 1978  
آغاز ش��د و در سال 1980  به سود خالص 9/7  میلیون 
کرون دانمارک دس��ت یافت. سود خالص آن در سال 
1981 در ح��دود 25 میلیون ک��رون دانمارک بود و در 
سال بعد )1982( سود خالص این بانک به 45/9 میلیون 
کرون رسید. کاهش نرخ رشد کویت، موج سپرده ها و 
نب��ود قدرت مانور و تنوع دارایی در بحران های مالی و 
اقتصادی در س��ال 1983 سود خالص این بانک تا حد 
36/7 میلی��ون کرون دانمارک کاه��ش یافت. به دلیل 
برخی مشکالت بانک کا.اف.اچ جذب سپرده جدید را 
متوقف کرد و دولت کویت با اعطای یک سری امتیازات 
تجاری و مجوز سرمایه گذاری در چند پرتفوی، به ویژه 
در لیزینگ ها و س��رمایه گذاری های مش��ترک با بانک 
اس��المی مالزی این بانک را مورد حمایت قرار داد. 
بانک کا.اف.اچ اگر چه در سال 1984 به مازاد عملیاتی 
در حدود 93/5 میلیون دالر دست یافت، اما هیچ گونه 
سودی بین سهامداران تقسیم نکرد و همه را به حساب 
ذخیره خود منتقل کرد. بانک توس��عه اس��المی )آی.
دی.بی( یکی دیگر از مؤسسات مالی اسالمی است که 
در شهر جده عربستان سعودی براساس شریعت اسالمی 
به فعالیت مالی می پردازد. این بانک در اکتبر سال 1975 
تأسیس شد. سرمایه اولیه این بانک توسط دولت های 
عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگالدش، 
ترکیه و اندونزی تأمین شده است. این بانک در سال های 
83-1982 در بین 39کشور عضو با انجام 387 عملیات 
بانکی به ارزش 3917 میلیارد دالر به س��ودی نزدیک 
به 26 میلیون دالر دست یافت. دکتر احمد محمود علی 
رئیس این بانک با اشاره به شرایط اقتصادی جهان معتقد 
است که بانک توسعه اسالمی به فعالیت با ثبات خود 
ادامه می دهد. در ایران به سال 1985 )21مارس( همزمان 
با نوروز تمامی عملیات بانک ها اسالمی شد. البته این 
حرکت موجب نشد که س��پرده گذاران اقدام به خارج 
ساختن س��پرده های خود کنند و آمارها نشان می دهد 
که در دو ماه آغاز فعالیت نظام بانکداری اس��المی در 
ایران حجم حساب های بانکی مبتنی بر قوانین اقتصادی 
اس��المی به میزان 1200 میلیون دالر رسید. این رقم در 

طول شش ماه به 5500 میلیون دالر رسید.
بانکداری اسالمی در پاکستان

در س��ال 1979 ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان 
اقتصاددانان، بانک ها و رهبران مذهبی را بر آن داشت تا 

نظام بهره متداول را کنار زده و مؤسسات مالی اسالمی 
را جایگزین آن کنند. عقود مشارکتی برای تأمین مالی 
فعالیت های اقتصادی مش��ارکتی در بانکداری اسالمی 
مورد استفاده قرار گرفته است، عقد مضاربه نیز در نظام 
بانکداری اسالمی پاکستان به کار گرفته می شود. حبیب 

بانک که نسبت 
به بقیه بانک های 
اسالمی پاکستان 
از بازده بیشتری 
برخوردار است، 
در س��ال 1982 
 44 س��ود  ب��ه 
میلی��ون دالری 
دست یافت. این 
بانک در س��ال 
1981 می��الدی 
35 میلیون دالر 
کس��ب  س��ود 
اس��ت.  ک��رده 

حجم س��پرده های این بانک در سال 1982 در مقایسه 
با س��ال 1981 با 32 درصد رش��د به رقم 3/14 میلیارد 
دالر رس��ید. از ژانویه س��ال 1985 پرداخت س��ود به 
س��پرده گذاران در پاکستان متوقف ش��د. اجرای کامل 
این قانون از اول ژوئیه این س��ال به موقع اجرا گذارده 
ش��د. غالم اس��حاق خان، وزیر دارایی پاکس��تان، همه 
بانک های پاکستان از جمله یکی از بانک های خارجی 
را به پیوس��تن به نظام حساب های پی.ال.اس )حساب 
تقسیم س��ود و زیان( فراخواند. در سال 1983 انجمن 
بین المللی بانک های اس��المی )آی.آ.آی.بی( با شرکت 
11 شرکت س��رمایه  گذاری اسالمی و بیمه ای تأسیس 
شد که از جمله اعضای آن می توان به بانک همبستگی 
اسالمی )سودان(، بانک اسالمی فیصل )بحرین(، بانک 
اسالمی قبرس، بانک اسالمی وین )اتریش(، تعدادی از 
بانک های اسالمی در سنگال، نیجر و باهاما و شرکت های 
سرمایه گذاری اسالمی اشاره کرد. استراتژی بانکداری 
اسالمی در پاکستان برای رش��د بانکداری اسالمی در 
پاکس��تان، بانک مرکزی این کشور سه استراتژی را به 

طور پیگیر در دستور کار خود قرار داده است:
 1( تأسیس بانک های کامالً اسالمی نوپا با مشارکت 

بخش  خصوصی.
 2( ایج��اد بانک ه��ای تجاری به عن��وان مکمل 

بانک های اسالمی.
 3( ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری 

اسالمی در تمامی شعب بانک های تجاری.
 در راس��تای تأس��یس بانک های کامالً اسالمی در 
اول دسامبر سال 2001 بانک مرکزی پاکستان جزییات 
و معیارهای تشکیل بانک های تجاری اسالمی منطبق 
با اصول اس��المی در بخش  خصوصی را منتشر کرد. 
ب��رای ایجاد بانک های تجاری مکمل در چهارم نوامبر 
سال 2002، قوانین جدیدی به تصویب رسید و بعدها 
در بخش 23 قوانین بانکداری به عنوان اصول پذیرفته 
شده در نظر گرفته شده است که مهم ترین اصل آن این 
است که عملیات بانکداری باید تماماً براساس دستورات 
اس��الم تأکید شده در قرآن و سنت باشد. بر همین مبنا 
بانک های تج��اری اجازه یافتند ک��ه در کنار عملیات 

بانکداری اسالمی به فعالیت بپردازند.
فلسفه بانکداری اسالمی

شریعت اسالمی تنها ربا )بهره( را حرام اعالم کرد، 
اما سایر درآمدهای س��رمایه را ممنوع نکرده است. به 
عبارت دیگر هرگونه پیش ش��رط ب��رای انتفاع از اصل 
سرمایه و بدهی ممنوع اعالم شده است. براساس اصول 
اسالمی شیوه اجرایی و به کارگیری سرمایه در یک پروژه 
و موارد ایجاد ش��غل از اهمیت ویژه برخوردار اس��ت. 
با الهام از آیه 275 س��وره دوم قرآن کریم، س��وره بقره 
ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می شود که 
فعالیت های مالی در اسالم دارایی های واقعی با ارزش 
افزوده همراه باشد. بانکداری اسالمی بر تقسیم ریسک، 
دادوس��تد فیزیکی کاال، درگیری مستقیم با تجارت و 
کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود 
مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسالمی 
با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. 
تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت 
مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها یکی از اهداف 
بانکداری اسالمی است. سود در اسالم پاداش نام دارد 
و فعالیت های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع 
برای باالبردن ارزش س��رمایه مجاز شمرده شده است. 
معامالت مالی مجاز از سوی شریعت اسالمی باید مبتنی 
بر ارائه کاال، خدمات و منافع باش��د. این سیاست برای 
برخورد و تعامل بهتر سیاست های پولی و مالی و ایجاد 
نظم بیش��تر مورد توجه قرار دارد. به عالوه اسالم اجاره 
دارای��ی و حق عمری و رقبی و دریاف��ت اجاره  بها را 

مجاز دانسته است.
اصول بانکداری اسالمی

بانکداری اسالمی همان اهداف بانکداری متداول 
دنی��ا را دنبال می کن��د با این تفاوت که ادعا می ش��ود 
عملیات بانکداری در این بانک ها براساس فقه معامالت 
اسالمی صورت می گیرد. مهم ترین اصل در بانکداری 
اس��المی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز 
از پرداخت ربا یا همان بهره پول اس��ت. عمومی ترین 
مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسالمی شامل مضاربه 
)تقس��یم س��ود(، ودیعه )به امانت گذاردن(، مشارکت 
)سرمایه گذاری مشترک(، مرابحه )قرارداد مبتنی بر قیمت 
تمام شده( و اجازه به شرط تملیک )لیزینگ( است. در 
یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کاال، وام 
در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک ها خود اقدام به خرید 
کاال می کنند و آن را دوباره به خریدار می فروشند و وجه 
آن را به صورت قس��طی دریافت می کند. البته در این 
معامله سود و یا جریمه ای دریافت نمی شود. به منظور 
جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به 
دریافت وثیقه می کند. کاال یا ملک مورد معامله از آغاز به 
نام خریدار ثبت می شود. این کار مرابحه نام دارد. یکی 
دیگر از مفاهیم در انجام معامالت اسالمی اجاره و اقتنا 
نام دارد که مشابه لیزینگ مستغالت است. وام بانک های 
اس��المی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از 
لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی باالتر از قیمت 
معمول به خریدار می فروش��د اما مالکیت خودرو را تا 

پایان مدت اقساط وام حفظ می کند. نوعی دیگر از انواع 
تسهیالت بانک های اسالمی پرداخت وام به شرکت  ها با 
نرخ بهره شناور اس��ت. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ 
بازده ویژه یک ش��رکت به حس��اب می آید. به عالوه 
اینکه سود بانک دقیقاً برابر با سود خود شرکت خواهد 
ب��ود. این فرم از 
مفاهیم خدمات 
بانک������داری 
اسالمی مشارکت 
نام دارد که بانک 
تأمین کننده منابع 
شرکت  و  مالی 
و  آورنده  پدیده 
پ��روژه  مجری 
اس��ت ک��ه در 
طرح  ی��ک  پی 
ب��ه  اقتص��ادی 
س��رمایه گذاری 
ک  مش�������تر
می پردازند. بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی 
بین آنها تقس��یم می شود و ش��رکت نباید در صورت 

شکست در پروژه هزینه ها و زیان را برعهده گیرد.
مرکز مشاوره شریعت اسالمی

بانک ها و مؤسسات اس��المی که به ارائه خدمات 
و تولیدات بانکداری اس��المی می پردازند. به تأسیس 
یک کمیته مشاوره بانکداری اسالمی نیازمندند. هدف 
از تأسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت 
اسالمی در قراردادها و معامالت بانکی است. در کشور 
مال��زی یک نمون��ه از این مراکز با عن��وان بانک نگارا 

ماالیسیا تأسیس شده است.
عقود مختلف در بانکداری اسالمی

ودیعه
در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد 
برای سپرده گذاری در نظر گرفته می شود. در بانکداری 
اسالمی هر ش��خص می تواند پول خود را به صورت 
ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست 
می تواند آن را بدون کم  و کاس��ت دریافت کند. به این 
سپرده سودی تعلق نمی گیرد و در مقابل بانک با صالح 
دید خود صاحب سپرده براساس میزان استفاده از سپرده 
هدیه ای تقدیم می کند. البته پرداخت این هدیه از سوی 
بان��ک نیز هیچگاه تضمین نمی ش��ود اما بانک تالش 
می کند برای پاداش دادن به س��پرده گذار براساس طول 

یک دوره سپرده گذاری هدیه ای به وی بدهد.
مرابحه

مرابح��ه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای 
س��ود یک معامله اس��ت. مرابحه قراردادی اس��ت که 
براساس آن فروش��نده هزینه و سود مورد انتظار خود 
را اعالم می کند. بانکداری اس��المی این نوع قرارداد را 
به عنوان یکی از تکنیک های کاری خود پذیرفته است. 
به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست 
می کند که یک کاالی مشخص را برای وی خریداری 
کند و بانک با اعالم میزان سود عالوه بر هزینه خرید به 

مشتری این کار را انجام می دهد.
مضاربه

 نمونه ای از شراکت در استفاده از منابع مالی است 
که یک طرف مسئول تأمین سرمایه و یک طرف وظیفه 
انج��ام کار، تخصص و مدیری��ت را برعهده می گیرد. 
هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی 
بین طرفین تقسیم می شود در صورتی که هرگونه زیان 
تنها متوجه تأمین کننده س��رمایه اس��ت. در این حالت 
باب��ت زیان ش��رکت و عامل اجرای پروژه خس��ارتی 
پرداخت نمی ش��ود. در این عقد به وام دهنده رب المال 
و به وام گیرنده مضاریب می گویند. در بانکداری اسالمی 
تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت می شود و اجرای 
تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل اس��ت. در 
مضاربه هیچ گونه زیانی تقسیم نمی شود. بانک در واقع 
صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا 
کارگزار وی محسوب می شود. تقسیم سود بیشتر همانند 
عقد مشارکت تقسیم می شود. در مضاربه صاحب سرمایه 
حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مس��ئولیت 
این مهم برعهده عامل این پروژه است. مهم ترین ویژگی 
مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین 
طرفین است. مضاربه می تواند به صورت انفرادی و یا 

گروهی اجرا شود.
مشارکت

مشارکت ارتباطی اس��ت که برمبنای یک قرارداد 
همکاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام 
کار بین طرفین تقسیم می شود. مشارکت یک توافق است 
که در آن بانک اسالمی سرمایه مورد نیاز را تأمین می کند 
که این س��رمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شرکت 
تجاری ترکیب می شود در این قرارداد همه طرفین حق 
دارند که در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله 
کنند اما نیازی به انجام آن نیس��ت. در این عقد تجاری 
سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می شود 
اما زیان احتمالی حاصل از کار براس��اس نسبت آورده 

سرمایه تقسیم خواهد شد.
مشارکت دائم

 در مشارکت دائم یک بانک اسالمی در یک پروژه 
مشارکت می کند و براساس یک نسبت از پیش تعیین 
شده از سود بهره مند می ش��ود. مدت زمان این قرارداد 
معین نشده و می تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. 
این تکنیک برای تأمین مالی پروژه های بلندمدت مناسب 
اس��ت. در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز پروژه برای 
یک مدت طوالنی تعریف شده و به بهر ه برداری رسیدن 

آن ممکن است به طول بینجامد.
مشارکت تقلیلی

در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت کنندگان در 
پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق 
شده تعیین می ش��ود. اما در عین حال روشی را فراهم 
می کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش 
می یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در 
می آی��د. این قرارداد اجازه می دهد که به مرور پرداخت 
بیشتر و باالتری نسبت به حق واقعی بانک صورت  گیرد 
و بانک به تدریج سود آورده خود را دریافت می کند و 
به عالوه سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی بانک کم کم 
کاهش می یابد و پس از مدت معینی به صفر می رسد و 

شراکت بانک پایان می یابد. شکل عقد مشارکت مالی 
می خواهد توسط بانک های اس��المی به منظور انجام 
تجارت  های داخل��ی، واردات و چاپ اوراق اعتباری 
مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می تواند 
در کش��اورزی و صنعت به کار گرفته شود. مشارکت 
در سرمایه گذاری مخاطره آمیز این تکنیک مشارکت بین 
دو طرف در تأمین مالی یک پروژه است. سهم سود هر 
یک از قبل توافقی تعیین می شود اما سهم زیان احتمالی 
بر حس��ب میزان مش��ارکت در طرح تعیین می شود و 

مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است.
اجاره

معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی 
معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموماً برای 
اجیر کردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می گیرد، 
اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل 
پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته 
می شود. مضاربه حالتی از اجاره است که صاحب زمین 
با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به 
عوض اجاره دریافت می کند. همین روش نیز توس��ط 
بانک اس��المی به کار گرفته می ش��ود. بانک براساس 
قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای 
یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می دهد. اجاره  بها 
ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایه گذاری اصلی به 

عالوه سود آن را کسب خواهد کرد.
اجاره )لیزینگ(

 لیزینگ یکی از ش��یوه های قانونمند کسب درآمد 
براساس قوانین اسالمی است. در این شیوه یک دارایی 
واقعی مانند دس��تگاه، اتومبیل، کش��تی و یا یک خانه 
می تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در 
قبال قیمت معین اجاره داده ش��ود. هزینه و منفعت در 
این معامله به صور روش��ن و آش��کار در قالب قرارداد 
اجاره قید می ش��ود. از این شیوه بانک های بسیاری در 
کشورهای اسالمی استفاده می کنند. بانک توسعه اسالمی 
)آی.دی.بی(،  بانک اسالمی مالزی و تعدادی از بانک های 
تجاری در پاکستان این شیوه را به کار می گیرند. براساس 
قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک اسالمی یک دارایی را 
براساس مشخصات و خواسته های مشتری خریداری 
می کند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره 
و میزان اجاره به مش��تری اجاره می دهد. مشخصات و 
طبیعت دارایی مورد اج��اره نیز به هنگام تعیین اجاره 
و زم��ان اجاره مورد نظر ق��رار می گیرد. در طول مدت 
لیزینگ مالکیت دارای��ی در اختیار اجاره دهنده )بانک( 
اس��ت. بانک این ح��ق را دارد که ای��ن مالکیت را به 
اجاره کننده )مستأجر( انتقال دهد. در پایان مدت اجاره 

دارایی مجدداً به بانک تحویل داده می شود.
اجاره به شرط تملیک

 لیزینگ در معامالت مالی اسالمی از ظرفیت های 
بسیاری برخوردار است و بانک های اسالمی شیوه های 
مختل��ف آن را به مرور تجربه کرده و به کار می گیرند. 
توافق خرید اجاره یکی از این نمونه ها است. براساس 
این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا 
»اجاره و االقتناء« نیز معروف است، مورد اجاره در پایان 
دوره لیزینگ به تملک مستأجر درمی آید و مبالغ پرداختی 
اقس��اط به جای اجاره )سود سرمایه( و همچنین اصل 
سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره دهنده 
)بانک( سلب می شود. از این روش عمدتاً برای خرید 

منزل و اتومبیل استفاده می شود.
قرض الحسنه

قرض الحس��نه ی��ک وام بافضیل��ت اس��ت. وام 
قرض الحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان 
مبلغی به آن اضافه نش��ود، پرداخت می ش��ود. این وام 
بدون بهره برای اهداف خیریه یا برطرف کردن نیازهای 
سرمایه گذاری های کوتاه مدت اعطا می شود. قرض گیرنده 
موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام 
فقط مخصوص افراد نیازمند اس��ت و پاداش پرداخت 
این وام نزد خداوند است. بانک های اسالمی در ارائه این 
وام ب��ه روش های مختلفی عمل می کنند. برخی از این 
بانک ها وام قرض الحسنه را صرفاً برای سرمایه گذاری در 
خود بانک به متقاضیان ارائه می دهند. برخی دیگر به همه 
مشتریان این وام را پرداخت می کنند. برخی از بانک ها 
این وام را صرفاً به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش های 
اقتصادی ضعیف جامعه می دهند. تولیدکنندگان کوچک، 
کشاورزان و شرکت هایی که قادر نیستند از منابع دیگر 
نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند از متقاضیان این 

وام ها هستند.
صندوق سرمایه گذاری اسالمی

 صندوق سرمایه گذاری اسالمی یکی از بخش هایی 
اس��ت که در نظام مالی اس��المی به سرعت رشد کرده 
است. در سراسر دنیا تقریباً 100 صندوق سرمایه گذاری 
اسالمی وجود دارد. جمع کل دارایی های مدیریت شده 
در ای��ن صندوق ها نزدیک به 5 میلیارد دالر اس��ت که 
س��االنه 12 تا 15درصد نیز رشد می کند. نظر به عالقه 
روزافزون به بانکداری اس��المی، تع��داد صندوق های 
سرمایه گذاری روزبه روز بیشتر می شود. در کشورهای 
غربی نیز بانکداری اس��المی عالقه من��دان زیادی پیدا 
کرده است. با وجود این موفقیت ها، برخی از نیازهای 
س��رمایه گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی 
از این صندوق ها بسته شده است. اغلب این صندوق ها 
دارایی ه��ای ش��خصی، دارایی مؤسس��ات تعاونی و 
سرمایه گذاری های کوچک را مورد هدف قرار داده اند 
که بین 50 هزار تا یک  میلیون دالر را ش��امل می شود. 
بازاره��ای هدف ب��رای صندوق های س��رمایه گذاری 
اس��المی متفاوت هس��تند. برخی از آنها سرمایه های 
بازارهای محلی کشور مالزی و برخی دیگر سرمایه های 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس را هدف قرار داده اند. 
برخی دیگر به سرمایه های خاورمیانه چشم دوخته اند. 
در عی��ن ح��ال برخ��ی از آنها ب��رای ع��دم توفیق در 
دس��تیابی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب 
سرمایه های جوامع اسالمی مورد شماتت قرار گرفته اند. 
از آغاز به کار صندوق های س��رمایه گذاری اسالمی در 
دهه 1990، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله 
شاخص بازار اسالمی داوجونز و سری شاخص جهانی 
failaka. اس��المی اف.تی.اس.ای بوده ایم. وب سایت

com شرح فعالیت صندوق های سرمایه گذاری اسالمی 
و فهرس��تی از این صندوق ها را در سراسر جهان ارائه 

کرده است.

شناسنامه بانکداری اسالمی در جهان 

وزی��ر بازرگان��ی ب��ا تقدی��ر از 
توجه رئیس جموری به موضوعات 
فرهنگ��ی واقتص��ادی وحضور وی 
در مراس��م روز ملی ایران و بازدید 
از سالن کش��ورمان در اکسپو 2010 
شانگهای، گفت: برپایی نمایشگاه و 
حضور احمدی نژاد فرصت مغتنمی 
اس��ت تا دوباره برفض��ای همکاری 

ایران با دیگر کشورها تأکید شود. 
مه��دی غضنف��ری در مراس��م 
دیدار رئیس جمهور با ایرانیان مقیم 
چی��ن، افزود: ایران به عنوان یکی از 

کش��ورهای اثرگذار نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراس��ر دنیا در مس��یر توسعه اقتصادی نیز گام های 
مهمی برداشته است. 

ب��ه گزارش ایرنا، وی با اس��تناد به اظه��ارات احمدی نژاد که در آن به قرابت وس��ابقه فرهنگی و 
تمدنی ایران و چین اشاره کرده و آن را راه گشای همکاری های فزاینده میان دو کشور دانسته، افزود: 
رئیس جمهوری همچنین از جاده ابریش��م که قدیمی تری��ن راه مواصالتی تجاری میان ملت های دو 
سوی قاره آسیا است به عنوان پیوند دهنده فرهنگ و قلب های میان مردمان دو سرزمین نام می برند. 
وزیر بازرگانی س��پس به پیشرفت های اقتصادی کشور پرداخت و ادامه داد: رسیدن به تولید ناخالص 
ملی بیش از 850 میلیارد دالر و حجم تجارت 140 میلیارد دالری در س��ال 2009 و حفظ نرخ رش��د 

مثبت برخالف بحران مالی جهان، گوشه ای از ارتقا اقتصادی ایران است. 
وی س��پس افزود: جمهوری اس��المی ایران به عنوان کش��وری که دارای نیروی انس��انی جوان و 
تحصیلکرده، ذخایر معدنی سرشار، تنوع آب و هوایی و توان کشاورزی، صنعتی با فناوری و نوآوری 
باال است، آمادگی دارد تا در جهت شکوفایی همه ملل جهان همکاری مؤثر برای رسیدن به آرمان های 
صلح، عدالت و انسان دوستی داشته باشد. وزیر بازرگانی با اشاره به افزایش روابط اقتصادی میان ایران 
و چین تصریح کرد: این روابط به تدریج در س��ال های گذش��ته گسترش یافته، به نحوی که عالوه بر 
تجارت فراگیر نزدیک به 30 میلیار دالر مبادالت پروژه های مشترک فنی و مهندسی و سرمایه گذاری 

در حال اجراست. 
غضنفری در پایان س��خنان خود همچنین از دولت کش��ور چین به جهت مدیریت نمایشگاه اکسپو 
شانگهای قدردانی کرد. جمهوری اسالمی ایران در کنار نزدیک به 200 کشور و سازمان بین المللی از 
دهم اردیبهشت ماه امسال در اکسپو 2010 شانگهای چین حضور یافته است. سالن ایران که نمادی از 
معماری اسالمی - ایرانی است مورد استقبال بسیار بازدید کنندگان چینی و غیر چینی قرار گرفته و از 
آن به عنوان یکی از 10 س��الن پربیننده شانگهای نام می برند. نمایشگاه 2010 اکسپوی شانگهای بیش 

از چهار ماه دیگر دایر است.  

وزارت بازرگانی امریکا اعالم کرد بازار خرده فروش��ی ها در این کش��ور در پی نشانه های خفیف 
رشد در ماه آوریل بار دیگر در ماه مه رو به کاهش گذاشته است. 

به گزارش ایرنا، این وزارتخانه در گزارش خود گفته است که میانگین در آمد بازار خرده فروشی 
در ماه می، 1/2 درصد کاهش داشته است و این کاهش ها شامل حوزه های مختلف خرده فروشی و از 
جمله بازار فروش خودرو ها می شود که تنها در ماه گذشته 1/7 درصد از فروش خود را از دست داده 
است. خرده فروشی ها که 70 درصد از کل فعالیت های اقتصادی یک جامعه سرمایه داری را تشکیل 
می دهند، در نظر کلیه متخصصان اقتصادی اولین و بزرگ ترین محک س��نجش سالمت اقتصادی یک 
جامعه محس��وب ش��ده و هرگونه تحول منفی در این بازار زنگ خطری برای دوام و بقای کلی اقتصاد 

آن جامعه به شمار می روند. 
کارشناس��ان اقتص��ادی امریکا رکود اخی��ر در این بازار را حاصل عوامل مختلف��ی و در رأس آنها 
ادامه بیکاری های گس��ترده در کش��ور که همچنان با رقم 15 میلیون بیکار در صدر مشکالت اقتصادی 
جامع��ه امریکای��ی قرار گرفته توصیف ک��رده و معتقدند تا زمانی که نرخ بیکاری دراین کش��ور که در 
ح��ال حاض��ر در مرز 10 درصد ق��رار دارد به زیر 8 درص��د کاهش نیابد نمی توان امیدی به س��امان 

اقتصادی داشت. 
این گزارش عامل برجس��ته دیگر رکود در بازار خرده فروشی امریکا را کاهش سنگین بهای سهام 
در ماه گذشته ذکر کرده و اشاره دارد که تنها در ماه مه شاخص های عمده سهام بازار نیویورک نزدیک 
به هشت درصد کاهش یافته است. طبق این گزارش، یکی از دالیل عمده هجوم سهامداران آمریکایی 
به فروش س��هام های خود در ماه گذش��ته افزایش نگرانی های مربوط به بحران در بازار های اروپایی 
بوده اس��ت. وزارت بازرگانی امریکا یاد آور ش��ده اس��ت که این رکود باالترین حد رکود در یک سال 
گذش��ته بوده و کلیه بخش های این بازار از جمله ابزار فروش��ی ها، بنزین، فروشگاه های زنجیره ای 
مواد غذایی و لباس و برخی دیگر از حوزه ها را در بر گرفته است. در همین حال بانک مرکزی امریکا 
نیز با انتش��ار گزارش��ی اعالم کرد که گرچه ارزش سرانه ملی در امریکا در ماه های گذشته، مختصری 
رش��د کرده، اما کاهش پیگیر بهای سهام در هفته های گذش��ته عامل بازدارنده مهمی در رشد و بهبود 
اقتصادی امریکا بوده است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با استناد به همین کاهش ها گفته اند که 
بازگش��ت به ش��رایط اقتصادی پیش از این بحران برای خانواده های آمریکایی دست کم تا اواخر سال 

2012 و اوایل سال 2013 قابل پیش بینی نخواهد بود.

جزئیات کامل تفاهم نامه بانک مرکزی و وزارت مسکن درباره پرداخت تسهیالت 30 و 40 میلیون 
تومانی مسکن به کارکنان بانکها در سال 89 منتشر شد. 

به گزارش مهر، در اجرای دس��تور العمل اجرایی 7 ماه مطرح ش��ده در جلسه شورای عالی مسکن 
مورخ 1389/2/18 موضوع تسهیالت ساخت و خرید مسکن به کارکنان نظام بانکی کشور، تفاهم نامه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی که به امضای محمود بهمنی و علی 

نیکزاد رسیده، برای اجرا ابالغ شده است. جزئیات این تفاهم نامه در پی می آید:
الف- تعاریف

ماده 1- نظام بانکی: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و مؤسس��ات اعتباری و غیر بانکی تحت 
نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

ــره - کارکنان بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران ه��م در چارچوب آیین نامه داخلی خود  تبص
مشمول این دستور العمل هستند.

ماده 2- تسهیالت اعطایی: شامل عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی و جعاله و سایر عقود برای 
ساخت، توسعه، خرید، تعمیر و تبدیل به احسن واحد موجود می شود.

ب- شرایط:
ماده 3- بانک ها می توانند به طور مس��تقیم و یا از طریق تعاونی های مس��کن کارکنان برای آن 
دس��ته از کارکنان خود که فاقد مسکن هس��تند برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب 

قراردادهای جمعی با وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
ماده 4- وزارت مس��کن و شهرسازی می تواند نس��بت به تأمین زمین مناسب برای احداث واحد 

مسکونی در قالب مسکن مهر برای نظام بانکی اقدام نماید.
ماده 5- نظام بانکی می تواند در چارچوب عقود اس��المی نس��بت به اعطای تسهیالت ساخت یا 

خرید مسکن برای کارکنان حائز شرایط خود اقدام نماید.
ماده 6- سقف تس��هیالت اعطایی مسکن به کارکنان نظام بانکی برای تسهیالت ساخت مسکن تا 
سقف 400 میلیون ریال و برای تسهیالت خرید تا سقف 300 میلیون ریال متناسب با حقوق و مزایای 

دریافتی کارکنان و رعایت سایر ضوابط و مقررات داخلی هر بانک است، بدیهی است پرداخت 
هر گونه تسهیالت باالتر از سقف مجاز تعیین شده به هر شکلی توسط نظام بانکی ممنوع است.

ماده 7- تعداد تسهیالت خرید مسکن در سال 1389 حداکثر 25 هزار واحد به کارکنان جدید نظام 
بانکی )هر ماه حداکثر 4000 نفر( و تعداد تسهیالت ساخت تا سقف مذکور به هر تعداد آزاد است که 

تسهیم بانکی تسهیالت خرید مسکن از سوی بانک مرکزی انجام می شود.
ماده 8- آن دس��ته از کارکنان بانکها که در ش��مول عنوان مستخدمان جدید قرار ندارند می توانند 

صرفًا از ما به التفاوت تسهیالت یاد شده تا سقف مقرر برخوردار شوند.
ماده 9- تس��هالت یاد شده با رعایت س��ایر ضوابط و مقررات داخلی اداری - رفاهی هر بانک یا 

مؤسسه اعتباری مربوطه انجام خواهد گرفت. 

وزیر بازرگاني عنوان کرد 
حضور ایران دراکسپو شانگهاي فرصت مغتنمي 

براي گسترش فضاي همکاري با چین است 

سقوط دوباره بازار خرده فروشي در آمریکا

متن  تفاهم نامه بهمنی  و نیکزاد
جزئیات تسهیالت 30 و 40 میلیون تومانی 

مسکن کارکنان بانکها

اشاره



آگهی احضار
 199/خ چون شکایتی حسب گزارش مأمورین نیروی انتظامی علیه آقای علی اصفهان 
رضوانی مبنی بر رها نمودن دو طفل در محل مس��کونی مطرح شده که پرونده آن به 
کالس��ه 890309 ک111 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
89/6/3 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د، لذا 
حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 3764 / م الف
دادیاری شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 200/خ کالسه پرونده: 890376 ح/22

وقت رسیدگی: 1389/6/6 – ساعت 10:30 صبح
خواهان: حسین جعفری فرزند محمد به نشانی: خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت 

شرقی، بعد از چهارراه پیروزی
خوانده: ام لیال رضایی فرزند اکبر – مجهول المکان 

خواسته: الزام به تمکین
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست 
و دو حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند.  3763/ م الف
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
 204/خ چون آقای علی اکبر مرحمتی فرزند محمدرضا شکایتی علیه آقای پژمان هراتی 
مبنی بر کالهبرداری – تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 881270 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/16 ساعت 8:30 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180  قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
 3758 / م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
205/خ چون گزارش پلیس فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان شکایتی علیه خانم سها 
کورنگ فرزند منصور مبنی بر توهین و اخالل در نظم عمومی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 890347 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/9 ساعت 9 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 3757/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
227/خ کالسه پرونده: 693 شماره دادنامه: 153-89/2/19 آمار

مرجع رسیدگی: شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: آقای ایرج کریمی فرزند بخشعلی نشانی: اصفهان- خیابان ارتش کوچه زهدایی 

پ 21
وکیل: حسین حاجی پور نشانی: اصفهان فلکه ارتش بلوار کشاورزی مقابل سایپا

خوانده: آقای مجید آرمان فر فرزند هادی نشانی: اصفهان- خ دقیقی کوچه گودرز پ 
101

خواسته: مطالبه مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 856227
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواست آقای ایرج کریمی فرزند بخشعلی به طرفیت خوانده مجید 
آرمان فر بخواسته مطالبه مبلغ چهل و هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
856227-3/ 88/8 عهده بانک تجارت به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال 
ذم��ه خوان��ده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون 
ریال )47/000/000 ریال( به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان 
خس��ارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید 88/8/3 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 3836/م الف

قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
228/خ کالسه پرونده: 751/88 شماره دادنامه: 89/1/31-58

مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: محمد بداغی نشانی: خ کاوه- خ گلستان- مجتمع کامپیوتری جهان گستر- ط 

3
خوانده: سید جالل حجازی دهاقانی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواست محمد بداغی به طرفیت سید جالل حجازی دهاقانی بخواسته 
مطالبه مبلغ بیست و نه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های 1- 4304148-
88/8/14 عهده بانک مس��کن به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ 88/8/14 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 3840/م الف
قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
230/خ خواهان امیر هوشنگ نعمتی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال سند 
به طرفیت خواندگان 1- فرزانه عیدی وندی 2- نعمت اله لرکی به شورای حل اختالف 
شعبه 6 )ویالشهر( شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شورای حل 
اختالف و به شماره 67/89 ش ح و ثبت گردیده، و وقت دادرسی به تاریخ 89/5/11 
ساعت 4/45 بعدازظهر تعیین گردیده است. علیهذا چون خواندگان 1- فرزانه عیدی 
وندی 2- نعمت اله لرکی دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
رسمی و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورای حل اختالف دادگستری شهرستان نجف 

آباد مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.
 3849/م الف

شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی نجف آباد )ویالشهر(

آگهی ابالغ وقت دادرسی
229/خ خواهان امیر هوشنگ نعمتی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال سند 
به طرفیت خواندگان 1- آیت اله اکبری 2- مرتضی کرمانی به ش��ورای حل اختالف 
شعبه 6 )ویالشهر( شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شورای حل 
اختالف و به شماره 65/89 ش ح و ثبت گردیده، و وقت دادرسی به تاریخ 89/5/11 
ساعت 4/45 بعدازظهر تعیین گردیده است. علیهذا چون خواندگان 1- آیت اله اکبری 
2- مرتضی کرمانی دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
ش��ورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
رسمی و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورای حل اختالف دادگستری شهرستان نجف 
آباد مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 3850/م الف
شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی نجف آباد )ویالشهر(

آگهی ابالغ وقت دادرسی
231/خ خواهان امیر هوشنگ نعمتی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال سند 
به طرفیت خواندگان 1- نادر اسدی 2- ابراهیم غالمی به شورای حل اختالف شعبه 6 
)ویالشهر( شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شورای حل اختالف و 
به شماره 66/89 ش ح و ثبت گردیده، و وقت دادرسی به تاریخ 89/5/11 ساعت 4/45 
بعدازظهر تعیین گردیده است. علیهذا چون خواندگان 1- نادر اسدی 2- ابراهیم غالمی 
دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار و 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورای حل اختالف دادگستری شهرستان نجف آباد مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 3851/م الف
شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی نجف آباد )ویالشهر(
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گلخنددوســتش بــداریم! جاده خاکی

پیشبند

مرز گذشت

عصبانیت و نگراني مادر هنگام بدغذایي کودک 
نتیجه اي جز تشدید مشکل ندارد

مریم عطاریان
عزت نفس همان احس��اس ارزش��مند بودن 
اس��ت که از مجموع افکار و احساسات، عواطف 
و تجربیات افراد در طول زندگی ناشی می شود و 
این احساس بر اساس آگاهی ها یا برداشت های 
ما از خودمان اس��ت که آن هم به نوبه خود بیشتر 
ناش��ی از تجربه ه��ای اجتماع��ی و به خصوص 
شیوهای تربیتی است که افراد تحت تأثیر آن قرار 
گرفته اند. کیفیت روابط در دوران کودکی اهمیت 
اساس��ی دارد زیرا در این زمان است که بذرهای 
عزت نفس کاش��ته می ش��ود، تصور می شود که 
م��ادر از این لح��اظ نقش مح��وری ایفا می کند. 
اگر مادر با فرزند رابطه س��الم داشته باشد کودک 
خواهد توانست در مورد خود و توانایی برقراری 
روابط شخصی و صمیمی در بزرگسالی احساس 
مثبت داشته باشد و عکس این موضوع نیز صادق 
است، شکست در ایجاد همبستگی عاطفی با مادر 
می تواند به اضطراب دائمی ناش��ی از بی توجهی 
یا طرد، منجر شود. پیام هایی که کودکان به مرور 
و با گذش��ت زمان از اف��راد مهم پیرامون خود در 
مورد خودشان دریافت می کنند، برای عزت نفس 
آن ها بسیار مهم است. به عالوه عزت نفس خود 
پدر و م��ادر، عملکرد و س��اختار خانواده نیز در 
میزان عزت نفس کودک اهمیت دارد. هر چند که 
بس��یاری از عوامل تأثیر تقریبًا مش��ترکی بر عزت 
نفس هر دو جنس دختر و پس��ر خواهد گذاشت 
ام��ا در این یادداش��ت قصد داری��م عوامل مؤثر 
ب��ر عزت نفس دختران را م��ورد توجه و بازبینی 

قرار دهیم:
بدرفتاری جسمی: تنبیه یا تهدید کردن دختران 
می تواند عزت نفس را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد، آثار بدرفتاری جسمی در دوران کودکی نیز 
خود را در سرتا س��ر زندگی فرد نشان می دهد، 
باورهای منفی درباره خود که از بدرفتاری جسمی 
دوران کودکی ناشی می شود عزت نفس را پایین 
می آورد. قربانیان این گون��ه بدرفتاری ها اغلب 
باور دارند که بی ارزش یا بد هس��تند و نسبت به 
دیگران احساس حقارت می کنند. کیفیت روابط 
در دوران کودک��ی اهمیت اساس��ی دارد زیرا در 
ای��ن زمان اس��ت که بذرهای عزت نفس کاش��ته 
می ش��ود. گایل لیند تفیل��د در کتاب خود تحت 
عنوان عزت نفس می نویس��د: حتی ایما و اشاره 
یا کنایه های نامناس��ب، بی دلیل و غیرمستقیم به 
دختران نیز می تواند رشد یک خود انگاره مثبت 

را تهدید کند.
ــمانی: امروزه در جوامع به خوش  ظاهر جس
ظاه��ر ب��ودن در ه��ر س��نی اهمی��ت وی��ژه ای 
داده می ش��ود. باور بر این اس��ت که خود انگاره 
جس��مانی یکی از اولین س��نگ بنا ه��ای عزت 
نف��س در کودکان ب��ه خصوص دختران اس��ت. 
کس��انی که جذاب به حس��اب می آیند بیشتر از 
آنهای��ی که ظاهر خوش��ایندی ندارند مورد توجه 
قرار می گیرند و س��رانجام با ورود به بزرگسالی 

برداشت فرد از ظاهرش اهمیت می یابد.
مهار ت های ابراز وجود: ارتباط مؤثر، یادگیری 
ابراز وج��ود، کنترل هیجانی، انتقال احساس��ی و 
مهارت نه گفتن مهارتهای اساس��ی برای کس��ب 
عزت نفس اس��ت. این مهارت ها در طی سالهای 
زندگی کسب می شوند و اگر فرد این توانایی ها 
را کس��ب و از آنها استفاده کند در واقع ابزارهای 
مهمی برای ایجاد و تقویت عزت نفس در اختیار 

دارد.
مهارت های زندگی: مه��ارت هایی همچون 
خودآگاه��ی، توانای��ی حل مس��أله، مس��ئولیت 
پذیری، تصمی��م گیری، مثبت اندیش��ی، توانایی 
مقابله با هیجانات، تفکر انتقادی، همدلی، تقویت 
روابط بین ف��ردی، تفکر خالق و... مهارت هایی 

هس��تند که می توانند عوامل زیربنایی ایجاد یک 
ش��خصیت پایدار و س��المت روان قلمداد شوند. 
این مهارت ه��ا همچون مجراهای حیاتی موجب 
ش��کوفایی انس��انی س��الم و البته ب��ا عزت نفس 
می ش��وند. با تمام این تفاسیر و با وجود اینکه به 
نظر می رسد امروزه مادران و پدران آگاه تر شده 
و به ش��یوهای تربیتی علمی بیشتر توجه می کنند 
و ب��ا وجود اینکه بخش عم��ده ای از برنامه های 
تلویزیونی و رادیویی و ی��ا حتی تعداد زیادی از 
صفحات مجالت را مطالب روانشناس��ی به خود 
اختصاص داده اس��ت، اما متأسفانه باز هم کمبود 
عزت نفس یکی از رایج ترین مش��کالت دختران 
نوج��وان و جوان اس��ت به خص��وص زمانی که 
آنه��ا در معرض تصاویر زیبا ام��ا غیرواقعی زنان 
و دخت��ران زیبا در مجالت و رس��انه ها و... قرار 
گرفته و یا تحت فش��ار گروههای همساالن قرار 
می گیرن��د. پی��ام هایی که کودکان ب��ه مرور و با 
گذش��ت زمان از افراد مهم پیرامون خود در مورد 
خودش��ان دریافت می کنند برای عزت نفس آنها 
بس��یار مهم است هر چند که آس��ان نیست اما به 
نظر می رسد که با انجام برخی از فعالیتهای ساده 
می ت��وان از همان ابتدا، عزت نفس را در دختران 
نوجوان باال برد. در اینجا نکاتی ساده به شما ارائه 
می ش��ود تا عزت نفس فرزن��دان دختر خود را 

ترفیع ببخشید:
- اس��تفاده از تلویزی��ون، ماه��واره، مجالت 
تبلیغات��ی و... را ب��رای دخت��ران نوج��وان خود 
محدود کرده و به حداقل برسانید. تمام این منابع 
تبلیغاتی و رس��انه ها، خواسته یا ناخواسته زیبایی 
ظاه��ری را ب��ه عنوان یک امتیاز بس��یار مثبت در 
زنان معرفی کرده و به این ترتیب آسیب جدی به 
خودپنداره دختران ش��ما خواهند زد. هر چند که 
به نظر می رس��د در رسانه های گروهی کشور ما 
این تأثیر کمتر است اما باز هم در سینمای ما این 
دیدگاه بسیار قوی است. از طرف دیگر گسترش 
روزافزون ماهواره و همچنین استفاده از سایتهای 
اینترنت��ی در خانواده ها، در ش��یوع این وضعیت 

تأثیر بسیار شگرفی دارد.
- س��عی کنید مهارتهای مختلف را در فرزند 
دخت��ر خ��ود پ��رورش داده و ی��ا او را وادار به 
فعالیتهای س��رگرم کننده کنید. فعالیتهای ورزشی، 
فعالیته��ای فوق برنامه در مدرس��ه، سرویس��های 
ارتباطی، هنرهای نمایش��ی، دس��تی و تزئینی و... 
جز مهارتهایی اس��ت که تأثیر مس��تقیم بر عزت 
نف��س دختران دارد. مطالعات نش��ان داده اس��ت 

اگ��ر فردی در ی��ک زمینه خ��اص دارای تبحر و 
توانمندی خاص باشد، این توانایی بر عزت نفس 

و خودکارآمدی وی تأثیر به سزایی دارد.
- دخترتان را به شرکت در فعالیتهای گروهی، 
صحب��ت در جم��ع، اظهارنظر و حتی س��خنرانی 
کردن تش��ویق کنید. از همان دوران کودکی او را 
عادت دهی��د که در میان جمع، ش��عرها، دکلمه، 
آیات ق��رآن و... را که آموخته در معرض نمایش 
قرار دهد. با بزرگتر ش��دن وی او را تشویق کنید 
که در مکانهای هنری و فرهنگی مانند مس��اجد، 

فرهنگسراها و.. حضور فعال داشته باشد.
- ب��ه دخترت��ان مفه��وم خ��ود احترام��ی را 
بیاموزید. به او توضیح دهید که تا زمانی که خود 
او برای خویش��تن احترام قائل نشود، دیگران نیز 
برای او ارزش و بهایی قایل نمی شوند. این خود 
احترامی از طریق طرز بی��ان، طرز رفتار، گفتار و 
حتی طرز صحبت کردن و لباس پوش��یدن کاماًل 
مشخص است. بخشی از خود احترامی به معنای 
اس��تفاده از پوش��ش و لباسی مناس��ب در جمع 
دوس��تان و آشنایان و حتی در میان غریبه هاست. 
طرز لباس پوشیدن ما نشان از تصویری است که 
در مورد اندام خود داریم. اگر تصور و برداش��تی 
مثبت از اندام و جس��م خود داش��ته باشیم مسلمًا 
س��عی نخواهی��م کرد با لباس��ای زنن��ده، بیش از 
حد تنگ یا گشاد آن را تغییر دهیم. از دگر سو به 
او بیاموزید که برای داشتن یک خودپنداره مثبت 
از اندام خود، الزم نیس��ت رژیم بگیرد، داروهای 
الغ��ری مصرف کن��د و... بلک��ه بای��د از تغذیه 
مناسبی برخوردار بوده و در مقابل به اندازه کافی 
به ورزش و فعالیت بدنی خود توجه داشته باشد 
و یا از طرف دیگر ب��رای ارائه یک تصویر مثبت 
از خ��ود، لزومی ندارد ک��ه از طریق آرایش های 
نامناس��ب و نا متناسب با فرهنگ عمومی جامعه، 
خود را به صورت یک کاالی نمایشی در معرض دید 
چش��مان ناپاک قرار دهد. به او بیاموزید که هرگز 
ب��ا آرای��ش و خودآرایی های افراط��ی به خود و 
دیگ��ران دروغ نگوید و از آن چیزی که هس��ت 

فرار نکند.
- همیش��ه برای دختر خود در جمع ارزش و 
اعتبار قائل شده و به او احترام بگذارید )حتی اگر 
کار اش��تباهی کرد در مأل عام به س��رعت واکنش 
نشان ندهید( او را هرگز در جمع تحقیر نکرده و 
زیر س��ؤال نبرید )به خصوص در سنین حساس 

نوجوانی و جوانی(. 
همانطور که قباًل ذکر ش��د حتی ایما و اشاره 
یا کنایه های نامناس��ب، بی دلیل و غیرمستقیم به 
دختران می تواند رش��د یک خود انگاره مثبت را 

تهدید کند.
- به نوع دوس��تان و همس��االنی که دخترتان 
ب��ا آنها م��راوده و رفت و آمد دارد بس��یار توجه 
کنی��د. افرادی ک��ه عزت نفس پایین��ی دارند و یا 
از خودکارآمدی الزم برخوردار نیس��تند، دوست 
مناس��بی برای دختر شما نبوده و تأثیرات منفی بر 

خودپنداره و عملکرد او خواهند گذاشت.
- هر روز به دختر خود ابراز عالقه کنید و به 
او بگویید که دوستش دارید و منتظر یک فرصت 
خاص و یا یک لحظه منحصر به فرد نباش��ید. از 
هر لحظه ای که می توانید ب��رای ابراز محبت به 

دخترتان استفاده کنید. 
شما به عنوان یک مادر می توانید یک الگوی 
بس��یار خوب برای دخترتان باشید. منظور ما یک 
نمونه کامل و بدون هیچ ایراد و اش��کال نیس��ت، 
بلکه کافی است شما یک الگوی خوب و مطلوب 
برای وی باشید. زمانی که او کارآمدی و موفقیت 
را در وجود ش��ما ببیند، خود این مس��أله بهترین 
الگ��و و نمونه ای اس��ت که می توان��د چراغ راه 

پرورش عزت نفس در دخترتان شود. 

   سپیده نصر اصفهانی
همیش��ه می گن گذشت خیلی خوبه و خدا 
آدمای باگذش��ت رو دوست داره ولی هیچ وقت 
کس��ی مرز این گذشت رو مش��خص نمی کنه. 
اینکه تا چه حدی باید بخش��ید و به رو نیاورد و 

از چه وقت هم باید مقابله کرد!
نسرین 29 س��اله می گه: همیشه از اول هم 
س��عی می کردم خیلی از اشتباهات اطرافیانم رو 
نادیده بگیرم و اصاًل به روی خودم نیارم که مثاًل 
کس��ی چنین اشتباهی رو مرتکب شده... با اینکه 
می دیدم خیلی اوقات این گذش��ت بیش از حد 
و ان��دازه من به ضرر خودم تموم می ش��ه ولی 
ب��از هم تصور می کردم کار درس��تی می کنم و 
ادام��ه می دادم تا اینک��ه اون ماجرا اتفاق افتاد و 
زندگ��ی منو زیر و رو کرد. یه روز که توی محل 
کارم، حجم کار سبک شده بود، سر زده رفتم به 
ات��اق یکی از هم��کارا و در نهایت تعجب دیدم 
که داره از یه س��ری مدارک دفت��ر، کپی برداری 
می کنه... وقتی چش��مش به من افتاد خیلی هول 
شد و دست و پاشو گم کرد. بعد هم با یه حالت 
نامتعادلی پرونده های رو به روش��و جمع کرد و 
به من تعارف کرد که برم بشینم. چون سابقه کارم 
توی اون ش��رکت زیاد بود با اولین نگاه متوجه 
ش��دم که داره چه مدارکی رو رونوشت می کنه 
و البته اون مدارک هم واس��ه سرپا بودن شرکت 
بسیار مهم و حیاتی بود. با این احوال نمی دونم 
چ��را به روی خودم نی��اوردم و حتی دریغ از یه 
اخم کوچیک که طرفم متوجه بش��ه من از کاری 
که داش��ته انجام می داده باخبر ش��دم! اون روز 
گذش��ت ولی کار اون همکارم تا مدت ها ذهن 
منو به خودش مش��غول کرده ب��ود. از یه طرف 
عادت به چش��م پوشی داش��تم و از طرف دیگه 
چون می دونس��تم اونا چه م��دارک مهمی بودن 

می ترسیدم کپی برداری ازشون به ضرر شرکت 
باشه با همه این احوال بعد از یکی دو روز جنگ 
و کشمکش درونی، با خودم کنار اومدم که مثل 
همیش��ه قضیه رو به روی خودم نیارم و به قول 
معروف ش��تر دیدی ندیدی! ی��ه چند ماهی کار 
روال ع��ادی خودش رو طی می کرد که یه روز 
همه چیز بهم ریخت... وقتی وارد دفتر کار شدم 
دیدم همه جا ش��لوغه و پلی��س اومده و رئیس 
شرکت سردرگم فریاد می کشید. قضیه ظاهراً یه 
دزدی برنامه ریزی ش��ده ای بود که یه جای کار 
با بی دقتی یه نفر لو رفته بود. به بهونه پیدا کردن 
سارق چند روزی ش��رکت تعطیل شد و همون 
روزا بود که اومدن سراغ من! خیلی زیاد تعجب 
ک��ردم چرا ک��ه من باس��ابقه تری��ن کارمند اون 
ش��رکت و مورد اعتماد هیأت رئیس��ه بودم ولی 
ظاهراً همه اونا جمعًا ش��اکی م��ن بودن... وقتی 
قضیه برام روشن شد چنان شوکی بهم وارد شد 
که تا چند روز حت��ی قادر به صحبت کردن هم 
نبودم... متهم پرونده اون سرقت همون همکارم 
بود که چند ماه پیش من در حال کپی برداری از 
اسناد ش��رکت دیده بودمش! اون خانم که بعداز 
لو رفتن برنام��ه دزدی چند وقتی غیبش می زنه 
اما بعد با هوشیاری پلیس دستگیر می شه، ضمن 
اعتراف��ات خودش ب��ه این موضوع هم اش��اره 
می کن��ه که من اون خان��م رو در حال ارتکاب 
ج��رم دیده بودم و به روی خودم نیاوردم. همین 
مسأله موجب س��وءظن رؤسای شرکت می شه 
و چ��ون دلیلی برای ای��ن کارم پیدا نمی کنن بنا 
رو ب��ر همکاری من در اون دزدی می ذارن و از 
من ش��کایت می کنن! حرفی در مقابل اظهارات 

پلیس نداشتم. 
جز سکوت و پشیمونی از گذشت بی جا و 

بدون دلیل خودم...

مادری که از نظر فکری و روحی، س��المت، 
ش��اداب، قدرتمند و عالقمند باشد، می تواند با 

فرزندش ارتباط مناسبی داشته باشد. 
دکت��ر منصور بهرامی متخص��ص کودکان و 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به اینکه تغذیه و بدغذایی کودکان 
یکی از مشکالت عمده ای است که باعث ایجاد 
نگرانی در مادران می شود؛ گفت: در صورتی که 
مادر از نظر روان شناس��ی کودکش را به درستی 
شناس��ایی کند و مطابق خواس��ته های وی عمل 
کن��د، در برقراری ارتباط مناس��ب ب��ا فرزندش 
بدون شک موفق خواهد شد. بهرامی تأکید کرد: 
برای برقراری ارتباط مناس��ب بین مادر و کودک 
بایس��تی مادر از نظر فکری و روحی، س��المت، 
شاداب، قدرتمند و عالقمند باشد و آثاری مانند 
افس��ردگی را از وجود خود دور کند تا با ایجاد 
محیط��ی س��الم، امن و توأم ب��ا آرامش در منزل 
بتواند س��المت روانی کودک را با در نظر گرفتن 
جنبه های روانی، اس��تقالل و شخصیت کودک 
تأمین کند. وی خاطرنشان کرد: یک مادر سالم با 
بنیه خوب حتی با یک کودک بداخالق و بدقلق 
می تواند ارتباط مناس��بی را برقرار کند. بهرامی 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: عصبانی��ت و نگرانی 
مادر هن��گام بدغذایی ک��ودک، داد و فریاد زدن 
مادر یا تهدید کودک، هیچ یک کارس��از نیست، 
این کار نه تنها هیچ مشکلی را برطرف نمی کند 
بلکه باعث ایجاد مقاومت در کودک و بدتر شدن 

مشکل بدغذایی می شود. 

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهید بهشتی با اش��اره به اینکه برخی مادران به 
اش��تباه تصور می کنند در صورتی که تمام وقت 
آس��ایش و خواب خود را تعطی��ل کرده و فقط 
به کودک برسند، مشکل برطرف می شود، گفت: 
این روش کار بیهوده ای است. باید توجه داشت 
مادر س��الم با روحیه خوب و ق��وی که خواب 
کافی هم داش��ته باش��د، می تواند سرویس دهی 
مناس��بی به کودک داشته باشد ولی مادر خسته و 
کم حوصله که خواب و خوراک و آسایش کافی 
ن��دارد، نمی توان��د ارتباط مناس��بی را با کودک 

برقرار کند. 
دکت��ر بهرامی در خاتمه گفت: در ش��ش ماه 
اول زندگ��ی کودک )پس از تولد( مادر و کودک 
یک وجود هس��تند، هر چه مادر س��رحال تر و 
قوی تر باش��د، به کودک بهتر رسیدگی می کند. 
در واقع س��المتی و خوبی مادر و کودک به طور 

مستقیم با هم در ارتباط است.

گل معروف به همیشه بهار گیاهی قدیمی است که 
از قرنها پیش آن را بیشتر برای اثر طبی که معتقد بودند 
در برگهایش وجود دارد می کاشته اند. ولی اخیراً انواع 
مختلف و قابل توجهی از آن به دست آورده اند که در 

گل کاریها می کارند. مانند:
ـ  همیشه بهار شهاب: که کالپرک پر پرش متناوبًا 

نارنجی و قرمز است.
ـ همیشه بهاررادیو نارنجی پر پر

ـ گل همیشه بهار ملکه: که کالپرکش زرد روشن 
به رنگ زردآلو است.

ـ همیشه بهار پرپرکورنیش طالیی: که بوته اش 
کرپه و چپیده به هم اس��ت، بلندی تمام این جورها از 
35 سانتیمتر تجاوز نمی کند. گل همیشه بهار گیاهی به 
تمام معنی روستایی است که در مقابل سرما به خوبی 
مقاومت می کند. بنابراین بذرش را در مهر ماه سال قبل 
روی خزانه کاشته، پس از آنکه نهال ها قابل نشاء کردن 
ش��دند، آنها را روی خزانه دوم نشاء می کنند، تا اوایل 
بهار که آنها را به محل اصلی آن منتقل می سازند. اگر 
بذر همیشه بهار را اوایل فروردین ماه بکارند بوته های 
آن ضعیف تر و کم پشت می شود. این گیاه در مقابل 
خشکی دوام زیاد داشته و در هر زمینی می توان آن را 

کاشت.
تکثیر: زیاد کردن این گیاه به روش کاشتن بذر آن و 

با شرایطی که اشاره شد امکان پذیر است.

مواد الزم:
سوسیس: 250 گرم

سیب زمینی آب پز: نیم کیلو
خیار شور: 200 گرم

نخود فرنگی پخته: نصف فنجان
سس مایونز: 3 قاشق سوپخوری

شوید خرد شده: یک قاشق مرباخوری
پیازچه خرد شده: نصف فنجان

سرکه یا آب لیمو: 3 قاشق سوپخوری
روغن زیتون: 3 قاشق سوپخوری

خردل: یک قاشق مرباخوری
فلفل و نمک: به مقدار دلخواه

طرز تهیه: س��یب زمینی های آب پز را پوس��ت 
گرفته و حلقه حلقه کنید. سپس سس مایونز، روغن 
زیتون، آب لیمو یا س��رکه، ش��وید، خردل، فلفل و 
نم��ک را با ه��م مخلوط کرده و به س��یب زمینی ها 
اضافه کنید. سوسیس ها را حلقه حلقه کرده و کمی 
در روغن س��رخ کنید. س��پس همراه با خیار ش��ور، 
پیازچه خرد ش��ده و نخود فرنگ��ی پخته را به مواد 
قبلی افزوده و در ظرف ساالد بریزید و با یک گوجه 
فرنگی گل ش��ده و 2 س��اقه نعنا ی��ا جعفری آن را 

تزئین کنید.

گل همیشه بهار

ساالد سوسیس با سیب 
زمینی

خانواده و جوان



ورزشیسالمت

فتـح اهلل زاده به خـانــه برگشت
پژمان غفاری

نتایج ضعیف تیم فوتبال استقالل 
تهران در پایان هفته پنجم لیگ برتر 
فوتبال کشور در لیگ هشتم، که با 5 
بازی و فقط چهار امتیاز کسب کرده 
ب��ود و در رده هفدهم قرار داش��ت 
دو قربان��ی خود را گرف��ت و علی 
فت��ح اهلل زاده از پس��ت مدیرعاملی 
اس��تقالل در تاری��خ 1387/6/27 از 
س��وی هیأت مدیره این باشگاه کنار 
گذاشته ش��د. عالوه بر فتح اهلل زاده 
منصور پورحیدری از اعضاء هیأت 
مدیره ای بود که ازکار برکنار شد با 
برکناری این دو نفر واعظ آشتیانی و 
علی انص��اری رئیس و عضو هیأت 
رئیسه فدراس��یون دوچرخه سواری 
به عن��وان مدیرعامل و عضو هیأت 

مدیره به استقالل پیوستند.
 با اضافه ش��دن عل��ی انصاری 
ش��ایعه ش��ده بود ک��ه چ��ون او از 
تج��ار به نام قلمداد می ش��ود برای 
تقویت بنیه مالی باشگاه به استقالل 
آمده اس��ت. زریبافان رئیس مجمع 
 باشگاه استقالل در سال 87 برکناری 
فت��ح اهلل زاده را اینگونه توجیه کرده 
ب��ود: فت��ح اهلل زاده به هی��چ عنوان 
باش��گاه  مدیرعامل��ی  صالحی��ت 
بزرگی مثل اس��تقالل را نداش��ت و 
ما به او فرصت زیادی دادیم، باخت 
غیرقابل تص��ور از صبای قم باعث 
شد تصمیم نهایی خود را بگیریم و 
حکم به برکن��اری او بدهیم به دلیل 
اینکه او به جای اینکه خودش فدای 
اس��تقالل کند همه چیز استقالل را 
فدای خودش را کرد: یک روز پس 
از برکناری فتح اهلل زاده تیم استقالل 
دس��ت به کار بزرگی زد و در تهران 

توانستند همنام اهوازی خود را با 6 
گل شکس��ت دهد و از رده هفدهم 
 ب��ه رده هفت��م لیگ برت��ر صعود ده 
پله ای داش��ت. فتح اهلل زاده پس از 
این بازی به شاگردان امیر قلعه نویی 
تبری��ک گفت و اضافه ک��رد: آقایان 
متوجه ش��دند که بن��ده چه تیمی را 
بس��ته ام تیم من همین تیمی اس��ت 
که اس��تقالل اهواز را با 6 گل درهم 
کوبی��د اگر می گذاش��تند با این تیم 
حرفهای زیادی برای گفتن داش��تم. 
من برای مش��کالت مالی اس��تقالل 
قصد داشتم اسپانسری بنام شهروند 
را به تیم تزریق کنم که آقایان کار را 

خراب کردند.
 فتح اهلل زاده ادامه داد: من با این 
تیم قهرمان آس��یا می ش��دم به دلیل 
اینکه بازیکنان لیاقت و توانایی های 
زی��ادی دارند. فت��ح اهلل زاده در آن 
زمان تأکید ک��رد: روزی من و امثال 
م��ن به ورزش برخواهیم گش��ت و 
من مدیرعامل اس��تقالل خواهم شد 
که این اتفاق پ��س از 629 روز رخ 
داد و در س��اعت ه��ای پایانی روز 

چهارشنبه 89/3/19 با فشارهایی که 
اصحاب رس��انه و مردم به س��ازمان 
تربیت بدنی آوردند پس از استعفای 
دس��ته جمعی هیأت مدیره استقالل 
فتح اهلل زاده با توجه به مشغله کاری 
فراوان به خانه خود برگشت و تیمی 
را تحوی��ل گرفت ک��ه چند بازیکن 
 اصل��ی و کلی��دی خ��ود از جمل��ه 
فابیو جان واریو، هاش��م بیک زاده، 
حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور را 
 از دست داده بود و 14 بازیکن آزاد نیز 

داشت. 
فتح اهلل زاده زمانی که تیم فوتبال 
استقالل را تقدیم واعظ آشتیانی کرد 
با بازیکنان بزرگی قرارداد بسته بود 
که حاص��ل آن هم قهرمانی در لیگ 
هش��تم فوتبال کش��ور ب��ود. دوباره 
فت��ح اهلل زاده که نزد ه��واداران آبی 
به حاجی آبراموویچ معروف اس��ت 
به خانه خود برگش��ت. ه��واداران 
اس��تقالل دوس��ت دارند که وی در 
نقل و انتقاالت، بازیکنان ش��اخصی 
 را برای آبی پوش��ان پایتخت جذب 

کند.

 فت��ح اهلل زاده در اولین اقدام به 
دنبال یک سرمربی بادانش و کاردان 
بود تا س��کان دار هدای��ت این تیم 
باشد و برای این منظور نام دو مربی 
 را به زب��ان آورد اولی��ن گزینه امیر 
قلعه نویی بود که با اعتراض سپاهانی 
 ه��ا مواج��ه ش��د و دومی��ن گزینه 
فتح اهلل زاده، پرویز مظلومی بود که 
اگر چه قباًل با شاهین بوشهر مذاکره 
کرده ب��ود اما به فتح اهلل زاده جواب 
مثبت داد و به مدت دو سال سرمربی 

استقالل شد. 
فت��ح اهلل زاده مدی��ر ورزش��ی 
بزرگی است که پیچ و خم لیگ برتر 
را ب��ه خوبی می داند و به س��ادگی 
این مسئولیت سنگین را قبول نکرده، 
در روزه��ای جام جهانی باید منتظر 
مان��د که فتح اهلل زاده مثل س��الهای 
قبل که مدیر عامل باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی اس��تقالل بود بمب خبری 
دارد یا نه؟ واعظ آشتیانی مدیرعامل 
س��ابق اس��تقالل با س��ه بازیکن به 
 نامهای مصطفی صالحی نژاد، مدافع 
ذوب آهن، جواد شیرزاد و دسوزای 
ملوانی قرارداد داخلی امضاء کرد و 
باید دید که فتح اهلل زاده قرارداد این 
3 بازیکن را نهایی می کند؟ در پایان 
باید گفت که چنی��ن مدیرانی برای 
فوتبال و حتی ورزش نیاز اس��ت تا 
ورزش را به س��رمنزل اصلی سوق 
دهند. گفتنی اس��ت فتح اهلل زاده نیز 
از س��ال 1375 ت��ا 1382 مدیرعامل 
تیم اس��تقالل بوده و چندین س��ال 
مدیر مس��ئولی بعضی از مجله های 
مطبوع��ات  و  کش��ور  خانوادگ��ی 
 ورزش��ی متم��ای��ل به آب��ی را نیز 

عهده دار بوده است.

پژمان سلطانی
در ادامه مس��ابقات فوتبال جام 
جهانی به میزبان��ی آفریقای جنوبی 
ام��روز )یکش��نبه( از گروه س��وم، 

الجزایر به مصاف اسلونی می رود.
 الجزای��ر یکی از ش��ش نماینده 
قاره آس��یا است که به نوعی نام تنها 
تیم پرچمدار ش��مال آفریقا را یدک 
می کش��د و در بازی مقابل اسلونی 
به طور حتم از حمایت مردم کش��ور 
میزبان بهره خواهد برد. بازیکنان این 
تیم از قدرت بدنی باالیی برخوردار 
هستند و در مقابل اولین حریف خود 

برای کسب پیروزی به میدان خواهند 
رفت، تیم اس��لونی هم برای دومین 
ب��ار با کنار زدن روس��یه پای به این 
رقابتها گذاشته و برای خلق شگفتی 
و کسب آبرو مقابل الجزایر، انگلیس 
و امری��کا بازی می کن��د و بازیکنان 
این تیم قصد ندارند که زنگ تفریح 
گروه سوم این مسابقات باشند. دیدار 
دو تیم الجزایر و اسلونی ساعت 16 
بعدازظه��ر ب��ه وقت ته��ران برگزار 
می ش��ود و س��اعت 18:30 از گروه 
چهارم، صربستان میراث دار فوتبال 
 یوگس��الوی از تی��م غن��ا پذیرایی 

می کن��د. غنایی ها با داش��تن چند 
س��تاره که تعدادشان از انگشتان یک 
دست کمتر است می خواهند در قاره 
خود خودنمایی و فوتبال این کشور 
را به جهانیان معرفی کنند و در دیگر 
دیدار گروه چهارم آلمان و اس��ترالیا 
بازی جذابی را ب��ه نمایش خواهند 
گذاش��ت.  آلمانی ک��ه فقط در یک 
دوره از جام جهانی حضور نداش��ته 
و 3 مرتب��ه این ج��ام را فتح کرده و 
چهار بار هم ب��ه مقام نائب قهرمانی 
بسنده کرده اس��ت. ژرمن ها فوتبال 
را با صبر و حوصله ای فراوان دنبال 

می کنند و برای رس��یدن به این جام 
درصدد هستند گام اول مقابل استرالیا 
را محکم بردارند. اما استرالیا نماینده 
اقیانوسیه آس��یا فوتبالی شبیه کشور 
انگلیس بازی می کند و برای به گل 
رسیدن چشم به ارسال ها از جناحین 
و ضربات ایستگاهی دوخته اند.  این 
مس��ابقه که آخرین بازی روز س��وم 
است در ساعت 23 آغاز خواهد شد 
و آس��یایی ها امشب بدشان نمی آید 
که اس��ترالیا برنده این دیدار باشند تا 
قدرت قاره کهن برای جهانیان اثبات 

شود.

 مرب��ي تی��م مل��ي کش��تی آزاد 
گف��ت: هم��ه مي دانیم بس��یاري از 
منتق��دان امروز کش��تي، متخصص 
نیستند، پس به کارمان ادامه مي دهیم 
چ��ون ب��ه اهداف م��ان رس��یده ایم. 
محس��ن کاوه در گفتگو ب��ا فارس 
اظهار داش��ت: بس��یاري از کساني 
 که امروز انتق��اد مي کنند، متخصص

نیستند. 
م��ا به دنبال اهدافي هس��تیم که 
از پیش تعیی��ن  کرده ایم و تاکنون به 
بخشي از آن رسیده ایم. به هر میداني 
مي روی��م مي گوین��د س��طحش باال 
نبوده، در حالي ک��ه در جام تفلیس 
قهرمانان بزرگ دنیا حضور داشتند. 
وي خاطرنشان ساخت: گنادي تولبیا 
چند س��ال نبود؛ اما در گرجس��تان 
رقاب��ت بس��یار نزدیکي ب��ا نامیک 
س��ودیموف آذربایجاني داش��ت. 2 
کش��تي گیر خ��وب اوکرایني هم در 
داش��تند.گرجي ها  وزن حضور  این 
در چن��د وزن مهره ه��اي خوبي را 
ب��ه می��دان فرس��تادند. مث��اًل فاتیح  
چاکراوغلو چندي پیش در مسابقات 
اروپایي کشتي بسیار نزدیکي با بالل 
ماخ��وف در س��نگین وزن گرف��ت؛ 
ام��ا در ج��ام تفلی��س حذف ش��د. 
این نش��ان دهنده س��طح باالي این 
تورنمن��ت بین المللي اس��ت. به هر 
شکل افکار خاصي داریم و باید در 
تورنمنت های��ي حضور پیدا کنیم که 
به درد کشتي مان در آستانه مسابقات 
جهاني مسکو بخورد. این مربي ادامه 
داد: مطمئن باش��ید حت��ي اگر 4 نفر 
همیشه بنش��ینند و انتقاد کنند هم به 
اهداف مان مي رس��یم. برنامه ما این 
بود ک��ه در جام تفلیس به مهره هاي 

مدع��ي  و باتجربه میدان بدهیم و در 
کنار آن از جوانان هم استفاده کنیم. 
ش��اید یک روزي این به نفع کشتي 
ما نباشد که صادق گودرزي را برابر 
دنیس چارگوش به میدان بفرس��تیم. 
مطمئن��اً از تمام ابزاره��اي موفقیت 
تصریح  کرد.کاوه  اس��تفاده خواهیم 
کرد: برخالف صحبت برخي دوستان 
و منتق��دان ک��ه بح��ث از بین  رفتن 
انگیزه ها را مطرح مي کنند، خیلي به 
پشتوانه سازي اهمیت مي دهیم و در 
هر تورنمنتي از چند جوان آینده دار 
اس��تفاده مي کنیم.  بر این  اساس اگر 
بع��د از جهاني، کش��تي گیري نتواند 
به خواس��ته ما جامه عمل بپوشاند، 
دست مان براي تغییر باز است. البته 
با توجه به فاصله 75 روزه جهاني و 
بازي هاي آس��یایي، در عین حال هم 
مي توانیم از یک مهره در هر 2 میدان 
اس��تفاده کنی��م. وي در م��ورد عدم 
اعزام رض��ا یزداني به جام تفلیس با 
وجود حضور گئورگي گوگچلیدزه 
گفت: برنامه ما این بود عرفان امیري 
را در ای��ن تورنمنت محک بزنیم که 

تیم ملي جوانان به وي در مسابقات 
قهرمان��ي آس��یا احتی��اج داش��ت و 
ب��ه همین دلی��ل ب��دون 96 کیلو به 
گرجستان رفتیم. در مورد یزداني هم 
باید بگویم او تمرینات بسیار خوبي 
را پش��ت سر گذاش��ته و هماهنگي 
خاصي بی��ن او و کادر فني تیم ملي 
وجود دارد.مربي ارشد تیم ملي آزاد 
افزود: خوش��بختانه در حال حاضر 
وفاق بس��یار خوبي بین کش��تي گیر 
و کادر فن��ي، کادر فني و مس��ئوالن 
صنعتکاران  خصوص��اً  فدراس��یون 
ایجاد ش��ده که این امر شاید در این 
چند سال بي نظیر بوده است. کشتي 
ما رو به جلو حرکت مي کند و بارها 
روي ای��ن مورد تأکی��د کرده ایم؛ اما 
ای��ن بدین معنا نیس��ت ک��ه به آخر 
خط رس��یده ایم و این نهایت انتظار 
ما از کش��تي است بلکه روند خوب 
و مناسبي را پیش رو گرفته ایم. وي 
تأکید کرد: برخي دوستان مي گویند 
پشتوانه س��ازي و می��دان دادن ب��ه 
جوان��ان بای��د این ط��ور باش��د که 
کش��تي گیر جدید را به جهاني ببریم 

در حال��ي ک��ه در انتخاب م��ان باید 
فاکتورهاي زیادي را در نظر بگیریم. 
مثاًل عباس طحان در 96 کیلو شاید 
همی��ن االن جزو 6 کش��تي گیر اول 
ایران قرار نگی��رد؛ اما چون جوان و 
باانگیزه اس��ت و فاکتورهاي الزم را 
در او دیده ای��م، روی��ش براي آینده 
س��رمایه گذاري مي کنیم. غریب زاده 
و قرب��ان زاده از جمل��ه این نمونه ها 
هس��تند. در عین حال کساني هم که 
قدر موقعیت ش��ان را ندانند هزینه و 
امکان��ات و نیروي مان را صرف آنها 
نخواهیم کرد. محسن کاوه بار دیگر 
در مورد وضعیت سعید ابراهیمي و 
جمال میرزای��ي گفت: این 2 بعد از 
جهاني دانمارک برنامه اي نداش��تند. 
در مس��ابقاتي که اعالم کرده  بودیم 
ش��رکت نکردند، وقتي آنها نمي آیند 
براي ش��ان  نمي توانی��م  نتیج��ه  در 
ابراهیم��ي در  کنی��م.  برنامه ری��زي 
جام شهیدش��یرودي برابر دهستاني 
شکس��ت خورد. البت��ه نمي خواهم 
ارزش ه��اي فني دهس��تاني را پایین 
جل��وه ده��م؛ اما این نش��ان از عدم 
آمادگ��ي ابراهیمي داش��ت. میرزایي 
هم اصاًل در این رقابت روي تشک 
نرف��ت.کاوه گف��ت: ام��روز به طور 
کامل از نوع تمرین و رفتار میرزایي 
و ابراهیمي آگاهي کامل داریم. عدم 
حضور آنها در اردو مربوط به امسال 
است و خوشبختانه آنها از نظر فني 
و سني براي سال هاي آینده فرصت 
کاف��ي دارن��د. فقط چی��زي که باید 
بدانند این اس��ت ک��ه کادر فني تیم 
ملي براي کش��تي گیران برنامه ریزي 
مي کند و این کشتي گیر نیست ک��ه 

براي کادر فني برنام��ه مي چیند.

سر مربي فصل گذشته هندبال ذوب آهن:

ماندنم بستگي به نظر 
مدیریت باشگاه دارد

مشکالت مالي همچنان 
اصلي ترین مشکل 

ورزش معلوالن

سرمربي فصل گذشته تیم هندبال ذوب آهن اصفهان 
گفت: باش��گاه ذوب آهن هنوز صحبت��ي براي تمدید 
قرارداد فصل گذشته با من انجام نداده و ماندنم در این 
تیم بستگي به نظر مدیریت باشگاه دارد. کیوان صادقي 
در گفتگ��و با فارس، اظهار داش��ت: مدیریت باش��گاه 
ذوب آهن در مورد تمدید قرارداد نظر نهایي را مي دهد 
و به همین دلیل منتظر هستم تا از سوي باشگاه اقدامي 
صورت بگیرد، در غیر این صورت برنامه اي براي رفتن 
به تیم دیگري ندارم. وي درباره اینکه ش��نیده مي شود 
باشگاه ذوب آهن از عملکرد شما در فصل گذشته راضي 
نیست، گفت: این نخستین بار است که چنین صحبتي 
را مي ش��نوم، اگر به این شکل است که مطرح مي کنید 
براي من چندان مهم نیست، چرا که باید چنین حرفي را 
خود باشگاه به من گوشزد کند. سرمربي فصل گذشته 
ذوب آهن، خاطر نش��ان کرد: تا آغاز فصل جدید لیگ 
برتر هندبال فرصت زیادي باقي مانده و زود اس��ت که 
در م��ورد تیم آینده خود اظهار نظ��ر کنم، با این وجود 
عالقه دارم که در تیم ذوب آهن باشم و در فصل جدید 
نتایج بهتري کسب کنم.صادقي اضافه کرد: مقام دومي 
لیگ برتر هندبال نیز عنوان کمي نیس��ت و ما را به جام 
باشگاه هاي آسیا هدایت کرد، بنابراین در نظر کلي نتیجه 
بدي به دس��ت نیامده که برخي ها آن را کوچک جلوه 
مي کنند. وي بیان داشت: قبول دارم که در جذب نکردن 
بازیکن خارجي اشتباهي صورت دادم، اما در مجموع از 
بازي بازیکنانم راضي هستم و امیدوارم در فصل آینده 
لیگ برتر هندبال بتوانم زحمات باشگاه را جبران کنم. 
تیم هندبال ذوب آهن اصفهان در رقابت هاي لیگ برتر 
هندبال، در حالي که مدافع عنوان قهرماني به حس��اب 
مي آمد در نهایت به مقام دوم رسید تا انتقادهاي فراواني 
متوجه س��رمربي این فصل تیم وارد شود. این تیم پیش 
از آغ��از رقابت هاي لیگ برتر، با کس��ب مقام س��ومي 
رقابت هاي جام باش��گاه هاي آس��یا، امید فراواني براي 

تکرار عنوان قهرماني داشت.

دبیرکل کمیته ملي پارالمپیک گفت: هدف از حضور 
کاروان پارالمپیک ایران در نخستین دوره بازي هاي آسیایي 
گوانگجو فقط کسب مدال است. غالمرضا ابراهیمي در 
گفتگو با موج اظهار کرد: بازي هاي پارالمپیک آس��یایي 
گوانگجو براي نخس��تین بار اس��ت که مشابه بازیهاي 
ورزشکاران سالم برگزار مي شود. پیش از این رقابت هاي 
این بخش به صورت منطقه اي در مناطق مختلف آسیا 
برگزار مي ش��د. تاکن��ون این قانون وجود نداش��ت که 
ورزشکاران باید حد نصاب الزم را براي حضور در این 
رقابت ها در مسابقات گزینشي کسب مي کردند. وي ادامه 
داد: متأسفانه مسئوالن برگزاري مسابقات به ما دیر اعالم 
کردند ورزشکاران باید در مسابقات گزینشي حد نصاب 
الزم را براي حضور در بازیهاي پارالمپیک آسیایي کسب 
مي کردند. مس��ئوالن آسیایي باید دو س��ال قبل از آغاز 
رقابت ها این موضوع را اعالم مي کردند تا هر کشوري 
براي کس��ب سهمیه در رشته  هاي مختلف برنامه ریزي 
کند. متأس��فانه آنها یک ماه قبل این موضوع مهم را به 
م��ا اعالم کردند و گفتند براي حضور در گوانگجو باید 
ورزش��کاران حد نصاب الزم را در مسابقات گزینشي 
بگیرند. خوشبختانه ورزشکاران ما در مسابقات مختلفي 
حضور پیدا کرده بودند و ما مشکل سهمیه اي نداشتیم. 
فقط در رشته هایي مانند وزنه برداري، شنا و در برخي از 
مواد دوومیداني سهمیه نداریم که با اعزام تیم هاي ملي به 
لیبي، آلمان و تونس این مشکل حل خواهد شد. دبیرکل 
کمیته ملي پارالمپیک از اعتراض ایران و سایر کشورها به 
تصمیم مسئوالن آسیایي خبر داد و یادآور شد: به دنبال 
اعتراض ما مسئوالن برگزاري مس��ابقات اعالم کردند 
دیگر چاره اي نیس��ت و باید با تمام توان این مش��کل 
را ح��ل کرد. آنها به ما گفته اند که نهایت تس��هیالت را 
اختصاص مي دهند تا به مشکل برنخوریم. همچنین قرار 
است از مسابقات آتي حدود دو سال قبل شرایط را اعالم 
کنند تا کشورها فرصت الزم براي انتخاب رویدادهاي 
الزم براي کسب سهمیه را داشته باشند. ابراهیمي با بیان 
اینکه اگر سهمیه ها براي ملي پوشان ایران کامل  شود در 
14 رشته حضور خواهیم داشت، تصریح کرد: حدود 6 
ماه به آغاز مسابقات وقت داریم. این رقابتها در 19 رشته 
برگزار مي شود. وي در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه 
تدارکات��ي براي تیم هاي الزامي ب��ه بازیهاي پارالمپیک 
 گوانگج��و در نظ��ر گرفته اید گفت: ما س��تاد بازیهاي 
گو انگجو را از اس��فندماه تش��کیل دادیم. در ش��وراي 
تخصصي این س��تاد برنامه هاي رش��ته هاي ورزشي به 
تفکیک بررس��ي و به تصویب مي رسد. پس از آن هم 
اجرایي مي شود. بنابراین هم مسابقات کسب سهمیه ورود 
به گوانگجو و هم تورنمنت هایي که پیش از این بازیها 
برگزار مي شود، حکم بازیهاي تدارکاتي را براي تیم هاي 
مختلف دارد. دبیرکل کمیته ملي پارالمپیک در پاسخ به 
پرسش دیگري مبني بر اینکه با توجه به مشکالت مالي 
فدراسیون هاي حاضر در بازیهاي آسیایي گوانگجو آیا 
ش��ما هم براي آماده سازي کاروان پارالمپیک با کمبود 
منابع مالي مواجه هس��تید؟ خاطرنشان کرد: ما در حال 
حاضر با مشکالت مالي بسیار شدیدي مواجه هستیم. 
این مشکالت در برنامه هاي تدارکاتي ما اثرگذاشته و اگر 
ادامه پیدا کند تأثیرات جبران ناپذیري خواهد داش��ت. 
امیدوارم مش��کالت حل ش��ود تا تیم ها با آماده سازي 
بهتري در گوانگجو آماده ش��وند. این بازیها براي همه 
کشورها مهم اس��ت ما هم تالش مي کنیم ضمن حفظ 
جایگاه خودمان مدال ها را کیفي  تر کنیم بنابراین باید به 
تأمین اعتبارات به طور جدي فکر شود. اعتبارات هم باید 
به موقع پرداخت شوند. چرا که اگر زمان از دست رود 
لطمه هاي جدي و جبران ناپذیري مي بینیم. ما پیش بیني 
مي کنیم در بیشتر رشته ها مدال هاي خوبي بگیریم البته 
تعداد مدال ها مشخص نیست ما در بازي هاي فسفیک 
مالزي پنجم ش��دیم. قصد داریم در گوانگجو با توجه 
به سطح کمي و کیفي مسابقات و میزباني چین در آسیا 

چهارم شویم. 

سید جالل حس��ینی مدافع تیم فوتبال فوالد 
مبارکه س��پاهان ق��رارداد خود را با این باش��گاه 
تمدید کرد. به گزارش پایگاه خبری سپاهان، این 
بازیکن ملی پوش با حض��ور در دفتر مدیرعامل 
باش��گاه و انجام توافقات نهای��ی قرارداد خود را 
ب��رای یک فص��ل دیگر تمدید ک��رد. وی درباره 
تداوم حضورش در س��پاهان گفت: در س��پاهان 
آرام��ش، نظم و انضباط خوبی حکمفرماس��ت و 
می خواهم در این فضا همچنان  به فوتبالم ادامه 
دهم. حس��ینی اضافه کرد: فصل گذش��ته شرایط 
بس��یار خوبی را در لیگ داشتیم و با قهرمانی مان 
توانس��تیم هواداران مان را ش��ادکنیم، اما امس��ال 
مصمم هس��تیم با تکرار قهرمانی لی��گ که قطعًا 
کار س��ختی خواهد بود ناکامی در آسیا را جبران 
کنیم و این بار سپاهان ایران را همگان در مرحله 
نهایی لیگ قهرمانان ببینند. وی ادامه داد: هر سال 
حریف��ان به خاطر نام س��پاهان  با ع��زم ویژه ای 

ب��ه مقابله با م��ا می آمدند اما امس��ال با توجه به 
قهرمانی ما رقبا با تمام قوایش��ان و با تمام انگیزه 
رو در روی م��ا قرار م��ی گیرند تا بتوانند قهرمان 
لیگ را مغلوب کنند. با توجه به این مس��أله الزم 
اس��ت تا ما هم جنگندگی مان را بیش��تر کنیم تا 
فصل آینده هم یک فصل ش��یرین برای س��پاهان 

و اصفهان باشد.

رئیس س��ازمان تربیت بدنی با تأکید بر اینکه 
در مورد اختالف حس��ین ش��مس با فدراس��یون 
فوتبال دخالت��ی نمی کند گف��ت: البته اختالفات 
پیش آمده به راحتی قابل حل است. علی سعیدلو 
در حاشیه مراسم معارفه معاونت پارلمانی مجلس 
و امور اس��تان های سازمان تربیت بدنی در پاسخ 
به س��ؤالی مبنی بر اینکه موضع گیری س��ازمان 
تربی��ت بدنی در ارتباط با اختالفات موجود میان 
سرمربی مس��تعفی تیم ملی فوتسال با فدراسیون 
فوتبال چیست؟ گفت: س��ازمان تربیت بدنی در 
خصوص اختالفات موضع گیری خاصی نداشته 

و دخالتی هم نمی کند. 
وی تصریح کرد: دوست ندارم کسی به خاطر 
اختالف نظر عرص��ه ورزش را رها کند. اگر هم 
مخالف استعفای شمس بودم به همین دلیل بوده 
اس��ت. س��عیدلو ادامه داد: در خصوص استعفای 
سرمربی تیم ملی فوتسال، فدراسیون فوتبال است 
که باید نظر دهد و من نمی توانم دخالتی داش��ته 
باش��م، هر چند که تالش م��ی کنیم اختالفات را 

حل کنیم. مع��اون رئیس جمهور در امور ورزش 
تأکی��د کرد: اگر احس��اس کنم ب��ا کوچک ترین 
گوش��زد، اختالف در فدراس��یون فوتبال حل می 
ش��ود این کار را انجام داده و با افراد مربوطه هم 
صحبت م��ی کنم اما در مجموع در مورد فعالیت 
های فدراسیون فوتبال در این گونه موارد دخالت 
نمی کنم. رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی همچنین 
در مورد مذاکراتی که با امیر قلعه نویی داش��ته و 
ش��ایعاتی که مبنی بر ارائه پیش��نهاد از سوی وی 
برای حضور در هیأت مدیره باش��گاه اس��تقالل 
مطرح ش��ده اس��ت، گفت: فقط ای��ن موضوع را 
تأیید می کنم که از امیر قلعه نویی و دیگر بزرگان 
استقالل مانند ناصر حجازی دعوت کرده ام تا در 
خصوص وضعیت باشگاه استقالل با آنها صحبت 
کنم. س��عیدلو تصری��ح کرد: وضعیت اس��تقالل 
و حل مش��کالت موجود برای ما مهم اس��ت به 
همی��ن دلیل با تمام بزرگان این باش��گاه صحبت 
 م��ی کنیم ت��ا راه حلی برای حل مش��کالت پیدا 

کنیم. 

راننده اسپانیایي تیم اتومبیلراني فراري بخت 
تیم��ش براي قهرماني در فرمول یک کانادا را باال 
دانست. به گزارش فارس، فرناندو آلونسو، راننده 
اس��پانیایي تیم فراري، درباره هشتمین گرندپري 
فصل فرمول ی��ک که در مونت��رال کانادا برگزار 
خواهد ش��د، اظهار داش��ت: رقاب��ت در مونترال 
س��خت خواهد بود. این پیس��ت جزء 3 پیس��ت 
دش��وار فرمول یک اس��ت که رانن��دگان رقابت 
س��نگیني را با یکدیگر خواهند داشت. وي ادامه 
داد: اتومبیلرانان باید از تمام توانایي هاي خود در 
این رقابت بهره ببرند. کوچکترین اشتباه مي تواند 
موجب انحراف از مسیر رقابت و از دست رفتن 

فرصت قهرماني باش��د. آلونسو با ابراز امیدواري 
نس��بت ب��ه عملکرد موف��ق فراري عن��وان کرد: 
فراري براي اینکه بیش از این از کورس قهرماني 
 عقب نماند، باید عملکرد موفقي داش��ته باش��د. 
ب��ه پی��روزي ف��راري ب��راي موفقی��ت در کانادا 
اعتقاد دارم. وي با اش��اره ب��ه قدرتمندي رقیباني 
 مانند م��ک الرن و ردبول براي کس��ب قهرماني، 
خاطر نشان ساخت: در شرایط فعلي، مک الرن و 
ردبول روند روبه رش��دي را در پیش گرفته اند و 
توانس��تند در صدر برترین تیم ها قرار گیرند؛ اما 
این بار فراري خواهد توانس��ت در این گرندپري 

باالتر از رقیبان قرار گیرد.

احس��ان حدادي در دومی��ن حضور خود در 
مس��ابقات لیگ الماس دو و میدان��ي دنیا، براي 
دومین مرتبه، عنوان پنجمي پرتاب دیس��ک این 

رقابت ها را کسب کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا به نق��ل از روابط عمومي 

فدراس��یون دو و میدان��ي، در رقابت هاي پرتاب 
دیس��ک مس��ابقات لیگ الماس دو و میداني که 
در ش��هر رم برگزار مي ش��ود، احسان حدادي با 
رک��ورد 66 متر و 9 س��انتي مت��ر در مکان پنجم 

قرار گرفت.
 او در این رقابت ها به ترتیب پرتاب هایي با 
رکوردهاي 64 متر و 83 سانتي متر، 64 متر و 65 
سانتي متر، 66 متر و 9 سانتي متر و 66 متر و 25 
سانتي متر داشت و دو پرتاب آخرش نیز خطا شد.  
در این مسابقات تیتور ماالچوفسکي از لهستان با 
رکورد 68 متر و 78 س��انتي متر در مکان نخست 
ق��رار گرفت. پیش از این حدادي در مس��ابقات 
لیگ الماس دو و میداني ش��انگهاي با رکورد 67 
 متر و 8 س��انتي متر عنوان پنجم را کس��ب کرده 

بود.

تی��م فوتب��ال ش��هرداري تبریز در مش��هد با 
پیروزي مقابل پیام خراس��ان رضوي به رقابتهاي 
 لی��گ برتر فوتب��ال باش��گاههاي کش��ور صعود 

کرد.
دی��دار این دو تیم در هفته بیس��ت و س��وم 
رقابتهاي فوتبال دس��ته اول باش��گاههاي کش��ور 
در ورزش��گاه ثامن االئمه مشهد برگزار شد و در 

نتیجه آن تیم ش��هرداري تبریز موفق شد میزبانش 
پی��ام خراس��ان رض��وي را 2 بر صفر شکس��ت 
دهد.تی��م ش��هرداري تبری��ز با این برد و کس��ب 
53 امتی��از و در حال��ي که هنوز س��ه دیدار دیگر 
در رقابته��اي دس��ته یک فوتبال کش��ور در پیش 
 رو دارد، زودهن��گام ب��ه لیگ برتر فوتبال کش��ور 

پیوست.

سرپرس��ت تیم فوتب��ال ذوب آه��ن از انتقال 
قطعي بازیکن س��رباز تیم ذوب آهن به مدت دو 
س��ال به تیم ملوان بندر انزلي خبر داد. محس��ن 
مس��لمان که گفته مي شد با عضویت در تیم پاس 
اصفهان که یک تیم نظامي است، مي تواند با عنوان 
مأموری��ت در تی��م ذوب آهن ب��ازي کند به طور 
 رسمي و به مدت دو سال به تیم ملوان بندرانزلي 

پیوست. 
چن��دي پیش رئی��س تربیت بدن��ي نیروهاي 
مس��لح به صراحت اعالم کرد تنها تیم هاي ملوان 
و مقاوم��ت سپاس��ي مي توانند بازیکنان س��رباز 
لی��گ برتر را ج��ذب کنند و با توجه به س��قوط 
تیم مقاومت به لیگ دس��ته یک، بازیکنان س��رباز 
در لی��گ برتر تنه��ا اجازه بازي در تی��م ملوان را 

دارند. سرپرس��ت تیم فوتب��ال ذوب آهن نیز خبر 
انتقال قرضي محس��ن مس��لمان را ب��ه تیم ملوان 
اعالم کرد. علي شجاعي در گفتگو با فارس، بیان 
داش��ت: طرحي که براي ماندگار کردن مس��لمان 
در نظ��ر گرفته بودیم جواب ن��داد و با مخالفت 
تربیت بدني نیروهاي مس��لح رو به رو ش��د و به 
این ترتیب با انتقال وي به تیم ملوان موافقت شد. 
وي افزود: با انتقال محسن مسلمان به تیم ملوان، 
امید ابوالحس��ني دیگر یار قرضي ما در تیم پاس 
همدان به ذوب آهن بازگش��ت تا نبود مسلمان را 
پر کند.ابوالحسني قبل از گذراندن دوران سربازي 
با ذوب آهن قرارداد داشت و با توجه به مذاکرات 
باشگاه ذوب آهن با وي فصل آینده براي این تیم 

اصفهاني بازي مي کند.

تمدید قرارداد سید جالل حسینی مدافع تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان با این باشگاه 

صعود تیم فوتبال شهرداري تبریز  به لیگ برتر 
فوتبال در مشهد

با اعالم سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن؛
انتقال محسن مسلمان به ملوان قطعي شد

سعیدلو در گفتگو با مهر:
اختالف شمس با فوتبالی ها قابل حل است

آلونسو:
فراري شانس زیادي براي قهرماني دارد

حدادي نفر پنجم لیگ دو و میداني الماس دنیا

جام جهانی 2010 در روز سوم
اسلــونی به دنبــال شگفتی

کاوه: 
بسیاري از منتقــدان کشتي، متخصص نیستند
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30940هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
313000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

309000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1053 1049دالر امریکا

12641268یورو

280283ریال عربستان

285287درهم امارات

کالم نور
امام باقر )ع(:

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

جوان منتخب قرآني كشور، اول مرداد ماه معرفي مي شود

صدرنشیني 74 میلیوني »پوپک و مش ماشااهلل« در اکران اصفهان

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

33 °

19°

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

فیلم »پوپک و مش ماش��اءاهلل« س��اخته »فرزاد 
مؤتمن« با فروش 74 میلی��ون توماني برترین فیلم 
اکران اصفهان شد. به گزارش فارس، میزان استقبال 
مخاطبان شهر اصفهان چشمگیر نبوده است و دلیلش 
نحوه بد اکران فیلم ها اس��ت. سید مصطفي هاشمي 
مدیر مجتمع ایران فیلم ش��هر اصفهان در گفتگو با 
فارس در مورد آمار فروش سینماهاي شهر اصفهان 
از تاریخ 10 فروردین تا 10 خرداد ماه س��ال جاري 
با اشاره به این مطلب، گفت: وضع اکران به گونه اي 
است که ما مدت ها معطل فیلم ها مي شویم و ناگهان 
تعداد زیادي فیلم به دس��ت ما مي رس��د. وي اظهار 
داشت: از بین سالن هاي سینمایي مجتمع ایران فیلم 
فقط از فروش سینما ساحل راضي هستم. فیلم هاي 
»پوپک و مش ماش��اءاهلل« س��اخته فرزاد موتمن با 
فروش 74 میلیون توماني صدر نش��ین فروش شهر 

اصفهان ش��ده است و چند روز است که فیلم »طال 
و مس« ساخته همایون اسعدیان اکران شده که تا به 

حال حدود 2 میلیون تومان فروخته است. 

وي در ادامه افزود: در س��ینما ایران اصفهان، تا 
به حال فیلم هاي »هیچ« س��اخته عبدالرضا کاهاني، 
»محاف��ظ« س��اخته ج��واد کاسه س��از و »دختران« 
ساخته قاسم جعفري اکران شده که در مجموع این 
فیلم ها 14 میلیون و صد هزار تومان فروخته اند. در 
س��ینما خانواده اصفهان فیلم »طهران تهران« ساخته 
داری��وش مهرجویي و مهدي کرم پ��ور و »پوپک و 
مش ماش��اءاهلل« س��اخته فرزاد مؤتمن اکران ش��ده 
اس��ت که در مجموع ای��ن فیلم ها 15 میلیون تومان 
فروخته اند. وي در پایان اظهار داش��ت: در س��ینما 
فلس��طین این ش��هر هم فیلم هاي »حیران« ساخته 
ش��الیزه عارف پور و »طهران تهران« ساخته داریوش 
مهرجویي و مهدي کرم پور اکران ش��ده اس��ت که 
 در مجم��وع 4 میلیون و 500 ه��زار تومان فروخته 

است.

دبیر بخش قرآني جشنواره ملي جوان ایراني، 
با اشاره به برگزاري مرحله ملي بخش قرآني این 
جش��نواره در نیم��ه تیرماه گفت: ج��وان منتخب 
قرآني کش��ور نیز در اول مرداد ماه معرفي خواهد 

شد.
رحی��م خاکي، دبی��ر بخش قرآني جش��نواره 
ملي ج��وان ایراني در گفتگو با فارس، با اش��اره 
ب��ه اینکه بخش »ق��رآن و جوان« جش��نواره ملي 
جوان ایراني، در هفت رش��ته براي آقایان و س��ه 
رشته براي خانم ها مس��ابقه اي ترتیب داده است، 
گفت: رشته هاي ترتیل، تواشیح و همخواني، اذان، 
ابتهال، قرائت، حف��ظ کل و حفظ 10 جزء، براي 
برادران و رشته هاي قرائت، حفظ کل و حفظ 15 

جزء، براي خانم ها در نظر گرفته شده است.
وي در ای��ن باره افزود: رش��ته مقاالت قرآني 
هم با پنج محور، براي خانم ها و آقایان به صورت 

مشترک برگزار مي شود.
خاکي، با بیان اینک��ه مراحل مختلف ثبت نام 
جش��نواره، از اس��فند  ماه 88، شروع شده است و 
عالقه مندان تا 20 خ��رداد  ماه 89 فرصت ثبت نام 
 و ارائ��ه آث��ار خ��ود را داش��ته اند، خاطر نش��ان 
کرد: از امروز مراحل داوري اس��تاني و منطقه اي 

آغاز مي شود.
به گفته وي، 13و 14 تیرماه، هتل المپیک تهران 
میزبان ش��رکت کنندگان در مرحله ملي جشنواره 
خواهد بود و از بین جوانان برتر مش��خص شده 
در این مراس��م، طبق آئین نامه مس��ابقات، در روز 
یکم مرداد ماه، مصادف با روز جوان و س��ال روز 
والدت حضرت علي اکب��ر )ع( یک نفر به عنوان 

»جوان منتخب قرآني« معرفي خواهد شد.
خاکي، با اشاره به اینکه در پایان این جشنواره 
 جوای��زي ب��ه برگزی��دگان اه��داء خواهد ش��د، 

گفت: جوایز نفرات اول در مرحله ملي، 15 میلیون 
ریال، نفرات دوم 10 میلیون ریال و نفرات س��وم، 

5 میلیون ریال، کمک هزینه سفر عمره است.
وي همچنین در این ب��اره افزود: روز چهارم 
تیر م��اه، مصادف با ش��ب والدت حضرت علي 
)ع(، هم زم��ان در 30 اس��تان کش��ور، 30 محفل 
قرآن��ي خواهیم داش��ت و محفل ب��زرگ قرآني 
هم در محل آس��تان مقدس حض��رت عبدالعظیم 
)ع( برق��رار خواه��د بود. خاک��ي، در انتها اظهار 
امی��دواري کرد تا با این برنامه ها بتوان یک فضاي 
عموم��ي انس با قرآن را به ص��ورت هم زمان در 
کش��ور فراهم کرد و با فضاس��ازي ب��راي برنامه 
اصلي جش��نواره ملي ج��وان ایراني و ب��ا افتتاح 
دبیرخان��ه دائمي آن و ام��کان برگزاري دوره هاي 
 س��االنه، بتوان، بخش��ي از عالئق جوانان را پاسخ 

داد.

فیلم سینمایی دموکراسی تو روز روشن ساخته 
علیرضا عطش��انی گفتمانی اخالقی � تربیتی را در 

قالب طنزی شیرین و دلنشین به تصویر می کشد.
ب��ه گزارش مهر، دموکراس��ی تو روز روش��ن 
دومین س��اخته علیرضا عطش��انی که ه��م اکنون 
در اکران سینماهاس��ت به نوعی ادامه پوس��ت موز 
نخستین تجربه این کارگردان جوان و خوش ذوق 
اس��ت که البته رنگ پرده را به خود ندید و تنها به 
شبکه خانگی راه یافت. کمدی فانتزی پوست موز 
روایتگر ش��خصیتی با نام حمید )حمید فرخ نژاد( 
اس��ت که پس از مرگ در عالم برزخ مانده و عشق 
به س��راغش می آید. او در تالش است تا به زندگی 
جس��م نیمه جانش در عالم مادی پای��ان داده تا در 
برزخ بماند. دموکراس��ی تو روز روشن نیز داستان 
یک فرمانده سابق جنگ به نام امیر ستوده ) با بازی 
حمید فرخ نژاد( اس��ت که فرش��ته مرگ با استفاده 
از وس��ایل ارتباطی روز ب��ه او می گوید که نوبتش 
نزدیک است. س��رانجام س��توده بر اثر یک حادثه 
تروریس��تی، مجروح شده و به کما می  رود. فیلم از 
آغاز حساب و کتاب این سردار جنگ )که حسابش 
چندان هم پاک نیس��ت( در عالم برزخ آغاز شده و 
بر این اساس بخش عمده قصه بازنمایی عالم برزخ 
با زبان طنز و به ش��کلی کاماًل فاتنزی است. اتفاقًا 
بامزه ترین ش��وخی های فیلم نیز در سکانس های 
برزخی آن ش��کل می گیرد. بر این اساس عطشانی 
در هردو این آثار مؤلفه ها و مضامین مش��ترکی را 
به تصویر کشیده و شوخی با مفاهیمی چون مرگ، 
برزخ، بهش��ت و جهنم را دس��تمایه طنز خود قرار 
داده است. در این آثار پرداختن به جذابیت های عالم 
ماورایی در قالبی فانتز، محملی می شود تا پیام های 
اخالقی در پوشش��ی مفرح به مخاطب ارائه ش��ود. 
اما این در حالی اس��ت که س��ینمای دینی در ایران 
همواره کانون مناقشه و چالش های گوناگون بوده 
و این موضوع کار را بر س��ازندگان آن سخت کرده 
اس��ت. بازی با مفاهیم و مضامین دینی و معنوی به 
دلیل بار ایدئولوژیکی خاص آن، همواره حساسیت 
های خود را داش��ته و پرداختن به آن مانند حرکت 
برروی لبه تیغ اس��ت. از سوی دیگر تصویر کردن 
عالم ناش��ناخته برزخ و عالم بعد از مرگ از جمله 

موضوعاتی اس��ت که همواره جذابیت های خاص 
خود را چه برای س��ینماگران و هم مخاطبان داشته 
اس��ت. ناشناخته بودن و عدم ملموس بودن آن این 
اجازه را به فیلمس��از می  دهد که با تکیه بر تخیل و 
ذهنیت خود به دنی��ای برزخ ورود کرده و آن را به 
تصوی��ر درآورد. بر این اس��اس فرم فانتزی روایت 
دراین فیلم به گونه ای با مضمون معنوی آن تناسبی 

معنادار پیدا می کند. 
س��ازندگان دموکراس��ی تو روز روش��ن نیز با 
آگاهی از این موضوع س��عی کرده اند تا با رعایت 
خط قرمزها با تزریق کمدی به س��اختار اثرشان به 
نوع��ی از این مضامین معنوی تق��دس زدایی کرده 
و آنها را به ش��کلی ش��یرین برای مخاطب تصویر 
کنند. برزخی که فیلم با اس��تفاده از طراحی صحنه 
و نورپردازی تصویر می کند بس��یار ویژه و فانتزی 
است. هس��ته اصلی و الیه های درونی دموکراسی 
تو روز روش��ن اما قص��ه ای تلخ، آموزن��ده و در 
واقع نوعی امر و نهی اخالقی است که می خواهد 
تلنگ��ری به ذهن مخاطب زده و او را متوجه کردار 
و رفتار خ��ود کند. این پیام اخالقی و معنوی اما با 
طعم شیرینی از طنز و در فضایی کاماًل مفرح  و شاد 
به گونه ای بیان می ش��ود که تلخی احتمالی تذکر 
و پیام تربیتی فیلم را اثربخش ساخته و مخاطب به 
هی��چ عنوان در مقاب��ل آن گارد نمی گیرد. اینگونه 
اس��ت که مخاطب در عین حال که به طنازی  های 
امیر س��توده می خندد و از شوخی با مفاهیم لذت 
می  برد ناخودآگاه به پیام های فیلم نیز  اندیش��یده و 

به فکر ف��رو می رود. پیام اخالقی فیلم نیز در میان 
همین موقعیت کمیک و ش��وخی ها و طنازی های 
بازیگرانش به گونه ای به مخاطب عرضه می  شود 
ک��ه در عین لبخند و رضایت، پندی اخالقی نیز به 
او داده شود. در واقع کارگردان سعی کرده با تزریق 
طنز به س��اختار اثرش از شعارزدگی دوری کرده و 
از ارائه مستقیم پیام اخالقی پرهیز کند. اتفاقی که در 
لیلی با من است و گاهی به آسمان نگاه کن هر دو 
ساخته کمال تبریزی نیز به نوعی افتاده و آنها را به 
اث��ری جذاب تبدیل کرده بود. هر چند فضای فیلم 
ناخودآگاه و به اندازه کافی زمینه گل درشت بودن 
پیام و اخالق را دارد اما فیلم از این لحاظ پذیرفتنی 
است و دست مخاطب را برای انتخاب میان وجوه 
تفریحی و اخالقی کاماًل باز می گذارد. س��ازندگان 
فیلم اما برای رسیدن به هدف خود از تمام ابزارهای 
 موجود از س��وژه بک��ر، روایت ج��ذاب و روان و 
جل��وه های وی��ژه اس��تاندارد گرفته ت��ا عناصر و 
مؤلفه های دیگر مانند مؤلفه های تجاری مثل حضور 
ستاره ها و ترکیب و چینش بازیگران به خوبی بهره 
گرفت��ه اند. فیلم به لحاظ جل��وه های کامپیوتری و 
همچنی��ن جلوه های ویژه میدانی بس��یار باورپذیر 
است. از سوی دیگر ترکیب ستارگانی مانند حمید 
فرخ ن��ژاد، محمدرضاگلزار، نیکی کریمی، نیوش��ا 
ضیغمی و محمدرضا فروتن که برخی نقش هایی 
بسیار کوتاه دارند، از نگاه سازندگان این فیلم به گیشه 
حکایت دارد. در این میان اما نقش آفرینی درخشان 
 حمی��د فرخ نژاد که به تنهایی ب��ار فیلم را بر دوش 
می کشد جالب توجه اس��ت. در مقابل اما حضور 
نیکی کریمی در نقش یک کارگردان عنصری زائد 
به نظر می رسد به گونه ای که حذف این کاراکتر از 

داستان، هیچ تأثیری در روند و پیشبرد قصه ندارد.
 دموکراس��ی تو روز روش��ن با به��ره مندی از 
س��وژه و س��اختاری متفاوت دارای جذابیت های 
ویژه ای برای مخاطبان مختلف اس��ت، مخاطبانی 
ک��ه مختارند ت��ا فیلم را اثری س��رگرم کننده تلقی 
کرده و از طنز ش��یرین ج��اری در آن لذت ببرند و 
یا آنها که در جس��تجوی کشف نمادها و الیه های 
 عمیق تر فیلم هس��تند و وجه اخالقی آن را ترجیح 

می دهند.

مدیرکان����ون فک������ري و 
 پرورش��ي ک��ودکان و نوجوان��ان 
چهارمح��ال و بختی��اري گف��ت: 
700 میلیون ریال اعتبار به منظور 
س��اخت کانون فکري و پرورشي 
کودکان و نوجوانان بخش گندمان 
شد.کریم صفیري  داده  تخصیص 
در گفتگ��و با فارس از اختصاص 
بیش از 700 میلی��ون ریال اعتبار 
فک��ري  کان��ون  تکمی��ل  ب��راي 
پرورش��ي ک��ودکان و نوجوان��ان 
گندمان در س��ال جاري خبر داد 
و اظهار داشت: براي ساخت این 

پروژه تاکنون بیش از یک میلیارد ریال از محل اعتبارات فصل فرهنگ و هنر هزینه شده و براي تکمیل 
آن بیش از 300 میلیون ریال اعتبار دیگر نیاز است. وي با بیان اینکه کار ساخت این کانون از سال 86 
 آغاز شده است، گفت: این پروژه تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. صفیري خاطرنشان 
کرد: کانون فکري پرورشي بخش گندمان در زمیني به مساحت 435 متر با امکاناتي از جمله سالن نمایش 
 به ظرفیت 120 نفر، سالن مطالعه کودک، سالن مطالعه نوجوان، کالس نقاشي و کالس سفالگري ساخته 

مي شود.
 وي از کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان به عنوان مکان هاي انسان س��ازي و کش��ف 
اس��تعداد ن��ام برد و گفت: ک��ودکان و نوجوانان هر جامعه اي س��ازندگان آن جامعه هس��تند، آینده اي 
ک��ه با فرهن��گ، هنر و ارزش هاي اساس��ي مرتبط اس��ت. مدیرکان��ون فکري و پرورش��ي کودکان و 
نوجوان��ان چهارمح��ال و بختی��اري اضافه کرد: اگر کودک ام��روز بتواند به مس��ائل فرهنگي، دیني و 
 تربیتي گرایش یابد، مي تواند به آینده اي روش��ن و دنیایي سرش��ار از صلح، دوستي و پاکیزگي امیدوار 

باشد.
 وي اف��زود: بر همین اس��اس مراکز کانون پ��رورش فکري کودکان و نوجوانان اس��تان در تالش 
هس��تند با ایجاد فضاي مناس��ب پذیراي دانش آموزان دختر و پسر به منظور غني سازي اوقات فراغت 
آنان باش��د. صفیري گف��ت: افزایش مخاطبان برنامه ه��اي کانون پرورش فکري ک��ودکان و نوجوانان 
همچنان اولویت اصلي مراکز کانون اس��تان در سال  جاري به ش��مار مي آید و براي افزایش مخاطبان، 
 برنامه ه��اي خاص��ي در قالب ه��اي فرهنگ��ي، ادب��ي و کالس هاي ویژه تابس��تان تدارک دیده ش��ده 

است.
وي تصری��ح ک��رد: برنامه ریزي براي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مهم بوده و باید بکوش��یم 
 برنام��ه اي خوب و هم��راه با جذابیت را براي جوان��ان و نوجوانان تدوین کنیم. صفیري خاطرنش��ان 
کرد: باید فرآیندي را براي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تعریف کرده که با برنامه ریزي درست و 

مدرن بتوانیم انجام این طرح را به یک فرصت تبدیل کنیم.

حامد حقی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهي

مؤلف: تاجماه آصفی»مهدوی دامغانی«
این کتاب به بررس��ی علم کالم و تأثیر آن در ش��عر فارسی در دوره سامانی و غزنوی و سلجوقی 
اختصاص دارد. مؤلف کالم را علمی تألیف کرده است که غرض آن مانند حکمت و تصوف، وصول 
حقیقت است. مؤلف پس از بیان مقدمه مفصلی درباره کالم و وجه تسمیه و فایده آن، بررسی مسائل و 
مباحث کالمی را در شعر فارسی از رودکی آغاز می کند لزوم بررسی توحید و رد تشبیه، عدل و فضل، 
معراج، ش��ناخت، معاد، و س��عادت روئت، جبر و تفویض، قضا و قدر . . . نش��ان می دهد که شاعران 
س��نی مذهب غالبًا در جهت حکومت وقت س��خن گفته و گاه تنها به مصطالحات کالمی پرداخته اند، 
اما ش��اعران شیعی مذهب از ش��عر و کالم برای اثبات حقانیت تشیع سود جسته اند و با احاطه بر این 
و قوت اس��تدالل و فصاحت و بالغت در مقام متکلم و ش��اعر به رد آرای س��ایر متکلمان پرداخته اند. 
کتاب مملو از ش��واهدی از دیوانهای ش��اعران گوناگون در دوره مورد بحث اس��ت که با توضیحات 

مؤلف قرین شده است. 
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فرازهایی از وصیت نامه شهید:

... از خط والیت فقیه خارج نشوید. والیت امام را رها نکنید و گول منافقان به ظاهر مسلمان را نخورید. 
خیلی ها می خواهند والیت را از جامعه بگیرند، مواظب باشید که دشمن داخلی از خارجی، ضربه اش بیشتر 
است و اگر دشمن از داخل به ما ضربه بزند، خود شکست بزرگی است. خالصه سعی کنید که اسالم در این 
برهه از زمان حفظ شود... نگذارید که سالح من بر زمین بیفتد. آن را بردارید به میدان رزم بیایید و از مکتب 

اسالم و قرآن پاسداری کنید. 

شهید رجبعلی صیادی 

مدیرکانون پرورشي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
 اختصاص 700 میلیون ریال براي احداث 

کانون پرورشي کودکان در گندمان

معــرفی کتاب )2(
 آسمــان و خــاک

)الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار(

دموکراسی تو روز روشن؛ تقارن زندگی و مرگ

روزی بود...

روی خط فرهنگی

عکس روز

بخش��ي از نمایش��گاه و فروش��گاه ب��زرگ 
بیبلیوگلوب��وس که یکي از بزرگترین مؤسس��ات 
 انتش��اراتي روس��یه به ش��مار مي آی��د، به عرضه 
کتاب هاي فارسي اختصاص مي یابد. به گزارش موج 
ابوذر ابراهیمي، رایزن فرهنگي کشورمان با بوریس 
یسنکین رئیس مؤسس��ه انتشاراتي بیبلیوگلوبوس 
روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار توافق شد تا 
بخشي از نمایشگاه و فروشگاه بزرگ بیبلیوگلوبوس 
که یکي از بزرگترین مؤسسات انتشاراتي روسیه به 
شمار مي آید به عرضه کتاب هاي فارسي اختصاص 
یابد. در این مالقات، یسنکین ضمن اشاره به تأثیرات 
مثبت نمایشگاه بین المللي کتاب تهران بر ضرورت 
گسترش ارتباطات فرهنگي دو کشور ایران و روسیه 
 تأکید کرد. معاون انجمن ناش��ران روسیه نمایشگاه 
بی��ن المللي کتاب تهران را بي نظیر توصیف کرد و 
از رایزن فرهنگي کشورمان خواست تا زمینه حضور 
در س��ال هاي بعد را نیز فراهم آورد. رایزن فرهنگي 
کشورمان نیز عرضه کتاب هاي فارسي در نمایشگاه 
و فروشگاه دائمي مؤسسه بیبلیوگلوبوس را گامي در 
جهت تعمیق روابط فرهنگي دو کشور توصیف کرد.

 غرفه دائمي نمایشگاه
 کتاب هاي فارسي 

در مسکو تأسیس مي شود
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