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دبیر ش��ورای هماهنگی 
مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان 
اصفهان از انتخاب این شورا 
نمونه  ب��ه عن��وان ش��ورای 
کشور توسط س��تاد مبارزه با 
 مواد مخ�در خبر داد. س��ردار 

س��ید حمید صدرالس��ادات با اعالم این خبر اظهار داشت: شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

فرم�ان��دار اردل گف��ت: 
اصن��اف می توانن��د در حفظ 
تع���ادل ب��ازار و گس��ترش 
ص��ادرات و نی��ز ب��اال بردن 
ظ�رفیت ه���ای بازرگان��ی و 
اقتصادی نقش مهم��ی را در 

روند پیشرفت اقتصاد کشور ایفا کنند. به گزارش فارس از شهرکرد، 
فیروز خسروی در نشست با نمایندگان مجامع...
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استاندار اصفهان، اقدامات 
ب��رای نجات  صورت گرفته 
زاینده رود را کافی ندانس��ت 
و گفت: به دلیل کمی جریان 
 آب و ورود ف��اض��الب ب��ه 
زاینده رود، جلبکهای زیادی 

روی سطح این رودخانه مشاهده می شود. علیرضا ذاکر اصفهانی در 
گفتگو با ایرنا افزود: جمع آوری این جلبکها بر عهده شهرداری است 

اما تاکنون اقدامات چشمگیری از سوی...
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مقام معظم رهبری:
تأثیرناپذیری از حب و بغض ها و جو سازیهای 
سیاسی از مهمترین مسائل در قضاوت است

سرمـايه هـاي اصفهان، چشم انتظار 
تمـركـز در يك مكان مشخص

رئیس جمهور: 
صنعت باید در دستان مردم باشد

صفحه 4

محرابیان:
بخش  خصوصی  جهشی 

عظیم در صنایع داشته است

اصفهــان، استان برتر 
در مبارزه با مــوادمخــدر

حفظ بقــاي زاینـده رود
تالش بیشتــري مي طلبــد

اصناف در حفظ تعادل بازار
 نقش مهمي ایفا مي كنند

زاینده رود
در م��راسم به���ره برداری از ف��از سوم مجتمع 
کارخانج��ات فوالد نطنز، بزرگترین مجتم��ع تولید 
کالف ه��ای ف�والدی در کشور و بزرگ ترین واحد 
کالف های صنعتی آلیاژی در خاورمیانه که با حضور 
رئیس جمهور انجام شد، محرابیان وزیر صنایع و معادن 
با تشکر از پرسنل صنایع فوالد نطنز و مجموعه مسئوالن 
استانی جلسات مکرر و بازدیدهای مختلف از فازها و 
طرح های مختلف این کارخانه را از سالهای قبل در 
دستور کار دولت دانست و اشاره کرد هماهنگی های 
فراوانی بین نمایندگان مجلس، استانداران و مسئوالن 
وجود داشته تا چنین کارخانه ای به وجود آید و به زبان 
ساده است که شرکت فوالدی با 2/8 تن تولید روزانه 
به بهره برداری برسد و اگر مردم این شهرستان بخواهند 
شاهد رشد و شکوفایی این شرکت و صنایع شهر خود 
باشند در حفظ این دستاورد باید تالش کنند. وزیر 
صنایع تصریح کرد: ایجاد این شرکت در نطنز باعث 
به وجود آمدن صنایع پایین دستی و باالدستی و پدید 
آمدن چندهزار شغل می شود که اطراف این کارخانه را 
به قطبی صنعتی تبدیل می کند. وزیر صنایع از مسئوالن 
محلی خواست تا نهایت همکاری را با این شرکت 
داشته باشند. محرابیان اضافه کرد: بخش خصوصی 
تاکنون نتوانسته است در این طرح ها ورود کند ولی به 
همت این شرکت و بخشهای توانمند خصوصی دیگر 
امروزه این مهم انجام شده و شاهد انجام طرح های 
مشابه با سرمایه بخش خصوصی در اقصی نقاط ایران 
هستیم که انجام این مهم را برای همه صنعتگران کشور 
هموار می کنند. محرابیان افزود: تالشهای احمدی نژاد 
باعث شده است که شرکت های بخش خصوصی 
جهشی عظیم در صنایع داشته باشند و شاهد رشد 
بی نظیری در عرصه صنعت و معدن و صنایع زیربنایی 
باشیم. وزیر صنایع به توضیح شاخص رشد تولیدات 
صنعتی ایران را به اعتراف جهانیان در رتبه 29 و چندین 
درجه ارتقاء نسبت به سالهای پیش ارزیابی کرد. وی 
طرح های توسعه صنایع فوالد اصفهان را از طرح های 

مهم صنعت و معدن کشور در آینده دانست.  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد شیرهای انشعاب و پله روکش دار 
موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری به شرح ذیل خریداری نماید.
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آگهی مناقصه دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2873/ش مورخ 89/1/18 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام عملیات نظافت و امور 
خدماتی جهت کلیه قسمت های ساختمان و محوطه پایانه مسافربری برون شهری شهرداری 
شاهین شهر و تأسیسات جانبی آن به مجری واجد شرایط با اعتبار اولیه 300/000/000 ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به 
واحد حسابداری شهرداری شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 89/4/26 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر 
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نائوتو کان نخست وزیر 
ژاپن و دیمیت��ری مدودیف 
رئیس جمهور روسیه در دیدار 
با یکدیگر به همکاری های 
نزدی��ک دو کش��ور ب��رای 
 حل مس��أله اختالف ارضی 
فی مابین تواف��ق کردند. به 
گزارش ژاپ��ن تایمز، کان و 
مدودیف در این دیدار که در 
حاشیه نشست سران هشت 

کش��ور بزرگ و پیشرفته صنعتی عضو گروه هشت در کانادا انجام شد به این 
توافق دست یافتند. به گزارش ایرنا، ژاپن و روسیه از زمان پایان جنگ جهانی 
دوم تاکنون که بیش از   60س��ال می گذرد، به دلیل اختالفات ارضی بر س��ر 
مالکیت چهار جزیره در ش��مال ژاپن، معاهده صلحی امضا نکرده اند. توکیو 
هم اینک با مسکو بر سر مالکیت چهار جزیره به نام های کوناشیری، اتوروفو، 
شیکوتان و هابومای اختالف دارد و خواستار آن است که روسیه این جزایر را 
به ژاپن بازگرداند. اختالف بر سر مالکیت این جزایر که در اواخر جنگ جهانی 
دوم در س��ال 1945  میالدی در جریان شکس��ت ژاپن در این جنگ به اشغال 
شوروی درآمد، از موانع اصلی بر سر راه گسترش روابط توکیو و مسکو است. 
دولت ژاپن به همین دلیل تاکنون با روسیه پیمان صلحی امضا نکرده و عقد پیمان 
صلح با این کش��ور را در گرو حل اختالفات دو کشور در خصوص مالکیت 
جزایر شمالی دانسته است. نخست وزیر ژاپن، گفت: حل مسأله اختالف ارضی 
میان ژاپن و روس��یه در طی 65 س��ال گذشته همواره یکی از آرزوهای دیرینه 
ش��هروندان ژاپنی به ویژه ساکنان در این مناطق بوده اس��ت. کان، افزود: وی 
 انتظار دارد که توکیو و مسکو برای حل این مسأله که در دوران یوکیو هاتویاما 
نخست وزیر پیشین ژاپن نیز به عنوان یکی از اولویت های سیاست این کشور 
با روسیه بوده است، به یک توافق نهایی دست یابند. رئیس جمهور روسیه نیز 
در این دیدار از اختالف ارضی این کشور با ژاپن به عنوان مسأله ای مشکل و 
پیچیده یاد کرد و در عین حال افزود: این مسأله ای غیر قابل حل نیست. مدودیف 
خاطرنشان کرده است برای حل این مسأله نیازمند آن است که مقامات دو کشور 
برای یافتن راه حل منطقی و قابل قبول طرفین تالش کنند. کان و مدودیف در 
خصوص همکاری های اقتصادی نیز موافقت کردند که همکاری های خود 
را در زمینه های مختلف از جمله در بخش انرژی بیش از پیش توسعه دهند. 
کان گفت: فناوری ها و سرمایه های ژاپنی مهمترین عوامل در ارائه کمک ها به 
توسعه و مدرنیزه شدن روسیه در زمینه های مختلف است. مدودیف در ارتباط 
با توسعه همکاری های دو کشور در زمینه گاز مایع طبیعی در ساخالین روسیه، 
ابراز امیدواری کرد همکاری ه��ای اقتصادی ژاپن در این زمینه بیش از پیش 
توس��عه یابد. وی افزود: پروژه های اقتصادی بسیاری در بخش های مختلف 
از جمله در زمینه انرژی در روسیه وجود دارد که شرکت های ژاپنی می توانند 

برای همکاری در این زمینه ها اقدام کنند.

کره شمالی با متهم کردن امریکا به استقرارتسلیحات سنگین در روستای 
مرزی پان مون جوم بین دو کره، درمورد اقدامات پیشگیرانه در صورت برچیده 
نشدن این تسلیحات هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول، دفتر 
 ارتش کره ش��مالی در این روس��تای مرزی با اعالم اینک��ه نیروهای امریکا و 
کره جنوبی این تسلیحات را در اوایل روز شنبه وارد این منطقه کرده اند، از ذکر 
جزییات بیشتر دراین زمینه خودداری کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل 
از پیام اعتراض آمیز ارتش این کشور به نیروهای امریکایی آوردن تسلیحات 
س��نگین در این منطقه، را یک اقدام تحریک کننده عمدی با هدف دامن زدن 
به یک مناقشه نظامی جدی خواند. کره شمالی تهدید کرد در صورتی که این 
تسلیحات از این منطقه خارج نشود، به اقدامات نظامی شدید پیشگیرانه در این 
منطقه که یک محل گردشگری برای بازدیدکنندگان از کره جنوبی است، دست 
خواهد زد. روستای پان مون جوم در داخل منطقه غیرنظامی اعالم شده ای قرار 
دارد که این شبه جزیره را به دوقسمت کرده است و گهگاه محل دیدار نظامیان 
دو طرف است. طبق معاهده ترک مخاصمه دو کره در پایان جنگ سال های 
1950 تا 1953 )1329 تا 1332 ه.ش( دو کش��ور، آوردن تس��لیحات سنگین 
به این روس��تا ممنوع است. ارتش کره شمالی اعالم کرد: امپریالیسم امریکا و 
نیروهای کره جنوبی که دس��ت نشانده این کشور است نباید هرگز شکست 
سنگینش��ان را در جنگ شش دهه پیش فراموش کنند. یک سخنگوی ارتش 
امریکا که 28 هزار و 500 تن از نیروهای کشورش در کره جنوبی مستقر هستند، 

گفت در حال بررسی این گزارش است.

 رج��ب طی��ب اردوغان نخس��ت وزیر ترکی��ه در دیدار با ب��اراک اوباما 
رئی��س جمهور امری��کا دیدگاه ترکیه در مورد برنامه هس��ته اي ای��ران را به 
 اطالع وي رس��اند. به گزارش ایرنا، تلویزیون دولتي ترکیه با اعالم این مطلب 
افزود: اردوغان که براي شرکت در نشست گروه 20 در کانادا به سرمي برد، در 
شهر تورنتو با رئیس جمهور امریکا دیدار و گفتگو کرد. تي. آر. تي اضافه کرد: در 
این دیدار که پس از بروز بحران در روابط آنکارا با واشنگتن اولین دیدار اردوغان 
با اوباما بود، مسائل مربوط به حمله نیروهاي اسرائیل به کاروان کمک رساني 
 غزه و برنامه هس��ته اي ایران مورد مذاکره قرار گرفت. در این دیدار همچنین 
تالش هاي دیپلماتیک ترکیه در این مسأله مورد ارزیابي قرار گرفت. تلویزیون 
دولتي ترکیه افزود: نخس��ت وزیر ترکیه دیدگاه خود در این زمینه را به طور 
شفاف عنوان کرد. اردوغان گفت: ترکیه انتظار دارد تا اسرائیل ضمن پرداخت 
غرامت و عذرخواهي به دلیل حمله به کشتي کمک رساني، به محاصره غزه نیز 
پایان دهد. اوباما نیز به اهمیت روابط بین ترکیه و اسرائیل از نظر امریکا اشاره 
ک��رد. بر پایه این گزارش، تحوالت عراق و افغانس��تان نیز در این دیدار مورد 

گفتگوي دو طرف قرار گرفت.

نخست وزیر جدید انگلیس با اشاره به افزایش مرگ نظامیان خارجي در 
افغانستان، از طوالني شدن جنگ کشورهاي غربي در افغانستان به شدت ابراز 
نگراني کرد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، دیوید کامرون در حاشیه اجالس 
گروه 20 که در شهر تورنتوي کانادا برگزار شد به باراک اوباما رئیس جمهور 
امریکا گفت: جنگ در افغانستان به مرحله بحراني و نگران کننده رسیده است. 
در اولین دیدار نخس��ت وزیر انگلیس و رئیس جمهور امریکا، جنگ طوالني 
نظامیان غربي و همچنین کشته شدن تعداد زیادي از نظامیان خارجي به ویژه 
نظامیان امریکا و انگلیس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ادامه این دیدار، 
اوباما در واکنش به ابراز نگراني نخست وزیر انگلیس در مورد وضعیت جنگ 
در افغانستان و افزایش نگراني جامعه انگلیس از رشد فزاینده تعداد کشته شدگان 
نظامي این دو کشور گفت: اگر چه تعداد نظامیان کشته شده انگلیس و امریکا 
بسیار زیاد شده است اما باید گفت استراتژي جنگي درستي در افغانستان براي 

ماهها و سالهاي آینده در زمینه ایجاد توانمندي هاي نظامي اتخاذ شده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار رئیس و مس��ئوالن قوه قضائیه، 
دستگاه قضایی را یکی از بخش های بسیار حساس 
نظام اسالمی دانستند و با تأکید بر لزوم حمایت همه 
دستگاه های کشور از قوه قضائیه، خاطرنشان کردند: 
یکی از وظایف مهم قوه قضائیه خارج نشدن از جاده 
ع��دل و انصاف و تأثیرناپذیری از جوس��ازی های 
سیاس��ی و حب و بغض ها در قض��اوت و صدور 
احکام اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این 
دیدار که در س��الروز شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی 
و 72 ت��ن از یاران انقالب اس��المی برگزار ش��د و 
جمع��ی از خانواده های این ش��هدای گرانقدر نیز 
حضور داشتند، رهبر انقالب اسالمی شهدای حادثه 
هفتم تیر سال 1360 را انسان هایی خدوم، آزموده و 
جان برکف توصیف کردند و افزودند: در رأس این 
شهدا، شهید بزرگوار آیت اهلل بهشتی است که انسانی 
 معتقد، مؤمن، مخلص، صادق و مصمم در کار بود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، اعتقاد ب��ه گفته و 
التزام عملی به اعتقاد خود و نهراس��یدن از خطر در 
 مس��یر هدف را از جمله ویژگی های شهید مظلوم 
آیت اهلل بهشتی برشمردند و تأکید کردند: آن شهید 
عزیز انس��انی منطقی و پایبند به اص��ول و مبانی و 
ی��ک اصولگرای حقیق��ی بود که بر س��ر اصول با 
هیچکس معامله نمی کرد. ایش��ان این ویژگی ها را 
عامل ظهور و بروز شخصیت های تاریخی اثرگذار 
و ماندگار خواندند و افزودند: برخی انس��انها فقط 
سخن می گویند و عمل نمی کنند، برخی هم ضمن 
عم��ل به گفته خود، اما در مقابل حوادث، توفان ها، 
تمسخرها، طعنه زدن ها و دشمنی های غیر منصفانه 
طاقت نمی آورن��د و این عمل را متوقف می کنند 
و برخ��ی ه��م بعد از ای��ن توقف، عق��ب گرد نیز 
 می کنند. رهبر انقالب اسالمی در همین خصوص 

خاطر نشان کردند: آن انسانی اثرگذار و ماندگار است 
که براساس اعتقاد جازم و خالص، بر سر گفته هایش 
می ایس��تد و بر مبنای تصمیم شجاعانه و مؤمنانه، 
به عمل خود اس��تمرار می دهد و این حرکت را با 
صبری که مایه محبت خداوند است پیوند می زند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهادت آیت اهلل بهشتی 
و 72 تن از یاران انقالب را زمینه ساز استحکام منطق 
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار )ره( و تثبیت نظام 
نوپای اسالمی دانستند و تأکید کردند: اگر چه حادثه 
هفتم تیر سال 1360 در آن شرایط دشوار، حادثه ای 
ت��کان دهنده بود ام��ا تأثیر عظیم و س��ازنده ای بر 
انقالب اسالمی داشت. ایشان خاطرنشان کردند: تا 
زمان��ی که فرهنگ ش��هادت در جامعه از جایگاه و 
منزلت باالیی برخوردار اس��ت هی��چ قدرتی اعم از 
قدرت های اس��تکباری فعلی و حتی قدرت های 
قویتر از آنها، نخواهند توانست بر جمهوری اسالمی 
و ملت ایران فائق بیایند. رهبر انقالب اس��المی در 
بخش دیگری از سخنان خود، قوه قضائیه را بخشی 
بسیار حساس از نظام اسالمی خواندند و با اشاره به 
زمینه های امیدبخ��ش در این قوه، افزودند: یکی از 
این زمینه ها، حضور شخصیتی عالم، فاضل، مجتهد، 
 آگاه، ج��وان و دارای توانایی ه��ای ب��اال در رأس 
قوه قضائیه اس��ت ک��ه در مدت کوتاه مس��ئولیت 
اس��ت.  ش��ده  آش��کار  ایش��ان  حض��ور   آث��ار 
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای مس��ئوالن ارش��د 
قوه قضائیه را هم انسانهایی پاک، سالم و خوش سابقه 
دانستند و خاطرنشان کردند: در سطح قوه قضائیه نیز 
قضات فاضل، روشن بین، شجاع و درست کردار کم 
نیستند، که همه این موارد از زمینه های امیدواری در 
دستگاه قضایی است. ایشان افزودند: این زمینه های 
امید باید تبدیل به تحرکی وسیع و جدی برای عملی 
ش��دن انتظارات و رس��یدن قوه قضائی��ه به جایگاه 

شایسته خود شود.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به تأکید مکرر 
خ��ود در خصوص جایگاه شایس��ته و مورد انتظار 
از قوه قضائیه خاطرنش��ان کردن��د: قوه قضائیه باید 
به جایگاهی برس��د که هر فرد مظلومی احس��اس 
کند ب��ا رجوع به دس��تگاه قضای��ی می تواند حق 
 را بگی��رد و مظلومی��ت خ��ود را برط��رف کن��د. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایجاد چنین احساس��ی 
در میان آحاد مردم را کاری بسیار دشوار و تدریجی 
خواندند و افزودند: باید آنقدر مراجعات دادخواهانه، 
با نتایج عادالنه و منصفانه همراه شوند که احساس 
و امید گرفتن ح��ق و رفع مظلومیت، در همه مردم 
به وجود آید. ایش��ان، جذب عناص��ر مؤمن، عالم 
و با انصاف در دس��تگاه قضای��ی و نظارت عالی بر 
کارکردها را از جمله مس��ائل ضروری برش��مردند 
 و خاطرنش��ان کردند: یکی دیگر از مسائل مهم در 
ق��وه قضائیه ب��ه روز کردن س��اختارها و مجموعه 
ساختار دیوانی دستگاه قضایی است. رهبر انقالب 
اس��المی تأکید کردند: تغییر مس��تمر س��اختارها، 
به معنای گرفت��ن ثبات از مجموعه س��ازمانی قوه 
قضائیه نیس��ت بلکه بای��د همواره ن��گاه نقادانه به 
 مجموعه س��اختاری در کنار ثبات و استقرار وجود 

داشته باشد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تجدی��د نظر در 
قوانی��ن و مق��ررات داخل قوه قضائی��ه و برطرف 
ک��ردن تعارض قوانین و اصالح ع��دم انطباق رأی 
دادگاهه��ای بدوی ب��ا دادگاههای بع��دی را نیز از 
جمله نیازهای دس��تگاه قضایی خواندند و افزودند: 
 یک��ی از مهمتری��ن مس��ائل در قوه قضائی��ه که از 
سخت ترین کارها به شمار می آید، تأثیرناپذیری از 
حب و بغض ها و جریان س��ازیهای سیاسی است. 
ایشان در همین خصوص خاطرنشان کردند: یکی از 
خطرات بزرگ این است که جوسازی های سیاسی 
جناح های مختلف، روزنامه ها و رسانه های بیگانه 
ب��ر مجرای صحیح قضاوت و چرخه رس��یدگی به 
پرونده ه��ا تأثیربگذارد ک��ه در این زمینه باید بدون 
تأثیرپذیری از احساسات، دوستی ها و دشمنی ها، 
از جاده عدل، به هیچ طرف و س��متی خارج نشد. 
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در چنین حالتی 
مردم در مقابل تصمیم و رأی قوه قضائیه احس��اس 
 اقتناع خواهند کرد و از نظر ذهنی راضی خواهند بود. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای به وجود آمدن زمینه و 
شرایط مقبولیت داوری قوه قضائیه در جامعه را، یک 
فرصت بزرگ خواندند و افزودند: همه دس��تگاهها 
باید از قوه قضائیه حمایت کنند تا این قوه بتواند در 
این شرایط دشوار، به وظایف خود به درستی عمل 
کند که نتیجه آن نیز کمک به حرکت کشور در مسیر 

اهداف واال خواهد بود.

زاینده رود
محمود احمدی نژاد در میان شور و ازدحام مردم 
نطنز و کارگران کارخانه فوالد نطنز وارد تأسیس��ات 
این کارخانه ش��د و پس از ساعتی بازدید از کارخانه 
در جمع مدیران، صنعتگران و مردم شهرستان نطنز 
به س��خنرانی پرداخت. احمدی نژاد در سخنانی این 
مراسم را جش��ن صنعت فوالد در نطنز دانست و با 
اشاره به س��الروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن از 
یاران امام، شهید مظلوم دکتر بهشتی و یارانش را پرچم 
افتخار ملت ایران خواندند که تا ابد برافراشته خواهد 
ماند و روح بلند آنها از هر قدمی که برای پیش��رفت 
اسالم عزیز برداشته شود خوشحال می شود، آنها نیز 
در آرزوی ایران پیش��رفته، مقتدر و کمال یافته بودند 
و مجاه��دت کردند و جانهای خود را تقدیم کردند. 
احمدی ن��ژاد اضافه کرد: امروز با افتتاح فاز 3 فوالد 
نطنز ش��اهد گامی به جلو در صنعت فوالد کش��ور 
هستیم، فاز سوم فوالد نطنز از نظر تأمین نیاز کشور، 
که به جای خرید از خارج، ثروت تولید می کنیم و این 
 به دست مردم دلسوز به وجود آمده است مهم است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: بنده واژه خصوصی برای 
صنایع را نمی پسندم و بهتر است بگوییم مردمی اگر 
ملتی با همه قدرت برای سازندگی قیام کند تمام قله ها 
را فتح خواهد کرد ولی اگر تنها دولت کار کند، کار در 
مدت طوالنی تری انجام خواهد شد، ملت اقیانوسی 
بی پایان اس��ت و همت و ابتکار و نوآوری ملت بی 
پایان اس��ت و اگر این در کش��ور جاری شود شاهد 
افتخارات بی نظیر در کشور خواهیم بود. احمدی نژاد 
با تشکر از بانک ها و سایر مسئوالن، این کارخانه را 

منشأ کارخانجات عظیم دیگر در استان و کشور دانسته 
و گفت: اگر قطعه ای حرکت کند سایر حرکات مثل 

مکعب های دومینو حرکت خواهند کرد.
رئیس جمهور ابراز داشت: شهرک های اطراف 
صنایع فوالد باید به س��رعت احداث شود و پذیرای 
هزاران ج��وان جویای کار باش��د و دول��ت از این 
طرح و تکمیل حلقه های دیگر جهت استقرار سایر 
صنایع در اس��تان حمایت می کند. جوانها آستین را 
باال بزنند، امروز روز س��اختن است و دولت مدافع 
شماست. هیچ قله ای خود را به زیر پای کوهنوردان 
 نم��ی کش��د بلکه ت��الش ش��ما عب��ور از موانع و 
س��ختی های آنها را به بزرگی و دستاورد می رساند. 
رئیس جمهور افزود: کش��ور باید با بشارت ساخته 
شود و صنعت، علم، کشاورزی، سیاست و فرهنگ 
بای��د در دس��تان مردم باش��د و در درج��ه های باال 
 این امر محقق ش��ده اس��ت. وی اف��زود: ملت ایران 
سیاسی ترین، آگاه ترین و سالم ترین ملت هاست و 
مدیران آن هم در هر ش��هر و استانی نیز مقتدرترین، 

آگاه تری��ن و پاک ترین مدیران هس��تند و اصفهان 
نیز در بین آنها نمونه اس��ت. احم��دی نژاد تصریح 
ک��رد: مردم خیلی راحت با ما ح��رف می زنند و به 
راحتی با مش��ت به دهان ابرق��درت ها می کوبیدند 
 و در براب��ر آنه��ا می ایس��تند و این راه ه��ا در همه 
صحنه ها برای فلس��طین و لبنان در راستای رهبری 
امام راحل )ره( و تعمیق رهنمودهای او عملی کردیم 
و معتقدی��م که در نظام ما اراده مردم حاکم اس��ت و 
در عرصه اقتصادی نیز باید حاکم ش��ود و کس��انی 
ک��ه در غرب می گویند که نظام آنها س��رمایه داری 
است، چنین نیست بلکه ما می دانیم که نظام سرمایه 
 داران اس��ت که از تغییر دم می زنند و حق کارگر و 
جیره خوار خود را همین س��رمایه داران می بلعند، 
احمدی نژاد گفت: در فرهنگ نیز باید کار مردمی شود 
 و در فرهنگ انس��انی و قرآنی ما که همیشه در برابر 
خرده فرهنگ ها ایس��تاده است همه مراکز اصیل از 
مسجد و حوزه تا هیأت ها باید مردم را هدایت کنند 

و از ارزشهای انسانی خود دفاع کنند.
رئیس جمهور اذعان داشت: انرژی عظیم مردم 
ایران در حال آزاد ش��دن است. تحریم غرب ارزشی 
ندارد و دست و پا زدن مذبوحانه ای است. اگر انرژی 
ایرانیان آزاد ش��ود، دیگ��ر در دنیا جایی برای عرض 
اندام آنها نخواهد ماند که الگوی اسالمی الگوی نابی 
برای تمام بشریت است؛ تمام این صداها و تبلیغات 
بیگانه برای آن اس��ت که ما انرژی هسته ای نداشته 
باشیم، کارخانه فوالد و پتروشیمی نسازیم و ایران آباد 
نشود، اما تمام مردم ایران به این مسأله واقف هستند و 

خداوند سرعت پیشرفت ما را چند برابر می کند.

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در واکنش به 
بیانیه اجالس G8 تأکید کرد: آنها تصور غلطی در 
مورد موضوع هسته ای ایران دارند، آمریکایی ها در 
این زمینه دچار ره گمش��دگی شده اند. به گزارش 
ایرنا، علی الریجانی که به استان لرستان سفر کرده 
است، در بدو ورود به فرودگاه خرم آباد، در پاسخ 
به س��ؤالی درباره بیانیه اخیر G8 و اینکه مجلس 
ش��ورای اسالمی برای حل موضوع هسته ای ایران 
چه برنامه ای در دس��تور کار دارد؟ اظهار داش��ت: 
آنها صدور قطعنامه را در درون یک طرحی دنبال 
می کنن��د و به همین خاطر نه قطعنامه آنان از روی 
صداقت است و نه پیشنهاد مذاکره؛ آنها پروسه ای 
را دنبال می کنند که از سویی قطعنامه صادر کنند و 
از سوی دیگر پیشنهاد مذاکره دهند. رئیس مجلس 
این سیاست غربی ها را سنگ اندازی در مسیر ملت 

ایران توصیف کرد و افزود: بیانیه G8 نشان می دهد 
که آنها تصور غلطی از موضوع هسته ای ایران دارند، 
زیرا تصور می کنند با این قطعنامه ها می توانند مسیر 

تصمیم هسته ای ایران را عوض کنند.
الریجانی ادعای حقوق بش��ر از سوی برخی 
کشورهای غربی و به خصوص امریکا را فضاحت بار 
توصیف کرد و گف��ت: امریکا در حالی از حقوق 
بشر صحبت می کند که خود در صحنه بین المللی 
ب��ه ویژه در موضوع زندان ابوقریب و گوانتانامو و 
نیز اقداماتی که در افغانستان انجام داده، فضاحت 
ب��ه ب��ار آورده اس��ت. وی تأکید ک��رد آنها دچار 
ره گمش��دگی شده اند و اگر به دنبال آن هستند که 
مسأله هسته ای حل شود، ایران باید چارچوب های 
مق��ررات آژانس را رعایت کند که در حال حاضر 
نیز این مقررات را اعم��ال می کند. رئیس مجلس 

اف��زود: اگر آنها می خواهند زیاده خواهی کنند، این 
مسیر اشتباهی است و به همین خاطر مجلس یک 
فوری��ت طرحی را به تصویب رس��انده تا در این 

زمینه تصمیم گیری کند.
دیگ��ر  س��ؤالی  ب��ه  پاس��خ  در  الریجان��ی 
 درب��اره مس��ائل اخی��ر پیش آم��ده در خصوص 
 دانشگاه آزاد اسالمی و مصوبه مجلس در این زمینه 
گف��ت: موض��وع دانش��گاه آزاد مس��أله الینحلی 
نیس��ت و در حین بررس��ی این طرح در مجلس، 
من اخطار مغایرت با قانون اساسی را وارد دانستم 
اما طبق آیین نامه این مجلس اس��ت که باید اخطار 
را بپذی��رد ک��ه نپذیرف��ت. وی ادامه داد ش��ورای 
نگهب��ان نظر نهای��ی را در خص��وص این مصوبه 
 خواهد داد و موضوع دانشگاه آزاد مسأله الینحلی

نیست. 

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

افزایش عملیات تروریس��تی عناصر 
وابس��ته به حزب غی��ر قانونی کارگران 
ک��رد ترکی��ه )پ.ک.ک( در جن��وب و 
جن��وب ش��رق ترکیه دول��ت اردوغان 
را تحت فش��ار ش��دید اف��کار عمومی، 
اح��زاب و حتی گروهه��ای مخالف و 
الئی��ک قرار داده اس��ت. بر اثر حمالت 
گروهک پ.ک.ک در یک ماه اخیر دهها 
نظامی ترکیه کش��ته و تعداد زیادی نیز 
زخمی شده اند که، این تلفات منحصر 
به مناط��ق کرد نش��ین نب��وده بلکه در 
استانبول، شهرهای ساحلی دریای سیاه 
و مناطق مرکزی ترکیه نیز تعدادی پلیس 
و ارتشی آماج حمالت تروریستی قرار 
گرفته اند. اح��زاب و گروههای الئیک 
و مطبوع��ات وابس��ته به آنه��ا، دولت 
اردوغ��ان را متهم می کنن��د که به دلیل 
سیاست ه�ای سازش ک�ارانه موج��ب 
بی پروایی پ.ک.ک و افزایش حمالت 
تروریس��تی شده است. اس��تناد احزاب 
الئیک به توافقی اس��ت که پارسال بین 
دول��ت و گروه��ک پ.ک.ک برقرار و 
طی آن مقرر ش��د که برای خلع س��الح 
و بازگش��ت اعضای گروهک پ.ک.ک 
به جامعه در مرحله نخس��ت یک گروه 
از ش��مال عراق و یک گروه نیز از اروپا 
ب��ه ترکیه بازگردند و اگ��ر آنها مرتکب 
قتل و یا ترور نشده باشند، تحت تعقیب 
قضایی قرار نگیرند. براساس این توافق، 
یک گروه از ش��مال ع��راق وارد ترکیه 
ش��د، ولی به دلیل اس��تقبالی که از این 
افراد در مناطق کردنش��ین ش��د، دولت 
تحت فش��ار افکار عموم��ی و احزاب 
الئیک، مجبور ش��د این روند را متوقف 
کن��د. این احزاب که رقابت س��ختی را 
برای از میدان به در کردن حزب عدالت 
و توس��عه آغاز ک��رده ان��د، می گویند 
دول��ت اردوغ��ان با ط��رح اصالحات 
دمکراتیک و روی میز گذاش��تن مسأله 
کرده��ا عماًل ترکیه را در معرض تجزیه 
قرار داده است. تبلیغات گسترده احزاب 
الئیک علیه دولت اردوغان موجب شده 
تا ه��واداران آنها در آیین هایی که برای 
تش��ییع کش��ته ش��دگان درگیری ها در 
جنوب و جنوب ش��رق کش��ور برگزار 
می ش��ود، حزب عدالت و توس��عه نیز 
و  حم��الت  آم��اج  همانن��د پ.ک.ک 
شعارهای ساختارشکن خود قرار دهند. 
در آیین تش��یع جنازه ای که حدود یک 
ماه پیش برای کش��ته شدگان درگیری با 
پ.ک.ک در مذهب��ی ترین ش��هر ترکیه 
قونیه برگزار ش��د، وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ترکیه مورد ضرب و شتم یکی از 
هواداران گروه های الئیک قرار گرفت. 
عالوه بر احزاب الئیک، اردوغان تحت 
فش��ار س��ران ارتش نیز ق��رار دارد، به 
گونه ای که س��ران ارتش معتقدند برای 
از بی��ن بردن پ.ک.ک باید ارتش ترکیه 
عملی��ات زمینی در ش��مال عراق انجام 
داده و تم��ام مقرها و پایگاه های آنها را 
منهدم کند. اجرای چنین عملیاتی مستلزم 
کس��ب مجوز از آمریکا، دولت عراق و 
حکومت محلی شمال عراق است که به 
نظر نمی رسد کسب این مجوزها دست 
ک��م در مقط��ع کنونی ب��رای ترکیه کار 
ساده ای باشد. گرچه امریکا از عملیات 
ارتش ترکی��ه علی��ه پ.ک.ک حمایت 
ک��رده، ولی مش��خص نیس��ت آمریکا، 

حوزه عم��ل نیروه��ای زمین��ی ارتش 
ترکی��ه را تا کدام مرزهای جغرافیایی به 
رسمیت می شناس��د و آیا دولت بغداد 
و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان 
عراق با این عملیات موافقت می کنند یا 
خیر؟ شورای عالی امنیت ملی ترکیه بر 
ادامه عملیات و مبارزه با پ.ک.ک تأکید 
کرده است. ولی به نظر می رسد مشکل 
بر س��ر چگونگی حل مشکل پ.ک.ک 
است، زیرا این روزها در کنار انتقادها و 
حمالت تند گروههای الئیک به دولت 
 اردوغ��ان، بح��ث مربوط ب��ه گفتگوی 
رو در رو ب��ا پ.ک.ک نیز در مطبوعات 
و محافل سیاس��ی میانه رو ترکیه مطرح 
اس��ت. برای اولین بار این بحث توسط 
نازلی ایلجاک روزنامه نگار سرش��ناس 
و نماینده اس��بق مجلس مل��ی ترکیه از 
حزب رفاه مطرح شد. وی در این رابطه 
اع��الم ک��رد: مس��أله پ.ک.ک راه حل 
نظامی ندارد، دولت باید به طور مستقیم 

با پ.ک.ک به گفتگو بنشیند.
اظه��ارات نازلی ایلج��اک گرچه با 
واکنش تند برخی از مطبوعات و محافل 
الئیک رو به رو ش��د ول��ی تعداد دیگر 
از مطبوع��ات میانه رو و روش��نفکران 
جامعه ترکی��ه از آن حمایت کردند. در 
یک نظرس��نجی که در سایت خبر فورم 
قرار داده ش��ده افزون ب��ر نیمی از رأی 
دهندگان با گفتگوی مستقیم با پ.ک.ک 
موافق اند و معتقدند تنها راه حل موضوع 
پ.ک.ک گفتگو است. یک رأی دهنده 
در این س��ایت نوش��ته اس��ت، مس��أله 
پ.ک.ک راه ح��ل نظام��ی ن��دارد، اگر 
موض��وع ب��ا نظامیگری قاب��ل حل بود 
که در 25 س��ال گذش��ته حل شده بود، 
اگر این روند ادامه داش��ته باشد چه بسا 
مردم ترکیه تا 100 سال دیگر باید شاهد 
خونری��زی و برادرکش��ی باش��د. حال 
این س��ؤال پیش می آید ک��ه، آیا دولت 
اردوغان به رغم تمام فشارها و انتقادها 
حاضر می شود با پ.ک.ک وارد گفتگو 
شود؟ با توجه به این که دولت اردوغان 
قصد ح��ل مس��ائل جن��وب و جنوب 
ش��رق ترکیه را دارد، اگر مطمئن باش��د 
گفتگوه��ا نتیج��ه بخش خواه��د بود، 
ب��ه احتمال زی��اد گفتگ��و خواهد کرد. 
اظهارنظرها و اشارات تلویحی برخی از 
مقامات دولتی نشانگر آمادگی برای چنین 
گفتگوهایی اس��ت، ولی در زمان حاضر با 
توجه به مسائل داخلی از جمله همه پرسی 
اصالحات قانون اساس��ی ترکیه که قرار 
است 19 شهریور ماه امسال برگزار شود، 
فع��اًل نظر صریحی در ای��ن ارتباط بیان 

 

نمی ش��ود. اصالحات بخ��ش هایی از 
قانون اساسی یک ماه پیش، پیش از آنکه 
در مجلس ملی ترکیه به تصویب برسد، 
توس��ط اح��زاب مخالف دول��ت برای 
ابطال به دادگاه قانون اساس��ی برده شده 
است. حال اگر اصالحات قانون اساسی 
طبق نظر دولت اردوغان از دادگاه قانون 
اساس��ی بیرون بیاید و در همه پرس��ی 
19 ش��هریور نیز با رأی آری مردم تأیید 
شود، می توان گفت: دولت اردوغان با 
اقتدار می توان��د با پ.ک.ک نیز گفتگو 
کند. در صورت عقیم ماندن اصالحات 
قان�ون اساس��ی موردنظر دولت، فضای 
سیاسی ترکیه بس��یار پیچیده و غیرقابل 

پیش بینی خواهد بود.

تاالر بورس کرج با بیش از 143 میلیون س��هم در هفته گذش��ته توانس��ت با دو رده 
صعود نسبت به هفته ماقبل، رتبه دوم را در میان دیگر تاالرهاي بورس منطقه اي کشور به 
 لحاظ داد و ستد به خود اختصاص دهد. مسئول اطالع رساني تاالر معامالت بورس کرج 
گفت:  143 میلیون و 603 هزار و 509 سهم در هفته گذشته به ارزش 246 میلیارد و 294 
میلیون ریال داد و ستد شد. فائزه بناء افزود:  شرکت سرمایه گذاري ملت بیشترین حجم و 
ارزش خرید را در این مدت کس��ب کرد. همچنین شرکت سایپا بیشترین حجم و ارزش 
فروش را در هفته گذشته به خود اختصاص داد. وي افزود:  تعداد کدهاي معامالتي ایجاد 
شده در تاالر بورس کرج در این مدت 23 کد بوده است. این مسئول گفت: در این مدت 
از بین 40 ش��رکت کارگزاري فعال،  شرکت بانک ملت به عنوان فعال ترین کارگزاري در 
این تاالر بورس شناخته شد. وي ادامه داد:  در هفته گذشته در این تاالر یک دوره آموزشي 
آش��نایي با بورس اوراق بهادار با حضور 13 فراگیر نیز برگزار ش��د. تاالر بورس کرج که 

فعالیت خود را از آذرماه سال 83 آغاز کرد، اکنون داراي حدود 40 کارگزاري است.

رئیس کمس��یون فرهنگ��ی اجتماعی گف��ت: اقدامات صورت گرفته در س��اماندهی 
 تپه اس��الم آباد از سوی ش��هرداری تاکنون پیشرفت خوبی داشته اس��ت. به گزارش مهر، 
عبداهلل پورمظاهری در حاشیه بازدید از مناطق مختلف شهرداری منطقه هشت کرج و منطقه 
اسالم آباد اظهار داشت: دیدارهای چهره به چهره و ارتباط مستقیم با مردم یکی از نعمات 
بزرگ برای مسئوالن است که در این مالقات ها ضمن ارتباط با مردم و مسئوالن فاصله ها 
از بین رفته و رسیدگی به مشکالت مردم سرعت می گیرد. وی با اشاره به اینکه دیدارهای 
مردمی از زمان دولت عدالت محور شکل اجرایی بیشتری به خود گرفته و این اقدام باعث 
دلگرمی مردم شده است افزود: این منطقه به برکت داشتن مدیری که در بین شهروندان به 
مدیر شهروندمدار با محوریت قانون معروف است شاهد تحوالت خوبی بوده است. وی با 
تأکید برسرعت عمل همراه با کیفیت درجهت بازگشایی ادامه بلوار شریعتی و اتصال آن به 
45 متری کاج )بسیج( گفت: با توجه به وجود بافت های فرسوده در منطقه و نبود درآمد 
قابل قبول حمایت همه جانبه شورای اسالمی و شهرداری کرج ضروری به نظر می رسد تا 

برنامه های عمرانی، خدماتی به نحو احسن در سطح منطقه به مرحله اجرا درآید.

دولت اردوغان و مسأله ای به نام پ.ک.ک
ژاپن و روسیه با همکاري براي حل 
مسأله اختالف ارضي موافقت كردند

كره شمالي امریکا را به استقرار 
تسلیحات سنگین درمرز 

دو كره متهم كرد

 اردوغان و اوباما در مورد 
برنامه هسته اي ایران گفتگو كردند

نگراني شدید انگلیس از وضعیت 
بحراني جنگ افغانستان

 الریجاني: 
امريکا در موضوع هسته اي ايران دچار ره گمشدگي شده است

رئیس جمهور: 
صنعت بايد در دستان مردم باشد

تأثیرناپذيری از حب و بغض ها و جوسازيهای سیاسی 
از مهمترين مســائل در قضــاوت است

جهان نما

تاالر بورس كرج دو رده صعود كرد

 ساماندهی تپه اسالم آباد كرج 
پیشرفت خوبی داشته است
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کافه خنده

حوادث

سپهر اوحدی
اتومبیل ها در فاصله حدود 45 سانتی متری از هم  حرکت می کنند، تابلوی دیجیتال بزرگراه می نویسد: 
رعایت فاصله 45 متری در بزرگراه الزامی است! اتومبیلی سعی دارد مارپیچ از بین سایر ماشین ها عبور کند 
و در این کار هم موفق می ش��ود. تابلو بزرگراه می نویس��د: لطفاً بین خطوط حرکت کنید. اتومبیل هایی که 
از الین های ورودی وارد ش��ده و به بزرگراه س��رازیر می شوند بر سرعت خود می افزایند، تابلوی بزرگراه 
می نویسد حداکثر سرعت 70 کیلومتر، اما این سرعت، سرعتی است که اصوالً در بزرگراههای درون شهری 
اصفهان وجود ندارد یعنی یا بزرگراه خلوت است و سرعت ها متأسفانه باالی 70 کیلومتر و یا ترافیک است 
و سرعت ها در حال سکون یا نهایتاً بین 10 تا 20 کیلومتر، پس تابلوی بزرگراه تصمیم می گیرد از نقش یک 
داور در مسابقات رالی خارج شده و کمی به رانندگان آموزش بدهد. پس می نویسد: لطفاً با احتیاط رانندگی 
کنید! راننده های گرمازده اکثراً با لباس های تابستانه، کمربندهای ایمنی را به نشانه گرما باز می کنند و حمایل 
روی دوش خود می اندازند مثل بند تفنگ، تابلوی بزرگراه متوجه شده و می نویسد: کمربند ایمنی ضامن 
جان شماست لطفاً رعایت کنید، اما متأسفانه این تابلوی دیجیتال بزرگراه آنقدر باالست که اگر راننده ای هم 
بخواهد آن را بخواند ممکن است تصادف کند، مثل همین راننده ای که زد به ماشین جلویی، ترافیک شده 
و همه ماشین ها ایستادند تا تصادف را نگاه کنند، تابلوی بزرگراه نوشت: توقف و تماشای تماشای تصادف 

یعنی تکرار تصادف!!
و همین طور هم شد. دو تا ماشین دیگر که به اصطالح ایستاده بودند تا تصادف را رفع و رجوع کنند به 
یک کامیون برخورد کردند تابلوی بزرگراه دیگر کالفه شده بود، اول نوشت از سمت راست حرکت کنید! و 
بعد نوشت حق تقدم با خودروهای امدادی و آمبوالنس!! چون می دانست حال افرادی که تصادف کرده اند 
خوب نیست. تابلوی دیجیتال بزرگراه که نمی داند داور مسابقات رالی است یا هشداردهنده قوانین رانندگی! 
بار دیگر می نویس��د: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نش��انه فرهنگ شهروندی است، اما انگار کسی به 
بافرهنگ بودن هم اهمیت نمی دهد، اینجا در این بزرگراه بافرهنگی به داشتن ماشین های مدل باالتر است 
واال اگر استاد دانشگاه هم باشی و سوار موتورسیکلت شوی، می زنند و می روند!! تابلوی دیجیتال که وضع 
بزرگراه را آشفته می بیند و مشاهده می کند که کسی به اعالنات او گوش نمی دهد، با خود می گوید اگر اینجا 
بزرگراه نبود و خیابان شهری بود الاقل چهارتا دست انداز و چراغ قرمز از سرعت ها کم می کرد اما دلمان 
خوش است که بزرگراه درون شهری داریم و سرعت در آن باید 60، 70 کیلومتر باشد، تابلو دیجیتال آخرین 

قسمت حافظه خود را با تیتر درشت پخش کرد: 
بزرگراه تحت کنترل نامحسوس دوربین است!!

باز هم کس��ی توجه نکرد و تابلو از نو، نوش��ته های خود را دوره کرد: رعایت فاصله 45 متر، حداکثر 
سرعت 70 کیلومتر و...

طی بازرسی از سه دستگاه خودروی سبک و سنگین بیش از 238 کیلو مواد مخدر توسط مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان نائین اصفهان کشف و ضبط شد.

 س��رهنگ محمدعل��ی بوس��لیانی فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان نائین با بی��ان این مطل��ب اظهار 
داشت: مأموران پاسگاه چوپانان و ایست و بازرسی شهید شرافت این فرماندهی حین کنترل خودروهای 
عبوری به دو دس��تگاه خودروی س��واری پژو و پراید و یک دستگاه کامیون مشکوک و آنها را متوقف 
کردند. وی افزود: پس از بازرسی از این خودروها مأموران مقدار 238 کیلو و 710 گرم مواد مخدر که 

به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.
این مقام مس��ئول گفت: مقدار 170 کیلو و 430 گرم توس��ط مأموران پاسگاه چوپانان و مقدار 68 
کیلو و 280 گرم توس��ط مأموران مس��تقر در ایست و بازرسی شهید ش��رافت این فرماندهی کشف و 

ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نائین اعالم کرد: مواد کشف شده شامل 14 کیلو و 430 گرم کراک، 170 

کیلو و 480 گرم تریاک و 53 کیلو و 800 گرم حشیش است.

در راس��تای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی طی بازدید از واحدهای صنفی خدمات رایانه و تلفن 
هم��راه تعداد 22 واحد صنفی متخلف توس��ط مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان 

اصفهان پلمپ شد.
س��رهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: در راس��تای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی طرح بازدید از واحدهای صنفی خدمات رایانه و 

خدمات تلفن همراه به مدت دو هفته در سطح استان اصفهان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این طرح از 889 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در این بازدیدها متصدیان 624 واحد 
صنفی در محل مورد توجیه، ارشاد و آگاه سازی واقع شدند. این مقام مسئول گفت: در این رابطه تعداد 22 
واحد صنفی متخلف پلمپ و برای 72 واحد صنفی دیگر نیز به علت ارتکاب یکسری تخلفات مکرر اخطاریه 
 پلمپ صادر شد. رئیس پلیس امنیت عمومی استان هدف از اجرای این طرح را کنترل محصوالت فرهنگی و 
جمع آوری موارد غیرمجاز که منجر به ایجاد برخی از آس��یب های اجتماعی در جامعه و تأثیر سوء این 
محصوالت بر جوانان و نوجوانان عنوان کرد. س��رهنگ صوفی وند بیان داش��ت: در جریان بازدیدهای 
صورت گرفته تعدادی س��ی دی غیرمجاز، 14 دس��تگاه هارد رایانه حاوی موارد ممنوعه، 11 دس��تگاه 
ریسیور، 15 عدد بست ال ام بی، 48 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق و یک هزار قطعه کارت تبلیغاتی 

با تصاویر غیرمجاز، کشف و ضبط شد.

زوج سارقی که اقدام به کیف زنی در سطح شهر می کردند با تالش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان دستگیر شدند.

سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی 
وقوع چندین فقره کیف زنی در سطح شهر اصفهان موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی اف��زود: با تالش ش��بانه روزی مأموران پایگاه ش��رق پلیس آگاهی اصفه��ان زوجی به نام های 
»محمد- ک« و »زهرا- و« به اتهام سرقت شناسایی و دستگیر شدند. این مقام مسئول گفت: در تحقیقات 
صورت گرفته مش��خص ش��د که متهمان با همدستی یکدیگر و با اس��تفاده از غفلت شهروندان اقدام به 
سرقت و کیف زنی می کردند. رئیس پلیس آگاهی استان بیان کرد: با هماهنگی مقام قضایی طی بازرسی 

از منزل سارقان مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف شد. 

س��ه دستگاه موتورس��یکلت قاچاق و غیرمجاز به ارزش 300 میلیون ریال توسط مأموران پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان کشف شد. سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با 
بیان این مطلب اظهار داشت: در پی خبری مبنی بر فعالیت فردی به نام »رسول- ج« در زمینه خرید و فروش 
و نگهداری موتورسیکلت قاچاق و غیرمجاز موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس 
از کسب اطمینان از موضوع مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با اقدامات پلیسی مخفیگاه 
نامبرده را شناسایی کردند. این مقام مسئول گفت: با هماهنگی مقام قضایی مأموران به محل اعزام و در بازرسی 

از مخفیگاه وی تعداد سه دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف و ضبط و متهم دستگیر شد.

زن جوان در دادگاه خانواده مدعي شد حاضر است 2 ویال را به شوهرش بدهد تا شوهرش او را براي 
ترک اعتیاد همراهي کند. به گزارش فارس، زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتي دادخواستي 
را به قاضي یکي از شعب ارائه کرد. این زن 25 ساله، در حضور قاضي شعبه 235 این مجتمع مدعي شد که 
به اعتیاد دچار شده است و شوهرش به همین دلیل قصد جدایي از او را دارد و او مي خواهد مانع این موضوع 
شود. وي ادامه داد: مي خواهم شوهرم کنارم بماند و حاضر هستم به خاطر او اعتیادم را ترک کنم و هر کاري 
که بگوید، انجام دهم. من شوهرم را دوست دارم و او نباید در این موقعیت مرا ترک کرده و تنها بگذارد. وي 
اضافه کرد: شوهرم هرچیزي از من بخواهد به او مي دهم تا کنار من بماند، حتي 2 ویالیي که از پدرم به ارث 
رسیده است را مي  دهم ولي او باید کنار من باشد و کمکم کند تا اعتیاد را ترک کنم. شوهر 29 ساله این زن 
در دادگاه حضور داشت و با بیان اینکه حاضر به ادامه این زندگي نیست،  گفت: من دیگر نمي خواهم در کنار 
همسرم زندگي کنم و باید از او جدا شوم. وي گفت: اعتیاد او مرا رنج مي دهد و آبروي مرا برده است. حتي 

به خاطر عشقي که به او دارم نمي توانم با این موضوع و حتي ترک اعتیادش کنار بیایم. 

كشف بیش از 238 كیلو مواد مخدر در نائین

پلمپ 22 واحد صنفی متخلف در اصفهان

پایان كیف زنی زوج سارق در اصفهان

كشف 300 میلیون ریال موتورسیکلت قاچاق

زني در دادگاه:
2 ویال مي دهم تا شوهرم كنارم بماند

تابلوی دیجیتال و مسابقات رالی 
در بزرگراه درون شهری

مهدی فضیلت
ــتر و سرکلیدی  تبلیغات، چاپ خودکار و پوس

نیست!!
از بیس��ت س��ال پیش تاکنون تبلیغات به شکل 
گس��ترده ای فراگیر شده اس��ت و به خصوص از 10 
سال گذشته رشد آن به س��رعت ادامه دارد، در اوایل 
کار تبلیغات تنها به شکل تلویزیونی و یا آگهی های 
محدود در رس��انه های مکتوب وجود داشت ولی در 
سالهای اخیر استخراج شیوه های نوین تبلیغاتی و به 
خصوص گسترش علوم دیجیتال و انفورماتیک که به 
انواع مختلف در خدمت صنعت تبلیغات قرار گرفته اند 
باعث شده تا تبلیغ جایگاه ویژه ای در زندگی انسانها 
باز کند. تبلیغ در همه جا هست، از آبی که می نوشیم 
تا هوایی که استنشاق می کنیم! تابلوهای عظیم تبلیغاتی 
برافراشته شدند و تبلیغات محیطی، دیداری، شنیداری 
و... رش��د کردند و صنعتی به وجود آمد که کاالهای 
 تبلیغاتی و ی��ا اقالمی را برای تبلیغات تولید می کند.
ک��م کم دس��تگاه های مختلفی ب��رای صنعت چاپ 
تبلیغاتی از خارج وارد ش��د و به مرور نمونه هایی از 
آن در ایران س��اخته ش��د، دستگاههای چاپ سیلک، 
چاپ تامبو، چاپ رول نایلون و... اولین این دستگاهها 
بودند تا امروزه که این دستگاهها بسیار مدرن شده و 
اقالم مختلفی را تولید و یا در پروس��ه چاپ شرکت 

می دهند.
اگ��ر چه هنوز در کش��ور ما صنع��ت تبلیغات و 
استفاده کارشناسی و تخصصی از آن آنطور که باید و 
شاید جا نیفتاده و متأسفانه اغلب کانون های تبلیغاتی 
تنها در دس��ت کسانی اس��ت که قدری از چاپ و یا 
طراحی کامپیوتری س��ر در می آورند! اما به واقع علم 
تبلیغات و تخصص کارشناس��ی آن چگونه اس��ت و 

چقدر از آن در کشور ما استفاده شده است!
اهمیت تبلیغات صحیح و کارآمد

تبلیغات به جز مواردی که موجب مصرف گرایی 
صرف شود و یا رواج مدگرایی را به دنبال داشته باشد 
مورد نکوهش نیست به شرطی که اصول حرفه ای و 
تخصصی تبلیغات کارآمد در آن رعایت ش��ده باشد. 
بیان س��اده و تعری��ف اولیه تبلیغات، اش��اعه دادن و 
مطلع کردن افراد بدون حضور است. تبلیغات امروزه 
به نوعی به خواس��تگاری مشتری رفتن است نه برای 
قبول خود بلکه برای پس��ند او و سلیقه او! نگرش به 
تبلیغات باید نگاهی سرمایه ای باشد و نه هزینه ای و 
صاحب کاال و متولی صنف، تبلیغات را باید بخش��ی 
از هزینه ه��ای تولید بداند، وقتی به موفقیت کاالهای 
خارجی نگاه می کنیم متوجه می شویم که در امریکا 
هر دالر درآمد را ش��امل 60 سنت تبلیغات می دانند، 
به طور کلی تبلیغات بیمه ش��خص ثالث در حرکت 
محصول و چرخش آن در بازار اس��ت، ایجاد هویت 
ب��رای کاال که باعث ماندگاری آن می ش��ود از دیگر 
تأثیرات و نکات مثبت تبلیغات است. متأسفانه تا سالها 
 قبل نگاه به تبلیغات در ایران بسیار ابتدایی بود و کسی 
نمی دانست در زمان بحران اقتصادی آنکه بیشتر شناخته 
شده کمتر آسیب می بیند. به طور مثال اگر برای یک 
بازیکن فوتبال هزینه شده باشد در زمان آسیب سریعًا 
م��داوا و مورد توجه قرار می گیرد ولی در مورد افراد 
گمنام چنین نیست!! امروزه تبلیغات به مثابه یک چراغ 
قرمز است که مشتری را نگه می دارد و درنگ مشتری 
بس��تگی به میزان تأثیرگذاری آن ن��وع تبلیغات دارد، 
مطمئن باشیم این تنها چراغ قرمزی است که سبز عمل 
می کند و نتیجه نهایی آن مثبت اس��ت، کاالی تبلیغ 

حام��ی اجتماعی ندارد و همین حامیان اجتماعی کاال 
هستند که باعث پایداری و نگهداری مارک و شرکت 
شما می شوند. بدون تبلیغات برای کاالهای تولیدی 
معدل حضور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی پائین 

می آید.
تصمیم برای تبلیغات و شروع آن

 بس��یاری از صاحبان کاال، تجار و تولیدکنندگان
نمی دانند کی و چگونه باید تبلیغ کنند. در این راستا 
مهمترین نکته این اس��ت برنامه ریزی داش��ته باشیم، 
تبلیغات مثل تولید و فروش نوعی سرمایه گذاری است 
که ممکن است دیر بازده داشته باشد اما بدانیم که نبود 
تبلیغات نیز جالب نیست! و انجام آن حداقل ریسک 
شما را کاهش می دهد. در برنامه ریزی تبلیغاتی باید 
مراقب باش��یم. انجام امور را به دست کسانی بسپاریم 
که از روان شناس��ی و جامعه شناسی بهره دارند و هم 
ب��ه امور جامع در خصوص گرافیک، عکس، طراحی 
رایانه ای و خالقیت و ایده پردازی نیز اش��راف کامل 
دارند. در انجام تبلیغات دیدگاه های گذش��ته و حال 
مش��تریان در مورد کاالها باید مدنظر باشد، مثاًل اینکه 
جنس خوب تبلیغ نمی خواهد و اجناس نامرغوب را 
تبلیغ می کنند. امروزه تبلیغ باید دفاعیه شما در دادگاه 
فروش باشد! تا این باور قدیمی مردم از بین برود و به 

نوعی باشد که جامعه را با ما همدل کند.
و س��رانجام با حفظ کیفیت و اثبات آن محصول 
ش��ما به یک مارک یا »برند« تبدیل می شود که دیگر 
برای فروش آن تبلیغ فراوان الزم نیس��ت و کسی هم 

برای خرید آن چانه نمی زند.
همانط��ور که ام��روزه روی مارکهای س��ونی و 
وس��تینگهاوس و خودکار پارکر کسی چانه نمی زند 
ول��ی تا بخواهید مردم در خرید اجناس چینی و بازار 
مش��ترک چانه می زنند و اینگونه اس��ت که تبلیغات 
اعتبار و افتخ��ار می آفریند، تبلیغات باعث اش��تهار 
می ش��ود و این شهرت مش��تری به ارمغان می آورد. 
تبلی��غ صحیح ایجاد باور و ادع��ای عمومی می کند، 
ارزش های کاالی ش��ما در تبلیغ باور می ش��ود و نه 
در گمنامی، به یاد داشته باشیم که تبلیغات امری مداوم 
است و تبلیغات کوتاه خطرزا است. در دنیای تجارت 
و تبلیغات حرفه ای اگر 12 تا 15 درصد قیمت تمام 

شده کاال صرف تبلیغات نشود امری بی حاصل است 
و شرکت های بزرگ در 5 سال اول حتماً چنین کاری 

را انجام می دهند.
دیدگاهها و سیاست های تبلیغاتی

1- دوری کردن از بدیهیات: در تبلیغات مدرن 
باید از نش��ان دادن نمادها، ش��عارها و یا عکس های 
بدیهی که هر کس��ی آن را می دان��د دوری کرد. مثاًل 
متأس��فانه در کش��ور ما هر کجا نام صنعت باشد در 
تبلیغات و س��اختن آرم و نماد آن از چرخ و دود و... 
استفاده می شود که خود جنگ اعصابی برای آلودگی 
محیط زیس��ت اس��ت و در تبلیغ آن شرکت اثر سوء 

دارد.
ــن بودجه تبلیغاتی: بودجه تبلیغاتی در  2- تعیی
چند نوع تنظیم می شود که نوع اول آن در حد طاقت 
و توان صاحب کاال و صنعت اس��ت و مانده پولی که 
او در اختیار دارد. در نوع دوم بودجه تبلیغات براساس 
حدس فروش و میزان س��ود تعیین و خرج می شود. 
در نوع سوم بودجه تبلیغاتی براساس مخارج تبلیغاتی 
رقبای تجاری، بدون جنگ تبلیغاتی و با شناخت تمام 
ابعاد اقتصادی و رقیب تعیین می شود. به طور مثال در 
بانکهای ایران با وجودی که محدودیتی در تبلیغات و 
بودجه آن نیست متأسفانه براثر نبود شناخت از رقبای 
دیگر تبلیغات بانکها اکثراً تکراری و غیرکارشناسی و 

خسته کننده است.
3- تبلیغات براساس سیاست های روز: امروزه 
مردم از کاال آدرس و هویت می خواهند. سیاست شما 
باید اقتصادی و ش��فاف باشد و مشتری به همه امور 
تولید کاال واقف ش��ود. اگر اقتصاد شما سیاسی شود 
کاالی شما تنها مشتری خاصی خواهد داشت و طیفی 
از بازار را از دست می دهد، از دیدگاه اقتصاد ایران نیز 
تبلیغات کارآمد و مثبت بر روی کاالهای وطنی امری 
پسندیده است. سیاست تبلیغ شما باید با نوع محصول، 
کیفیت و شیوه تولید همسو باشد، در سیاست تبلیغاتی 
 ام��روز زیرمیزی کار ک��ردن و حرف گ��زاف زدن و 

شتر سواری دوال دوال راهی ندارد!
ــدگاه فرهنگی برای تبلیغ: الگوس��ازی  4- دی
تبلیغاتی ش��ما نبای��د برگرفته از س��ایر فرهنگ ها و 
ملل باش��د و این ش��یوه الگوبرداری حت��ی نباید در 

رس��انه های دیداری و مکتوب هم مورد استفاده قرار 
گیرد، چرا که فرهنگ ایرانی و اس��المی ما بسیار غنی 
است و استفاده از فرهنگ های دیگر برای تبلیغ نوعی 
ضدتبلیغ محسوب می ش��ود. تبلیغات باید براساس 
 ادبیات نوشتاری و شفاهی هر کشور، شهر و یا استان 
برنامه ریزی ش��ود. باید بدانیم ک��ه ادبیات آن منطقه 
اجازه چه نوع کالم آرایی را می دهد، عادات شنوایی 
و گفتاری گروهی که برای آنها تبلیغ می شود نیز باید 

مدنظر واقع شود.
5- تبلیغ نباید به تعریف تبدیل شود: در انجام 
تبلیغات تجاری و بازرگانی در دیالوگ ها، عکس ها و 
نمادها نباید تبلیغات شکل تصنعی و تعریف کردن از 
کاال به خود بگیرد چرا که ایرانی ها بسیار دیرباورند، 
تخفیف دادن در ایران جواب نمی دهد چرا که مردم به 
کیفیت کاال شک می کنند، الزاماً مردم همه گفته ها را 
باور نمی کنند و آنچه را با تمام وجود لمس می کنند، 
قبول می کنند، پس همه راس��تی ها و حقایق موجود 
درباره کاال را نباید گفت! تا خود مردم به آن آگاه شوند! 
اما آنچه می گوییم باید راس��ت باشد و حرف راستی 
ک��ه نقش دروغ را بازی می کند نیز نباید گفته ش��ود 
چرا که جو جامعه گاهی چنین است، متأسفانه تبلیغات 
در کش��ور ما که بس��یاری از مردم انرژی منفی دارند، 
کار سنگینی است و مردم در برابر عکس العمل منفی 

تحرک بیشتری دارند و بدیها را بیشتر می بینند.
ــات رعایت  ــای جامعه در تبلیغ 6- ارزش ه
 شود: هر جامعه با توجه به دین و تاریخ و باورهای آن 
ارزش هایی را در باور عمومی و اقتصادی خود دارد. در 
انجام تبلیغات در هر محیطی باید بدانیم چه چیزهایی 
ارزش و چ��ه مس��ائلی ض��دارزش هس��تند، اخالق 
تاریخی، مذهبی، مسائل زنان و حجاب و... باید مدنظر 
قرار گیرد. مثاًل استفاده از جذابیت های زنان برای تبلیغ 
در کشور ما ضدارزش و در سایر ملل یک ارزش است 
و برخ��ی محصوالت هم نم��ی توانند تبلیغ محیطی، 
رس��انه ای داشته باشند. متأسفانه باور جامعه امروز ما 
بر آراستگی افراد است و ارزش گذاری بر شخصیت 
و ارزیابی افراد براساس خصوصیات ظاهری است که 
به افراد دکتر، مهندس، استاد و... گفته می شود. بدون 

اینکه این تشخص سندیت داشته باشد.
ــوم و اعتقادات فردی  7- معیارها، آداب و رس
و اجتماعی در تبلیغات: لزوم رعایت این عناوین به 
عنوان قوانین و هنجارهای جامع��ه در ارائه تبلیغات 
ضروری اس��ت. اعتقادات جامعه ما نمی پس��ندد که 
موسیقی مبتذل و یا رقص وارد تبلیغات دیداری شود 
از طرفی اس��تفاده ابزاری از ک��ودکان در تبلیغات نیز 
پسندیده نیست. در زمینه معیارها برای انجام تبلیغات 
معیاره��ای اس��تانی، محلی و کش��وری باید رعایت 
شود، همانگونه که شتاب قیمت ها در شهر تهران از 
اصفهان باالتر است و دلیل آن حسابگری و عدم خرید 
غیرضروری مردم در اصفهان است. همچنین اخالق 
مردم شیراز مبتنی بر تفریح است بنابراین تبلیغات در 
آن شهر برمبنای این خصوصیت برنامه ریزی می شود 
در مورد آداب و رس��وم نیز مناسبت ها، اعیاد، مراسم 
سوگواری و... باید مدنظر قرار داده شود چرا که میزان 
تأثیرگذاری تبلیغات در این ایام متفاوت است. همچنین 

اعتقادات فردی و اجتماعی هم باید موردتوجه باشد.
زبان محاوره ای فقط در تبلیغات محلی اس��تفاده 
ش��ود، ارزش های محلی ب��رای تبلیغ در هر محیطی 
رعایت ش��ود و تکنولوژی به روز و مورد قبول گروه 

مخاطب مدنظر قرار گیرد.

زاینده رود بررسی می کند

مــروری بر تبلیغــات حــرفــه ای كاال

حسین روزبهان
در سالهای نه چندان دور گذشته هنوز باورهایی وجود داشت 
ک��ه دختر نبای��د در فعالیت های اجتماع��ی، تفریحی و ورزش 
ش��رکت کند، ام��ا با وجود ورود زنان و دخت��ران به عرصه های 
مش��اغل و ورزش و حتی ش��رکت در فعالیت ه��ای رده باالی 
اقتصادی و اجتماعی کم ک��م این باورهای غلط از اذهان جامعه 
پاک شد. حقیقت این است که دختران به عنوان نیمی از پتانسیل 
فکری و کاری باید وارد عرصه های کار و فعالیت و نیز ورزش 
و تفریح شوند و در این مسائل، عرف و شرع تفاوتی قائل نشده 
است. اما مشکلی که وجود دارد اجتماعی نبودن و نداشتن درک 
صحیح آقایان در خصوص برخوردهای مناس��ب و نگاه مناسب 
به خانم ها در عرصه های ورزشی، تفریحی و اجتماعی است که 
قطع��اً باید مورد تصحیح قرار گی��رد و دختران نیز باید بدانند که 
ورود آنها به عرصه های اجتماعی و تفریحی و ورزشی و... باید 
با رعایت ضوابط اجتماعی در نجابت، وقار، حجاب، عفاف و نیز 

احترام به شئونات اسالمی باشد.
امکانات فرهنگی، تفریحی، ورزشی دختران در محاق

با وجود اینکه تعداد دختران از پس��ران بیش��تر اس��ت، نگاه 
متف��اوت و گاه تبعیض گونه ب��ه دختران و زنان در جامعه باعث 
ش��ده اس��ت تا امکان��ات تفریح��ی خانم ها هم��واره در محاق 
فراموشی بماند. اگر چه در اصفهان و چند شهر دیگر پارک ها و 
بوس��تانهای مخصوص خانم ها احداث شده و برخی باشگاه ها 
س��انس های مخصوص خواهران دارند ام��ا آیا به واقع این همه 
نیازهای تفریحی خانم ها ش��هری به وس��عت اصفهان را تأمین 

خواهد کرد.
متأس��فانه این واقعی��ت نقدپذیر در جامعه ب��ه وضوح دیده 
می ش��ود که برخ��ی خانواده ها ب��ه تفریح و تحصی��ل دختران 

 ب��ا س��وءظن ن��گاه می کنند، توه��م این گ��روه چنان 
حیرت آور است که به ورزش و تفریح دختران به عنوان 
یک هنجارشکنی نگاه می کنند. در حالی که در جامعه 
امروز زنان بیش از مردان می کوش��ند تا با خالقیت و 
کار خود تأثیرگذار باش��ند و نیمی از دانشجویان کشور 
را دخت��ران تش��کیل می دهند و این ن��وع تغییرات در 
نگاه جامعه شناس��ی توس��عه یافتگی یک کشور تلقی 
می ش��ود، پس باید براس��اس آمار دخت��ران امکانات 
تفریحی تخصصی و سالم و امکان ورزش کردن برای 
آنان در شهرهایی همچون اصفهان و کالن شهرها و در 
 تداوم آن در شهرس��تانها پدید آید، تا مادرانی س��الم و 

خوش فکر، آینده سازی فردای کودکان باشند.
نگاه سنتی به تفریح و ورزش سالم زنان باید فراموش شود.

نگاه های جنسیت گرایانه سنتی در ایران باید دگرگون شود 
چرا که پیشروان اندیشه های دینی، فرهنگی و سیاسی نیز به این 
امر واقف گش��ته اند و نگاهی مبتنی بر انس��ان مداری و عدالت 
را حاکم بر نیازهای همه انس��ان ها می دانن��د، تفریح و ورزش 
بانوان نیز از نیازهای ضروری آنها اس��ت که فرهنگ جامعه باید 
آن را قب��ول ک��رده و امکان��ات الزم در همه جا ب��رای آن پدید 
آی��د. همانگونه که مردان حق انتخاب تفریح و ورزش دارند این 
ح��ق باید برای زنان نیز محفوظ بماند و با دالیل غیرمنطقی نباید 
جلوی ورزش و تفریح زنان را گرفت چرا که با پیشرفت زندگی 
ماشینی و شهرنشینی امروز ضررهای جبران ناپذیری بر احساس، 
روح و روان زنان وارد می شود و اگر به ورزش و تفریح آنان به 
چش��م انحراف نگاه شود، شادابی و تحرک از جامعه زنان رخت 
می بن��دد و زنان هرگز نخواهند توانس��ت چون مردان در حیطه 
فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی نیز وارد شوند، به ویژه از 
نظر دختران نسل جدید نباید هیچ تبعیضی میان ورزش و تفریح 
پس��ران و دختران و فرصت های بهره گیری از ورزش و تفریح 

وجود داشته باشد.
شکایت دختران از وضعیت ورزش و تفریح

 یک دختر دانش��ج��و در ش��کایت از این نوع تبعیض ه��ا 
می گوید: زمانی که پا به دانش��گاه گذاشتم فکر می کردم که یک 
محیط فرهنگی و آموزش��ی، متفاوت با فضاه��ای دیگر  جامعه 
اس��ت و این تصور با دعوت مس��ئوالن دانش��گاه برای شرکت 
مشترک پس��ران و دختران در اردوهای آموزشی و ورزشی برای 
من روش��ن تر ش��د ولی در این اردوها ما مجبور بودیم بر روی 
صندلی ها بنش��ینیم و به صورت تئوری آموزش بسکتبال ببینیم! 

در صورتی که پسران از همه نوع امکانات در این اردو برخوردار 
بودند. یک کارش��ناس روانشناسی معتقد است: به واسطه اعمال 
محدودیت برای تحرک دخت��ران در دوران بلوغ، عواقب وخیم 
جس��می و روحی به ویژه افس��ردگی در آنها به وجود می آید و 
مدارس و دانش��گاه ها باید در س��طح ایده آل و در فضای الزم 

امکانات ورزشی را برای دختران پدید آورند.
یکی دیگر از دختران ورزش��کار معتقد اس��ت با وجودی که 
استعداد فراوانی در بسکتبال داشتم ولی باشگاه های شهر به تیم 
مدرس��ه ما اجازه تمری��ن نمی دادند و می گفتن��د برای دختران 
ممنوع است و ما مجبور بودیم در حیاط مدرسه و زیر نور آفتاب 
با مانتو و مقنعه تمرین کنیم و این خیلی س��خت بود و به همین 

خاطر تیم بسکتبال مدرسه ما از هم پاشید.
موض��وع مهم تر آن اس��ت که پدر و مادرها دوس��ت دارند 
فرزندان آنه��ا ورزش های دخترانه انجام دهن��د در صورتی که 
دختران برعکس این ورزش ها را دوست ندارند: مثاًل خانواده ها 
با انجام ورزش های رزمی برای دختران مخالفند ولی بس��یاری 
از دخت��ران به ورزش��هایی مثل کاراته و تکواندو و ژیمناس��تیک 

عالقه دارند.
موضوع تبعیض در تفریح هم وجود دارد.

در گفتگ��و با چند دختر دبیرس��تانی متوجه ش��دیم که آنها 
معتقدند تفریح��ی برای آنها جز با خان��واده بیرون رفتن وجود 
ن��دارد و زمانی که با دوس��تان خود در جمع ه��ای دخترانه به 
س��ینما و پارک می روند مورد تمس��خر و یا مزاحمت پس��ران 
ق��رار می گیرند و م��ردم طوری به آنها ن��گاه می کنند که انگار 
مرتکب گناه بزرگی شده اند. این برداشت فکری در خانواده ها 
نی��ز وجود دارد که به س��مت تفریحات پنهانی دختران کش��یده 
می ش��ود. دختران جوان به دروغ گفتن عادت کنند و حتی برای 
هیجان بیش��تر ممکن اس��ت خیلی کارهای ناپس��ند دیگر را نیز 

انجام دهند.
به عقیده کارشناسان برای پایان دادن به نگرانی خانواده ها و 
جلوگیری از انحرافات باید تفریح صحیح دختران به آنها آموزش 
داده ش��ود و در جامعه نیز مطابق با آن تعلیمات، زمینه تفریح و 
ورزش خانم ها به این اعتقاد رسیده اند که گویا تفریحات فقط 
برای مردان اس��ت و خانم ها باید وقت خود را صرف گلدوزی 
و کاره��ای خانه و شستش��و و پخت و پز کنن��د و توجه آنها به 
کانون خانواده باش��د و تفریح انفرادی برای آنها بی معنی است 
و تنها دلخوش��ی برخی آنان جمع شدن با خانم های همسایه در 

یک مکان و صحبت های تکراری است.

تحلیلی بر باورهای غلط در تفریح و ورزش دختران
چه معنی دارد دختر تفريح کند؟!!
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رئیس کمیس��یون نظ��ارت بر اجرایی ش��دن 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس 
حامی قانون هدفمندی یارانه هاست و باید اجرایی 
 ش��ود. ب��ه گزارش م��وج به نق��ل از خان��ه ملت، 
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرایی 
شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی، با بیان این 
که افزایش قیمت در برخی از اقالم نگرانی هایی را 
ایجاد می کند، گفت: با افزایش قیمت در برخی اقالم 
همانند نهاده های انرژی و کاالهای اساسی و خدمات 
مختلف، نگرانی هایی در مردم، بنگاه های اقتصادی 
و نیز دولت ایجاد خواهد ش��د. رئیس کمیس��یون 
نظ��ارت بر اجرایی ش��دن سیاس��ت های اصل 44 
قانون اساسی با اشاره به این مطلب که منتظر هستیم 
برنامه های اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها از سوی 
دولت اعالم شود، خاطرنشان کرد: مجلس شورای 

اسالمی نیز طبعاً باید اقدامات نظارتی خود را انجام 
دهد. فوالدگر با اشاره به ایرادات شورای نگهبان در 
اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: ایرادات 
شورای نگهبان هنوز کاماًل رفع نشده است که البته 
ای��ن موارد از جمله نگرانی های اجرایی اس��ت که 

وجود دارد و امیدواریم مسئوالن با توضیحات خود 
نگرانی ها را رفع کنند. نماینده اصفهان در پاسخ به این 
سؤال که تأخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
چه تبعاتی به دنبال دارد، گفت: پس از جمعبندی ها 
و اینکه بر اجرایی شدن آن تأکید شد، ما نیز به عنوان 
نماین��دگان مجلس به این موضوع رأی داده و آن را 
تصویب کردیم و مدافع آن نیز هستیم. وی افزود: این 
که می گوییم نگرانی وجود دارد، به معنای این نیست 
ک��ه مجلس بخواهد از تصمیمات خود عدول کند، 
مجلس حامی این قانون است و باید اجرایی شود. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس تصریح کرد: شیوه 
تأخیر در اجرا و افزایش قیمت ها در هدفمند سازی 
یارانه ها، نگرانی هایی را دامن می زند که امیدواریم با 
توضیحات مسئوالن رفع ش��ود و امکانات نظارت 

مجلس نیز فراهم آید.

اس��تاندار اصفهان، اقدام��ات صورت گرفته 
برای نج��ات زاین��ده رود را کافی ندانس��ت و 
گفت: به دلیل کمی جریان آب و ورود فاضالب 
به زاینده رود، جلبکهای زیادی روی س��طح این 
رودخانه مشاهده می شود. علیرضا ذاکر اصفهانی 
در گفتگو با ایرنا افزود: جمع آوری این جلبکها 
بر عهده ش��هرداری اس��ت اما تاکن��ون اقدامات 
چشمگیری از سوی شهرداری برای جمع آوری 
جلبکها صورت نگرفته اس��ت. وی تصریح کرد: 
با وجود بحران آب در اس��تان، جمعیت، صنایع 
و فضای س��بز رو به فزونی اس��ت بنابراین این 
موضوع��ات باعث تش��دید مش��کل کمبود آب 
می شود این مسائل ضرورت دقت و حساسیت 
در مدیری��ت منابع آب را مضاعف کرده اس��ت. 
اس��تاندار اصفهان، از افزای��ش بیماریها به دلیل 

ورود فاض��الب به زاینده رود خب��ر داد. وی با 
بیان اینکه برای مقابله با این معضل بحث تصفیه 
فاضالب در ذوب آهن و سایر کارخانه ها مطرح 
اس��ت، تأکید کرد: به دلیل وابستگی شدید مردم 
اصفهان به زاینده رود، آب این رودخانه با دقت 

و حساسیت بسیار مدیریت می شود. وی افزود: 
تالش زیادی برای اس��تمرار حی��ات زاینده رود 
از سوی مس��ئوالن تمام دستگاه ها، ستاد بحران 
و آب منطق��ه ای انجام ش��ده و آب موجود در 
 زاینده رود، حاصل نهایت تالش مدیریت استان

است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: جری��ان زاینده رود 
تأثیر به س��زایی در س��المت روح و روان مردم 
اصفهان دارد و خش��ک ش��دن زاین��ده رود در 
س��الهای گذشته، س��بب افزایش افس��ردگی در 
میان ش��هروندان شده بود. اس��تاندار اصفهان در 
عی��ن حال از ایجاد منابع آب��ی جدید برای تأین 
آب زاینده رود خبرداد و گفت: اس��تفاده از این 
منابع مس��تلزم تمهیداتی اس��ت که باید مقدمات 

آن فراهم شود.

با توجه ب��ه ظرفیت اصفهان در بازار بورس 
از طرف مس��ئوالن بورس اصفهان به اس��تاندار 
پیش��نهاد ش��ده اس��ت نهادهای مالی وابسته به 
ب��ورس اصفهان در یک مکان مش��خص تمرکز 
یابند. به گزارش فارس از اصفهان، در مرداد ماه 
سال گذش��ته زمزمه های بسته شدن تاالر بورس 
کاالی اصفه��ان از جمله خبره��ای داغ و مورد 
بررسی بود. در حال حاضر نیز یکی از مهم ترین 
مواردی که مورد توجه مسئوالن بورس اصفهان 
و همچنین اس��تانداری اصفهان قرار گرفته است 
ایج��اد مرک��ز مالی منس��جم و متمرک��ز در یک 
مکان خاص اس��ت. طی صحبت ها و جلس��ات 
برگ��زار ش��ده، پیش��نهادی از طرف مس��ئوالن 
ب��ورس اوراق بهادار و تاالر ب��ورس کاال برای 
ق��رار گرفتن متمرکز بورس اوراق بهادار، بورس 
کاال، کارگزاری ه��ای مختل��ف و ش��رکت های 
بیم��ه و در مجموع تمام نهادهای مالی وابس��ته 
به ب��ورس در یک مکان خ��اص از موارد مورد 
ذک��ر بوده اس��ت. همچنی��ن م��واردی از جمله 
عرضه نکردن ف��والد و تیرآهن در بورس تهران 
و عرضه محصوالت فوالدی شرکت فوالدمبارکه 
در ب��ورس کاالی اصفهان از جمله مواردی بوده 
ک��ه در رونق گرفتن بورس و گ��ردش مالی آن 
در اصفهان تأثیرگذار بوده اس��ت. ایجاد بستری 
برای توسعه و پیشرفت اقتصادی استان اصفهان، 
کشور و در نهایت منطقه از مهم ترین موارد مورد 

توجه مس��ئوالن بوده و از آنجا ک��ه اصفهان در 
زمینه صنعت و تولید، رتبه مناس��بی در کش��ور 
دارد، این طرح می تواند تأثیرگذاری مثبتی برای 
 رش��د اقتصادی استان و به دنبال آن کشور داشته 
باش��د. در صورتی ک�ه تم��ام نهادهای اقتصادی 
وابس��ته به ب��ورس در یک مکان تجم��ع یابند، 
عالوه بر س��اماندهی ش��غل های هم سطح که از 
دغدغه های مس��ئوالن استانی است، سبب نظمی 
مش��خص و منسجم برای س��رمایه گذاران استان 
می ش��ود. البته مکان هایی نیز از طرف مس��ئوالن 

بورس کاال و اوراق بهادار برای این امر پیشنهاد 
شده که در حال بررسی است و نیازمند موافقت 
و تأیید اس��تانداری و دولت در این مورد است. 
ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که تعامالتی برای 
ایج��اد تمرکز نهادهای مالی از طرف مس��ئوالن 
مربوط��ه در ح��ال انجام اس��ت. در صورتی که 
نهاده����ای مال��ی وابس��ته به ب��ورس در یک 
مکان تجمع یابند، برای نخس��تین بار در کشور، 
 اصفهان پیش��تاز این فعالیت اقتصادی تأثیرگذار 

می شود.

رئیس ش��وای ش��هر اصفهان گفت: از 20 هزار 
میلیارد تومان اختصاص یافته برای طرح هدفمند کردن 
یارانه ها، مبالغی نیز به شهرداری ها برای خدمات به 
مردم به ویژه در زمینه حمل و نقل عمومی اختصاص 
یابد. عباس حاج رسولیها در گفتگو با فارس با اشاره 
به اینکه در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، 
شهرداری نیز موظف به اجرای مواردی هست، اظهار 
داشت: با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها نخستین 
موردی که برای مردم بس��یار دارای اهمیت اس��ت 
ناوگان حمل و نقل عمومی است. وی با بیان اینکه با 
افزایش قیمت بنزین در راستای اجرای طرح هدفمند 
کردن یارانه ها، استقبال مردم برای استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی افزایش می یابد، بیان داش��ت: 

باید اقدامات در راستای ارائه تسهیالت به مردم انجام 
 ش��ود. رئیس شوای اس��المی شهر اصفهان تصریح 
ک��رد: ارائه اعتبارات برای راه ان��دازی مترو، افزایش 
ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی با توجه به افزایش تقاضا 
برای جابه جایی مردم در سطح استان از مواردی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با اش��اره به اینکه 
در حال حاضر یک میلیون مس��افر در روز توس��ط 
سازمان اتوبوسرانی جابه جا می شوند، گفت: همچنین 
به ازای هر بلیت 100 تومان یارانه پرداخت می شود. 
حاج رسولیها ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر به مردم 
در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باید مبالغی 
از 20 هزار میلیارد تومانی که برای این طرح در نظر 
گرفته شده تسهیالتی برای اقدامات شهرداری ها در 

زمینه خدمت رسانی به مردم به ویژه در زمینه حمل و 
نقل عمومی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه با اجرای 
این طرح، پروژه های عمرانی شهرداری نیازمند کمک 
و حمایت های دولتی می شوند، افزود: طی بررسی ها 
مشخص ش��ده که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، 
هزینه های عمران��ی ش��هرداری  40 درصد افزایش 
می یابد. رئیس شوای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر برای تعداد افزون بر یک میلیون 
مسافری که در طول روز توسط ناوگان اتوبوسرانی 
در اصفهان جابه جا می شوند یارانه پرداخت می شود، 
اظهار داشت: در صورتی که این تعداد مسافر افزایش 
یاب��د، دولت باید بقیه این مقدار یارانه  را برای تعداد 

مسافران افزایش یافته پرداخت کند.

تأخير در اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها، نگراني هايي را دامن مي زند

استاندار اصفهان: 
حفظ بقاي زاينده رود تالش بيشتري مي طلبد

رئیس شوراي شهر اصفهان:
مبالغي به شهرداري ها براي خدمت رساني به مردم پرداخت شود

سرمايه هاي اصفهان چشم انتظار تمركز در يك مكان مشخص
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از انتخاب این شورا 

به عنوان شورای نمونه کشور توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
س��ردار س��ید حمید صدرالس��ادات با اعالم این خبر اظهار داش��ت: شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان به جه��ت اقدامات مؤثر در زمینه 
مقابله و پیش��گیری از شیوع مواد افیونی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
برای س��ومین سال پیاپی به عنوان شورای نمونه انتخاب شد. وی با بیان اینکه در 
چرخه مبارزه با مواد مخدر س��ه بعد مقابله، پیشگیری و درمان مورد توجه است، 
افزود: طی یکسال گذشته در استان اصفهان بیش از 30 تن انواع مواد مخدر کشف 
و ضبط ش��د، ضمن اینکه در زمینه های پیش��گیری و درمان نیز اقدامات مؤثری 
صورت گرفته اس��ت. وی گفت: در سال گذشته 71 درصد معتادان تحت پوشش 
مراک��ز درمانی قرار گرفتند و از این بی��ن تعداد یک هزار و 378 نفر بهبود یافتند. 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدامات صورت گرفته در زمینه 
پیش��گیری از اعتیاد را مطلوب ندانست و با تأکید بر حضور مردم و سازمان های 
مردم نهاد در این امر تصریح کرد: متأسفانه الگوی مصرف مواد افیونی در حال تغییر 
اس��ت و یکی از خطراتی که خانواده ه��ا را تهدید می کند گرایش به مواد مخدر 
صنعتی است. سردار صدرالسادات در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز ذهنیتی 
در جامعه وجود دارد که مواد مخدر صنعتی اعتیادآور نیس��ت یا خطرات کمتری 

دارد که باید در این زمینه آگاهی و اطالعات بیشتری به خانواده ها ارائه شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان: پیشگیری الویت اول مبارزه با 

مواد مخدر
معاون سیاس��ی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به ورود اشکال جدید مواد 

اعتیادآور به کشور اولویت اول مبارزه با مواد مخدر را پیشگیری عنوان کرد.
اس��ماعیلی گفت: علی رغم فعالیت زیادی که ما در امر مبارزه با مواد مخدر 
 انج��ام داده ایم هی��چ میل و اراده قوی ب��رای مبارزه در کش��ور های غربی دیده 
نمی شود. وی افزود: امروز با همه مبارزه ای که کشور ایران انجام می دهد باز با 
ورود اشکال جدیدی از این مواد افیونی مواجه هستیم که این نشان می دهد هرچه 
ما در امر مبارزه با مواد مخدر س��رمایه گذاری می کنیم کشورهای غربی 10 برابر 
آن را برای تولید آن س��رمایه گذاری می کنند. وی اظهار داش��ت: به همین خاطر 
باید اولویت اول را به پیش��گیری اختصاص داد و در جهت مصون سازی جامعه 
قدم های مؤثری برداش��ت. وی س��اخت کلیپ، چاپ کتاب، بروشور و برگزاری 
کالس های آموزش��ی را از مهمترین اقدامات در این زمینه برشمرد و از بهزیستی 
استان نیز خواست تا در زمینه ریشه یابی و بررسی علل و عوامل اعتیاد و نقش آن 
در طالق و از هم پاش��یدگی بنیان خانواده کار کارشناسی و تحلیلی صورت دهد.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نمره مبارزه با مواد مخدر استان در حوزه 
مقابله و پیش��گیری قابل قبول است اما رضایت بخش نیست و باید فعالیت های 
بیشتری انجام شود که نیاز به همدلی و همکاری تمامی اقشار مردم و سازمان های 

مردم نهاد است.

مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت 
اصفهان اعالم کرد: کارشناسان 
این شرکت، نخس��تین بار در 
کش��ور به دانش فن��ی تعمیر 
و راه اندازی قیچ��ی پرنده در 
ناحی��ه نورد س��رد 2 دس��ت 
یافتن��د. ب��ه گ��زارش ایرن��ا، 
مهندس جمشیدیان کارشناس 
فوالد  نهای��ی  واحد خط��وط 
مبارکه در م��ورد کارکرد این 
دس��تگاه گف��ت: وظیفه  قیچی 

پرنده خط برش سنگین واحد خطوط نهایی، برش کالف نورد شده به صورت 
5/1 تا سه میلیمتر با سرعت خطی 100 متر بر دقیقه است. وی گفت: با توجه 
ب��ه پیچیدگی قیچی و گیربکس��های آن که حدود 50 چ��رخ دنده دارد و بنا به 
تأکید کارشناس��ان خارجی مبنی بر بازنکردن گیربکس این قیچی، تاکنون فقط 
یک سری استانداردهای بازرس��ی معمولی توسط کارشناسان ایرانی روی این 
قیچی صورت می گرفت. وی افزود: به دنبال توقف این قیچی در اردیبهش��ت 
ماه امس��ال،  کارشناس��ان فوالد مبارکه اقدام به بازک��ردن گیربکس آن کرده و 
پس از مش��اهده خرابی چهار چرخ دنده جناغی ب��رای تعمیر آن اقدام کردند. 
وی ب��ا بیان اینکه یک ش��رکت دنده تراش اصفهان جهت س��اخت این چرخ 
دنده ها انتخاب ش��د، افزود: با توجه به اینکه ماشین ابزار جهت تولید این نوع 
چرخ دنده ها وجود نداش��ت، با ابتکار و دانش فنی موجود در ش��رکت مذکور 
س��اخت این چرخ دنده ها زیرنظر کارشناسان شرکت فوالد مبارکه به صورت 
 میلیمتری با دستگاه هاب هلیکال و با پهنای بیشتر شروع شد. کارشناس مذکور 
اف��زود: پ��س از 15 روز ب��ا رعایت تلرانس��ها و انطباقات، عملی��ات حرارتی 
و تس��تهای الزم جه��ت درگی��ری چرخ دنده ه��ا، با تالش کارکنان قس��مت 
گیربکس��های تعمیرگاه مرکزی، چهار عدد چرخ دنده س��اخته و روی شافتها 
مونتاژ ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان امور فنی 
نظی��ر رعایت لقی چرخ دنده ها )Back Lash(، تعویض آب بندها، اتصاالت 
سیستم روغنکاری، اعمال گشتاور الزم به پیچ ساپورت بیرینگهای گیربکس و 
تست Blue Check، چرخ دنده های قیچی مونتاژ ازمهمترین اقداماتی بود که 

توسط کارکنان تعمیرات خط برای تعمیر این گیربکس انجام شد.

نائ��ب رئی��س کمیس��یون اصل ن��ود قانون اساس��ي تصریح ک��رد: مجلس 
ت��الش دارد با رفع نقای��ص موجود در اجراي سیاس��ت هاي اجرایي اصل 44، 
موانع و مش��کالتي که بر س��ر راه س��رمایه گذاري بخش خصوصي وجود دارد 
 را رفع کن��د. به گزارش موج، محمدابراهیم نکونام در مراس��م افتتاحیه مجتمع 
تفریحي- توریس��تي گلپایگان اظهار داش��ت: یکي از سیاست هاي دولت براي 
اج��راي این اصل، خالي کردن تهران اس��ت که این ام��ر از کارخانه هاي صنعتي 
و تولیدي آغاز مي ش��ود و تا 50 کیلومتري مراکز اس��تان ها ادامه دارد و بالطبع، 
باید این تعداد به طرف شهرس��تان ها س��وق داده ش��ود. نائب رئیس کمیسیون 
اص��ل نود افزود: براي مهیا کردن زمینه این جابه جایي ها، ابتدا باید شهرس��تان ها 
از نظ��ر امکانات تفریحي و رفاهي آماده ش��وند که احداث مجتمع هاي تفریحي 
و توریس��تي، نمونه اي از این دست اقدامات است که مي تواند سرمایه داران را از 
تهران به طرف شهرستان ها سوق دهد. وي خاطرنشان ساخت: اگر شهرستان ها 
مجهز به امکانات رفاهي، آموزشي و تفریحي مانند تهران نشوند، کسي تمایل به 
خروج از تهران نخواهد داشت. نکونام درباره  حمایت دولت از بخش خصوصي، 
گفت: ما در آس��تانه حرکت به  س��وي اقتصاد آزاد هس��تیم. اگر امسال را با یک 
یا دوس��ال پیش مقایسه کنیم، متوجه مي ش��ویم که حمایت دولت از این بخش 
روبه افزوني اس��ت و موانع کم کم در حال کنار رفتن است. نماینده  گلپایگان در 
خص��وص تالش هاي مجلس براي اجراي اصل 44 یادآور ش��د: مجلس تالش 
دارد از طریق کمیسیون ویژه نظارت و پیگیري اجراي سیاست هاي این اصل، با 
رفع نقایص موجود در اجراي این سیاس��ت ها، موانع و مش��کالتي که بر سر راه 

سرمایه گذاري بخش خصوصي وجود دارد را رفع کند.

فرماندار اردل گفت: اصناف می توانند در حفظ تعادل بازار و گسترش صادرات 
و نیز باال بردن ظرفیت های بازرگانی و اقتصادی نقش مهمی را در روند پیش��رفت 
اقتصاد کشور ایفا کنند. به گزارش فارس از شهرکرد، فیروز خسروی در نشست با 
نمایندگان مجامع و اصناف این شهرستان با تأکید بر نقش مؤثر صنوف در برگزاری 
مراس��م های دینی، مذهبی و انقالبی اظهار داش��ت: اصناف و بازار در همه حوادث 
تاریخی مس��یر درست و حقیقی نهضت اس��الم را انتخاب کرده و همواه پشتیبان 
ارزش های انقالب، رهبری و روحانیت اصیل پیرو امام)ره( بوده اند. وی با تأکید بر 
این که اصناف ایران جزء امین ترین بخش های جامعه هستند، گفت: رعایت انصاف، 
خوش��رویی و برخورد مناسب با مشتریان، مش��تری مداری، کسب روزی حالل و 
رعایت ش��ئونات اسالمی و دینی از مهم ترین ویژگی های بازارهای جوامع اسالمی 

به ویژه ایران است.
خسروی افزود: دین اسالم در راستای تجارت و قوانین اسالمی حاکم بر بازار 
و انواع بیع های مش��روع دین کاملی بوده که برهمین اساس الزم است تا تشکالت 
صنفی برای مشروعیت کسب و کار از مشاوران تجاری و حقوقی مجرب و متدین 
اس��تفاده کنند. وی به نقش اصناف در پیشرفت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: 
اصناف می توانند در حفظ تعادل بازار و گسترش صادرات و نیز باال بردن ظرفیت های 

بازرگانی و اقتصادی نقش مهمی را در روند پیشرفت اقتصاد کشور ایفا کنند.
فرماندار شهرس��تان اردل با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای حل مشکالت 
گران��ی در جامع��ه گف��ت: بازاریان می توانند ب��ه عنوان حلقه اتص��ال بین مردم و 
فعالیت های اقتصادی دولت با باال بردن سطح دانش و به روز شدن در حوزه اصناف، 
به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی باعث جهش صادراتی و اقتصادی کشور در 
این برهه حساس شوند. وی ادامه داد: امروز اصناف باید با وحدت خود، در حفظ 
تعادل بازار پیشقدم بوده و دولت را در توزیع اقالم اساسی مردم یاری دهند. خسروی 
عملکرد صاحبان صنوف را در ش��کل گیری انقالب مؤثر دانست و گفت: بازاریان 
همواره معتمد جامعه بوده و امروز در معرض امتحان س��ختی قرار دارند که باید با 
تعامل و رعایت انصاف و عدالت در مقابل بحران هایی نظیر گرانی و برای رضایت 
مردم تالش کنند. وی با بیان اینکه این شهرس��تان به واسطه برخورداری از مواهب 
طبیعی، همواره پذیرای مهمانان و گردشگران است، تصریح کرد: اصناف باید همگام 
با مسئوالن و برای تقویت بنیه اقتصادی منطقه، با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود 

در تحوالت اساسی شهرستان نقش داشته باشند.

بخشدار مرکزی اردل گفت: عملیات گازرسانی 17 روستای منطقه پشتکوه اردل 
در صورت فراهم بودن ش��رایط الزم مهرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید. به 
گزارش فارس، مراد کریمی در نشس��ت کمیس��یون امور اجرایی و مجوز حفاری 
برای اجرای شبکه داخلی و انشعابات گاز شهرستان اردل  اظهار داشت: گازرسانی 
به 17 روستای مسیر پشتکوه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، به طوری که 
این پروژه بزرگ ترین پروژه گازرسانی استان محسوب می شود. وی افزود: عملیات 
گازرس��انی به 17 روستای منطقه پش��تکوه با 400 خانوار و جمعیتی افزون بر 20 
هزار نفر با اعتباری افزون بر 120 میلیارد از محل اعتبارات اس��تانی در دس��ت اجرا 
است. بخش��دار مرکزی اردل از پیش��رفت 60 درصدی پروژه خط انتقال 10 اینچ 
اردل- پش��تکوه خبر داد و گفت: با گذش��ت حدود 14 ماه از آغاز این پروژه شاهد 
پیش��رفت فیزیکی 60 درصدی در اجرای آن هس��تیم که با توجه به سختی کار در 
منطقه پیشرفت عملیات از سرعت مناسبی برخوردار است. وی افزود: خط انتقال گاز 
اردل پشتکوه یکی از پروژه های مهم شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری است 
که طی دو فاز جمعیت قابل توجهی از ساکنان روستایی منطقه اردل تا پشتکوه را از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهد کرد. کریمی ادامه داد: فاز نخست این خط انتقال 
ب��ه طول 24 کیلومتر و قطر 10 اینچ با صرف هزینه 75 میلیارد ریالی بخش مهمی 
 از زیرس��اخت های الزم برای توسعه منطقه را فراهم خواهد آورد. وی خاطرنشان 
کرد: این پروژه پس از تکمیل زمینه گازرسانی به 26 هزار نفر از جمعیت روستایی 
منطقه اردل- پشتکوه را ایجاد خواهد کرد. کریمی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه 
عالوه بر ایجاد اتصال و یکپارچگی کامل ش��بکه خطوط انتقال استان زیر ساخت 
مناسب برای صنعتی شدن منطقه را فراهم می کند، گفت: از طرفی با توجه به تعداد 
زیاد روستاهای منطقه و لزوم گاز رسانی به آنها خط انتفال گاز اردل- پشتکوه انجام 
این مهم را مقدور خواهد ساخت. وی افزود: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه 
زمینه اشتغال مولد و روند توسعه در این منطقه شتاب خواهد یافت. کریمی ادامه داد: 
با گذشت 14 ماه از اجرای فاز نخست پروژه خط انتقال اردل- پشتکوه امکان گاز 
رسانی به 24 روستا فراهم و طبیعتاً گاز رسانی به روستاهای باقی مانده از این طرح 
در فاز دوم انجام خواهد شد. بخشدار مرکزی اردل به موانع موجود در مسیر پیشرفت 
سریع این پروژه اشاره کرد و گفت: عوامل طبیعی منطقه همچون باال بودن ضریب 
ناپایداری و رانش خیز بودن، شیب های بسیار تند و اختالف ارتفاع نقاط مسیر خط 
مذکور نیاز به حجم باالی خاکبرداری و ایجاد ترانشه ها با ارتفاع باال را دارد که گاهی 
کندی روند پیش��رفت و در برخی موارد زمینه س��از ریزش و رانش خاک در آینده 
خواهد ش��د. وی ادامه داد: عالوه بر این ناگزیر بودن به عبور از بستر رودخانه های 
منطقه ویژگی های محل پروژه است که به لطف خدا و تالش پرسنل متعهد شرکت 

گاز استان شاهد پیشرفت 60 درصدی این پروژه هستیم.

معاون راه سازی اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
70 میلی��ارد ریال اعتبار ملی ب��رای چهارخطه کردن جاده ش��هرکرد، بروجن، 
لردگان اختصاص یافت. کامران رهی در گفتگو با ایرنا، طول محور یاد شده را 
160 کیلومت��ر عنوان کرد و افزود: هم اینک عملیات اجرایی 70 کیلومتر از این 
طرح در حال اجراس��ت. وی چهارخطه کردن محور ش��هرکرد به لردگان را به 
عنوان مهم ترین محور ارتباطی استان، ضروری دانست و تصریح کرد: گشایش 
جاده خوزس��تان از محور منج بیدله ترافیک این محور را افزایش داده اس��ت. 
وی با بیان اینکه چهار خطه کردن محور ش��هرکرد، بروجن، لردگان بایستی در 
برنامه پنجم توسعه کشور تکمیل شود، افزود: برای تملک و آزادسازی اراضی 

مجاور محور مذکور به 40 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

اعتب��ارات تمل��ک دارای��ی چهارمح��ال و بختی��اری امس��ال 35 درص��د 
 افزای��ش یافت. ب��ه گزارش موج، سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: امسال اعتبارات تملک دارایی استان 35 درصد رشد 
داشته است. احمد ایرج پور در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: یک هزار و 3 
میلیارد ریال بودجه تملک دارایی برنامه ریزی و توزیع شده است. وی گفت: این 
میزان اعتبار در 19 فصل، 73 برنامه و یک هزار و 865 طرح بین دس��تگاه های 
اجرایی استان توزیع شده است. ایرج پور گفت: با توجه به تعهدات دولت جذب 
100 درص��دی این اعتبارات و اجرا و تکمیل طرح ه��ا از مهمترین برنامه های 
اجرایی اس��ت. وی گفت: باتخصیص اعتبارات مصوبات دور س��وم سفر هیأت 

دولت به استان در سال جای، بودجه دستگاه ها افزایش خواهد یافت.

اصفهان، استان برتر در مبارزه با موادمخدر

متخصصان فوالد مباركه به دانش فني 
تعمیر و راه اندازي قیچي پرنده 

دست یـافتنــد

در آستانه  حركت به  سوي اقتصاد 
آزاد هستیم

افزایش 35 درصدی اعتبارات تملک دارایي 
چهارمحال وبختیاري

فرماندار اردل:
اصناف در حفظ تعادل بازار نقش مهمي 

ایفا مي كنند

با اتمام عملیات اجرایي؛
17روستاي منطقه پشتکوه اردل 

گازدار مي شود

  70 میلیارد ریال اعتبار ملي به جاده 
نیمه تمام بروجن لردگان اختصاص یافت

اصفهان

اصفهان

 مدی��رکل مدیریت بح��ران اس��تان اصفهان 
گفت: حوادث غیرمترقبه به خودی خود بال انگیز 
نیس��تند، بلکه دخالت های ناب�ه جای انسانها در 
منابع طبیعی سبب بال انگیز و خانمان سوز شدن 
آنها ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، علی شیشه 
فروش در گردهمایی آبخیزداران و دوس��تداران 
طبیعت در دهاقان اظهار داش��ت: در سال جاری 
اداره مناب��ع طبیعی اس��تان اصفه��ان بالغ بر 35 
میلیارد توم��ان هزینه کرده که از این میزان، 1/2 
میلیارد ریال صرف عملیات آبخیزداری شده و در 
س��طح 2/5 میلیون هکتار از زمینهای آبخیزداری 
در س��طح اس��تان مطالعه الزم انجام شده است. 
وی اف��زود: دو چالش عمده ای ک��ه برنامه ریزان 

جهان امروز به آن دچار هس��تند کمبود انرژی و 
تخریب محیط زیست است که افزایش جمعیت 
نیز به آن افزوده ش��ده اس��ت. مدیرکل مدیریت 
بحران استان اصفهان تصریح کرد: خشکسالی ها، 
س��یالب ها و یخبندان ه��ای چند س��ال اخیر که 
گریبان گیر تمامی کش��ورهای جهان است، همه 
برنامه ری��زان عرصه منابع طبیعی را متوجه بحث 
تغیی��ر اقلیم شناس��ی کرده که عل��ت اصلی آن، 
انتش��ار بیش از اندازه گازهای گلخانه ای توسط 
بعضی ازکش��ورهای جهان است. شیشه فروش 
ادام��ه داد: اقدامات فرهنگ��ی و ترویجی نیز در 
این زمینه توس��ط برنامه ریزان کشورهای توسعه 

یافته صورت گرفته است. 

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اضافه 
کرد: آبخیزداری هویتی فنی است که هدف از آن 
ایج��اد تعامل میان منابع موج��ود در داخل یک 
حوزه اس��ت که آب و خاک دو عنصر اساس��ی 
و اصلی حوزه آبخیزداری هستند. شیشه فروش 
گف��ت: تش��کل های غیر دولتی نی��ز می توانند با 
مشارکت باالی خود همگام با دولت در راستای 
تحقق اه��داف منابع طبیعی و به خصوص حوزه 
آبخیزداری گام های مؤثر و س��ازنده ای بردارند. 
شیش��ه فروش اظهار داش��ت: عمده مش��کالت 
بخ��ش ح��وزه آبخیزداری؛ پر ش��دن س��دها و 
 فوران کردن آنها و کاهش منابع آب و چش��مه ها 

است.

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان:
حوادث غير مترقبه به خودي خود خانمــان سوز نيستند
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 زمانی که اوضاع اقتصادی شما درهم ریخته است 
سهام شما به سراشیبی افتاده، ممکن است بیکار شوید 
عصبی و متش��نج می ش��وید نگران هستید که بودجه 
ش��خصی  شما س��رانجام از هم بپاش��د.  وقتی به پول 
می رس��یم، بهترین دفاع، حمله خوب است. بهترین راه 
برای پرهیز از س��قوط اقتصاد و مالی، کنترل داشتن بر 
آن اس��ت. با تکمیل عادات مالی هوشمندانه، می توانید 
حتی در میانه بحران مالی در آرامش باقی بمانید. اینجا 
ده مهارت ضروری پولی بر اساس تجربه بازخوردهای 
مختلف بیان ش��ده است که به ما در هوای توفانی مالی 

کمک می کند.
1- تنظیم بودجه

برای بس��یاری از مردم، تنظیم اع��داد بودجه کاری 
خسته کننده اس��ت. اما اگر بتوانید برنامه ریزی کنید که 
مخارج تان در کجا صرف خواهد شد، تصمیمات بهتری با 
پول خود می گیرید. من طرفدار بودجه های مفصل نیستم. 
این بودجه ها برای بسیاری از مردم کارآیی داشته اند، اما 
می توان به بودجه ساده نیز اکتفا کرده در زیر به سه بودجه 

متناسب در شرایط بر اقتصادی فرد اشاره می شود:
ــاده : تمام کارت های  ــه مرحله ای س - بودجه س
اعتباری خود را نابود کنید. 20 درصد تمام آنچه را کسب 
کردید، سرمایه گذاری کنید. با 80  درصد باقیمانده زندگی 

کنید، مهم نیست چقدر است.
- »فرمول پول متوازن« نیز عالی اس��ت. 20  درصد 
درآمد پس از کسر مالیات خود را به پس انداز )یا کاهش 
بدهی(، 50 درصد را به نیازها و 30  درصد باقی مانده را به 

خواسته ها اختصاص دهید.
- اگر بودجه ای با پیچیدگی بیشتر می طلبید، »راه حل 
60 درصد« را امتحان کنید. 20 درصد درآمد بعد از مالیات 
خود را پس انداز )نیمی بازنشس��تگی، نیمی پس انداز یا 
بدهی بلندمدت(، 60  درصد مخارج تعهد شده، 10 درصد 
مخارج غیرعادی و 10 درصد تفریح و خوش��گذرانی 

صرف کنید.
می توانید بودجه را روی تکه ای کاغذ، صفحه گسترده 

یا با قطعه ای نرم افزار تنظیم نمایید.
2- مخارج خود را ردیابی کنید

این عمل می تواند به طرز حیرت آوری برای دارایی 
شخصی شما نتیجه بدهد. اگر ندانید پول هایتان در کجا 
صرف می ش��ود، نمی توانید عادات خود را تغییر دهید. 
می توانید مخارج خود را با یک دفترچه س��اده پیگیری 
کنید، ولی اکثر مردم کامپیوتر را انتخاب می کنند که کارها 
را آسان می کند. می توانید یک صفحه گسترده برای خود 

ایجاد کنید یا از نرم افزار مالیه شخصی استفاده کنید.
3- گزارش اعتباری خود را چک کنید

مهم است که یک نسخه از گزارش اعتباری خود را 
در فواصل منظم بگیرید. مؤسسات گزارش دهی اعتبار 
و اعتباردهندگان به ش��ما، مصون از خطا نیستند. آدم ها 
اشتباه می کنند و اشتباهات درباره گزارش اعتباری شما 
می تواند خرج روی دستتان بگذارد. سابق بر این چک 
کردن گزارش های اعتباری دشوار بود، اما حاال این طور 

نیست. 
4-  از هرزنامه ها بپرهیزید

هرزنامه ها فقط مزاحم نیستند، بلکه سالمت مالی شما 

را به خطر می اندازند. از درخواس��ت های صدور کارت 
اعتباری به راحتی می توان برای سرقت هویت استفاده 
کرد و سایر هرزنامه ها، شما را به وسوسه می اندازند پولتان 
را در جایی خرج کنید که نباید خرج کنید. با خش��ک 
کردن جریان هرزنامه از منبع، پولتان را پس انداز می کنید و 

زندگی را ساده می سازید.
5-  بهینه سازی حساب های بانکی

اینترن��ت نعمتی برای پس اندازکنن��دگان زرنگ و 
دانا شده اس��ت. در حال حاضر ساده است که حساب 
پس انداز آنالینی را بیابید که تسهیالتی را پیشنهاد دهد 
و نرخ بهره آن خوب باش��د؛ اما در بسیاری موارد، واقعًا 
می توانید نرخ های بهره بهتری در حساب های دیداری با 
پاداش ویژه در بانک های پس  انداز و اتحادیه های کوچک 
محلی اعتباری بیابید. اگر از بانک تان راضی هستید با آنها 
تماس بگیرید و بخواهید تا اجرت خدمات را حذف یا 
نرخ سود بهتری به شما بدهند. اگر از بانک خود ناراضی 

هستید، بانک جدیدی بیابید.
6- باز کردن حساب سرمایه گذاری

با توجه به وضع کنونی اقتصاد، باز کردن حس��اب 
سرمایه گذاری ترسناک به نظر می رسد. ما نمی خواهیم 
ش��ما را نصیحت کنیم که باید در سهام یا اوراق قرضه 
سرمایه گذاری کنید یا هیچ کدام. اما بهترین کار این است 
که س��رمایه گذاری را هر چه زودتر شروع کنید. افتتاح 
حساب سرمایه  گذاری به ترسناکی که به نظر می رسد، 
نیست. نرخ بازدهی مرکب  سرمایه گذاری کوچک منظم 
در حال حاضر، در 20 یا 30 سال آینده مقدار زیادی به 

شما برمی گرداند.
7- برای معامالت بهتر با سایرین تماس بگیرید
با تأمین کنندگان سرویس جاری تماس بگیرید و 
از آنها بخواهید ش��رایط و تسهیالت بهتری را برای 
ش��ما در نظر بگیرند. آنها ممکن است انجام ندهند، 
ولی خواس��تن آن ضرری ندارد. )نرخ موفقیت با این 
روش 50-50 اس��ت( این کمک می کند تا به وسیله 
این شرایط مناسب شما بتوانید پول بیشتری پس انداز 

کنید.

8- خود را آموزش دهید 
کتابخانه عمومی را وارسی کنید و یک کتاب تأمین 
مالی ش��خصی امانت بگیرید. کتاب را به منزل ببرید و 
ش��روع به خواندن نمایید. زمان��ی که اولین کتاب مالی 
شخصی را تمام کردید، ایده بهتری برای موضوع دارید 
که ش��ما را جذب می کند. آن را برگردانید و یکی دیگر 
امانت بگیرید. کتابخانه عمومی منبع خارق العاده ای برای 

پس انداز پول است.
9- تعیین اهداف مالی

اهداف، پایه های موفقیت، نه تنها در مالیه شخصی بلکه 
در هر حوزه زندگی هستند. بدون اهداف، زندگی انفعالی 
داشته و اجازه می دهید زندگی شما را به هر طرف بکشد. با 
اهداف است که می توانید زندگی فعالی داشته باشید، تقدیر 
را هدایت کنید. وقتی هدفی در ذهن دارید، آسان تر خواهید 
فهمید چه وقت اش��تباهی مرتکب می ش��وید. در اینجا 

مجموعه ای از اهداف مالی پایه بیان شده است:
- حساب اضطراری با مانده متوسط داشته باشید.

- بدهی خود را تسویه کنید.
- برای مخارج عمده پس انداز کنید: خانه، ماشین، 

ازدواج و غیره.
اهمیتی ندارد وضعیت مالی شخصی شما چگونه 
است؛ ثروتمند یا فقیر یا چیزی بین این دو هستید. برای 
تعیین اهداف وقت بگذارید. با اصطالحات مثبت آنها را 
توضیح دهید. برای دستیابی به اهداف موعد تعیین کنید. 
آنها را قابل اجرا بسازید. یادداشت  برداری کنید. هر روز 
روی آنها کار کنید )رسیدن به اهداف آسان تر است، وقتی 

با گام های مجزا به سمت رسیدن به آنها تمرکز کنید.(
10- پوشه پولی ایجاد کنید

می توان��د یک پوش��ه واقع��ی یا ب��ا جعبه کفش 
درست شده باش��د. حتی فایل رمزدار بر روی دیسک 
سخت افزاری باشد و یا حتی در هر صورت نیاز است به 
راحتی در دسترس باشد تا همه اطالعات مهم مالی مثل 
شماره حساب ها، ارائه دهندگان خدمات، شماره تلفن ها و 
غیره را نگه دارید. مرحله آخر تمام کارهایی را که در باال 

انجام دادید، پیوند می دهد.

توزیع یارانــه نقــدي صــرفاً توسط بانکها ۱۰ مهارت اساسی پولی در شرايط نامساعد اقتصادی
و عدم دخالت دستگاه هاي دولتي

طرح تعویض لوازم خانگی پرمصرف
اجرایی می شود

اشاره

س��خنگوی طرح تحول اقتصادی دولت گفت: درآمد 
حاص��ل از اجرای قانون هدفمند س��ازی یارانه ها از طریق 
بانک های عامل بین دولت، صنایع و مردم پرداخت می شود 
و دول��ت هیچ گونه دخالتی در این فرایند ندارد. محمدرضا 
فرزین در گفتگو با فارس با بیان اینکه دولت مصمم است 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها را در نیمه دوم س��ال جاری 
اجرا کند در مورد نحوه پرداخت یارانه به دولت، واحدهای 
صنعتی و تولیدی و همچنین مردم، اظهار داشت: مسئولیت 
دستگاه هایی مانند وزارت صنایع و معادن در جریان اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها، معرفی واحدهای تولیدی و 

صنعتی واجد ش��رایط دریافت یارانه به سیس��تم بانکی است. وی با بیان اینکه دستگاه های دولتی به صورت 
مستقیم اقدام به توزیع یارانه نخواهند کرد، گفت: انجام این مرحله تنها بر عهده سیستم بانکی است و این امر 
موجب افزایش کارایی و اثربخش��ی توزیع یارانه های نقدی خواهد شد. وی ادامه داد: طبق قانون، با اصالح 
قیمت ها درآمد ناشی از آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود و از این طریق در اختیار سیستم 
بانکی جهت توزیع بین واحدهای تولیدی و مردم قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان 
 کرد: اقدامات مناس��بی به منظور آماده س��ازی سیستم بانکی برای پرداخت یارانه های نقدی انجام شده است.
20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها 20 درصد سهم دولت، 30 درصد سهم 

بخش تولید و 50 درصد نیز سهم مردم است.

معاون توانیر با بیان اینکه برخی لوازم خانگی موجود در بازار بیش از حد اس��تاندارد برق مصرف 
می کنن��د، گفت: در صورت تأمین اعتب��ار الزم، لوازم خانگی پرمصرف م��ردم جمع آوری و با لوازم 
خانگ��ی کم مصرف یارانه ای جایگزین می ش��وند. غالمرضا خوش خلق در گفتگو با مهر گفت: توانیر 
در نظر دارد همانند مقطعی که المپ کم مصرف در میان مردم به صورت گس��ترده توزیع ش��د، طرح 
تعویض و جمع آوری لوازم خانگی پرمصرف را اجرایی کند، البته این طرح هنوز نهایی نش��ده اس��ت 
چراکه به طور قطع ابتدا باید تولیدکنندگان پاس��خگوی نیاز تولید باش��ند. معاون توانیر افزود: مسلم آن 
است که اجرای این طرح، منابعی به مراتب بیش از منابع مالی اجرای طرح توزیع المپهای کم مصرف 
 را می طلبد. توانیر در حال حرکت به این س��مت اس��ت که جامعه را به س��وی اس��تفاده از تجهیزات 
ک��م مصرف هدایت کن��د، چراکه با اجرای قانون هدفمن��د کردن یارانه ها، اس��تفاده از این تجهیزات 
ب��ه اقتصاد خانوار نیز کمک می کن��د. وی تصریح کرد: توانیر در مورد کولرهای گازی که با سیس��تم 
خورش��یدی کار می کند نیز اقداماتی را در دس��ت انجام دارد، چراکه مص��رف این کولرها، 50 درصد 
کمتر از مصرف کولرهای گازی است. بر این اساس، طرح پایلوتی در دست اجرا است که اگر به نتیجه 
برسد، به تولیدکنندگان داخلی، ساخت اینگونه کولرها را توصیه خواهیم کرد. به گفته خوش خلق، اگر 
تولیدکننده ای می خواهد در داخل کش��ور تولیدی داشته باشد، قدر مسلم باید مورد حمایتهای دولت 
قرار گیرد، این درحالی است که توانیر توصیه هایی را در رابطه با ساخت یخچال و کولر آبی نیز برای 

بهینه سازی مصارف انرژی به تولیدکنندگان ارائه کرده است.
خوش خلق گفت: دس��تورالعملی تهیه ش��ده که بر مبنای آن، قرار شده توانیر با مکاتبات اولیه ای 
که با مؤسس��ه اس��تاندارد صورت داده است، بتواند به صورت قانونمند از واردات تجهیزات پرمصرف 
به داخل کش��ور خودداری کند، به نحوی که میزان مصرف واقعی هر کاال، منطبق با آنچه باش��د که به 
عنوان برچس��ب انرژی بر روی کاال نصب ش��ده است. وی اظهار داشت: در مورد المپهای کم مصرف 
نیز مش��اهده ش��ده که المپهایی با کیفیت پایین، گرانتر و با وات کمتر از میزانی که بر روی مشخصات 
آن نصب ش��ده اس��ت، وارد کشور شده اند که توانیر، مس��ائل را از طریق مؤسسه استاندارد و وزارت 

بازرگانی در حال پیگیری دارد. 

گزارش مقایس��ه اي صندوق بین المللي پول از 
رش��د اقتصادي ایران با 182 کش��ور دنیا به تفکیک 
منطقه اي و توسعه یافتگي حاکي است: رشد اقتصاد 
ای��ران در س��ال 88 باالت��ر از 110 کش��ور و تمامي 
کشورهاي توسعه یافته بوده است. به گزارش فارس، 
اخبار و اظهار نظرها در باره نرخ پایین رشد اقتصادي 
ای��ران در س��ال 88 در کانون توجهات رس��انه اي و 

کارشناس��ي قرار دارد و محافل مختلف با اعالم ارقام 
متفاوت از نرخ رش��د اقتصادي ایران در سال گذشته 
به تحلی��ل آن مي پردازند. صن��دوق بین المللي پول 
 در جدیدترین گزارش��ي که از نرخ رش��د اقتصادي
182 کشور دنیا منتشر کرده است، نرخ رشد اقتصادي 
ایران را در س��ال 2009 میالدي که با س��ال 88 ایران 
تقریباً برابري مي کند، 1/823درصد برآورد است که 
البته این رقم یک برآورد اولیه است و احتمال تغییر این 
رقم در گزارش بعدي صندوق وجود دارد که مي تواند 
کمتر یا بیشتر از این رقم باشد. بر اساس این گزارش، 
از مجموع 182 کشور دنیا نرخ رشد 91 کشور در سال 
2009 میالدي منفي، 10 کش��ور بین صفر و یک و 9 

کش��ور بین یک و 1/823 درصد بوده است و به این 
ترتیب در مجموع طي س��ال گذشته 110 کشور دنیا 
رش��د اقتصادي کمتر از ایران داش��ته اند و رتبه ایران 
بین 182 کش��ور 72 بوده اس��ت که به نظر رتبه قابل 
قبولي اس��ت. این در حالي است که نرخ رشد پایین 
اقتصادي در س��ال گذشته دامنگیر بیش از 87 درصد 
کشورهاي دنیا بوده است. در این سال 128 کشور رشد 
اقتصادي کمتر از سه درصد، 144 کشور رشد کمتر از 
4 درصد و 160 کش��ور دنیا رشد اقتصادي کمتر از 5 
درصد را تجربه کرده اند. مقایسه رشد اقتصادي ایران با 
دیگر کشورها از لحاظ منطقه اي و توسعه یافتگي نیز 
حاکي است: از مجموع 32 کشور توسعه یافته جهان، 

30 کش��ور در سال گذشته رشد اقتصادي منفي و دو 
کشور اس��ترالیا و کره جنوبي نیز رشد کمتر از ایران 
داشته اند. بین 150 کشور در حال توسعه نیز در سال 
گذشته 61 کشور رش��د اقتصادي منفي و 17 کشور 
 رش��د مثبت کمتر از ایران داش��ته اند که در مجموع

 78 کشور در حال توسعه در سال 2009 رشد اقتصادي 
کمتر از ایران را تجربه کردند. این در حالي اس��ت که 
بین 20 کشور خاورمیانه رشد اقتصادي 3 کشور منفي 
و دو کشور مثبت کمتر از ایران بوده و ایران رتبه 15 را 
در منطقه دارد. بر اس��اس این گزارش، در سال 2009 
 افغانس��تان باالترین نرخ رش��د اقتصادي را به میزان 

22/5 درصد بین 182 کشور دنیا داشته است.

رشد اقتصاد ايران 
باالتر از 110 کشور

آگهی ابالغ
123/ت/4 کالسه پرونده: 89/55

شماره دادنامه: 89/3/17-345
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: فخرالس��ادات رضیان نش��انی: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، بن 
بست یاس، پالک 344

خوانده: حسین جنتی نشانی: مجهول المکان
خواس��ته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک و خس��ارت 

تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا 

در خصوص دادخواس��ت خواه��ان خانم فخرالس��ادات رضیان بطرفیت 
خوانده آقای حس��ین جنتی و به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 299193-89/1/14 عهده بانک صادرات و خسارت 
تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی با توجه به اظهارات خواهان به ش��رح جلس��ه 
دادرس��ی م��ورخ 89/3/5 و وجود اص��ل چک در ید خواه��ان که حکایت از 
اش��تغال ذمه خوانده به میزان اصل خواس��ته را دارد و اینکه خوانده با توجه به 
نش��ر آگهی و وقت کافی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز 
ارس��ال ننموده و نس��بت به دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبی 
نکرده لذا قاضی ش��ورا دعوی خواهان را وارد دانس��ته و وفق ماده 310 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن بر اساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس بعد 
از انقضاء مهلت ظرف بیس��ت روز دیگر قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 4528
             توکلی– مدیر دفتر شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
124/ ت/ 4 در خصوص پرونده کالسه 88-820 ش/ 45 خواهان مؤسسه 
قرض الحس��نه مهر بس��یجیان به وکالت خانم س��مانه باقری دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ یازده میلیون و چهارص��د و یازده هزار و نهصد و نود و چهار 
ریال از وجه یک فقره چک به شماره 988635 به عهده بانک ملی شعبه میدان 
قدس اصفهان به انضمام خس��ارات دادرس��ی و حق الوکال��ه و تأخیر تأدیه به 
طرفیت 1- امین اله حدادی 2- رضا رنجبر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
ب��رای روز یک ش��نبه مورخ 89/5/31 س��اعت 8/30 صبح تعیی��ن گردیده، با 
توج��ه به مجهول المکان ب��ودن خوانده ردیف دوم حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده ردی��ف دوم قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 4505

مدیر دفتر 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

125/ ت/ 4 در خصوص پرونده کالسه 88- 1526 ش/ 13 خواهان مؤسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ )15074400 ریال( 
پانزده میلیون و هفتاد و چهارهزار و صد ریال بابت یک فقره چک عهده بانک 
صادرات و یک فقره س��فته به طرفیت مراد فتاحی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 89/5/23 س��اعت 10 صبح تعیی��ن گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده ردیف دوم قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف/ 4504
مدیر دفتر 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
126/ ت/ 4 کالسه پرونده: 890179 ح 7

وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/6/31 ساعت 11 صبح
خواهان: ش��رکت خدمات مهندس��ی بعد چهارم نقش جه��ان به مدیریت 

علی گلی 
خوانده: شرکت آوا کوثر به مدیریت خانم نرگس گیوی

خواسته: الزام به پرداخت حق الزحمه
خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محل��ی آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگه��ی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 4578
عرفان- مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
127/ ت/ 4 نظر به اینکه خانم فلورا روشن سروستانی فرزند نادر شکایتی 
علیه فضائل روش��ن فرزند نادر مبنی بر اتهام فروش مال غیر مطرح نموده که 
پرونده آن به کالس��ه 890343 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم 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 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 م الف/ 4577

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان
 آگهی ابالغ وقت دادرسی

128/ ت/ 4 کالسه پرونده: 8900487 ح 20
وقت رسیدگی: 89/6/23 ساعت 9 صبح

خواهان: آقای محمدرضا طاهرزاده فرزند ماندعلی
خوانده: خانم شهین ناهید فرزند اسماعیل

خواسته: الزام به تمکین
خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 20 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 4581

صفدریان- مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

129/ت/4 شماره دادنامه: 8909970351600588
شماره پرونده: 8909980351600198

شماره بایگانی شعبه: 890205
خواهان: خانم حدیث بهداورند به نش��انی: خیابان کاوه، کوی ش��هید رضا 

سیماب، بن بست گلستان، پالک 54
خوانده: آقای بهرام بهداورند به نشانی: مجهول المکان

خواسته: درخواست صدور حکم رشد
در خص��وص دع��وی خواهان حدیث بهداروند به طرفی��ت خوانده بهرام 
بهداروند بخواس��ته صدور گواهی رش��د با توجه به متن دادخواس��ت حقوقی 

خواهان کلیه ضمائم پیوست دادخواست اظهارات وی در جلسه دادرسی عدم 
ای��راد و دف��اع از ناحیه خوانده و اینکه خواهان به کلیه س��واالت مطروحه در 
زمینه اقتصادی و غیره جواب مکفی ارائه نموده لذا دادگاه رشد وی را احراز و 
مستنداً به ماده 1210 ق مدنی حکم به رشیده بودن وی صادر می نماید حکم 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی می باشد. م الف/ 4576
احمدیان - رئیس شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
130/ت/4 شماره دادنامه : 8909970353400270

شماره پرونده: 8809980363001417
شماره بایگانی شعبه: 881111

ش��اکی: آقای محمد طاووس��ی به نش��انی: خیابان ابن س��ینا، مقابل قرض 
الحسنه نبوی، ساختمان طاووسی ، پالک119

متهم: آقای محسن وکیلی به نشانی: مجهول المکان
اتهام: مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت آقای محمد طاووسی فرزند رضا علیه آقای محسن 
وکیلی فرزند هوش��نگ مبنی بر مزاحمت تلفنی و تهدید، با توجه به محتویات 
پرونده نظر به اینکه شاکی اظهار داشته است چون آقای محسن وکیلی موبایل 
ف��روش بوده و ب��ا تحقیقاتی که انجام داده ام ایش��ان مزاحم��ت ایجاد نکرده 
لذا از ش��کایت خود اع��الم انصراف می نمایم. با توجه ب��ه محتویات پرونده 
بزهی احراز نگردید مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب رأی بر برائت متهم مذکور به لحاظ عدم توجه 
اته��ام ب��ه وی صادر و اعالم م��ی گردد. رأی صادره ظرف مدت بیس��ت روز 
 پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان 

می باشد. م الف/ 4575
مرادی - رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
131/ت/4 شماره دادنامه : 8909970351200241

شماره پرونده: 8809980351200289
شماره بایگانی شعبه: 880297

خواهان: بانک صادرات اصفهان به نشانی: خیابان سعادت آباد
خوان��دگان: 1- آق��ای جعف��ر معمر به نش��انی: فلکه ارتش، کوی ش��هید 

ابوالقاسم زهرائی، مجتمع رحیمی، طبقه اول، واحد 1
2- ش��رکت بازرگانی سپاهان به ش��ماره ثبت 25622 به نشانی: کوی امام 

جعفر صادق، مجتمع تجاری پردیس، ورودی هفتم، طبقه اول
3- آق��ای محمود مرتض��وی کاویانی 4- آقای مه��دی نصیری همگی به 

نشانی: مجهول المکان
خواسته ها: 1. مطالبه طلب 2. تأمین خواسته.

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات اصفهان بطرفیت 1- جعفر 
معم��ر 2- محمود مرتضوی کاویانی 3- مهدی نصیری 4- ش��رکت بازرگانی 
س��پاهان به شماره ثبت 25622 بخواسته مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه 
س��ه فقره سفته به ش��ماره های 698781 – 379227 و 682450 همگی به سر 
رسید 1388/2/5 به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به وجود اصول 
سفته ها در ید خواهان و واخواست صورت گرفته نسبت به آنها که داللت به 
انتق��ال ذمه خواندگان در مقابل خواه��ان دارد و با توجه به مفاد قرارداد عادی 
اعطای تسهیالت بانکی و اینکه خواندگان هیچ یک در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و هیچ دلیلی که اعالم برائت ذمه ایش��ان را اس��تناد نماید به دادگاه ارائه 
ننموده اند. دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و به اس��تناد مواد 
307-309 قان��ون تج��ارت و 519 و 198 -522 و 515 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت تضامن��ی خواندگان به پرداخت 125/00/000 ریال 

بابت اصل خواس��ته و 2/456/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 2/860/000 
ریال بابت هزینه واخواس��ت و همچنین پرداخ��ت روزانه مبلغ 61/643 ریال 
از تاری��خ سررس��ید تا زمان وصول در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. 
رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 

دادگاه خواهد بود.
م الف/ 4584 

حفیظی - رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

132/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354700217
شماره پرونده: 8809980362600835

شماره بایگانی شعبه: 880504
شاکی: آقای محمدرضا ترکیان به نشانی 4باغ باال مقابل بیمارستان شریعتی 

عکاسی سیمای خانواده
متهم: آقای سیدمحمد جعفری مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای س��یدمحمد جعفری فرزند س��ید مصطفی دائر بر 
خیانت در امانت موضوع کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، 
دادگاه از توج��ه ب��ه ش��کایت آقای محمدرض��ا ترکیان، اظه��ارات گواهان و 
تحقیق��ات مأمورین انتظامی و نظر به ع��دم حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام 
انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسالمی 
ب��ه تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف 

مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
م الف/ 4582

مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
آگهی ابالغ

138/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354200405
شماره پرونده: 8809980358101101

شماره بایگانی شعبه: 881158
ش��اکی: آقای امیر حکیم الهی به نش��انی دروازه ش��یراز خ دانشگاه کوی 

فرهاد پ 4
متهم: آقای محسن توکلی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: 1. خیانت در امانت 2. سرقت مستوجب تعزیر
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کایت آق��ای امیر حکیم اله��ی فرزند محم��د علیه آقای 
محس��ن توکلی فاقد مش��خصات مبنی بر خیانت در امانت و س��رقت موضوع 
کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفه��ان دادگاه از توجه 
به محتویات پرونده ش��هادت ش��هود اقرارنامه کتبی و مت��واری بودن متهم هر 
چن��د متهم از حیث مبل��غ در اقرارنامه مذکور به میزان کمت��ر از ادعای ریالی 
ش��اکی اق��رار نموده و لیکن ب��ه دلیل عدم حضور متهم اظهار ش��اکی را تلقی 
بر صحت دانس��ته و مس��تنداً به م��واد 674 بند 5 ماده 656 و م��اده 10 قانون 
مجازات اس��المی از حیث جنبه عمومی متهم مذکور را به تحمل 6 ماه حبس 
باب��ت خیان��ت در امانت و تحمل 6 م��اه حبس تعزیری و تحم��ل 30 ضربه 
ش��الق بابت س��رقت محکوم می نماید و از حیث جنبه خصوصی نیز رأی بر 
محکومیت متهم به رد مبلغ شش��صد و هفتاد هزار تومان وجه نقد و س��وئیچ 
موتورسیکلت و کارت و سند موتورسیکلت و سه تیوپ وضوع اموال مسروقه 
در ح��ق ش��اکی ص��ادر و اعالم می نمای��د رأی صادره غیاب��ی و ظرف مدت 
ده روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس 
 از اب��الغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 4594

وطن خواهان اصفهان- دادرس شعبه 116دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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گلخندباورهاي غیرمنطقي در مورد انتخاب همسر

پیشبند

جاده خاکی

نقطه

سپیده نصراصفهانی
گاه��ی وقتا ما آدما هدفمون مش��خصه، ولی 
راه رسیدن به اون هدف رو یا نمی دونیم و یا به 
قول معروف جدی��ش نمیگیریم. حاال اگر تحت 
ش��رایط خاص بتونیم از این اهداف صرف نظر 
کنیم بازم خوبه، می شه ریسک کرد، ولی بعضی 
وقتا اونقدر هدف هامون بزرگن و واسمون مهم 
ش��دن که به هیچ وجه نمی ش��ه اون��ا رو نادیده 
گرف��ت و اینجاس��ت که با یه تصمیم نادرس��ت 
و نس��نجیده باعث خراب ش��دن زندگی و همه 
آرزوهامون می شیم. یاس��مین 29 ساله می گه: 
از همون اول هم درس��م خوب بود و به خوندن 
عالقه زیادی داش��تم. نمراتم همیش��ه باال بود و 
مرتب مورد تقدیر قرار می گرفتم و همین باعث 
می شد بیشتر به درس و مدرسه و کتاب عالقه مند 
بشم. دوران مدرسه و دبیرستان رو که با بهترین 
معدلها پشت سرگذاشتم، همون سال اول کنکور 
قبول ش��دم و توی دانش��گاه دولتی شهر خودم 
تحصیل��م رو ادامه دادم. هم��ون موقع ها بود که 
به اصرار خونوادم به ازدواج هم فکر می کردم... 
در محیط متدینی بزرگ ش��ده بودم و ایده آلهای 
خونوادم در طول زندگیم معیارهای من رو واسه 
 ازدواج ش��کل داده بود... یک��ی از اون معیارها
با اخ��الق، متعهد و متدین بودن طرفم بود و در 
قبال ای��ن موضع بقیه خصوصی��ات، مخصوصًا 
ثروت و تحصی��الت برام اهمی��ت کمتری پیدا 
می کرد و بعدها فهمیدم بزرگترین اش��تباهم در 
تصمی��م همین بوده. خوب یادمه که  دوس��تای 
نزدیکم خیلی س��عی می ک��ردن نظر منو در این 
رابطه عوض کنن و همیشه بهم می گفتن: تو که 

اینقدر  به درس وادامه تحصیل عالقه داری نمی 
تون��ی با آدمی که تحصیالتش کمتر از تو باش��ه 
ازدواج کنی و دلیلشونم این بود که می دونستن 
م��ن درس خوندن��م رو هیچ وقت نم��ی تونم 
متوقف کن��م و میگفتن آدمی که تحصیالتش در 
 س��طح تو نباشه ش��اید االن با لیسانس گرفتن تو 
کن��ار بیاد ولی نمی تونه با پیش��رفت بیش��ترت 
خودش��و س��ازگار کنه... بهم می گفت��ن تو که 
می خوای ت��ا م��دارک دکتری و ف��وق دکتری 
پیشرفت کنی باید با آدمی ازدواج کنی که حداقل 
تحصیالتش لیس��انس یا فوق لیسانس باشه. ولی 
از اونجای��ی که تمام معیارها و دیدم نس��بت به 
زندگی، کامل ش��کل گرفته بود و بدترش اینکه 
اصاًل تصورشم نمی کردم حرفای دوستام ممکنه 
حتی یک درصد هم درس��ت باشه، اصاًل حاضر 
نبودم به حرفاش��ون فکر کن��م و آخرش هم کار 
خ��ودم رو کردم و ب��ا پس��ری ازدواج کردم که 
واقع��ًا هم آدم بدی نبود، از نظر اخالق و دین و 
ایمان همونی بود که من می خواستم ولی سطح 
تحصیالت��ش پایین تر از من بود و همین امر هم 
باعث اختالفات هر چند جزیی، ولی زمینه س��از 
بین ما ش��د. مدت ها بع��د از ازدواج فهمیدم که 
مشکل اصلی ما، تفاوت بین سطح تحصیالتمون 
نیس��ت، بلکه تفاوت اصلی بین سطح فکر و دید 
ما نس��بت به زندگی و مسائل و مشکالت بود... 
چیزی که شاید منشأش همون تحصیالت باشه! 
همسرم با اینکه انس��ان خوب و با اخالقی بوده 
و هس��ت و البته من هم همیش��ه به��ش افتخار 
می کن��م، ولی هی��چ وقت نتونس��ت در بعضی 

مسائل من رو درک کنه و باهام همفکر باشه...

عوامل زیادی بر کوتاهی  قد کودکان تأثیر می گذارد. 
اگر نقش ژنتیک را که عامل بسیار مهمی محسوب 
می  شود کنار بگذاریم، بحث تغذیه به میان می آید 
و اینک��ه چ��ه مواد مغ��ذی و چه ن��وع تغذیه  ای 
می توان��د بر کوتاه  قدی یا بلند قدی کودکان تأثیر 
بگذارد. ش��اید امروزه زیاد به این نکته توجه نشود 
که چاق��ی، به ویژه چاقی دوران کودکی، می  تواند 
پیامدهای جبران  ناپذیری به دنبال داش��ته باشد که 
یکی از ع��وارض آن، کوتاهی قد اس��ت. دو نوع 

تجمع چربی در بدن وجود دارد:
- در یک نوع سلول  های چربی قابلیت دارند 
85 ت��ا 90 درصد حجم خود چربی ذخیره کنند و 

مثل یک بادکنک بزرگ شوند.
- در ن��وع دوم اگر رژیم  غذایی کودک یا فرد 
بیش از حد نیاز حاوی کالری باشد، این سلول ها 
که مثل بادکنک بزرگ شده اند تقسیم شده و بستر 
بیشتری برای تجمع چربی حاصل می  شود. به نوع 
دوم، چاقی هایپرپالزی گفته می  شود. کودکان مبتال 

به این نوع چاقی به دو دسته تقسیم می شوند:
 - ی��ک دس��ته آنهایی که از ابت��دا چاق متولد 

شده  اند.
- و برخی که با وزن کم متولد ش��ده  اند )وزن 

زی��ر 2500 گ��رم( و 
خان��واده چ��ون فکر 
می کنند نوزاد ریزجثه 
است، سعی می  کنند با 
مداوم  رسیدگی  های 
ب��ا زور و اجبار یا با 
جای��زه به کودک غذا 
بخورانند. این کودکان 
به ط��ور ناگهانی در 
س��ن دبس��تان چاق 
اولی���ن  می  ش��وند. 
نکته  ای که در این جا 

باید به آن اشاره کنیم این است که حتی اگر کودک 
ش��ما حین تولد وزن کمی داشته، هیچ اصراری به 
اضافه وزن او نداشته باشید و اگر طبق منحنی رشد 
وزن طبیعی پیدا کرده مطمئن باشید مشکل خاصی 
ایجاد نخواهد شد و کودک شما کاماًل سالم است.

ــی: یک��ی از  ــی دوران کودک ــوارض چاق ع
ع��وارض چاق��ی در دوران کودکی ش��کل  گیری 
س��لول های چربی از کودکی و بروز ناراحتی ها و 
حمالت قلبی در دوران نوجوانی و جوانی و قبل از 
رسیدن به 30 سالگی است که گاهی حتی به مرگ 
منجر می  ش��ود. کودکان چاق معم��والً بدون آنکه 
والدین مطلع باشند مشکل فش��ار خون هم دارند. 
در نهایت میزان چربی  های خون شامل کلسترول و 
تری  گلیسیرید خون این کودکان باال بوده و دور کمر 
بزرگی دارند. این کودکان از نظر اجتماعی منزوی و 
گوشه  گیر می  ش��وند و هرچقدر بزرگ شده و به 
سن دبستان، راهنمایی و دبیرستان می  رسند از جمع 
بیش��تر دور ش��ده و از نظر روان شناسی این مسأله 
کاماًل مشخص است که نس��بت به ظاهر فیزیکی 
خود اعتماد به نفس ندارند. افراد چاقی که از کودکی 
چاق بوده  اند حتی اگر از نظر ژنتیکی قدبلند باشند، 
نهایتاً کوتاه  قد شده و در مقایسه با هم سن و ساالن 
خود قد کوتاه هستند. علت این موضوع آن است که 
در بدن هورمونی به نام لپتین از سلول  های چربی 
بدن ترشح می ش��ود. هر چقدر تعداد سلول  های 
چربی در بدن بیشتر باش��د، میزان ترشح هورمون 
لپتین بیش��تر خواهد بود. یکی از عوامل کلیدی که 
در بلوغ دختران و پسران اهمیت دارد، این است که 

لپتین در بدن ترشح می  شود.
نوجوان چاق 

با ش��روع نوجوانی، ما شاهد تجمع چربی در 
بدن هستیم. با تجمع چربی، ترشح هورمون لپتین 
هم آغاز می  ش��ود این هورمون بر هیپوتاالموس و 
همچنین بر هیپوفیز تأثیر گذاش��ته و سبب ترشح 
هورمون ه��ای دیگری ش��ده و در نهایت س��بب 

ترشح هورمون  هایی مثل استروژن و پروژسترون 
در دختران و تستوس��ترون در پسرها می  شود. در 
یک کودک چ��اق به طور طبیع��ی هورمون لپتین 
ترش��ح می شود و لپتین خود محرکی برای ترشح 
هورمون  های جنسی است و سبب بلوغ زودرس 
در کودکان می  شود که پیامدهای زیادی را به دنبال 
دارد. هورمون  های جنسی می  توانند بر صفحات 
رش��د اس��تخوانی اثر کرده و زودتر از موعد سبب 
بسته شدن رشد این صفحات می شوند، در نتیجه 
رشد قدی متوقف شده و فرد کوتاه قد می ماند. در 
بزرگسالی این کودکان به افراد چاق قد کوتاه تبدیل 
می  شوند که هم چاقی و هم کوتاهی قد اعتماد به 
نفس آنها را گرفته و سبب بروز مشکل در زندگی 

آنها می شود.
ــد قدی کودک را افزایش  آیا می توان رش
داد؟ شاید ش��ما بپرسید که کودک ام خیلی چاق 
نیست. آیا می توانم رشد قدی او را افزایش دهم؟ 
جواب این س��ؤال، مثبت است. به  عنوان مثال، در 
برخی کشورهای آس��یای جنوب شرقی که مردم 
عموم��اً جثه  های ظری��ف و کوتاهی داش��ته اند 
متخصصان با تغییر رژیم غذایی توانس��ته اند رشد 
قدی را چند س��انتی  متر افزایش دهند. به عبارت 
س��اده تر ما با اس��تفاده از 
یک رژی��م غذای��ی غنی 
از م��واد مغ��ذی، حتی در 
کودکانی که پدر و مادر از 
نظر ژنتیکی قد متوسط یا 
می  توانیم  دارند،  کوتاهی 
رش��د قدی بیشتری ایجاد 
کنیم. نکت��ه ای که باید به 
آن توج��ه کرد این اس��ت 
که نقش تغذیه در رش��د 
 قد به قب��ل از دوران بلوغ 
به محض  باز می  گ��ردد. 
آنکه نوجوان بالغ ش��د، دیگر ب��ا تغذیه نمی  توان 
به رش��د قدی او کمک کرد. به همین دلیل توصیه 
می  شود قبل از رسیدن کودک به دوران بلوغ مواد 
غذایی کلس��یم  دار که در شیر و لبنیات و ماست از 
نوع کم  چربی موجود است، مصرف شود. مصرف 
خانواده کلم ش��امل گل  کلم، برگ کل��م و...، دانه 
کنج��د هم ب��ه دلیل امگا 3 باال و هم کلس��یم باال، 
مواد غذایی حاوی ویتامین A یا حاوی پیش س��از 
ویتامین A )بتاکاروتن( که در هویج، انبه و خرمالو 
موجود است و منابع غنی ویتامین C مثل مرکبات 
را هم بای��د افزایش دهیم و در نهایت مرتباً کنترل 
کنی��م که کودک  ما دچار فقر آهن نباش��د زیرا فقر 
آه��ن خود زمین��ه را برای اختالل در رش��د قدی 
فراهم می  کند. معموالً کودکانی که دچار کم  خونی 
هستند، هم وزن  گیری خوبی ندارند و هم قد شان 

کوتاه می ماند.
ــواب آرام: غیر از تغذیه، آن چه بر رش��د  خ
قدی ک��ودکان تأثیر می  گذارد، یک خ��واب آرام 
شبانه اس��ت. خیلی از بچه  ها ممکن است بعد از 
ظهرها دو ساعت بخوابند اما شب ها دیر بخوابند 
و صبح ها زود بلند شوند. این نوع خوابیدن مالک 
نیس��ت. خوابیدن در ش��ب باید در شرایطی باشد 
که هورم��ون مالتونین یا هورمون خواب ترش��ح 
ش��ود. نباید فراموش کرد یک��ی در زمان خواب و 
یکی در زم��ان فعالیت روزانه اس��ت که هورمون 
رشد ترشح می  شود. بسیار مهم است که کودکان 
خواب آرام ش��بانه داشته باشند و در درجه دوم به 
 اندازه کافی فعالیت کنند. در ضمن توصیه می  شود 
حتی  االمکان یک س��اعت قب��ل از خواب، کودک 
قندهای س��اده مثل ش��کر، ش��کالت، آب  نبات، 
تاف��ی و... مصرف نکند چون قندهای س��اده خود 
در هورمون رش��د اختالل ایجاد می کنند و وقتی 
هورمون رش��د به اندازه کافی ترش��ح نشود، رشد 

قدی تا حدی دچار اختالل می  شود.
میترا زراتی - کارشناس تغذیه

  فرآین��د انتخاب همس��ر برای هر ف��رد بالغ، 
مرحله ای بس��یار مهم و اغلب دش��وار محسوب 
می شود. شاید کمتر انتخاب دیگری تا این اندازه در 
طول زندگی زوج ها مرکز توجه و بسیار با اهمیت 
تلقی شود. اما متأسفانه، در بحبوحه دوران نامزدی 
افراد جوان اغلب مشکالت اساس��ی را در ازدواج 
نادیده می گیرند و یا این که آنها را بررسی نمی کنند. 
عالوه بر این نگرش ه��ا و عقاید خاصی بین مردم 
رواج یافته است که موجب ناامیدی و نارضایتی در 
فرآیند انتخاب همسر می شوند. در این میان برخی 
از عقاید و باورها در فرآیند ازدواج و انتخاب همسر 
غیرمنطقی و محدودکننده به نظر می رسند. باورها و 
یا عقاید غیرمنطقی )محدود کننده( درباره انتخاب 
همس��ر که به عن��وان باورهای ش��خصی تعریف 

شده اند، سبب این مشکالت می شوند:
الف- زمان ازدواج و انتخاب فرد موردنظر برای 

ازدواج را محدود می کنند.
ب - تالش برای پیدا کردن فرد مناس��ب برای 

ازدواج را دچار افراط و یا تفریط می کنند.
ج - از بررس��ی اندیش��مندانه  توانایی ه��ا و 
ضعف های بین فردی و ش��ناختن فاکتورهای قبل 
از ازدواج ک��ه در موفقی��ت ازدواج مؤثر هس��تند، 

جلوگیری می کنند.
د- مش��کالت و موانع انتخاب همسر را تداوم 
می بخشند و گزینه های بعدی برای حل مشکالت را 

به حداقل می رسانند.
به عنوان مثال یکی از این عقاید محدود کننده 
می تواند اینگونه باشد که زوج ها با این اعتقاد وارد 
زندگی شوند که فقط عشقشان نسبت به یکدیگر، 
ب��رای غلبه کردن بر تمام مش��کالت کافی اس��ت. 
نگرش ه��ا و طرز تفکر منطق��ی و غیرمنطقی افراد 
درباره فرایند انتخاب همسر به هنگام ازدواج یکی 
از فاکتورهای بسیار مهمی  است که می تواند ازدواج 
را با موفقیت یا شکست مواجه کنند. آگاه بودن افراد 
درب��اره نگرش ها و طرز تفکر و عقیده  خودش��ان 
درباره  انتخاب همس��ر و در پیش گرفتن نگرش��ی 
منطق��ی و واقع بینانه می تواند در داش��تن ازدواجی 
موفق برای آنها نقش به سزایی داشته باشد. برداشت 
م��ا از نگرش، مجموعه ای از ش��ناخت ها، باورها، 
عقای��د و واقعیت ها )دانس��ته ها( اس��ت که حاوی 

ارزشیابی های مثبت و منفی )احساسات( باشد.
ــدود کننده( درباره  9 باور غیر منطقی )مح

انتخاب همسر
موضوعی که به طور وس��یع در پیشینه  تجربی 
که در زمینه  انتخاب همسر نادیده گرفته شده است 
مربوط به نقش و تأثیر باورهای شخصی در فرآیند 
انتخاب همس��ر اس��ت. از بررسی س��وابق موجود 
در زمینه  نقش باورها در انتخاب همس��ر،  الرسن 
)1992(، 9 ب��اور غیرمنطقی ک��ه افراد اغلب درباره 

انتخاب همسر دارند را بیان کرده است:
1- اعتقاد به اینکه من فقط می توانم عاشق 

یک نفر باشم.
 ش��خصی ک��ه دارای این عقیده اس��ت گمان 
می کن��د که تنها یک نفر در دنیا ب��رای ازدواج با او 
مناسب است. این تفکر بسیار شبیه این عقیده است 
که ما جایی در دنیا همزاد و یا نیمه  دومی  داریم که 
با ازدواج با او همه چیز به تکامل می رسد. این افکار 
غالباً غیرمنطقی هستند، چرا که باید به هنگام روبه 
رو ش��دن با تنها فرد به خصوص، او را ش��ناخت. 
البته چگونه این دیدگاه به سرانجام می رسد روشن 
نیست. همچنین ش��اید این عقیده دعوت به انتظار 
غیرفعالی باشد برای رسیدن به دقیقه اعجاز برانگیزی 

که چشم انداز یک ازدواج خوب را نوید می دهد.
2- همسر کامل

اعتقاد به این تفکر که »تا زمانی که فردی کامل 
برای زندگی پیدا نکنم، نباید ازدواج کنم«. کسی که 
این اعتقاد را داشته باشد شاید برای تصمیم گرفتن 
ب��رای ازدواج دچار محدودیت ش��ود چرا که هیچ 
فردی کامل نیست و ش��اید برای پیدا کردن چنین 

فردی باید زمانی طوالنی صرف شود.
3- تکامل خود

کس��ی که اینگونه فکر می کن��د و می گوید: »تا 
زمان��ی که نتوانم ب��ه خودم به عنوان یک همس��ر 
اعتماد کنم، نباید ازدواج کنم«. این اعتقاد نیز محدود 
کننده و غیرمنطقی است از آن جهت که هیچ کس 
کامل نیست و احس��اس کامل بودن به عنوان یک 
همس��ر را نخواهد داشت. احس��اس آمادگی برای 
 ازدواج ضروری اس��ت، اما شاید اشخاصی را برای 

تصمیم گیری درباره ازدواج دچار اضطراب کند.
4- ارتباط کامل

 صاحب این عقیده این چنین می اندیشد: »ما باید 
قبل از ازدواج ثابت کنیم که ارتباط مؤثری خواهیم 
داشت«. توجه به فاکتورهای پیش بینی کننده  پیش 
از ازدواج بس��یار عاقالنه است. مانند ارتباط خوب 
و مهارت ه��ای حل مش��کل و تش��ابه و همانندی 
ارزش ها و عقاید. جستجوی چنین ارتباطی و چنین 
همسری که این مهارت ها و قابلیت ها را داشته باشد 
عاقالنه اس��ت. با این وجود، از آنجا که موفقیت در 
ازدواج را نمی ت��وان تضمین ک��رد، برای کم کردن 
محدودیت این تفکر می توان اینگونه اندیش��ید که 
هیچ راهی برای تضمین خوشبختی پیش از ازدواج 

میسر نیست.
5- تالش بیشتر

ای��ن اعتقاد با این تفکر ش��کل می گیرد که من 
با هرکسی که برای ازدواج انتخاب کنم خوشبخت 
خواهم شد به شرط آن که به قدر کافی تالش کنم. 
الرس��ن تأکید می کند تالش دو همس��ر برای حل 
مشکالت و مؤثر ساختن یک ازدواج، دو فرد بالغ و 
متفکر را می طلبد. از آنجا که هر کسی آنقدر متمایل 
به حل مشکالت نخواهد بود، بنابراین کمی  دقت در 

انتخاب همسر در ابتدا ضروری به نظر می رسد.
6- عشق کافی است

فرد دارای این عقیده شاید چنین بگوید: »عاشق 
کسی شدن برای من دلیل کافی برای ازدواج است«. 
جامعه  غربی عشق رمانتیک را به عنوان شرطی الزم 
برای ازدواج ارزشمند می شمارد. در واقع، اشخاص 
کمی  هس��تند که ازدواج را بدون عشق تصور کنند. 

اگر عش��ق به عنوان تنها معیار در نظر گرفته شود، 
سایر توانایی های اساسی فردی و بین فردی از نظر 

دور خواهد ماند.
7- مراوده

این عقیده چنین است: اگر من و همسر آینده ام 
قبل از ازدواج با هم آش��نایی داش��ته باشیم، شانس 
و خوش��بختی خود را افزایش خواهی��م داد. مرور 
سوابق مراوده و موفقیت های بعدی در ازدواج نشان 
 داده اس��ت افرادی که قبل از ازدواج با هم آشنایی 
دارند آمادگی بیشتری را برای نارضایتی از زندگی 
و جدایی دارا هستند در مقایسه با کسانی که با هم 

آشنایی نداشته اند.
8- فرد مکمل و تضاد

در این نگرش شخص اینگونه می اندیشد: »من 
باید با کسی ازدواج کنم که خصوصیات شخصیتی 
او متضاد با خصوصیات من باش��د«. اگر چه تفکر 
رای��ج مبنی ب��ر آنکه اف��راد با خصوصی��ات کاماًل 
متفاوت می توانند کامل کننده  ضعف ها و قوت های 
یکدیگر باش��ند، ام��ا فاکتوره��ای پیش بینی کننده 
موفقی��ت در ازدواج نش��ان می دهند که قوی ترین 
عامل خوشبختی، همانندی در ارزش ها، نگرش ها 

و خصوصیات شخصی است.
9- انتخاب باید آسان باشد

این عقیده که انتخاب یک همسر باید ساده باشد 
و این انتخاب حامل یک ش��انس و یا اتفاق است. 
بنابراین فرد شاید تصور کند که برای انتخاب همسر 
به جای عمل کردن باید در انتظار یک اتفاق بماند. 
چنین فردی در انتظار شانس��ی برای دیدار و عشق 
در اولین نگاه اس��ت ب��دون آنکه از تفکر محتاطانه 
آمادگی الزم، یا انجام عملی برای نزدیک تر ش��دن 

به هدف ازدواج کمک گرفته شود. 
م��واردی ک��ه عنوان ش��دند فقط تع��دادی از 
نگرش ه��ا و باوره��ای غیرمنطقی افراد نس��بت به 
انتخاب همس��ر هس��تند. نحوه  نگرش افراد نسبت 
به فرآیند انتخاب همس��ر امری بسیار حیاتی است 
و همچنین با درک ش��یوع باوره��ای غیرمنطقی و 
محدود کننده درباره انتخاب همس��ر در میان افراد 
مج��رد زن و مرد، در صورتی ک��ه این نگرش ها و 
عقای��د نادرس��ت و غیرمنطقی اف��راد تغییر یابند و 
در جهت صحیح هدایت ش��وند، ش��اهد افزایش 
ازدواج های موفق در جامعه خواهیم بود و همچنین 
با توجه به مش��کل ساز بودن نگرش های نادرست، 
می توان درمانگران، مشاوران قبل از ازدواج و تعلیم 
دهندگان ازدواج را یاری کرد تا به افراد کمک کنند 

که برای ازدواج بهتر آماده شوند.

بسیاری از پژوهشگران معتقدند که خشونت در 
کودکان، اکتسابی بوده و پدیده  ای مادرزادی نیست. 
ک��ودکان تحت تأثیر رفتار، عملک��رد و گفتار مادر 
و پدر، راه و رس��م اولیه زندگ��ی را یاد می گیرند و 
م��ورد عمل قرار می دهند؛ چرا ک��ه پدران و مادران 
چ��ه بخواهن��د و چه نخواهن��د، الگ��وی فرزندان 
خود هس��تند. اگر بروز احس��اس ها و رفتار مادر و 
پدر با خ��ود، با فرزندان و با دیگ��ران، آرام، همراه 
 با مهر و محبت و هوش��مندانه باش��د، فرزندان نیز 
ب��ا هم  بازی های خود و غریبه ها رفت��اری آرام و با 
مهر و محبت خواهند داش��ت. برعکس، وقتی پدر 
و مادر با فرزندان  خود با پرخاش��گری و خشونت 
برخ��ورد کنند و از آنان انتظ��ار اطاعت بی چون و 
چرا داش��ته باش��ند، کودکان نیز چنین رفتاری را با 
هم بازی ها، غریبه ها و افراد ضعیف تر از خود بروز 
می دهند. بنابراین پ��در و مادر، الگو و مدل زندگی 
خوب یا بد کودکان خود هس��تند. پدران یا مادرانی 
که خشن، پرخاشگر و سخت گیر باشند و خشونت 
را پدیده ای عادی بدانند، متوجه عیب ها و ضررهای 
رفتار اش��تباه خود با دیگ��ران نخواهند بود. بیش تر 
پدران و مادران به رفتار خشونت آمیز و پرخاشگری 
فرزندان خود، به تصور اینکه مش��کل رفع خواهد 
ش��د، اهمیت نمی دهند، در حالی که اگر فرزندان از 
کودکی روحیه  خشن و تهاجمی پیدا کنند، به احتمال 
زیاد این روحیه تا آخر عمر، همراه و مشخصه آنان 
خواه��د بود. گروهی از پدران و م��ادران، ناآگاهانه 
و به  صورت غیرمس��تقیم با تحسین و تمجید رفتار 
خش��ن و تهاجمی دیگران، خشونت را در فرزندان 
خود ترغیب می کنند و یا تماش��ای فیلم های خشن 
و پ��ر زد وخورد را به فرزندان توصیه می کنند؛ یا به 
رفتار خشونت  بار فرزندان خود اهمیت نمی دهند و 
یا تحت تأثیر باورهای اشتباه، معتقدند که پسران باید 
رفتاری جدی و خشن داشته باشند تا پیشرفت کنند. 
پس��ران و دختران در برابر خشونت و پرخاشگری 
به ط��ور متفاوت، واکنش نش��ان می دهند: پس��ران، 
جهت نش��ان دادن خش��ونت، بیش تر تمایل دارند 
 از ق��درت بدنی خود اس��تفاده کنند: با کتک کاری، 
هل دادن، لگ��دزدن، به زور پول گ��رفتن، لباس یا 
دفتر و کتاب دیگران را پاره کردن و... خشونت خود 
را نش��ان می دهند. دختران، خشونت خود را آرام و 

پنهان نشان می دهند: با قهر کردن، ترساندن، منزوی 
ش��دن، نوش��تن نامه و تلفن های تهدید آمیز، شایعه 
پراکنی و ایجاد اختالف بین فرد موردنظر با دیگران 
و... خشونت خود را نشان می دهند. کودکانی که در 
محیط نامطلوب و زیر نظر پدر و مادر ناآگاه، خشن 
و پرخاش��گر، بزرگ ش��وند، آینده جالبی نخواهند 
داش��ت، چرا که آن��ان از کودکی به  جای اس��تفاده 
از خ��رد خوی��ش و ایجاد رابطه خ��وب با دیگران 
و پرداختن به درس و مش��ق و کس��ب مهارت های 
الزم و... با زورگویی، قلدری و سخت گیری، رفتار 
غیر مس��ئوالنه، غیرعادالنه و خصمانه ای با دیگران 
خواهند داش��ت. این گ��روه در نوجوانی و جوانی، 
چندین براب��ر افراد متعادل، مرتک��ب ناهنجاری و 
جرم های اجتماعی می ش��وند و بعدها در مس��ائل 
اجتماعی، شغلی و زندگی زناشویی نیز چندان موفق 
نبوده و دچار مسائل و مشکل های متعدد می شوند، 
چرا که افراد پرخاشگر و زورگو به  جای استفاده از 
خرد و هوش��مندی خویش در حل مسأله ها و رفع 
مانع ه��ا، می خواهند همه  چیز را با زور، مش��اجره، 
پرخاش��گری و خشونت، حل و فصل کنند. به طور 
کلی، افرادی که از نظر فکری، پرخاش��گر، زورگو 
و سخت گیر هستند، در فن دوست یابی، در ازدواج 
و زندگی مش��ترک، در تربیت فرزندان و... عشق و 
مه��ر و محبت خود را به اش��تباه و ناآگاهانه با زور 
و سخت گیری های بی مورد و توقع های بی جا، ابراز 
می کنن��د و ندانس��ته، خود و اطرافیان را در مس��یر 

زندگی با دشواری های دردناک قرار می دهند.
 با جمع بندی مطالب  باال، به این نتیجه می رسیم 

که:
- قربانیان خش��ونت های پدران و م��ادران، از 
کودکی به آزار و اذیت کودکان هم سال و ضعیف تر 
از خ��ود پرداخت��ه و آنان را قربانی خش��ونت ها و 

پرخاشگری های خود می کنند.
- افراد قلدر، زورگو و پرخاشگر در نوجوانی و 
جوانی، تمایل به کارهای ناهنجار دارند و با تمسخر، 
اهانت و آسیب  رساندن به دیگران و انجام کارهای 
غیرعادی، سعی در جلب توجه دیگران و تظاهر به 

قدرت می کنند، هرچند تو خالی هستند.
- این افراد در بزرگسالی به جای مهر و محبت، 
از طری��ق اعمال زور و خش��ونت، س��عی می کنند 

زیردستان را تحت نفوذ خود قرار دهند.
- بهترین راه برای اینکه فرزندان پرخاش��گر و 
خشن نباشند این است که خود پدر و مادر ناسازگار 

و پرخاشگر نباشند.
پدران و مادران با همکاری مس��ئوالن مدرسه و 
با استفاده از توصیه های مشاوران، به موردهای زیر 

توجه کنند:
- نقاط قوت و ضعف فرزندان خود را شناسایی 
کنی��د. با تکیه به نقاط مثبت و قوت، روحیه آنان را 
تقویت و کمک کنید تا وظیفه ها و مس��ئولیت های 

خود را به  خوبی انجام دهند. 
- وقتی کودک مسئولیت پذیر شد، به طور معمول 
تا آخر عمر، فردی وظیفه ش��ناس و مسئولیت پذیر 

باقی خواهد ماند.
- ب��ه عالقه ها و س��رگرمی های فرزندان خود 
توج��ه کنید تا اس��تعدادهای آنها پ��رورش یافته و 
امکان بروز یابند. از تالش های مثبت فرزندان  خود 
حسن جویی کنید و مهارت ها و توانایی های آنان را 

تحسین و تشویق کنید.
- در خان��واده، کاره��ا بین همه اعضا تقس��یم 
شود. الزم است، همه افراد به شخصیت هم احترام 
بگذارند و هر فردی که وظیفه و کارش را به خوبی 

انجام دهد، از احترام بیشتری برخوردار شود.
- به فرزندتان کمک کنید تا خود را با ش��رایط 
محیط تطبیق دهد و با دیگران، ارتباط مناسب، مؤثر 
و بهتری داشته باشد. مهارت های اجتماعی فرزندتان 
را بیشتر تقویت کنید. کمک کنید که به واکنش های 
احساس��ی و عقیده های خود و دیگران، توجه کند. 
اگر آموزش های آگاهانه در خانواده را که بسیار مهم 
هستند، به فرزندان مان ندهیم، دیگران و جامعه این 
کار را انجام خواهند داد و آن وقت است که ناچاریم 

نتیجه های حاصل را تحمل کنیم.
- با توجه به این که عقیده ها و هماهنگی با هم 
کالسی ها، هم سن و سال ها و دوستان برای نوجوانان 
از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین باید بدانند 

چگونه دوستان خود را انتخاب کنند.
- تش��ویق و تنبیه در جهت اجرای وظیفه ها و 
مسئولیت های فرزندان، ضروری است. تنبیه نبایستی 
برای رفع عصبانیت و انتقام گیری باش��د، بلکه باید 
به عنوان پیش��گیری و هشدار و به صورت محروم 
کردن از یک س��ری امکانات رفاهی باشد. بنابراین، 
پدر و مادر مجاز نیس��تند وظیفه ها و مسئولیت های 
خود را به هر دلیل و بهانه ای در مورد فرزندان انجام 
ندهند. در ضمن باید توجه داشت که تنبیه جسمی 
و روانی بین پدر و مادر و فرزندان بس��یار مخرب و 

زیان بخش است.

این گیاه به نخل دم اسبی و لیندا مشهور است اما 
 BEUCARNEA RECURVATA نام علمی آن
است. بومی جنوب غرب امریکا و مکزیک است و به 
زندگی بیابانی عادت دارد. برگ های آن باریک، کشیده، 
ضخیم و مقاوم، مجنون و آویزان و فنری اس��ت. این 
برگ ها س��طح مقطع کمی دارند تا مانع از هدر رفتن 
آب گیاه شوند. حالت زیبای آن ناشی از سرازیر شدن 
برگ ها به طرف پایین به خصوص در سنین باالست. 
انتهای ساقه ضخیم می شود و شکل عجیبی به خود 
می گیرد و نام انگلیسی آن به معنی پای فیل به همین 
علت است. پایه بسیار بزرگ و ورم کرده گیاه، آب را 
در خود ذخیره می کند. ارتفاع لیندا ممکن است به دو 
متر هم برس��د. با باال رفتن سن گیاه از ساقه آن جوانه 
هایی می روید که به خاطر حفظ شکل و فرم آن باید 
فوراً حذف ش��وند. نگهداری از آن برای باغبان های 

آماتور نیز ساده است.
نیازها

نور: در نور کامل بهترین رشد را دارد، اما گیاه خود 
 را به نور متوس��ط هم عادت می دهد و در نیم س��ایه 
نیم آفتاب هم رش��د خوبی دارد. هر چند وقت یکبار 
گلدان را به محل پر نور ببرید. کاًل سعی کنید نور آن 

کافی باشد )نور مستقیم آفتاب ارجحیت دارد(.
دما: حرارت مناس��ب برای این گیاه، »بسیار گرم« 
است اما با حرارت متوسط هم تطبیق می یابد )اگر در 
محل خنک پرورش یافته اس��ت بهتر اس��ت به ندرت 
آبیاری شود(. در زمستان حرارت 10 تا 13 درجه برای آن 

مناسب است. در صورت افت دما آبیاری را قطع کنید.
آبیاری: چون این گیاه توانایی نگهداری آب را در 
درون خود دارد، باید گذاشت تا خاک گلدان، بین دو 
آبیاری، تقریباً به طور کامل خشک شود. سطح رطوبت 
نیز بهتر اس��ت پایین نگه داشته شود. جهت مرطوب 
نگهداشتن گلدان 2 تا 3 بار در هفته در تابستان آبیاری 
کنید. در بهار و پاییز هفته ای یکبار و در زمس��تان به 
آن هر س��ه هفته یکبار آب دهید. در زمستان و دمای 
پایین در صورت آبیاری زیاد از اندازه، برگ ها ریزش 

می کنند.
ــاک: بهترین خاک لیمونی اس��ت )ترکیبی از  خ
رس، ش��ن و م��واد آلی که بهتر است در مواد آلی از 
 خاک برگ بیشتری استفاده شود تا خاک کمی از لوم 
س��بک تر باش��د( برای تعویض گلدان همیشه یک 
ترکیب س��بک - با شن و ماس��ه - انتخاب کنید که 
زه کش��ی خوبی داشته باشد. قرار دادن گیاه در گلدان 

بزرگ تر، باعث رشد گیاه می شود.
تکثیر: کاشت بذر در خاک پیت در هوای گرم یا 
ریشه دار کردن جوانه های ظاهر شده روی ساقه؛ البته 
تکثیر این گیاه برای آماتورها و در منزل بسیار دشوار و 

تقریباً ناممکن است.
نکته: حداکثر سالی یک بار، با استفاده از محلول 

10-10-10 برگ های مرده انتهای گیاه را جدا کنید.

مواد الزم:
پیازچه خرد شده: یک فنجان

خیار خرد شده: یک فنجان
هویج رنده یا خالل شده نازک: 1/5 فنجان

قارچ ورقه شده: یک فنجان
کرفس خرد شده نازک: یک فنجان
گل کلم خرد شده ریز: یک فنجان

گوجه فرنگی: 5 عدد
برگ تربچه ریز شده: یک قاشق غذاخوری

ــده: یک قاش��ق  ــاهی آبی یا جعفری ریز ش ش
غذخوری

طرز تهیه:
پیازچه، خیار، هویج، قارچ، کرفس و گل کلم را پس 
از شستشو خرد کرده و با هم مخلوط کنید. سپس گوجه 
فرنگی خرد شده را به ساالد اضافه کنید. گوجه فرنگی 
در این ساالد باید کامالً رسیده و شیرین باشد و زیاد خرد 
نشود. برگ تربچه ریز شده و شاهی آبی یا جعفری را 

روی آن بریزید و خوب مخلوط کنید.
مواد الزم برای سس ساالد:

سیر ریزشده: 2 حبه 
تربچه ریزشده: یک قاشق غذاخوری

آب لیموترش تازه: 2 قاشق غذاخوری
سرکه سیب: یک قاشق غذاخوری

عسل: یک قاشق غذاخوری
پودر خردل: یک قاشق غذاخوری
روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری

ماست کم چرب: یک قاشق غذاخوری
نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه:
ماست و عسل را در ظرفی جداگانه با چنگال خوب 
هم بزنید و به تدریج آب لیموترش و سرکه سیب را به 
آن اضافه کنید. پودر خردل، روغن زیتون، نمک و فلفل 
را نی��ز به مایع افزوده و در مرحله آخر تربچه و س��یر 
ریزشده را به آن اضافه کنید و در یخچال بگذارید. بعد 
از10 دقیقه سس را از یخچال بیرون آورده و دوباره هم 
بزنید تا سس به طور کامل آماده شود. ساالد را می توانید 
در کاسه ای با برگ های تازه کاهو تزئین کنید. سس را 

نیز می توانید جدا و یا روی ساالد استفاده کنید.

گل لیندا

ساالد تابستــانی 
با سبزیجــات تــازه

جوان و خانواده

تفاوت دیدگاه

رابطه چاقی در دوران کودکی و کوتاهی قد در دوران بزرگسالی
چاقی، قد بچه  ها را می  خورد!

کوچولوهای خشمگين
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ورزشی

فيفا به مشکالت توپ جام جهاني اعتراف کرد

هيچ تيمي حق ندارد 70 ميليون بيشتر پاداش دهد!

زاینده رود
 مجم��ع انتخاب��ات رئیس هی��أت بدنس��ازی و 
پرورش اندام اس��تان اصفهان با حضور ناصر پورعلی 
فرد رئیس فدراسیون این رشته و علیرضا غیور معاون 
توس��عه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
برگزار شد که با انتخاب محمدجواد پرورش به عنوان 
ریاست این هیأت همراه بود. در این مجمع دو کاندیدا 
حضور داش��تند ج��واد پ��رورش از 17 آرای اعضای 
مجمع با کس��ب کلیه آراء به مدت چهارس��ال دیگر 
در س��مت خود باقی مان��د. ناصر پورعلی فرد رئیس 
فدراسیون بدنس��ازی و پرورش اندام کشور، اصفهان 
را قطب ورزش کشور دانست و گفت: استان اصفهان 
قهرمانان فراوانی در رش��ته بدنسازی و پرورش اندام 
در س��الهای نه چن��دان دور و حال حاضر داش��ته و 
ورزشکاران مستعدی را به تیم ملی تقدیم کرد و این 
نش��ان از فعال بودن هیأت اس��تان است و تعاملی که 
در این هیأت دیدم بدون تردید اعالم می کنم اصفهان 
حرفهای زیادی در این رشته خواهد داشت. وی ادامه 
داد: خدابخش یکی از مدیران ارشد سازمان است که 
هر کجا و در هر استانی بوده منشأ خدمات ارزشمندی 
برای ورزش کشور بوده است. پورعلی فرد به رقابتهای 
آسیایی اشاره و اظهار داشت: قرار است این مسابقات 
از روز یازدهم تا شانزدهم مرداد در سالن دوازده هزار 
نفری ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد که تاکنون 22 
کشور اعالم  آمادگی کردند، رئیس فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام کش��ور اضافه کرد: این رش��ته، رشته 
باشگاهی نیست و ورزشکارانی که عرق ملی دارند و 
پایبند پرچم کشورمان هستند و هیچ گونه انتظار مادی 
ندارند به آن رو می آورند. وی در پایان تأکید کرد: اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد با اطمینان می گویم تیم ما در 

مسابقات آسیایی به مقام قهرمانی خواهد رسید.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی 
سازی گفت: قیمت گذاری سهام دو باشگاه استقالل 
 و پرس��پولیس ته��ران از اوایل مهرماه امس��ال آغاز
می ش��ود. مه��دی عقدایی در گفتگو ب��ا ایرنا با بیان 
مطلب فوق افزود: باش��گاه استقالل تهران اطالعات 
مالی خود را به س��ازمان خصوصی سازی ارائه کرده 
و هم اکنون در انتظار دریافت اطالعات مالی باشگاه 
پرس��پولیس تهران هس��تیم. وی اضاف��ه کرد: قیمت 
گذاری سهام سرخ آبی های پایتخت از اوایل مهر ماه 
امسال آغاز می شود که به احتمال فراوان سهام این دو 
شرکت بهمن ماه سال جاری در بازار سوم فرابورس 
عرضه خواهد ش��د. معاون سازمان خصوصی سازی 
اظهار داشت: بازاریابی سهام این دو باشگاه پرطرفدار 
پایتخت نش��ان می دهد که متقاضیان زیادی خواهان 
خرید س��هام این دو باشگاه هستند. عقدایی احتمال 
حضور سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس را رد کرد و گفت: با 
توجه به اس��تقبال سرمایه گذاران داخلی، دلیلی برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی در این عرضه ها وجود 
ندارد. وی ادامه داد: با واگذاری سهام این دو باشگاه، 
ش��اهد یکی از جذاب ترین رقابت های تاریخ بازار 
سرمایه خواهیم بود. براساس قانون بودجه سال 89، 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس باید امسال به بخش 

خصوصی واگذار شوند.

باشگاه س��پاهان شاهین خیری بازیکن فصل قبل 
خود را در لیس��ت فروش قرار داد. به گزارش فارس از 
اصفهان، شاهین خیری در مذاکرات خود با مدیرعامل 
باش��گاه سپاهان با این باش��گاه برای ادامه همکاری به 
توافق دست نیافت تا فصل آینده در تیمی دیگر توپ 
بزند. این بازیکن که فصل گذشته با نظر امیر قلعه نویی 
از تیم ذوب آهن به س��پاهان آمد توسط باشگاه سپاهان 
برای فصل جدید در فهرست فروش قرار گرفت. هنوز 
مبلغ صدور رضایتنامه این بازیکن که قراردادی دو ساله 
با سپاهان دارد اعالم نشده، اما باشگاه پیکان برای جذب 
این بازیکن اعالم آمادگی کرده است. شاهین خیری با 
کسب سومین عنوان قهرمانی، پرافتخارترین بازیکن لیگ 
برتر لقب گرفت و تنها بازیکن لیگ برتر است که سه بار 

قهرمانی را تجربه می کند. 
شاهین خیری همراه تیم س��پاهان به سفر ترکیه 
نمی رود تا جدایی این بازیکن از این باشگاه اصفهانی 

قطعی باشد.
در حالی که برخی رس��انه ها از صدور رضایتنامه 
شاهین خیری خبر دادند، اما باشگاه سپاهان اعالم کرد 

رضایتنامه این بازیکن صادر نشده است.

3ماه زودتر براي گرفتن روادید اقدام کرده ایم رضایي: 
امريکا کارشکني نکند، قهرمان مي شويم

رئی��س انجمن والیبال نشس��ته 
گفت: اگر امریکا در صدور روادید 
برای تیم ملی ایران کارشکنی نکند، 
در این دوره برای پس گرفتن عنوان 

قهرمانی حاضر می شویم.
 ه��ادی رضای��ی در گفتگ��و با 
ف��ارس، درباره حض��ور تیم والیبال 
نشس��ته ایران در مس��ابقات جهانی 
امریکا اظهار داشت: اگر ویزای تیم 
اعزام��ی به مس��ابقات جهانی آماده 
ش��ود، 16 تیرماه عازم این رقابت ها 
احتم��ال  درب��اره  وی  می ش��ویم. 
کارش��کنی امریکایی ه��ا در صدور 
روادید برای تیم مل��ی ایران عنوان 
ک��رد: نمی ت��وان گفت ک��ه امریکا 
قصد کارش��کنی دارد، ام��ا می توان 
گفت که همین صادر نشدن روادید 
اس��ترس زیادی را به تیم ایران وارد 
می کن��د و این موضوع مطمئنًا روی 
عملکرد بازیکنان تأثیر منفی خواهد 
گذاش��ت. رضایی ادام��ه داد: چون 
روادی��د ما ب��ه صورت مس��تقیم از 
دبی صادر می ش��ود، تمام کارها از 
سوی ایران انجام شده است و حتی 
پاس��پورت اعضای تی��م را به دبی 

ارسال کرده ایم.
 از طرفی بع��د از اعالم جواب 
صدور روادی��د 4 روز مهلت داریم 
تا ویزا در پاس��پورت ها ثبت شود، 
به همی��ن دلیل بلیط تم��ام اعضای 
تیم رزرو ش��ده اس��ت و تنها منتظر 
ویزا هس��تیم. رئیس انجمن والیبال 

نشسته تصریح کرد: سازمان جهانی 
ه��م در این رابطه ب��ا جدیت پیگیر 
اس��ت و به همین منظور نامه ای به 
امریکا ارس��ال کرده و ای��ران را به 
عنوان پش��توانه این رشته در جهان 
معرفی کرده است و به قهرمانی های 
ای��ران در جه��ان و المپیک اش��اره 
ک��رده و خواس��تار تس��ریع ب��رای 
صدور روادید و دور کردن استرس 
از تیم ملی ایران ش��ده اس��ت، فقط 
 می توان��م بگویم ک��ه منتظریم. وی 
افزود: میزبان مس��ابقات وظیفه دارد 
ب��رای تمام کش��ورهای عضو بدون 
هیچ شرطی روادید صادر کند و این 
موضوع از مسائلی است که برای ما 

الینحل مانده است.
 رضایی در پاس��خ به این سؤال 
که از چه زمانی برای گرفتن روادید 
اقدام شده اس��ت، عنوان کرد: از 3 

ماه پیش برای دریافت روادید اقدام 
کردی��م که ای��ن مدت زم��ان برای 
بازی های پارالمپک هم زمان زیادی 
اس��ت. حتی ورزش��کاران را برای 
حض��ور در امریکا به س��فارت این 
کشور در دبی بردیم و مصاحبه انجام 
دادند. وی ادامه داد: پیش بینی تمام 
این مس��ائل را می کردیم و به همین 
دلی��ل زودتر از موعد مقرر اقدامات 
الزم را ب��رای اع��زام تی��م مل��ی به 
مسابقات انجام دادیم. از طرفی این 
احتمال هم وجود دارد که مسئوالن 
برگزاری مسابقات در آخرین لحظه 
روادید م��ا را صادر کنن��د. رضایی 
افزود: 16 تیر ماه پرواز داریم و 20 
تیرماه مس��ابقات آغاز می شود و 24 
تیم در این رقابت ها حضور خواهند 
داش��ت. اگر روادید م��ا دیر صادر 
شود، نمی توانیم تطبیق بدنی الزم را 

کس��ب کنیم، اما باید انتظار بکشیم 
تا انجام شود. رئیس انجمن والیبال 
نشس��ته ادامه داد: تیمی هس��تیم که 
می توانی��م ب��ر جذابیت مس��ابقات 
اضاف��ه کنی��م و در ص��ورت عدم 
حضور ایران در مس��ابقات جهانی 
فدراس��یون جهانی بدترین ضربه را 
خواه��د خورد. رضای��ی گفت: این 
مس��ابقات از اهمی��ت باالیی برای 
ما برخوردار اس��ت چ��ون در دوره 
قبل پس از س��ال ها و ب��رای اولین 
بار قهرمانی را از دس��ت دادیم، اما 
اگر کارش��کنی نش��ود در این دوره 
برای پ��س گرفتن عن��وان قهرمانی 
حاض��ر  جهان��ی  رقابت ه��ای  در 
می ش��ویم، از طرف��ی تیم های اول 
تا س��وم رقابت ها جواز حضور در 
 پارالمپیک لندن را کس��ب خواهند 

کرد. 
وی در م����ورد ع���دم اع��زام 
 تی��م بان��وان ب��ه مس��ابقات جهانی 
گفت: در این رقابت ه��ا تیم بانوان 
را اعزام نکردیم، اما س��رمایه گذاری 
خوبی در بخش بانوان انجام داده ایم 
و امیدواریم که در بازی های آسیایی 
گوانگجو نتایج قابل قبولی کس��ب 
کنیم و س��همیه پارالمپی��ک لندن را 
به دس��ت آوریم. مس��ابقات والیبال 
نشس��ته قهرمانی جه��ان با حضور 
24 کش��ور از 20 ت��ا 30 تیرماه در 
 ایال��ت اوکالهامای امری��کا برگزار 

می شود.

پژمان سلطانی
مسابقات انتخابی جودو جوانان استان اصفهان در 
س��الن خانه جودو و ورزشگاه شهید نصر برگزار و تیم 
ملک شهر به مقام قهرمانی رسید و تیم های زرین شهر و 
صرأت پوالد به ترتیب دوم و سوم شدند، در رقابت های 
انفرادی مرتضی خاکباز، امی��د جهانبخش، احمدرضا 
نامدار، رهام تارک، عباد قریش��ی، سعید احمدی، نیما 
پرهوده و نوهاد آرزو به ترتیب در اوزان 55، 60، 66، 73، 
81، 91، 100 و 100+ کیلوگرم رتبه نخست را کسب و 

به عضویت تیم منتخب جوانان استان درآمدند.

فیفا:
 سهمیه آفریقا كم نمی شود

انتقاد از تمرینات ژاپن با ماسک اكسیژن

  پس از برگزاري موفق جام جهاني؛
آفریقــایي هــا به دنبال میزباني

 بازیهاي المپیک هستند

جواد پرورش رئیس هیأت 
بدنسازی و پرورش اندام 

استان باقی ماند

قیمت گذاري سهام تیم هاي 
استقالل و پرسپولیس
از مهرماه آغاز مي شود

باشگاه سپاهان اعالم کرد:
شاهین خیــري

 در لیست فــروش

ملک شهر قهرمان 
مسابقات جودو جوانان 

دبیرکل فیفا اعالم کرد: سهمیه قاره آفریقا برای جام جهانی 2014 برزیل، تغییری نخواهد کرد. در استان اصفهان
پی نتایج ضعیف چهار تیم آفریقایی حاضر در جام جهانی، شایعه هایی مبنی بر کاهش ظرفیت تیم های 
آفریقایی برای حضور در دوره آتی جام جهانی به گوش می رس��ید. تیم های الجزایر، نیجریه، کامرون، 
س��احل عاج و آفریقای جنوبی نتوانس��تند انتظارها را برآورده کنند و در مرحله گروهی حذف شدند. 
تنها غنا بود که امید را در قاره س��یاه زنده نگه داش��ت و با شکس��ت آمریکا به جمع هش��ت تیم برتر 
جه��ان راه یافت. با این وجود جروم والکه دبیرکل فیفا درب��اره عملکرد تیم های آفریقایی گفت: البته 
به دلیل اینکه این رقابت ها در قاره آفریقا برگزار می شد، انتظار می رفت تیم های آفریقایی و یا حداقل 
خود آفریقای جنوبی نتایج بهتری کسب کند اما، این مسأله هیچ ارتباطی با کاهش سهمیه تیم های این 
قاره برای دوره های آینده نخواهد داشت. والکه در ادامه افزود: در جلسه های آینده فیفا درباره شرایط 
برگ��زاری جام جهانی 2014 بحث و گفتگو خواهد ش��د اما، حضور 32 تیم و س��همیه هر قاره ثابت 
اس��ت و حتی مورد بحث هم قرار نخواهد گرفت. دبیرکل فیفا با اشاره به عملکرد خوب تیم های غیر 
اروپایی عنوان کرد: فوتبال در سطح دنیا در حال پیشرفت است و اروپا دیگر قدرت مطلق فوتبال دنیا 
نیس��ت. وی ادامه داد: اگر بنا باش��د در سهمیه قاره ها تجدید نظر کنیم، این کار باید در دراز مدت و با 

کار کارشناسی صورت گیرد و نمی توان به یکباره درباره آن تصمیم گرفت.

مگنی موهر از کارشناس��ان جهانی بدنسازی فوتبال معتقد است که مسابقات جام جهانی دوره به دوره 
تکیه بیشتری به توانایی فیزیکی بازیکنان پیدا می کند. به گزارش ایرنا به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، حذف ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی، فرانسه فینالیست بازیهای 2006، یونان قهرمان سابق اروپا، صربستان، 
کامرون و نیجریه از تیم های شاخص حذف شده جام 2010 در مرحله گروهی هستند. موهر گفت: بسیاری 
از بازیکنان مصدوم شدند، خیلی از تیم های بزرگ هم نتوانستند چیزی نشان بدهند. مدرس بدنسازی فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: یکی از دالیل اصلی آماده نبودن این تیم ها، نداشتن متخصص ورزشی و 
مربیان الزم برای بازسازی بدنی بازیکنان در تیم ها و باشگاه هاست. بعضی بازیکنان 70 بازی انجام داده اند و 
بعضی تنها با 10 بازی به آفریقای جنوبی رفته اند.  بعضی ها هم مصدوم بودند. برای همین تمرینات ویژه ای 
برای هر تیم الزم اس��ت. وی اظهار داش��ت: این همین جایی اس��ت که آسیایی ها می توانند خود را در آن 
تقویت کنند. من دیدم ژاپنی ها در تمرینات با ماسک اکسیژن کار می کردند. اما صادقانه بگویم که از دید علم 
بدنسازی این کارها هیچ تأثیری ندارد. سن و سال هم از مسائلی است که رسانه ها خیلی به آن توجه می کنند. 
اما بازیکنی با 35 سال سن هنوز می تواند شرایط آمادگی خوبی داشته باشد. من با نفراتی که 38 یا 39 سال 
داشته اند کار کرده ام و توانایی آنها را به خوبی جوانتر ها دیده ام. موهر ادامه داد: البته تیم های ضعیف تر باید 
با توان بدنی باالتری به جام جهانی بیایند اما چیزهایی هست اینکه نه در قالب تاکتیکی می گنجد، نه تکنیکی 

و نه بدنسازی اما در موفقیت اثر گذارتر است که در صدر آنها انگیزه قرار داد.

آفریقایی ها پس از برگزاری موفقیت آمیز جام جهانی 
فوتبال به دنبال کس��ب میزبانی یکی از دوره های بازیهای 
المپیک هس��تند. به گزارش ایرنا،  در همین رابطه برخی از 
کارشناسان ورزش��ی آفریقای جنوبی امیدوارند که بتوانند 
میزبانی یکی از دوره های بازیهای المپیک در سال 2020 یا 
2028 را برعهده بگیرند. آنان معتقدند که برگزاری مطلوب 
جام جهانی 2010 می تواند این کشور را در رسیدن به این 
هدف مهم یاری دهد. بر همین اساس است که در روزهای 
اخیر فش��ارها به ویژه از سوی کشورهای آفریقایی بر روی 
کمیته بین المللی المپیک بیش��تر شده تا شاید میزبانی یک 

دوره از بازیهای المپیک نیز به این قاره واگذار شود. حتی مدیر اجرایی کمیته برگزاری جام جهانی آفریقای 
جنوبی دیروز تقریباً با اطمینان اظهار داشت که ارائه میزبانی المپیک 2016 به برزیل راه را برای قاره آفریقا در 
سال 2020 باز کرده است. رئیس کمیته بین المللی المپیک نیز اواخر هفته گذشته اعالم کرده بود از درخواست 
میزبانی هر یک از کشورهای آفریقایی برای بازی های المپیک استقبال می کند چرا که آفریقایی ها با برگزاری 
موفقی��ت آمیز جام جهانی فوتبال ثابت کردند که به راحتی می توانند از پس بازیهای المپیک هم برآیند. از 
این رو ژاک روگ ابراز امیدواری کرده بود تا هرچه زودتر درخواس��تی از س��وی کشورهای آفریقایی برای 
میزبانی بازی ها در سال 2020 دریافت و آن را برای اجرایی کردن بیشتر مورد بررسی قرار دهد. وی گفت: از 
آنجایی که احترام زیادی برای نلسون ماندال قائل است، باید به درخواست قبلی وی در سال 1997 )1376( 
 برای میزبانی از یک المپیک در کشور پاسخ مثبت بدهد. در هر حال باید منتظر بود که اعضای مجمع کمیته 
بین المللی المپیک که در شش��م ژوئیه 2011 )15 تیر 1390( در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می ش��ود، 
تصمیمی در اینباره خواهند گرفت یا خیر؟  قرار است در این نشست میزبان بازی های المپیک زمستانی 2018 
معرفی شود. همانگونه که رئیس کمیته بین المللی المپیک اعالم کرده بود این موضوع بستگی به درخواست 
خود آفریقایی ها نیز خواهد داشت. اما یک تحلیل گر سیاسی آفریقای جنوبی معتقد است که دولت آفریقای 
جنوبی هنوز نمی تواند میزبان المپیک باش��د چرا که با بحران هایی چون بیکاری و فقر روبه رو اس��ت و 
تظاهرات کارگری ماه های اخیر در این کشور خود مؤید این ادعا است. گری فان سادن افزود: چنانچه این 
دولت بتواند پس از جام جهانی این دو معضل را تا حدودی برطرف کند استقبال مردمی از المپیک نیز حتمی 
خواهد بود. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز در نشست مشترک کنفدارسیون ورزش و کمیته 

ورزش های این کشور گفته بود که تالش خواهد کرد المپیک را نیز به آفریقای جنوبی بیاورد.

اسپانیا و پرتغال؛ جنگ ستارگان
پژمان غفاری

در آخرین روز مرحله یک هشتم 
نهایی مس��ابقات فوتبال جام جهانی 
2010 آفریق��ای جنوبی از س��اعت 
میزبان  پرتوری��ا  18:30 ورزش��گاه 
دی��دار پاراگوئه تیم نخس��ت گروه 
شش��م و ژاپن تیم دوم گروه پنجم 
خواهد بود. ژاپنی ه��ا تنها نماینده 
آس��یا هس��تند که ش��اید در مرحله 
بعدی آنها را ببینیم. سامورایی ها در 
دور مقدماتی با یک گل کامرون را از 
پیش روی برداشتند و در بازی دوم 
با همین نتیجه مغلوب هلند ش��دند، 
این تیم در دیدار آخ��ر دانم��ارک 
را ب��ا نتیجه 3 بر ی��ک درهم کوبید. 
شاگردان اوکادا در مقابل کامرون و 
دانمارک و حتی هلند ترسی از خود 
نش��ان ندادند و ش��جاعانه در برابر 
آنها ص��ف آرایی کردن��د. پاراگوئه 
تنها با یک پیروزی مقابل اس��لواکی 
و دو تس��اوی در مصاف ب��ا ایتالیا 
و زالندن��و به این مرحله رس��یدند. 
شاگردان مارتینوی آرژانتینی در این 

جام فقط س��ه گل به ثمر رس��اندند 
در صورت��ی که ژاپنی ه��ا یک گل 
بیش��تر از آنان وارد دروازه حریف 
کرده اند. هر دو تیم از نظر کارهای 
تدافع��ی به طور یکس��ان انتظارات 
را تا حدودی برآورده س��اخته اند. 
در ای��ن بازی خط دفاعی ژاپن روز 
آرام��ی را نخواهد داش��ت، اما آبی 
پوش��ان آس��یا برای اعاده حیثیت و 
صعود ب��ه مرحله یک چهارم نهایی 
رقیب آس��انی برای ی��اران آلکارس 

نخواهند بود. ساعت 23 تیم اسپانیا 
در ورزش��گاه کیپ تاون به مصاف 
پرتغ��ال خواهد رفت. این مس��ابقه 
بی��ن تیم اول گ��روه هش��تم و تیم 
دوم گ��روه هفت��م انجام می ش��ود. 
ی��اران رونالدو ک��ه در گروه برزیل 
پرافتخارترین تی��م جام جهانی بود 
در بازی نخس��ت خود برابر ساحل 
ع��اج بدون گل متوقف ش��دند، در 
بازی با کره شمالی جشنواره گل راه 
انداختند و این تیم آسیایی معروف 

ب��ه طوفان زرد را ب��ا 7 گل مغلوب 
کردند اما آنها در دیدار س��وم مقابل 
برزیل به تساوی بدون گل رضایت 
دادند. تیم اسپانیا هم در گروه هشتم 
ی��ک بازی را به س��وئیس واگذار و 
هندوراس را با دو گل شکست داد 
و در بازی آخر 2 بر یک از سد تیم 
شیلی گذشت. دیدار امشب جذاب 
و دیدنی خواهد بود. در تیم پرتغال 
ستارگانی از جمله رونالدو، میرلس، 
سابروس��ا و آلمیدا توپ می زنند و 
در سوی دیگر میدان در گران ترین 
تیم جام نوزدهم ژاوی، ویا و پویول 
عرض اندام خواهند کرد. این بازی 
به نوعی جنگ ستارگان است و باید 
منتظ��ر ماند که کدام مربی می تواند 
از ای��ن دیدار حس��اس س��رفراز از 
زمین مسابقه بیرون آید. دل بوسکه 
اسپانیایی یا کارلوس کرش پرتغالی، 
برنده بازی اسپانیا و پرتغال با برنده 
تیم های پاراگوئه و ژاپن ساعت 23 
روز دوازدهم تیرماه در ورزش��گاه 

ژوهانسبورگ دیدار خواهند کرد.

فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 
با تأیید مش��کالت ت��وپ ویژه جام 
جهانی 2010 آفریقای جنوبی معروف 
ب��ه جابوالنی، هرگونه رس��یدگی به 
ای��ن موضوع را به بع��د از پایان این 
مسابقات موکول کرد. به گزارش ایرنا 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
دبیرکل فیفا در واکنش به انتقادهایی 
که از این توپ می شود، گفت: ما هم 
این حرف ها را می شنویم و نسبت 
ب��ه آنها بی تف��اوت نیس��تیم. ژروم 
والک��ه گفت: فیفا بعد از جام جهانی 
در مورد توپ مس��ابقات با مربیان و 
تیم ها صحبت خواهد کرد و سپس 
با ش��رکت آدیداس به عنوان سازنده 
این توپ تش��کیل جلس��ه می دهد. 
قوانینی در م��ورد اندازه و وزن توپ 
وج��ود دارد ام��ا یک ت��وپ باید از 
همه لحاظ بی نقص باش��د. بنابراین 
گزارش، دروازه بان ها در چند دوره 
اخیر ج��ام جهانی هم��واره از توپ 
بازی ها اب��راز نارضایتی کرده اند اما 
این بار مهاجم��ان و حتی مربیان هم 
به این جمع پیوسته اند. در این دوره 
برخی توپ جابوالنی را با توپ های 
پالستیکی مقایسه کردند که مسیر آن 

بس��یار غیرقابل پیش بینی بوده و در 
هوا خیلی سریع پرواز می کند. دونگا 
س��رمربی برزیلی هم قبل از ش��روع 
جام ضمن درگیری لفظی با والکه بر 
سر این توپ از اعضای کمیته اجرایی 
فیفا خواس��ته بود به زمین بیایند و با 

آن تمرین کنند.
توپ ه��ای جابوالنی با ش��روع 
مرحله حذفی ج��ام جهانی و امکان 
کش��یده ش��دن بازی ها به ضربات 
پنالتی، احتماالً مشکالت بیشتری را 
به وجود خواهن��د آورد. اولیور کان 
دروازه بان س��ابق تیم ملی آلمان در 
ای��ن باره اظهار داش��ت: توپ ها در 

دو س��ال گذش��ته تغیی��ر کرده اند و 
بس��یار سریع تر ش��ده اند. عالوه بر 
این مس��ابقات در ژوهانسبورگ در 
ارتفاع 1700 متری برگزار می ش��ود 
که همین امر س��رعت توپ را بیشتر 
می کند. بنابرای��ن کار دروازه بان ها 
س��خت تر ش��ده اما فک��ر نمی کنم 
بتوان توپ ی��ا ارتفاع محل برگزاری 
مس��ابقات را بهانه ق��رار داد. گفتنی 
است،  در مس��ابقات مرحله گروهی 
ج��ام جهان��ی 2010 آم��ار گل ه��ا 
نس��بت به دوره قبل 16 عدد کاهش 
داش��ته است )101 به 117(. از سوی 
دیگر تیم ها هم در این مرحله بسیار 

بنابراین  دفاعی تر ب��ازی کرده ان��د 
نمی توان ت��وپ را عامل اصلی این 
تفاوت دانس��ت. ولی در مس��ابقات 
1990 هم که ب��از هم تیم ها دفاعی 
بازی کردن��د، حتی در مراحل پایانی 
جام ب��ه طور متوس��ط 21/2 گل در 
ه��ر ب��ازی به ثمر رس��ید. ش��رکت 
آدی��داس که از س��ال 1970 تاکنون 
مس��ئولیت ساخت توپ جام جهانی 
را ب��ر عهده گرفته تا س��ال 2014 با 
فیفا قرارداد دارد. این شرکت آلمانی 
در حمای��ت از توپ جابوالنی اعالم 
کرده اس��ت، دلیل این همه اعتراض 
را نمی داند چون قبل از جام جهانی 
توپ ه��ا را برای امتح��ان در اختیار 
تمامی تیم ه��ای راه یافته به بازی ها 
قرار داده اس��ت. جیانلوییجی بوفون 
دروازه بان ایتالیا هم با بیان اینکه حرف 
و حدیث همیش��ه در مورد ورزشگاه 
ها، ساخت و سازها و پخش بازی ها 
وجود داشته اما اولین بار است همه در 
مورد توپ ها یا کفش ها و لباس ها 
 صحبت می کن��د، پرس��یده که چرا 
نمی توان به همان توپ های شطرنجی 
سیاه و سفید که همه در کودکی با آن 

بازی کرده اند، بازگشت.

س��ازمان لیگ فوتبال حرفه ای حداکثر میزان 
پاداش بازیکنان را 70 میلی��ون تومان تعیین کرد. 
عزیز محمدی رئیس س��ازمان لی��گ در گفتگو با 
موج در مورد میزان س��قف پاداش بازیکنان لیگ 
برتری گفت: حداکثر پاداش یک بازیکن در طول 
فصل 70 میلیون تومان تعیین ش��ده است که این 
مبل��غ باید در جریان فصل ب��ه بازیکنان پرداخت 
شود. این مبلغ در واقع جدا از سقف قرارداد است 
و ه��ر باش��گاه می تواند با توجه ب��ه مبلغ قرارداد 

بازیکنان یک پنجم دستمزد را پاداش بدهد. 
وی ادامه داد: این رقم خارج از سقف قرارداد 
350 میلیون تومانی است که برای بازیکنان تعیین 

ش��ده و میزان پاداش را به این دلیل اعالم کردیم 
که نهادهای نظارتی باش��گاه ها بدانند میزان سقف 

پاداش بازیکنان چقدر اس��ت. رئیس سازمان لیگ 
در م��ورد تخط��ی برخی از باش��گاه ها از س��قف 
قراردادها عنوان ک��رد: نمی توانیم قصاص قبل از 

جنایت کنیم.
هیچ ق��راردادی باالتر از س��قف 350 میلیون 
تومان در س��ازمان لی��گ به ثبت نمی رس��د. اگر 
قراردادی باالتر از این مبلغ ثبت شود کارت بازی 
صادر نمی کنیم. اگر باشگاهی مرتکب تخلف شود 
از آن باشگاه امتیاز کسر می کنیم و بازیکن هم در 
آن فصل اجازه بازی نخواهد داش��ت. به باش��گاه  
متخل��ف هم اجازه نخواهی��م داد به جای بازیکن 

محروم شده بازیکنی جذب کند.

كلوزه به ركورد پله رسید

آخرین وضعیت نقل و انتقاالت استیل آذین 
مصدومیت مهدوی كیا و جدایی سه بازیکن

گل��زن ب��زرگ فوتبال آلم��ان با درخش��ش در بازي 
برابر انگلیس به رکورد افس��انه فوتبال جهان دس��ت 
پیدا کرد. به گزارش فارس و به نقل از آس اس��پانیا، 
میروس��الو کلوزه با به ثمر رس��اندن گل شماره 12 
خود در جام هاي جهاني با رکورد پله در یک س��طح 
قرار گرفت. از این لحاظ، رونالدو برزیلي با 15 گل، 
گرد مولر با 14 گل و ژوس��ت فونتن فرانسوي با 13 
گل رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند 
و کلوزه و پله با 12 گل به صورت مش��ترک در رتبه 

چهارم ایستاده اند.

سرپرس��ت  تیم  فوتبال استیل آذین با بیان اینکه مصدومیت مهدوی کیا برطرف شده، گفت: با توجه 
به برنامه ریزی مس��ئوالن باش��گاه و جذب بازیکنان تأثیرگذار، استیل آذین پتانسیل قهرمانی در لیگ را 
دارد. صادق درودگر در گفتگو با  مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی روزهای اخیر تمرینات بسیار 
خوبی را پش��ت سرگذاش��ته ایم و تنها مهدی مهدوی کیا دچار مصدومیت شده بود که مشکل وی هم 
برطرف ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه تاکنون سیاوش اکبرپور، حس��ین کاظمی، میالد زنیدپور، سوشا 
مکانی، حسن اشجاری و مهرزاد معدنچی به این تیم پیوسته اند، خاطرنشان کرد: قرارداد علی کریمی، 
مهدی مهدوی کیا، حسین کعبی، فریدون زندی، کاظم برجلو، محمدعلی عشوری زاد، مهدی محمدی، 

حمید نشاط جو و محمد غالمی بازیکنان فصل پیش هم تمدید شده است.
 سرپرس��ت جدید تیم اس��تیل آذین که جانش��ین محمد زادمهر در این تیم ش��ده، ادامه داد: رضا 
نوروزی، میثم خس��روی و افشین چاووش��ی هم به صورت رسمی از این تیم جدا شده اند، ولی سایر 
بازیکنان در خدمت تیم هستند. البته بحث فرهاد مجیدی را هم تنها در روزنامه ها خوانده ام و در این 
خصوص در باشگاه خبری نیست. درودگر در مورد اینکه از وضعیت هوگو بروس گزینه سرمربیگری 
این تیم خبر ندارد، در پاسخ به این سؤال که تأخیر در انتخاب سرمربی به ضرر این تیم نخواهد بود؟، 
اظهار داش��ت: در این مورد بنده اظهار نظر نمی کنم زیرا مس��ئوالن در حال مذاکره با گزینه های مدنظر 
خودش��ان هستند. وی افزود: با توجه به برنامه ریزی کالن، حرکات قدرتمند تیم، ایجاد ساختار اداری 
مناس��ب و جذب بازیکنان تأثیرگذار قطعاً اس��تیل آذین به یک باش��گاه مط��رح در این تبدیل خواهد 
 ش��د. سرپرس��ت تیم اس��تیل آذین در پایان در مورد اینکه چه جایگاهی را برای این تیم در لیگ دهم 
پی��ش بینی می کند، گفت: اس��تیل آذین پتانس��یل قهرمان��ی در لیگ را دارد و همه اعض��ای کادر فنی، 
سرپرس��تی و بازیکنان تیم برای رس��یدن به این موفقیت تالش می کنن��د. در حال حاضر تمرینات تیم 
فوتبال استیل آذین زیر نظر افشین پیروانی سرمربی موقت، رضا شاهرودی، جالل چراغپور و احمدرضا 

عابدزاده پیگیری می شود.
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قیمت طال )تومان(
31280هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
320000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

312000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10451048  دالر امریکا

1296  1292  یورو

279281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام صادق )ع(:

ــایی و کوشش و نماز و خوبی را  ــما پارس مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از ش
ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند.

معاون تبلیغات اسالمي اصفهان:
همه بايد در برابر ارزشهاي ديني به ويژه حجاب احساس وظيفه کنند

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

35 °

 19 °

13 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان گفت: همه مس��ئوالن، نهادها، سازمانها و 
مردم باید نس��بت به ارزشهای دینی به ویژه عفاف 
و حج��اب احس��اس وظیفه کنند تا ش��اهد پدیده 
بدحجابی نباش��یم. حجت االس��الم و المس��لمین 
محمد قطبی در گفتگو با ایرنا افزود: در این راس��تا 
هم��ه باید به طور پیوس��ته و متحد فعالیت کنند تا 
بتوانند این مشکل را برطرف کنند و نتیجه مطلوب 
حاص��ل ش��ود. وی با بی��ان اینکه فرهنگ س��ازی 
 ب��رای حج��اب امری ریش��ه دار و طوالنی اس��ت 
گفت: با برپایی راهپیمایی و جریان س��ازی خبری 
در رسانه ها پدیده بدحجابی ریشه کن نخواهد شد 
و این کار مستلزم ریشه ای عمل کردن و احساس 

مسئولیت تک تک افراد جامعه است. وی به برخی 
دالیل گرایش به آس��یبهای اجتماعی اش��اره کرد و 
گفت: عامل خود ابرازی یکی از آس��یبها در حوزه 
رفتارهای اجتماعی اس��ت که کج رویهای اخالقی 
را به دنبال دارد. این پژوهشگر دینی افزود: به دنبال 
این آس��یب، نوجوانان و جوانان به دلیل ویژگیهای 
ف��ردی و ش��خصیتی خاص خ��ود، عالقمندند که 
 در محیط و جامعه احس��اس ارزشمند بودن کنند. 
حجت االسالم قطبی یادآور شد: این حس به خودی 
خود نه تنها امری ناپسند نیست بلکه نقطه آغازین 
برای رش��د و بالندگی است. وی تصریح کرد: ولی 
اگر این احساس در مسیر خودبرازندگی و انحراف 
قرار بگیرد، مایه انحرافات بس��یاری می شود. وی 

افزود: در این راستا گاه جوان یک قدم جلو می رود 
و آنچ��ه را که در درون پذیرفته در بیرون به نمایش 
می گ��ذارد و در ظاهر و پوش��ش خود به س��متی 
حرکت می کند که به اعتق��اد خویش در جامعه و 
محیط خود را به برتری برساند. معاون فرهنگی دفتر 
تبلیغات اسالمی افزود: یکی از راههای بسیار مهم که 
اسالم به منظور پیشگری و درمان آسیبهای اخالقی 
و اجتماعی ارائه کرده است زمینه سازی برای خود 
اثباتی منطقی و آگاهانه جوانان از طریق کسب علم 
و آگاهی و مهارتهای فردی و اجتماعی است. وی، 
همچنین ترویج و توس��عه الگوی خیراندیش��ی و 
صالح نگری را نیز از راهکارهای دیگر اسالم برای 

پیشگیری از این آسیبها در جامعه عنوان کرد.

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی گف��ت: 
احساس��ات نباید در روند حرکت تأثیری داش��ته 
باش��د. به گزارش موج، س��یدمحمد حس��ینی در 
مراس��م تودیع و معارفه مع��اون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: یکی از رموز اس��تمرار انقالب اس��المی 

بحث ارتباطات است.
 ام��روز به دلی��ل حضور رس��انه های جمعی 
است که مردم بیدار و هوشمند در صحنه حضور 
دارند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: 
امروز همه دولتمردان جمهوری اسالمی ایران باید 

وظایف خود را با جدی��ت انجام داده و نگذارند 
احساسات در روند حرکتشان تأثیر داشته باشد که 

خوشبختانه این روحیه وجود دارد.
وی عن��وان ک��رد: همایش ش��اعران ایران و 
جهان، جشنواره شعر، نمایش��گاه کتاب از جمله 
اقداماتی اس��ت که با تمام مش��کالت انجام شد. 
دکترحس��ینی از مع��اون جدی��د وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی درخواس��ت کرد: اصلی ترین 
مأموریت خود را در محورهایی برنامه ریزی کند 
 که قرار اس��ت در کارگروه کتاب در دولت مطرح 

شود.

کتاب جامع التمثی��ل قدیمی ترین اثر در زمینه 
ضرب المثل های فارس��ی که در ق��رن یازدهم در 
هند چاپ ش��ده اس��ت، در مرکز تحقیقات زبان 
و ادبیات فارسی دانش��گاه تربیت مدرس و برای 
اولین بار تصحیح شد. حسن ذوالفقاری در گفتگو 
ب��ا مهر، با اعالم این خب��ر گفت: این کتاب اولین 
و قدیمی ترین اثر در زمینه ضرب المثل فارس��ی و 
شرح داستان ها و امثال است که توسط شخصی به 
نام محمدعلی حبل رودی در قرن یازدهم هجری 
قم��ری )س��ال 1045( ب��ه زبان فارس��ی در هند 
 چاپ ش��ده است. وی درباره اصالت حبل رودی 
افزود: حبل رود، رودی اس��ت نزدیک فیروزکوه 

حوالی تهران ولی این ش��خص هند ساکن بوده و 
به تشویق شیخ االس��الم محمدعلی خاتونی وزیر 
فرهنگ دوس��ت و ایران��ی هند آن زم��ان، برای 
نخس��تین بار ضرب المثل های فارسی را در کتابی 
جمع آوری کرد. این اس��تاد زبان و ادبیات فارسی 
اضافه کرد: چاپ سنگی کتاب جامع التمثیل بیش 
از 50 بار منتش��ر شده اس��ت اما تاکنون تصحیح 
نشده بود و ما نسخه های پرغلطی از آن در دست 
داشتیم و امکان پژوهش دقیق در این زمینه وجود 
نداش��ت. ذوالفقاری درباره نس��خه مورد استفاده 
ب��رای تصحیح این کتاب هم گفت: نس��خه هایی 
 از کت��اب ج��امع التمکثیل در کتابخ��انه آس��تان 

قدس رض��وی، کتابخانه مرکزی دانش��گاه تهران 
و کتابخان��ه و م��وزه مل��ی ملک موج��ود بود که 
ما نس��خه کتابخانه ملک را مبنا ق��رار دادیم و در 
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارس��ی دانش��گاه 
تربیت مدرس و در پژوهش��ی مش��ترک به همراه 
زه��را غالم��ی آن را تصحی��ح کردیم. ب��ه گفته 
ای��ن پژوهش��گر زب��ان و ادبیات فارس��ی کتاب 
جامع التمثیل که حج��م آن بیش از 1000 صفحه 
است و در 28 باب تدوین شده است، دربردارنده 
بیش از 1500 ضرب المثل فارس��ی و 200 داستان 
و تصاویر مرتبط اس��ت که قرار اس��ت به زودی 

برای چاپ به انتشارات معین سپرده می شود.

حامد حقی 
»کارولین کرس میر« نویسنده کتاب »فمینیسم و 
زیبایی شناسی« در این کتاب می کوشد نقش زنان در 
جریان ایده پردازی های فلسفی درباره هنر را بررسی 
کند. نویس��نده این اثر، اس��تاد فلسفه دانشگاه دولتی 
نیویورک است و نقش زن در تحلیل ها و دیدگاه های 
زیبایی شناختی را بررسی می کند. او برای این منظور، 
بررس��ی نظریه های فلس��فه هنر از روزگاران پیشین 
تاکن��ون از دیدگاه جنس��یت را از موضوعات اصلی 
کتابش قرار می ده��د. به اعتقاد کرس میر، زنان نقش 
غیرقابل اغماضی در شکل گیری و تحکیم پایه های 
فرهنگ هر ملت داشته اند، اما دیدگاه سنتی برتری مرد 
به زن، در تمامی ساحت ها از جمله فرهنگ نیز نفوذ 
کرده است و به این ترتیب نقش اساسی و توانایی های 
زنان بار دیگر نادیده انگاشته شد. این نویسنده ابتدا به 
مفاهیم بنیادی فمینیسم و زیبایی شناسی می پردازد و در 
ادامه نظریه های برخی فیلس��وفان در این حوزه را از 

نظر می گذراند. »آماتورها و حرفه ای ها، چیستی هنر « 
دیگر موضوعات بررسی شده این کتاب است. کتاب 
»فمینیسم و زیبایی شناسی« با ترجمه افشنگ مقصودی، 

از سوی انتشارات گل آذین منتشر شده است.  

مش��اور رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از 
س��اخت مس��تند »قصه ایران« به منظور نمایش در 
نمایشگاه بین المللي اکسپو 2010 شانگهاي چین خبر 
داد. ب��ه گزارش موج به نق��ل از روابط عمومي بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، محمدرضا لواساني، نماینده 
تام االختیار بنیاد ش��هید در نمایش��گاه اکسپو 2010 
شانگهاي اظهار داشت: براي نخستین بار است که در 
این مستند، دوران آریایي ها تا پیروزي انقالب اسالمي 
و بعد از آن به تصویر کش��یده شده و سازنده فیلم به 

بیان تمدن ایران و نقش مردم در تاریخ انقالب، دفاع 
مقدس و پیشرفت هاي کنوني کشور مي پردازد. وي 
خاطرنشان کرد: نظام اسالمي ایران بزرگ ترین قرباني 
تروریسم است و این فیلم به مضامیني چون تحمیل 8 
سال جنگ نابرابر استکبار جهاني علیه ایران و مدیریت 
و رش��ادت هاي مردمي ملت ایران، هجوم رسانه ها و 
ابرقدرت هاي دنیوي علیه ملت ایران، مواضع کشورها 
و حمایت هاي همه جانبه ابرقدرت هاي نظامي دنیا از 

عراق در جنگ با ایران مي پردازد.

نام پدر: میرزا     سن: 13 سال      تاریخ شهادت: 1361     محل شهادت: شرق بصره،عملیات رمضان
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

وصیت من به مادرم این است که مادر بدان که فاطمه )س( از شیر حاللش به حسین )ع( داد و تو هم همین 
طور بودی. صد آفرین بر این پدر و مادری که فرزند خودشان را در راه اسالم فدا می کنند. مادرجان برای من 
هیچ ناراحت نباش، برای اسالم ناراحت باش که در خطر است. مادر برای من گریه نکن بیا و این گریه را هدیه 
به اسالم کن و هدیه تو این است که با صبرت یک گلوله آتشین درست کرده بر قلب دشمن بکوبی. وصیت 
من به پدرم این است که پدرجان بدان که اشک تو مانند خاری است که به چشم دشمن می رود و ریشه اصلی 

دشمن را می خشکاند.

شهید احمدرضا هادیپور

نگاهی به كتاب »فمینیسم و زیبایي شناسي«

نمایش مستندي درباره جانبازان شیمیایي 
در اكسپو 2010 شانگهاي

روزی بود...

قديمی ترين کتاب ضرب المثل فارسی برای اولين بار تصحيح شد

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در راستای قانون برگزاری مناقصات در 
نظر دارد نسبت به خرید مقادیری کنتور بشرح جدول ذیل اقدام نماید. تولید کنندگان و 
فروشندگان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی 
تا آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه به امور قراردادهای شرکت واقع در اصفهان میدان 

جهاد مراجعه نمایند.
زمان تهیه اسناد: از تاریخ 89/4/9 لغایت 89/4/13

مهلت تکمیل و تحویل اسناد: ساعت 14 مورخه 89/4/23
تاریخ بازگشایی پاکتهای قیمت: مورخه 89/4/24 ساعت 9 صبح در محل شرکت             

آبفار 
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت آبفار

ضمناً آگهی در سایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir  و سایت شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور به نشانی http://tender.nww.co.ir  و پایگاه اطالع 

رسانی مناقصات به نشانی IFTS.MPORG.IR درج گردیده است.

آگهی مناقصه شماره 4۰۱ – 88 )يك مرحله ای(

مالحظاتمبلغ تضمین )ریال(تعدادعنوان مناقصهردیف

1
خرید کنتور 1/2 و 

B3/4 کالس
طبق برگ پیشنهاد قیمت12000115/000/000

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه است.

تلفن تماس: 2363066-0311 دورنگار: 2369023 – 0311
شماره حساب سیبا ملی 2175210205000  جهت خرید اسناد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي:

احساسات نبايد در توسعه فعالیت هاي فرهنگي 
تأثیري داشته باشد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8/30 صبح یکشنبه 89/4/20

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

مناقصه لوله گذاری فاضالب

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

89-2-135
توسعه شبکه فاضالب 
اسالم آباد در محدوده 

منطقه دو اصفهان
32/000/000623/694/348جاری

اصالح شبکه فاضالب 89-2-136
16/000/000310/556/054جاریمنطقه چهار اصفهان

 استفاده صحیح از برق را به فرزندان خود 
بیاموزیم.


