
 آگهي مناقصه عمومي
 شماره 89/1

الف: مناقصه گزار: بانك ملت
ب: موضوع مناقصه: بانك ملت در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي نسبت به انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران جهت انجام امور 6 رده 
شغلي تحصيلدار،پيش خدمت، راننده، كارگر، اطالع رسان و ماشين نويس 

مطابق با تعداد و جزئيات مندرج در اوراق مناقصه اقدام نمايد.
صورت  به  ريال   850/000/000 مبلغ  مناقصه:  در  شركت  سپرده  ج: 
ضمانت نامه بانكي و يا نقداً به حساب جاري جام شماره 72509026/32 
به نام اداره تداركات منطقه اصفهان قابل پرداخت در كليه شعب بانك 

ملت سراسر كشور.
نامه  معرفي  ارائه  مناقصه:  اسناد  دريافت  جهت  نياز  مورد  مدارك  د: 
شماره  جام  جاري  حساب  به  ريالي   50/000 مبلغ  واريزي  فيش  و 
سراسر  ملت  بانك  شعب  كليه  در  پرداخت  قابل   72509026/32

كشور.
خيابان شيخ صدوق   – اصفهان  مناقصه:  اسناد  دريافت  زمان  و  ه: محل 
شمالي – ساختمان مديريت شعب بانك ملت – طبقه پنجم – دبيرخانه دفتر 
مديريت شعب بانك ملت – از تاريخ 89/07/13 لغايت 89/07/24 از 

ساعت 8 صبح لغايت 13:30
شماره تماس: 3870536 – 0311

صفـحهصفـحه
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در شامگاه پنجمین روز از هفته 
گردشگری و با حضور معاون 
صنایع دستی کشور، استاندار 
اصفهان و مس��ئوالن سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان و با حضور 

جمع مدیران بخش خصوصی گردشگری و عموم عالقه مندان ...
سراسري/ صفحه2

عضو سابق شورای امنيت ملی آمريكا:
 جدا کردن سوریه از ایران و حزب ا... 
محال است

همزمان با مشهد مقدس:
جشنواره  رویش در اصفهان، کاشان و 
شاهين شهر برپا مي گردد

با حضور معاون صنايع دستي كشور:
پرده برداري از محصوالت فرهنگي 

اطالع رساني گردشگري اصفهان

 رئيس مركز بهداشت 
چهارمحال و بختياري:
 سرطان پوست

  شایع ترین سرطان 
در چهارمحال و بختياري

 »ناص��ر خس��روي« در گفتگو با فارس با اش��اره به
11 مهرماه »سالروز جهاني س��رطان« اظهار داشت: 
س��رطان نامي کلي براي گروه بزرگي از بیماري هاي 
اس��ت که طي آن س��لول هاي بدن رش��د کرده و به 
طور غیرقابل کنترلي تكثیر مي شوند. وي با بیان اینكه 
س��رطان مي تواند در یكي از اعضا بروز و سپس به 
س��ایر اعضا رسوخ یابد، گفت: سرطان ممكن است 
در پوس��ت، اس��تخوان، عضله ها، خون یا دستگاه 
لنفاوي و در هر سني رخ بدهد. رئیس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: این در حالي 
ا س��ت که در چهارمحال و بختیاري، سرطان پوست 
در بین هر دو جنس و سرطان سینه در بین خانم ها، 
شایع ترین نوع سرطان است. وي با اشاره به راه هاي 
تش��خیص این بیماري   گفت: کلید اصلي و اساسي 
موفقی��ت در درمان س��رطان، تش��خیص به هنگام 
از طری��ق آگاهي از تغییره��اي طبیعي فیزیولوژیك 
 ب��دن، انجام معاینه هاي کامل و منظ��م و آگاهي از 
نشانه هاي هشدار دهنده است. خسروي عادت هاي 
فردي از جمله مصرف سیگار و مشروب هاي الكلي 
را از مهم ترین عامل هاي خطرساز بروز سرطان نام 
ب��رد. به گفته وي، روش های��ي از قبیل: پرتونگاري، 
آزمایش ادرار، سي تي اس��كن، سونوگرافي، آزمایش 
خ��ون، آزمایش خل��ط، نمونه ب��رداري و آزمایش 
مدفوع، از جمله مهم ترین راه هاي تشخیص بیماري 
سرطان هستند. خسروي تغذیه صحیح و اصولي را 
از مهم ترین راهكارهاي تأثیرگذار در کاهش ابتال به 
سرطان در افراد دانست و تصریح کرد: برخورداري از 
وزن مناسب، خودداري از مصرف دخانیات، ورزش، 
اجتناب از مواد شیمیایي از جمله تینرها و رنگ ها، قرار 
نگرفتن طوالني مدت در برابر اشعه آفتاب و دوري از 
آالینده هاي هوا، از دیگر راهكارهاي مؤثر در کاهش 

خطر ابتال به سرطان محسوب مي شوند. 

مع�����اون اداری مال�����ی و 
 مدیری��ت مناب��ع وزرات علوم 
گفت: برنامه های انجام شده در 
دانشگاه های کش��ور در دولت 
نهم و دهم، بسیار فراتر از حد 

انتظار بوده است. 
به گزارش فارس، فاز نخست سازمان مرکزی دانشگاه کاشان...

سراسري/ صفحه2

معاون فنی اداره کل راه و ترابری 
اس��تان اصفهان گف��ت: طول 
راه ها و وس��عت پروژه های 
از  اصفهان،  اس��تان  راهسازی 
استان تهران نیز بیشتر است و 
این اس��تان بهترین گزینه برای 

انتقال وزارت راه خواهد بود. »محمد رضا خسروی« در حاشیه بازدید 
از سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی... 

شهرستان / صفحه4

بهره برداري از فاز نخست سازمان 
مرکزي دانشگاه کاشان

معاون اداره كل راه و ترابري استان:
انتقال وزارت راه باعث رونق استان 

مي شود   

بهره برداری از فاز دوم بزرگترین 
چاپخانه روتاتیو در منطقه مرکزی کشور
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صفحه 2

مدیریت شعب بانك ملت استان اصفهان
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سراسری
ايران

جانش��ین نماین��ده ولی فقیه در س��پاه 
پاسداران گفت: امروز در همه حادثه ها 
و بحران ه��ا، هدف اصلی و آماج حمله 
ها، سینه والیت فقیه و اهل والیت فقیه 

است. 
 ب�ه گ���زارش ای�لنا، حج�ت االس��الم 
»مجتبی ذوالنور«، در نخس��تین همایش 
پیشكسوتان جهاد و شهادت روحانیون 
رزمنده س��پاه محم��د رس��ول ا... طی 
س��خنانی به نقش روحانیت در سطوح 
مختل��ف در دوران دفاع مقدس اش��اره 
کرد و گفت: حضرت امام خمینی )ره( 
در س��طح کالن در دف��اع مقدس نقش 
داش��تند و مردم را در مقابل��ه با تهاجم 
دنیای استكبار مقاوم نموده و مردم نیز با 
عشق و فرمان بنیانگذار انقالب از کیان 

نظام و کشور خود دفاع کردند. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه نقش ام��ام نقش 
ممتازی اس��ت که هیچ ک��س نمی تواند 
بنیانگ��ذار  گف��ت:  کن��د،  ایف��ا  را  آن 
انق��الب دل ه��ا را متن��وع ک��رده بود. 
 ب��ه عن��وان مث��ال: زمان�ی ک��ه ف�رمان 
آزاد س��ازی مه��ران را ص��ادر کردن��د 
تش��خیص  مجم��ع  رئی��س  چنانچ��ه 
مصلحت نظ��ام، رئیس مجلس خبرگان 
رهبری، رئی��س جمهور، رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی و یا رئیس قوه قضائیه 
چنی��ن چی��زی می گف��ت، می گفتند که 
نفس ش��ما از جای گرم بلند می ش��ود، 
در حال��ی ک��ه تنه��ا فرمان ول��ی فقیه 
 ب��ود ک��ه در ای��ن خص��وص تكلیف 

می آفرید. 
وی افزود: امروز دش��من و اس��تكبار، 
خ��ود فهمیده اس��ت که نظام اس��المی 
ب��ا تحمی��ل جنگ هش��ت س��اله و 30 
 س��ال ان��واع توطئه ه��ا، چط��ور پایدار 

مانده است. 
جانش��ین نماین��ده ولی فقیه در س��پاه 
ادامه داد: بنابراین جای تعجب نیس��ت 
که همین احزاب ملح��د در خانه معلم 

هم��دان می نش��ینند و می گویند: مگر 
مردم میمون هس��تند ک��ه تقلید کنند و 
بدی��ن ترتیب به دهها میلیون مس��لمان 

توهین می کنند. 
بای��د توجه داش��ت ای��ن حرف ها لق 
 لق��ه زب��ان نب��وده و هدفمن��د صورت 

می گیرد. 
ذوالنور، نقش روحانیت را در س��طوح 
فرمانده��ی و عقیدتی سیاس��ی جنگ، 
پر رنگ عن��وان کرد و گفت: روحانیت 
می توانس��ت محل پمپ��اژ فضایل دینی 
و اخالق��ی به بدنه جبهه ها باش��د و در 
تقویت بنیه معنوی و تحكیم بنیه دفاعی 
رزمن��دگان نقش منحصر به فرد داش��ته 

باشد. 
وی با اش��اره به حض��ور روحانیون در 
سطوح فرماندهی لشكر زرهی توپخانه 
و خلبانی در دفاع مقدس، از نقش رزمی 
روحانیون یاد کرد و افزود: بس��یاری از 
طلبه ه��ا بودند که روحانی بودن خود را 

در جنگ کتمان می کردند.
 جانش��ین نماین��ده ولی فقیه در س��پاه 
پاس��داران، با بیان اینكه نقش روحانیت 
در جبه��ه با هیچ نقش��ی قابل مقایس��ه 
نیس��ت، گف��ت: طبق آماری ک��ه امروز 
محاس��به می شود، قش��ر روحانیت 2/5 
برابر قشرهای دیگری که باالترین شهدا 

را دارند شهید داشته است. 
جمعیت ش��هید روحانیت نسبت به کل 
این جمعیت در مقایس��ه با سایر قشرها 

12 درصد است. 
روحانی��ت  ک��رد:  تصری��ح  ذوالن��ور 
همیش��ه س��پر ب��الی م��ردم بودند هر 
کج��ا ک��ه کی��ان، دی��ن و ج��ان مردم 
 در خط��ر ب��ود روحانی��ون پی��ش قدم 

بوده اند. 
جای��ی که س��خن فرمانده��ی در میان 
رزمن��دگان ب��ردی نداش��ت، عم��ل و 
 حرک��ت روحانی بود ک��ه رزمندگان را 

متحول می کرد. 

رئیس جمهور در مراسم افتتاح 1002 واحد 
مس��كونی در قالب پروژه مسكن مهر، از 
برنامه های دولت برای پایین  آوردن قیمت 

مسكن سخن گفت. 
به گزارش ایلنا، محمود احمدی نژاد، گفت: 
مسكن برای انسان مكانی برای شب خوابی 
نیس��ت، بلكه محل زندگی بوده و بخشی 
مهم زندگی انس��ان در فضای مس��كن و 

محیط محل آن است. 
رئیس جمهور با بیان اینكه از نگاه ما، خانواده 
پایه اصلی ساختن یك جامعه متعالی است، 
اظهار داش��ت: اگر در جامع��ه ای خانواده 
مستحكم و پر از صمیمت باشد، آن جامعه 
پر از صلح و دوس��تی و س��ازندگی است. 
اما اگر خانواده آسیب ببیند و یا از انسجام 
الزم برخوردار نباشد، امور اجتماعی به ثمر 

نخواهد رسید. 
وی با تأکید بر اینكه از گذشته برای ایرانیان 
داشتن مسكن شخصی و ملكی مهم بوده 
است، خاطرنشان کرد: در یك دوره طوالنی 
از این حقیقت غفلت کردیم. چرا که اساتید، 
مدیران اجتماع��ی و برنامه ریزان اقتصادی 
کشور تحت تأثیر اندیشه های سرمایه داری 
که تمام علوم را ب��رای پرکردن جیب های 

سرمایه داران می دانند قرار گرفتند. 
احمدی ن��ژاد توجه به مس��كن را توجه به 
فرهنگ، خانواده و آینده جامعه دانس��ت و 
گفت: در یك دوره طوالنی از عقب ماندگی 
انباشته قرار داریم. از این رو در گام اول باید 
به گونه ای برنامه ریزی کرد که در سه سال 
آینده، مس��كن از دغدغه مردم خارج شود. 
این مسأله شاید آرزوی 25 ساله مسئوالن 

کشور بوده است. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: ب��ه لطف خدا و 

همت پاک دلسوز انقالب در وزارت مسكن 
و بنیاد مسكن، این تصویر در هم شكسته 
 شد و در می�ان قش�رهای م�ختل�ف جامع�ه 

»باور می توانیم« به وجود آمده است. 
احمدی ن��ژاد ب��ا بیان اینكه باید ش��تاب و 
سرعت س��اخت مس��كن را حفظ کنیم، 
اظهار داشت: باورم این است که اگر تولید 
مسكن را صنعتی و انبوه کنیم، قیمت مسكن 
از قیمت هم اکنون مسكن مهر نیز پایین تر 

خواهد آمد. 
رئیس جمه��ور معماری و شهرس��ازی را 
هویت ساز و شكل دهنده روحیه و روابط 
یك جامعه دانست و گفت: یكی از زیباترین 
میراث و مفاخر ملت ایران معماری فرهنگی 
و انس��انی این سرزمین است و باید با یك 
ش��یب مناسب به س��بك معماری گذشته 
باز گردیم. وی در ادامه از وزارت مس��كن، 
طراحان، معماران و مردم خواس��ت که از 
فض��ای آپارتمان��ی 50 – 45 متری فاصله 
بگیرند و افزود: آرزوی من این اس��ت که 
ه��ر ایرانی یك خانه ویالیی هر چند نقلی 
داشته باشد. می ارزد که دولت کمك کرده تا 
هر خانواده ای یك فضای انسانی و مستقل 

داشته باشد. 

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزرات 
عل��وم گف��ت: برنامه های انجام ش��ده در 
دانشگاه های کش��ور در دولت نهم و دهم، 

بسیار فراتر از حد انتظار بوده است.
به گزارش فارس، فاز نخس��ت س��ازمان 
مرکزی دانشگاه کاش��ان با حضور معاون 
اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه کاشان به بهره برداری رسید. 
علی اکبر متكان )معاون اداری مالی و مدیریت 
منابع وزرات علوم( در این مراسم با تمجید 
از اقدام های انجام شده در دانشگاه کاشان، 
از توسعه و روند رو به رشد دانشگاه کاشان 
ابراز رضایت کرد و گفت: پیش��رفت های 
دانشگاهی کش��ور در 5 سال اخیر فراتر از 

حد انتظار است.
وی س��طح برنامه ه��ای انج��ام ش��ده در 
دانش��گاه ها را در دولت نهم و دهم بسیار 

فراتر از حد انتظار دانست و افزود: افزایش 
و گسترش دوره های تحصیالت تكمیلی، 
توسعه فضاهای آموزشی درسی و تجهیزات 
آزمایشگاه ها و سایر نیازهای دیگر، از جمله 
برنامه های پیش روی این وزارت اس��ت. 
سیدجواد ساداتی نژاد )رئیس دانشگاه کاشان( 
نیز در این مراسم، زیربنای کل این ساختمان 
را پنج هزار مترمربع دانس��ت و گفت: فاز 
نخست این س��اختمان با زیربنای 3 هزار 
مترمربع در چهار طبقه با 65 اتاق افتتاح شده 
است. وی با بیان اینكه این پروژه به صورت 
امانی توسط مدیر فنی و طرح های عمرانی 
دانشگاه و بودجه منابع دولتی و درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه تأمین شده است، افزود: 
برای فاز نخست این طرح، 20 میلیارد ریال 
هزینه شده که 50 درصد آن دولتی است و 
برای تكمیل ف��از دوم آن به 6 میلیارد ریال 

دیگر اعتبار نیاز است. 

  مهدی رفائی
در ش��امگاه پنجمین روز از هفته گردش��گری و با 
حضور معاون صنایع دستی کشور، استاندار اصفهان 
و مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان و با حضور جمع مدیران بخش 
خصوصی گردشگری و عموم عالقه مندان صنعت 
گردشگری، برای اولین بار در کشور از محصول های 
 فرهنگی- اط�الع رسانی چن�د زب�انه گ�ردشگری، 
پ��رده برداری ش��د. این محصوالت ش��امل: هفت 
کتاب به زبان های هفتگانه آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، 
روسی، ایتالیایی، عربی و انگلیسی و نیز مولتی مدیای 
هفت زبانه گردشگری، همچنین سایت هفت زبانه 
گردش��گری سازمان میراث فرهنگی اصفهان است. 
نقشه راهنمای گردشگری استان اصفهان نیز به هفت 
زب��ان مذکور ترجمه و چ��اپ گردیده و از این پس 
در اختیار گردشگران سراس��ر جهان برای اطالع از 
جاذبه های تاریخی و گردش��گری اصفهان خواهد 
بود. همچنین برای هر یك از شهرستان های بیست 
و سه گانه استان، نقشه راهنمای گردشگری تدوین و 
چاپ ش��ده است که این فعالیت ها در نوع خود در 

کشور بی نظیر است.
اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر، خود يك كشور 

است
»تهمینه دانیالی« معاون صنایع دستی، سازمان میراث 

فرهنگی کشور در آیین پرده برداری از کتاب، مولتی 
مدیا و محصوالت فرهنگی- گردش��گری اصفهان 
گفت: ایران به خود می بالد که معاونت صنایع دستی 
و گردشگری کشور به دامان خود، اصفهان برگشته 
است و اصفهان مرکز فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
در عرصه فرهنگ و هنر، خود به اندازه یك کش��ور 
اس��ت، وی افزود: هنرهای دس��تی و کاش��ی های 
فیروزه ای و اس��لیمی های چشم نواز اصفهان، این 
ش��هر را به عنوان نماد ایران به جهان معرفی نموده 
است و هنر و فرهنگ اصفهان لیاقت صدور به همه 
کشورها و الگوپذیری ایش��ان را دارد و هنرمندان و 
 نخب�گان اصفه��ان، همواره فخر هن�ر ای�ران زم�ین 

بوده اند.
معاون صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی- صنایع 
دستی و گردشگری کش��ور تصریح کرد: برگزاری 
همایش های هنرهای تش��یع در اصفهان و حرکت 
مجموعه مدیران اس��تان براساس رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، از دستاوردهای اصفهان در این عرصه 
است و این استان می تواند قطب مهم برای صنعت 
گردشگری و ایجاد درآمد و صادرات غیرنفتی باشد 
و این پتانس��یل را دارد که صنعت گردش��گری آن، 
روزی جایگزین نفت ش��ود. وی یادآور شد: هنر و 
فرهنگ اصیل ایرانی- اس��المی اصفهان، همواره بر 
قله های فرهنگ و هنر می درخش��د و این تأللؤ در 

نشست فرهنگی آسیا و اجالس کشورهای اسالمی 
همواره مشهود است که جهان اسالم همواره براساس 
راهبردهای فرهنگ اسالمی اصفهان حرکت نموده 

است.
وی اصفه��ان را تبل��ور یك مدیری��ت یكپارچه و 
دارای وحدت بین دس��تگاه های دولتی و فرهنگی 
توصیف کرد و این تعامل را عامل شناس��اندن بیش 
از پیش فرهنگ و تاریخ اصفهان و گسترش فرهنگ 

گردشگری و توریسم بین المللی آن دانست.
حاضر به جانفش��انی برای فرهنگ، هنر و تاریخ 

اصفهان هستیم
»علیرضا ذاکر اصفهانی« در آیین پرده برداری 
از محصول های فرهنگی - اطالع رس��انی 
سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: ما به 
فرهنگ و هنر اصفهان می بالیم و در کوران 
تاریخ، حاضر به جانفشانی برای فرهنگ، هنر 

و تاریخ اصفهان هستیم. 
اس��تاندار افزود: تالش بی وقفه در جهت 
احقاق مطالبه های هنرمندان و اصحاب هنر 
اصفهان، یكی از دغدغه های ما بوده است 
که توانسته ایم در جهت حل آن فعالیت های 
مثبتی انجام دهیم. وی در تشریح عملكرد 
اس��تاندار اصفه��ان در راه اعت��الی میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اظهار داشت: 
ایجاد تعامل رسانه ای براساس مقوله های فرهنگی، 
تاریخی و هویت اسالمی، تالش در تصویب و تحقق 
مصوبه های میراثی و گردشگری در سفرهای ریاست 
جمهوری، خرید صنایع دستی و فرهنگ سازی در 
مس��ئوالن برای هدی��ه قرار دادن ای��ن محصول ها، 
تالش در انتقال بدنه سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردشگری کشور به اصفهان، انتقال مرکز 
ملی فرش از تهران به اصفهان و همچنین تش��ویق 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری و ایجاد سایت 
کویرگردی و نیز تالش برای ایجاد هتل های 5 ستاره 
و افزایش پروازهای داخلی و خارجی به اصفهان، از 
فعالیت های استانداری در راستای کمك و تعامل با 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

بوده است.
تنوع زيستی بايد در گسترش گردشگری استان 

مدنظر قرار گيرد
»اسفندیار حیدری پور« رئیس سازمان میراث فرهنگی 
استان اصفهان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان 
سال تنوع زیستی در جهان و برگزاری مراسم خاص 
در س��ال 2010 در کشور چین، گفت: از مسائلی که 
باعث گسترش گردشگری کشور و اصفهان می شود، 
توجه به تنوع زیس��تی و اهمیت دادن به شناساندن 
محیط زیست گردشگری است که باید مورد توجه 

خ��اص قرار گیرد و افرادی که در جهت گس��ترش 
گردشگری کار می کنند نباید تنها به توریسم فرهنگی 
توجه کنند و برای تنوع گونه های طبیعی و جانوری 
استان اصفهان باید اطالعات الزم به گردشگران داده 
ش��ود. وی همچنین با بیان اینكه 2500 هزار هكتار 
پروژه حفظ تنوع زیس��تی زاگرس در چند استان از 
جمله اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری آغاز به 
کار کرده است افزود: شرکت »ایران دوستان« از بخش 
خصوصی در انجام این پروژه بسیار فعال بوده و این 
الگویی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 

گسترش گردشگری است.
 اس��فن�دیار حی���دری پور خاط�رنش��ان 
س��اخت: دولت در بخش گردشگری به 
عنوان یك حامی اس��ت و با کمك های 
بالع��وض و پروژه ه��ای خ��اص ب��ه 
میدان وارد می ش��ود که ج��ا دارد بخش 
خصوصی بازوی توانمند دولت در توسعه 
زیرس��اخت های گردش��گری باشد. وی 
در پای��ان اظهار داش��ت: بازاریابی و تبلیغ 
از مس��ائل فراموش ش��ده در گردشگری 
کشور و استان است که باید با الگوپذیری 
از کشورهایی که کمترین میراث فرهنگی 
را داش��ته و برای آن تبلیغ های میلیاردی 
می کنند، اصل بازاریابی در گردشگری و 
صنایع دس��تی همواره موردنظر متولیان و 

دوستداران این امر باشد.
بازاريابی حرفه ای بايد وارد صنعت گردشگری 

شود.
»محس��ن مصلحی« معاون گردش��گری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
 اصف�هان، ض�من سخن�انی به مع�رفی مح�صول های 
 فرهنگی- اطالع رس��انی گردشگری اصفهان شامل
 7 کتاب به 7 زبان دنیا و نیز مولتی مدیا، نقش��ه ها 
و س��ایت هفت زبانه گردش��گری اس��تان اصفهان 
پرداخت و اذعان داشت: با بهره برداری از این طرح 
بزرگ و بی نظیر گردشگری، در زمینه اطالع رسانی 
تحولی عظیم به وجود آمده و حدود 100 کشور دنیا 
می توانند به این ش��بكه اطالعات وصل ش��ده و از 

صنعت گردشگری اصفهان اطالعات کسب کنند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان، توجه به 
بازاریابی حرفه ای براس��اس اصول مدون و مرسوم 
در جهان را از الزمه های صنعت گردشگری استان 
اصفهان ذکر کرد و در حوزه مدیریت و توسعه منابع 
انسانی، آموزش مدیران، دفترهای خدمات مسافرتی 
و دست اندرکاران گردشگری در این زمینه را امری 
حیاتی دانس��ت. وی تصریح کرد: در 30 سال پس 
از انق��الب به خصوص در 10 س��ال اخیر، اصفهان 
توانس��ته به زیرساخت گردش��گری مناسب دست 
یابد و ناوگان فرسوده هوایی و ریلی آن که تهدیدی 
 برای گردشگری بود بازسازی شود. همچنین ای�جاد
 40 هتل جدید در ده سال گذشته در استان اصفهان از 
دستاوردهای دیگر صنعت گردشگری و سازمان میراث 
 فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

بوده است. 
وی ب��ا بی��ان این مطلب ک��ه تاکن��ون 1937 نفر از 
س��ایت هفت زبانه بازدید کرده اند و ای��ن افراد از 
23 کش��ور و 86 شهر دنیا بوده اند، اظهار امیدواری 
کرد ک��ه ای��ن کانون مج��ازی گس��ترش صنعت 
گردش��گری اصفهان، س��دی در برابر پ��روژه ایران 
هراس دش��منان باش��د و فعالیت ناپسند 80 درصد 
 رس��انه های خارج��ی علیه مس��افرت به ای��ران را 

خنثی کند. 

با حضور معاون صنايع دستي كشور:
پرده برداري از محصوالت فرهنگي- اطالع رساني گردشگري اصفهان

در تمام بحران ها، واليت فقيه هدف اصلي و 
آماج حمله هاست

آرزوي من اين است كه هر ايراني يك خانه 
وياليي، هر چند نقلي داشته باشد

بهره برداري از فاز نخست سازمان مركزي 
دانشگاه كاشان

جهان نما نصف النهار

با سر دادن شعار در تظاهرات واشنگتن
مردم آمريکا، تحريم عليه ايران را 

محکوم كردند
 م��ردم امری��كا در 
صدها  تظاه��رات 
ه��زار نف��ری علیه 
سیاست های دولت 
»ب����اراک اوب�ام�ا« 
اعت��راض خ��ود را 
نسبت به تحریم های 
ایران  علی��ه  امریكا 

نشان دادند.
از  ویلیت��و«  »فی��ل 
فعاالن ضد جنگ و 
برجسته  اعضای  از 

»کمپین مقابله با تحریم و حمله نظامی به ایران« در امریكا در گفتگو با فارس 
گفت: برای اولین بار مردم امریكا در تظاهرات ش��عارهایی در حمایت از ایران 
سر دادند. مردم در حمایت از ایران فریاد می زدند که جنگ و تحریم علیه ایران 

را متوقف کنید.  
وی افزود: مردم امریكا در اعتراض به سیاست های اقتصادی و جنگ طلبانه دولت 
آمریكا، از سراسر این کشور به شهر واشنگتن آمده بودند. وی که خود در این 
تظاهرات مردمی حضور داشت افزود: براساس آمار اعالم شده بیش از 250 هزار 
نفر در این تظاهرات شرکت داشته اند که خواسته های مردم در این تظاهرات 
کار، عدالت، آموزش و پایان یافتن جنگ در عراق و افغانستان بود. سیاست های 
اقتصادی دولت امریكا که منجر به افزایش بیكاری و فقر در این کش��ور شده، 
باعث حضور گسترده مردم و گروه های مردمی در این تظاهرات شده است. این 
تظاهرات به صورت متمرکز در واشنگتن و به صورت نمادین در برخی ایاالت 

دیگر امریكا برگزار شد. 
افراد زیادی از سراسر امریكا خود را برای شرکت در این تظاهرات به واشنگتن 

رساندند. 
تظاهرات کنندگان عالوه بر در دس��ت داش��تن پالکاردهایی، شعارهایی را در 

محكومیت هزینه های سنگین دولت اوباما در جنگ، سر می دادند. 

فلسطينی ها از تعليق مذاكره های صلح 
در صورت ادامه شهرک سازی حمايت 

كردند 
 

ارش��د  مقام ه��ای 
سازمان آزادی بخش 
موضع  از  فلسطین، 
حكوم��ت  رئی��س 
ن  ا د گ����ر د خ��و
حمایت  فلسطینیان 
کرده و ادامه گفتگو با 
رژیم صهیونیستی در 
صورت از سرگیری 
شه�رک س���ازی در 
کرانه باختری را رد کردند. به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، در جریان دیدار 
»محمود عباس« با مقام های ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین در »رام ا...« ادامه 
گفتگو با تل آویو در صورت آغاز مجدد شهرک سازی، غیرقابل قبول اعالم شد. 
سخنگوی محمود عباس پس از پایان مذاکره ها گفت که مشورت با میانجی گران 

امریكایی ادامه خواهد یافت. 
برخی گزارش ها حاکی است که محمود عباس تحت فشار شدیدی قرار گرفته 
است تا از مذاکره های صلح با تل آویو کناره گیری کند، ولی انتظار نمی رود وی 
قبل از گفتگو با وزرای خارجه اتحادیه عرب در لیبی تصمیم خود را اعالم کند.  

این اجالس قرار است طی چند روز آینده برگزار شود. 
بن��ا بر این گ��زارش، در پی خ��ودداری رژیم  صهیونیس��تی از تمدید تعلیق 

شهرک سازی در کرانه باختری، مذاکره های صلح متوقف شده است. 
هفته گذشته مدت 10 ماهه تعلیق شهرک سازی برای یهودیان در کرانه باختری 
پایان یافت. از آن هنگام تاکنون »جورج میچل«، نماینده ویژه امریكا در خاورمیانه 
و سایر میانجی گران صلح، برای تشویق دو طرف به مصالحه تالش می کنند ولی 

هنوز نشانه ای از برون رفت از بن بست مذاکره ها دیده نمی شود. 
»بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی که از جانب احزاب راست 
تحت فشار قرار دارد، تاکنون در برابر تقاضاهای بین المللی برای تمدید تعلیق 

شهرک سازی در کرانه باختری، مقاومت کرده است. 
این احزاب به نتانیاهو هشدار داده اند که چنانچه مانع از گسترش شهرک های 

یهودی نشین در کرانه باختری شود، از دولت ائتالفی وی خارج خواهند شد. 
چنانچه موضع نتانیاهو تا هنگام اجالس وزرای اتحادیه عرب تغییر نكند، به 
احتمال زیاد مذاکره های یك ماهه صلح خاورمیانه، محكوم به شكست خواهد 
بود. رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کرده اند که خانه سازی های جدید در چند 

شهرک یهودی نشین در کرانه باختری، شروع شده است. 
گفته می ش��ود که مجوز ساخت حدود دو هزار واحد مسكونی دریافت شده 
است و رهبران شهرک نشینان گفته اند که برنامه خانه سازی را هر چه سریع تر 

شروع می کنند. 

عضو سابق شورای امنيت ملی آمريكا:
جدا كردن سوريه از ايران و حزب ا... 

محال است
»آلیوت آبرامز«، عضو سابق شورای امنیت ملی آمریكا، با اذعان به اینكه ائتالف 
14مارس مورد حمایت واشنگتن در لبنان متحمل خسارت جدی شده است، 
تأکید کرد: هرگز این امكان وجود ندارد که بتوان سوریه را از ایران و حزب ا... 

جدا کرد.
به گزارش فارس، »آلیوت آبرامز«،  عضو س��ابق شورای امنیت ملی امریكا در 
جریان بررسی کتاب »مردن، خود امتیازی است« که »ساناسیس کامبانیس«، یك 
روزنامه نگار امریكایی آن را درباره حزب ا... نوش��ته است، تأکید کرد: امریكا 
نقشی در بازی لبنان در شرایط کنونی ندارد و ائتالفی که از آن حمایت می کرد 

متحمل خسارت جدی شده است. 
وی با مطرح کردن خلع سالح حزب ا... تنها راه آن را از طریق سوریه دانست، 
اما در عین حال تأکید کرد: از نظر توازن منطقه ای که به نفع ایران تمایل دارد، 

بعید است که سوری ها گام هایی مشابه بردارند. 
آبرامز تأکید کرد: نیروهای غربی و عربی، جنگ تابستان 2006 را فرصتی برای 
کم کردن نفوذ حزب ا... می دانستند اما با افزایش شمار کشته ها، دیدگاه جهان 
نس��بت به جنگ تغییر کرد و امروز تنها راه کم کردن نفوذ حزب ا...، از طریق 

سوریه است. 
عضو سابق شورای امنیت ملی امریكا گفت: عربستان در قبال لبنان دو گزینه 
را مطرح کرد، نخست  گزینه سوریه و دوم ایران با حزب ا... و اکنون سناریوی 
سوریه را انتخاب کرده است اما هیچ راه حلی از طریق انتخاب گزینه سوریه 
وجود نخواهد داشت. دمشق اکنون به تهران نزدیك شده و در زمان کنونی شاهد 

سیرصعودی نفوذ آن هستیم. 

بهره برداری از فاز دوم بزرگترین چاپخانه روتاتیو 
در منطقه مرکزی کشور

 طرح توس��عه چاپ » رسانه 
برتر« به عنوان تنها چاپخانه روتاتیو 
منطقه مرکزی ایران، با اعتباری بالغ 
ب��ر 13 میلی��ارد ری��ال و با حضور 
اس��تاندار و تنی چند از مس��ئوالن 
کش��وری و  استانی به بهره برداری 

می رسد.
فاز دوم چاپ رس��انه برتر با هدف 
 ارتقای  کم��ی  و کیفی روزنامه ها  و 
نشریه های استان اصفهان ، افزایش 
 گستره توزیع روزنامه های سراسری 
و پاسخ به نیاز روزنامه های ایران و 
همش��هری به منظور پوشش منطقه 

جنوبی  اجرا شده است.
ای��ن طرح در حالی به بهره برداری 
می رس��د که عالوه ب��ر 40 میلیارد 
ریال هزینه ش��ده در فاز اول چاپ 

رسانه برتر، 13 میلیارد ریال دیگر نیز بدون هیچ 
گونه حمایت دولتی و با س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی ب��رای خری��د، نص��ب و راه اندازی 
دس��تگاه های فاز دوم این چاپخانه هزینه ش��ده 

است.
در ف��از دوم چاپ رس��انه برتر که ب��رای انجام 
آن چن��د ماه متوالی کار مطالعاتی و نیاز س��نجی 
انج��ام گرفته، 10 میلیارد ری��ال به منظور خرید 
و واردات دس��تگاه های چاپ و 3 میلیارد ریال 
برای تأمین و نصب و راه اندازی دس��تگاه های 

پیش از چاپ »پلیت ستر« هزینه شده است.
بنابر گفته »سید رضا حسینی«، مدیر عامل چاپ 
رسانه برتر، تمامی دستگاه ها و تجهیزات نصب 
ش��ده در فاز اول و دوم ای��ن چاپخانه، مجهز به 
جدیدترین تكنولوژی ه��ای روز دنیا بوده و از 
معتبرترین مراکز تولید این دس��تگاه ها در کشور 

آلمان خریداری شده اند.
در کن��ار این تجهیزات س��خت اف��زاری و نرم 
افزاری پیشرفته، از تجربه ها و تخصص بهترین 
و بزرگترین متخصصان داخلی  و  خارجی چاپ 
نیز در این فاز  استفاده شده و  آموزش های الزم 
در سطح دروس آکادمیك و دانشگاهی به تمامی 
نیروهای شاغل در این مجموعه ارائه شده است 
ت��ا در قالب مجموعه ای حرف��ه ای، به نیازهای 
جامع��ه مطبوعاتی اس��تان اصفهان و منطقه های 

مرکز و جنوب کشور پاسخ داده شود.
چاپخانه  رس��انه  برتر که در زمینی به مس��احت 
3500 مترمربع و در شهرک صنعتی جی اصفهان 
واقع ش��ده، متش��كل از  چهار بخ��ش: طراحی، 
لیتوگراف��ی، چاپ و صحافی اس��ت و هم اینك 
چاپ همزمان روزنامه های ایران و همش��هری ، 
 س��ه روزنام��ه اس��تانی زاین��ده رود، اصفه��ان 
 زیب��ا و اصفهان ام��روز، هفته نامه های  اس��تانی، 

وی��ژه نامه ه��ای روزنامه 
و  همچنی��ن  ج��م  ج��ام 
نیازمندی ه��ای روزنام��ه 
های کثیر  االنتشار را انجام  

می دهد. 
البته با نصب و راه اندازی 
دستگاه های جدید پس از 
چ��اپ طی چند ماه آینده، 
بر  ای��ن چاپخانه ع��الوه 
پاس��خگویی ب��ه نیازهای 
چاپ و نش��ر مطبوعات، 
چ��اپ  توانمن��دی  ب��ه 
ان��واع کت��اب نیز دس��ت 
خواه��د یاف��ت  ک��ه این 
مه��م می تواند بی ش��ك 
دریچه ای روشن را برای 
ایجاد تغییرهایی بزرگ در 
حوزه کتاب  به روی اهالی کتاب اس��تان اصفهان 
و دیگر استان های همجوار بگشاید و بسیاری از 

مشكل های این بخش را مرتفع سازد.
چاپخانه رسانه برتر از حیث تجهیزات و امكانات 
سخت افزاری در حال حاضر مجهز به دو دستگاه 
چاپ رول س��اخت کمپانی ZIRCON آلمان 
با قطع چاپ 100×70، دو دس��تگاه پلیت س��تر 
4/5 ورق مدل 2007، یك دس��تگاه ایمیج س��تر 
مدل »آگفا آوانترا« 44 »4/5 ورق« و دو دس��تگاه 
قید کپی و دو دس��تگاه پروسور زینك است و با 
بهره مندی از س��ایت اینترنتی اختصاصی جهت 
دریافت و ارسال فایل های چاپی، قابلیت چاپ 
20000 نس��خه فرم 100×70 در هر ساعت را به 

صورت 4 رنگ )پشت و رو( دارد.
گفتنی اس��ت: فاز دوم این چاپخانه، 16 مهر ماه 

جاری به بهره برداری می رسد.
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انسان یك موجود اجتماعی است و برای 
داشتن زندگی سعادتمندانه نیاز به برقراری 
روابط اجتماع��ی دارد. برق��راری روابط 
اجتماعی در س��ایه نشاط، آرامش، عزت 
نفس و امنیت، می تواند ضامن س��المت 
روانی انسان باش��د. در دوران کنونی که 
انسان ها هرچه بیش��تر به سمت تنهایی 
و انزوا سوق داده می شوند، نه فقط باید 
برقراری روابط صمیمانه به عنوان یكی از 
مؤلفه های اصلی سالمت روان مورد بحث 
قرار گیرد، بلكه باید به »تنهایی« به عنوان 
عاملی پرخطر در بروز بیماری های متعدد 
جسمانی و روانی پرداخته شود. تنهایی به 
عنوان یكی از عامل های اضطراب آور در 
زندگ��ی مدرن به معنای نبود ارتباط های 
مفید و سالم با دیگران تعریف شده است 
و به عقیده روان شناس��ان: انسان فقط از 
راه تقوی��ت روابط خود با مردم و جامعه 
بش��ری اس��ت که می تواند از احساس 

اضطراب، رهایی پیدا کند. 
ب��ه عبارت دیگر، اضطراب انس��ان وقتی 
پای��ان می پذیرد که او بتواند وابس��تگی 
خود به همنوع را تحقق ببخشد، از سوی 
دیگر، هم اکنون »تنهایی« به عنوان یكی از 
عامل های خطرزا برای سالمتی شناخته 
شده است چنان که پژوهشگران دانشگاه 
شیكاگو طی تحقیق های خود دریافته اند 
که عارضه ه��ا و اثرهای منفی تنهایی در 
افزایش فش��ار خون، خ��واب نامطلوب، 
زوال عقل و س��ایر مشكل های جسمی 
ظه��ور می کن��د و تنهایی مانند س��یگار 
کشیدن و چاقی سالمت افراد را به خطر 
می اندازد. به نوشته ایسنا »جان کاسیوپو« 
متذکر ش��ده اس��ت: مردم هر روز بیش 
از گذش��ته تنها می ش��وند و این مشكل 
ش��ناخته شده، س��المتی مردم را بیش از 
گذش��ته به خطر انداخته است. در مقابل 
محققان دریافته اند که افزایش تعامل های 
اجتماعی تا 50 درصد باعث افزایش طول 
عمر می ش��ود. تنهایی از ورزش نكردن 
نیز زی��ان آورتر اس��ت و دو برابر چاقی 
به انسان ها آسیب جسمی و روانی وارد 

می کند.
بیش��تر کس��انی ک��ه دچار افس��ردگی و 
بیماری های روانی هستند در گروه افراد 
تنها و کم رفت و آمد قرار دارند و به طور 
معمول از تعامل های اجتماعی خودداری 
می کنن��د. طب��ق تحقیق، مطالعه بر روی 

افرادی که بیش از 75 سال عمر دارند این 
واقعیت را آشكار کرده است که در هنگام 
مالقات با افراد م��ورد عالقه و گفتگو با 
آن ها، انس��ان به خاطر ترشح دوپامین در 
مغز از حالت افس��ردگی خارج شده و به 
ش��ادی ویژه ای می رسد. به همین علت 
افرادی که مش��كل و مطالبه های خود را 
نگاه داشته اند و در تنهایی دنبال راه حل 
می گردند، از این حالت دور شده و دچار 

خمودگی می شوند.
دکتر احمد آشوری، )روان شناس بالینی( 
در ای��ن ب��اره می گوی��د: ام��روزه روان 
شناس��ان معتقدند که انسان یك موجود 
زیستی، اجتماعی، معنوی و روانی است. 
به عب��ارت دیگر می گوین��د که یكی از 
ابعاد انسان سالم، بعد اجتماعی است. فرد 
س��الم باید بتواند در جامعه ارتباط برقرار 
کند و ش��بكه اجتماعی برای خود بسازد. 
این شبكه اجتماعی کمك می کند که فرد 
بتواند از عهده چالش ها و مش��كل های 
زندگی خود برآید. امروزه نقش استرس 
در ب��روز بس��یاری از بیماری ه��ا ثابت 
ش��ده اس��ت و تحقیقات نش��ان داده آن 
چه باع��ث بروز بیماری می ش��ود خود 
اس��ترس نیست، بلكه اس��ترس از طریق 
مجموعه ای از متغیرها تاثیرگذار اس��ت، 
یكی از این متغیرها حمایت اجتماعی از 
فرد است. فردی که از حمایت اجتماعی 
کاف��ی برخوردار نیس��ت و دچار تنهایی 
مزمن شده است، در خطر ابتال به بیماری 
هایی نظیر سرطان و بیماری های قلبی- 
عروق��ی ق��رار دارد و حت��ی در معرض 
ابتال به افس��ردگی، اضطراب و رو آوردن 
به اعتیاد ق��رار می گیرد. در مقابل هرچه 

حمایت ش��بكه اجتماعی از فرد قوی تر 
باش��د، احتمال ای��ن که فرد ب��ه بیماری 
مبتال شود کمتر می شود و اگر هم دچار 
بیماری شد، سریع تر بهبود پیدا می کند، 
گفته می شود کسانی که حمایت اجتماعی 
کافی دارند به طور معمول استرس کمتری 
تجربه می کنند و همی��ن طور فردی که 
دچار مش��كل های اقتصادی شده است 
و ش��بكه اجتماعی قوی تری دارد، کمتر 
استرس تحمل می کند، زیرا در این شبكه 
یاد می گیرد چطور با اس��ترس خود کنار 

بیاید. 
همچنی��ن تحقیق ها ثابت کرده اس��ت: 
افرادی که حمایت اجتماعی کافی دریافت 
می کنن��د، آمار مرگ و میر کمتری دارند، 
ش��اید بتوان گفت که دوستی برای انسان 
مثل آفتاب است برای گل ها، همان طور 
که گل ها برای رشد و نمو نیاز به آفتاب 
دارند، انسان هم برای رسیدن به تكامل به 

دوست و حمایت اجتماعی نیاز دارد. 
این روان شناس بالینی در ادامه به تفاوت 
تنها بودن و احساس تنهایی اشاره می کند 
و توضیح می دهد: احساس تنهایی فقط 
به این معنا نیست که کسی دور و بر انسان 
نباشد، زیرا ممكن است در اطراف انسان 
افراد زیادی باشند اما فرد احساس تنهایی 
کند و از طرفی ممكن اس��ت در اطراف 
انس��ان کسی نباش��د اما احساس تنهایی 
نكند. بنابراین روان شناسان تأکید می کنند 
که احس��اس تنهایی در همه افراد وجود 
دارد و ت��ا ح��دی که مزمن نش��ود مورد 
نیاز انسان اس��ت. وقتی احساس تنهایی 
می کنیم و فكر می کنی��م یك نیاز ارضا 
نش��ده داریم که باید آن را برآورده کنیم، 

طبیعی اس��ت که از تنهای��ی لذت ببریم. 
اما زندگی منفعالنه و دس��ت روی دست 
گذاش��تن و انزوا طلبی به س��المت روان 

صدمه می زند.
در اصل 3 نوع تنهایی در روان شناس��ی 
تعریف ش��ده اس��ت: »تنهایی موقعیتی« 
تنهایی است که به علت تغییر مكان اتفاق 
افتاده و موقت اس��ت. در این شرایط فرد 
نیاز دارد شبكه اجتماعی خود را در محیط 
جدید بسازد و دوستان جدیدی بیابد. گاه 
»تنهایی رشدی« رخ می دهد یعنی فرد نیاز 
به تنهایی دارد تا بتواند به رشد و استقالل 
برس��د و »تنهایی درونی« هم زمانی است 
که انسان بعضی از مهارت ها یا اعتماد به 

نفس کافی را ندارد. 
نی��از به یادگیری یك مه��ارت یا اصالح 
رفتار یا تغییر باورهای نادرس��ت اس��ت. 
باید دانس��ت همه انس��ان ها در مقاطعی 
از زندگی احس��اس تنهایی می کنند، اما 
برخی اجازه نمی دهند احساس تنهایی بر 

آن ها غلبه کند.
وی ب��ا تأیید این مطلب که انس��ان های 
 ام��روزی با تغییر ش��یوه زندگ��ی تنهاتر 
ش��ده اند، اش��اره می کند که در گذشته 
چندین خان��واده در یك من��زل زندگی 
می کردند اما هم اکنون هر یك از اعضای 
خان��واده در اتاق مخص��وص خود وقت 
می گذرانن��د، بنابراین تا ح��دی فضاها 
متفاوت ش��ده اما باز انس��ان در گسترش 
ش��بكه اجتماعی مختار است و می تواند 
تصمیم بگیرد، حمای��ت اجتماعی خود 
را افزای��ش دهد. به عن��وان مثال: توصیه 
می ش��ود که کارهایی را که انسان عادت 
دارد ب��ه تنهایی انجام دهد بهتر اس��ت با 
دیگران انجام دهد یا سعی کند در مراسم 

جمعی بیشتر شرکت کند.
در نهای��ت توصی��ه روان شناس��ان برای 
مقابله ب��ا تنهایی، تغییر رفتار اس��ت. در 
ح��ال حاضر یك��ی از درمان های اصلی 
افس��ردگی، فعال س��ازی رفتاری است. 
یعنی زمانی که فرد تعامل کمتری با محیط 
دارد باعث می شود تقویت کننده کمتری 
از محیط دریافت کند. هرچه این تقویت 
کننده ها کمتر باش��د، افسردگی حاکم بر 
فرد بیشتر می ش��ود. راه مقابله با آن این 
است که فرد تعامل خود را با محیط بیشتر 
 کند تا تقویت کننده های بیشتری دریافت 

کند.

امروزه، دشمن با شبکه های 
ماهواره ای کشور را بمباران 

می کند
در مراس��م نواخته ش��دن زنگ انضباط اجتماعی، فرمانده 
نیروی انتظامی یكی از حادثه هاي مهم و ارزش��مند تاریخ 
انقالب اسالمی را هفته دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: 
اوج ایثار و فداکاری ملت ایران در سال های جنگ تحمیلی 
رخ داد. به گزارش ایمنا، سردار »حسن کرمی« رمز موفقیت 
رزمندگان آن سال ها را جهاد خالصانه دانست و خاطر نشان 
کرد: آنان هرچه در توان داش��تند در جهت رضای خدا به 
نمایش گزاش��تند و با همدلی تمام، از کشور دفاع نموده و 
متجاوزان را سر جایشان نشاندند. سردار کرمی با بیان این 
مطلب که شیوه جنگ در زمان ما تغییر نموده است افزود: 
سرعت پیشرفت کشور بعد از جنگ تحمیلی چنان فشاری 
بر دشمنان این انقالب وارد کرد که شیوه جنگ را تغییر دادند. 
کرمی گفت: امروز باید موانع پیشرفت کشور را بشناسیم تا 
بتوانی��م با آن مقابله کنیم. وی بمباران امروزه دش��من را از 
طریق شبكه های ماهواره ای دانست و ابراز داشت: در زمان 
جنگ تحمیلی اگر تیر و ترکش به پای یك رزمنده اصابت 
می کرد همه به س��راغ او می آمدند تا کاری برایش انجام 
دهند، اما امروز آنچه از جنگ نرم نصیب جوانان شده تهاجم 
فرهنگی و اعتیاد است که بیشتر مردم از آن فراری هستند. 
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه افزود: دشمن در حال سرمایه 
گذاری همه جانبه بر کشور می باشد و آنچه ضروری به نظر 
می رس��د این است که فكرها را به کار اندازیم و از تجربه 
هاي گذشته نهایت استفاده را ببریم. در ادامه، سردار کرمی به 
جایگاه نظم و قانون در جامعه اشاره کرد و گفت: جمعیت 
کش��ور در حال افزایش است و شهر ها هر روز گسترش 
می یابند، اگر رعایت نظم و قانون در جامعه نهادینه ش��ود 
جلوی بسیاری از مشكل هاي احتمالی گرفته خواهد شد. 
وی در پای��ان با اعالم این مطلب که رویكرد امروز پلیس 
مش��ارکت همه جانبه مردم و مسئوالن در برقراری نظم و 
امنیت است افزود: امید است با این رویكرد، زمینه گسترش 
نظم و قانون بیش از قبل مهیا گردد تا گام مؤثری در توسعه 
کشور برداشته شود. در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش 
و پرورش درخصوص چگونگي حل مشكل هاي جامعه 
صحبت کرد و گفت: بیشتر مشكل هاي جامعه، در بستر 
آموزش و پرورش حل ش��دنی است. سید مجید عاملیان، 
تعام��ل بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی را بس��یار 
خوب ارزیابی ک��رد و افزود: ارتباط عمیق و قلبی بین دو 
دستگاه بزرگ نه تنها در کشور بلكه در فضای استان شرایط 

خوبی حاکم نموده است. 
 وی در پای��ان از زحم��ت هاي ش��بانه روزی مس��ئوالن 
نیروی انتظامی که در راستای خدمت رسانی به مردم از هیچ 
کوششی دریغ نمی کنند، تشكر و قدردانی کرد. در خاتمه 
مراسم، همیاران پلیس با اهدای گل به فرماندهان و مسئوالن 

نیروی انتظامی، این هفته را به آنان تبریك گفتند.

ــهروندی شهرداری  دبير كميته فرهنگ ش
اصفهان اعالم كرد:

ارائه 13 کتاب آموزشی در 
نخستين آموزشگاه مجازی 

شهروندی کشور 
مدرس��ه  نخس��تین 
ش��هروندی کش��ور 
ب��ا ارائ��ه 13 کتاب 
آموزش��ی در فضای 
فعالی��ت  مج��ازی، 
خ��ود را در اصفهان 

آغاز کرد.  
و  ایمنا  گ��زارش  به 
ب��ه نق��ل از  روابط 
عموم����ی کمیت���ه 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، دبیر این کمیته 
ب��ا اعالم این خبر اف��زود: کمیته فرهنگ ش��هروندی 
اصفه��ان از ماهها پیش تاکنون از کودکان اصفهانی به 
عنوان س��فیران ش��هروندی ثبت نام به عمل آورده و 
آموزش های خود را از طریق ارس��ال کتاب، جزوه و 

نرم افزارهای آموزشی به آنها انتقال داده است.
 »مه��دی بقای��ی« با بی��ان اینك��ه تاکن��ون نزدیك به
30 ه��زار کودک اصفهانی در این طرح ش��رکت و به 
عنوان س��فیر ش��هروندی تحت آموزش غیر مستقیم 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: به دلیل اس��تقبال سرشار 
ک��ودکان و خانواده ه��ا و همچنین ب��ه جهت وجود 
پاره ای مش��كل ها در جریان ارسال بسته های پستی 
ب��ه درب منازل، کمیته فرهنگ ش��هروندی در اقدامی 
کم نظیر تصمیم گرفت نخس��تین آموزش��گاه مجازی 
ش��هروندی کش��ور را تأس��یس نموده و محصوالت 

آموزشی خود را در فضای سایبر نیز ارائه کند.
وی ب��ا تأکید بر اینك��ه کودکان عضو طرح س��فیران 
ش��هروندی اف��زون بر دریافت محصوالت آموزش��ی 
از طری��ق پس��ت، می توانند در مدرس��ه مجازی نیز 
وارد ش��ده و نس��خه اینترنتی کتاب ها و جزوه های 
مورد نظر خود را تهیه نمایند، خاطرنش��ان س��اخت: 
تاکنون 13 کتاب آموزش��ی در قالب داستان و مشتمل 
بر موضوع های شهروندی در این آموزشگاه مجازی 
ارائه شده و س��ایر محصوالت و کتاب ها نیز به طور 

ماهیانه ارائه خواهد شد.
دبی��ر کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان، 
با اش��اره به اینكه این آموزش��گاه منحصر به کودکان 
نبوده و بخش خاصی را نیز به بزرگس��االن عالقه مند 
به مفاهیم ش��هروندی اختصاص داده است، گفت: با 
اجرای این طرح ت��الش می کنیم دامنه آموزش های 
خود را توسعه بخشیده و تمام شهروندان اصفهانی را 
با مفاهیم شهروندی آشنا سازیم تا تمامی همشهریان، 
خود را قس��متی از جامعه ش��هری و ناظر بر رعایت 

شدن قانون های شهروندی به حساب آورند. 

معاون فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت 
علوم گفت: کش��ورمان ب��ا برگزاری 
دارد  نظ��ر  در  فاراب��ی  جش��نواره 
 عل��وم انس��انی را از ان��زوا خ��ارج 

کند.
به گ��زارش فارس، »غالمرضا خواجه 
س��روی« معاون فرهنگی و اجتماعی 
چهارمی��ن  دبی��ر  و  عل��وم  وزارت 

جشنواره بین المللی 
فارابی با بیان مطلب 
فوق، از جش��نواره 
فارابی  بین الملل��ی 
ب��ه عن��وان نماد و 
س��مبلی نام برد که 
از ط��رف دولت و 
آموزش عالی برای 
دانش پژوهان  همه 

برگزار می شود. 
برگ�����زاری  وی 
جش��نواره فاراب��ی 
توجه  از  نش��ان  را 
آم��وزش عال����ی 
کش��ور ب��ه عل��وم 
و  دانست  انس��انی 

گفت: علوم انسانی، از اهمیت زیادی 
در توس��عه جامعه برخ��وردار بوده و 

راهگشای سایر علوم است. 
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت 
علوم یادآور شد: جشنواره بین المللی 
فارابی، ویژه تحقیقات علوم انس��انی 
و اس��المی اس��ت و عالوه بر داشتن 
جش��نواره های  هم��ه  خصوصی��ات 
بین المللی، باید بیش��تر م��ورد توجه 
و حمای��ت سیاس��تگذاران نظام قرار 

گیرد. 
وی افزود: در اساسنامه اولیه جشنواره 
فاراب��ی، عل��وم انس��انی و مع��ارف 
اسالمی مطرح ش��ده بود که در ادامه 
به علوم انسانی و اسالمی تغییر یافت 
تا رویكرد اس��المی در علوم انس��انی 

اهمیت بیشتری بیابد. 
المللی  دبیر چهارمین جش��نواره بین 
فارابی تصریح کرد: به طور حتم باید 
برای اف��رادی که متون��ی با خاصیت 

ایرانی اسالمی تولید می کنند، اهمیت 
بیش��تری قائ��ل ش��ویم و در برخ��ی 
جزییات بازنگری اساسی ایجاد و در 
اش��خاص و گروهها تغییرهایی داشته 

باشیم.
المللی  دبیر چهارمین جش��نواره بین 
فارابی اظهار داشت: با توجه به حرکتی 
که در راس��تای اجرای عدالت توسط 
دولت دهم صورت 
گرفت��ه اس��ت، در 
جشنواره بین المللی 
فاراب��ی ع��الوه بر 
اس��تادان  داوری 
دانشگاه های تهران، 
اس��تادان  تجربه  از 
ی  ه ها نش��گا ا د

و  شهرس��تان ها 
اس��تان های سراسر 
کش��ور نیز استفاده 
شده اس��ت تا آنان 
ای��ن حوزه  در  نیز 
داش��ته  س��همی 

باشند. 
اش��اره  ب��ا  وی 
ب��ه تأکیدهای مق��ام معظ��م رهبری 
در دی��دار ب��ا اس��تادان ح��وزه علوم 
انسانی دانش��گاه ها در مورد جشنواره 
باید رویكرد  بین المللی فارابی گفت: 
جش��نواره را ب��ه دیدگاه مق��ام معظم 
رهبری در حوزه علوم انسانی نزدیك 

کنیم. 
خواجه س��روی با اش��اره به اهمیت 
علوم انسانی و لزوم تقویت آن گفت: 
جش��نواره بین المل��ی فارابی با هدف 
تقویت علوم انس��انی و بومی ش��دن 
آن و نی��ز تولید دانش برای اس��الم و 
 ایران در این حوزه راه اندازی ش��ده

 است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بی توجهی به 
حوزه علوم انس��انی، آینده کش��ور را 
با ضعف هویت��ی مواجه خواهد کرد 
ک��ه باید با س��رمایه گذاری مناس��ب 
ای��ن ح��وزه حرک��ت  در  دقی��ق   و 

کنیم.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  راهكارهاي مقابله با تنهایي

سازمان ملی جوانان، نشان ملی جوان ايرانی را به سليمی اهدا كرد 

گریه های كودك هدیه زندگی به مادر بودبازی كودكانه، بالی جان۲ نوجوان زن از خوش تيپي شوهر واهمه دارد

سردار مؤمني در جمع خبرنگاران:
تعداد تصادف ها در مرداد 3/5 درصد كاهش يافت

سردار ساجدي نيا در جمع خبرنگاران: 
قتل 2 پزشك به هيچوجه سياسي نبوده است

س��ازمان ملی جوانان نشان ملی جوان ایرانی )حضرت 
 عل��ی اکب��ر( را ب��ه قهرم��ان وزن��ه ب��رداری جهان، 

»بهداد سلیمی« طی مراسمی اهدا کرد. 
ب��ه گزارش مه��ر، مه��رداد بذرپاش )رئیس س��ازمان 
ملی جوانان( باالترین نش��ان ملی ج��وان ایرانی را در 
 مراس��می با حضور مسئوالن ورزشی و ورزشكاران به 

بهداد سلیمی در سازمان ملی جوانان اهدا کرد. 
مع��اون رئیس جمهور در این مراس��م گفت: قهرمانان 
و افتخار آفرینان این مرز و بوم، مدیون رش��ادت های 
شهدای انقالب هس��تند که توانستند با نثار جان خود 

کشور را حفظ و حراست کنند. 
وی با اش��اره به اینكه سلیمی، قهرمانی و پیروزی خود 
در جهان را تقدیم ش��هدای انقالب و ملت ایران کرده 

است افزود: جوانان و افتخار آفرینان ایران اسالمی باید 
این حرکت پسندیده را پیشه راه خود کنند چون ما هر 

چه داریم به برکت خون شهدا به دست آمده است. 

 رئیس س��ازمان ملی جوان��ان با تأکید ب��ر اینكه ملت 
 غی��ور ایران اس��المی در تمام��ی زمینه ه��ا در جهان 
افتخ��ار آفرین��ی می کنن��د اظه��ار داش��ت: ایرانی��ان 
 ب��ه خص��وص جوان��ان توانس��ته اند در عرصه های 
علمی، ورزشی و س��ایر زمینه ها نام ایران و ایرانی را 
در بلندتری��ن نقطه جهانی نمایان کنن��د و مایه افتخار 

باشند. 
وی افزود: س��لیمی با افتخارآفرینی باعث ایجاد غرور 
در کش��ور شد و دل رهبر انقالب و ملت ایران را شاد 

کرد. 
 در ای��ن مراس��م به رس��م یادب��ود به س��لیمی، مربی 
تیم ملی وزنه برداری و رئیس فدراسیون هدایایی اهدا 

شد.

رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی نیروی 
انتظام��ی اعالم کرد: می��زان تصادف ها در 

مرداد امسال 3/5 درصد کاهش یافت.
به گزارش فارس، سردار اسكندر مؤمنی در 
حاشیه نواختن زنگ انضباط اجتماعی در 
جمع خبرنگاران گفت: طی 6 ماه گذشته، 

700 هزار خودروی جدید ش��ماره گذاری 
ش��ده و بالغ بر 700 هزار راننده جدید نیز 
به سیستم حمل و نقل کشور وارد شده اند، 
اما میزان تصادف ها در مرداد کاهش یافته 

است. 
وی اظه��ار داش��ت: آم��ار تصادف ها در 
س��فرهای درون ش��هری و برون شهری در 
سفرهای تابس��تانی افزایش قابل توجهی 
داشته است اما طبق آمار تصادف ها در تیر 
2/5 درص��د و در مرداد 3/5 درصد کاهش 

یافته است. 
سردار مؤمنی افزود: هنوز آمار تصادف ها در 

شهریور اعالم نشده است.

فرمانده نی��روی انتظامی اس��تان تهران 
گفت: قتل 2 پزشك به موضوع کهریزک 
ارتباط��ی ندارد و به هیچوجه سیاس��ی 
نیست، بلكه یك موضوع شخصی بوده 
است. 2 شب پیش نیز عامل اصلی قتل 

دوم دستگیر شد. 
ب��ه گ��زارش فارس، س��ردار حس��ین 
ب��ا  نشس��ت  در حاش��یه  س��اجدی نیا 
نماین��دگان ادی��ان توحی��دی در تهران 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در 
طرح برخورد ب��ا معتادان پرخطر، 130 
نفر دس��تگیر ش��دند که حدود 3 نفر از 
آنه��ا زن بودن��د. وی بیان داش��ت: این 

آم��ار صحت ندارد که تعداد زنان معتاد 
پرخطر در سطح شهر زیاد است. 

سردار ساجدی نیا در ادامه در خصوص 
برنامه های هفته نی��روی انتظامی گفت: 
برخ��ورد با مجرمان از عمده  برنامه های 
نی��روی انتظام��ی در این هفته اس��ت. 
وی در خص��وص قت��ل 2 پزش��ك که 
 به تازگی در تهران اتفاق افتاده اس��ت، 
اف��زود: هنگامی که ای��ن قتل ها رخ داد 
تیم ه��ای عملیات��ی تش��كیل ش��د و با 
پیگیری ه��ای صورت گرفته نس��بت به 
دس��تگیری عامالن قتل اق��دام و عامل 

اصلی قتل دوم نیز دستگیر شد. 

 م��ردی ب��ه دادگاه آم��د و با بیان اینكه: از پوش��یدن لباس های کهنه خس��ته ش��ده ام، 
گفت: همسرم نمی گذارد من از لباس های نوی خود استفاده  کنم و می گوید: من نباید 

زیاد به خودم برسم. 
ب��ه گزارش فارس، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده »ش��هید محالتی« دادخواس��ت 
جدای��ی خود را به قاضی یكی از ش��عب ارائه کرد. این مرد در حضور قاضی ش��عبه 
 236 این مجتمع قضایی با بیان اینكه: پوش��یدن لباس های کهنه مرا خسته کرده است، 
گفت: می خواهم از همسرم جدا شوم چرا که او هیچوقت اجازه نمی دهد من لباس های 
نوی خود را پوش��یده و از وس��ایلم اس��تفاده کنم. وی با بیان اینكه: 6 سال از زندگی 
مش��ترکمان می گذرد، گفت: از این وضع خسته ش��ده ام و می خواهم راحت و بدون 
دغدغه زندگی کنم. مرد اضافه کرد: همس��رم همیش��ه همه وس��ایل را برای روز مبادا 
می خواهد ولی من نمی دانم که آن روز چه زمانی فرا می رسد. وی ادامه داد: باید از او 
جدا شده و اجازه دهم او با طرز فكر و عقیده  خود به زندگی ادامه دهد و من از او دور 
ش��وم. زن در دادگاه حاضر ش��د و گفت: شوهرم را دوست دارم و از او جدا نمی شوم 
چرا که او بیجا حرف می زند و بدون فكر تصمیم می گیرد. وی با بیان اینكه شوهرم باید 
از تصمیمش منصرف شود، اضافه کرد: برای اینكه شوهرم همیشه مرتب، تمیز و شیك 
باشد این کار را انجام می دهم. زن با بیان اینكه: کمی از خوش تیپی شوهرم می ترسم، 
ادامه داد: حاال که شوهرم با این کار مخالف بوده و می خواهد از من جدا شود حاضرم 
تغییر کرده و با این موضوع کنار بیایم. قاضی این شعبه، زن و مرد را به مصالحه دعوت 

کرد و حكمی مبنی بر طالق صادر نشد. 

شمش��یربازی دو کارگر نوجوان با س��یخ کباب؛ یكی را به 
بیمارستان و دیگری را به زندان فرستاد. 

اوایل اردیبهش��ت امس��ال امدادگ��ران اورژانس ته��ران از 
مصدومیت ش��دید یك پس��ر 16 س��اله در مغازه کبابی در 
اطراف بازار تهران باخبر شدند و پس از انتقال پسر مجروح به 
بیمارستان، پزشكان اعالم کردند که وی بر اثر اصابت جسم 
نوک تیز به س��ینه اش دچار پارگی ریه و آسیب قلبی شده 
است. دستور بازداشت ضارب صادر شد. پزشكان پس از نجات نوجوان مصدوم از مرگ 
حتمی، اعالم کردند بیمار به دلیل پارگی ریه و نارسایی شدید قلبی باید در فهرست متقاضیان 
پیوند قلب قرار گیرد. بدین ترتیب »فرهاد«- متهم- وقتی به همراه مأموران وارد شعبه بازپرسی 
دادسرای اطفال شد، با ناراحتی به قاضی »آذرتاش«، گفت: روز حادثه وقتی مشتریان رفتند، با 
سیخ های کباب شروع به شمشیربازی کردیم. دوستم ضربه ای به من زد که ترسیدم و عقب 
رفتم. هیجان زیادی داشتم و برای آنكه جسارت بیشتری نشان دهم ضربه ای با سیخ کباب به 

سینه اش زدم اما ناگهان »امیر« دست روی قلبش گذاشت و روی زمین افتاد. 
حاال هم 5 ماه اس��ت که بازداشت هستم و کسی هم ندارم که به مالقاتم بیاید و پولی هم 
برای پرداخت دیه ندارم و نمی دانم تا چه مدت باید در زندان بمانم. بازپرس پس از شنیدن 
اظهارات متهم نوجوان اعالم کرد: پزشكی قانونی میزان صدمه شاکی را 93درصد دیه کامل 
انسان تعیین کرده و بدین ترتیب قرار وثیقه متهم را از 20 میلیون به 45 میلیون تومان تشدید 

کرد.

مرد معتاد با اطالع از تقاضای طالق همس��رش، نیمه شب 
قصد جان وی را داشت که با گریه های بی امان فرزندش، در 
اجرای نقشه قتل ناکام ماند. این مرد معتاد هر بار پس از مصرف 
مواد مخدر )شیشه( دچار توهم می شد و همسر و فرزندش 
را بشدت کتك می زد و ساعت ها در خانه زندانی می کرد. 
بدرفتاری های مرد معتاد نس��بت به همسر و فرزندش ادامه 
داشت تا این که چند روز پیش با دریافت برگه اخطاریه ای از 
دادگاه خانواده مبنی بر: تقاضای طالق از سوی زنش، بدرفتاری هایش بیشتر شد. مرد معتاد 
شب حادثه در پی مصرف مواد مخدر )شیشه( با چاقوی آشپزخانه، باالی سر همسرش رفت 
تا او را به قتل برساند که با بیدار شدن فرزندش و گریه های بی امان او، زنش که از خواب 
بیدار شده بود، پی به ماجرا برد و فریادزنان از همسایه ها کمك خواست. مرد چاقو به دست 
که وحشت کرده بود، هراسان خانه را ترک کرد. ساکنان مجتمع که متوجه ماجرا شده بودند، 
به تعقیب مرد چاقو به دست پرداختند ولی او در تاریكی شب ناپدید شد. به دنبال این حادثه، 
روز بعد زن جوان به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران مراجعه و از شوهرش 
شكایت کرد. وی با تشریح ماجرای سوءقصد به جانش گفت: شوهر معتادم وقتی موفق به 
کشتن من نشد، مزاحمت های تلفنی برای اعضای خانواده ام را شروع کرد. او با تهدید از آنها 
خواسته است تا مرا مجبور کنند از پیگیری شكایت خود در دادگاه خانواده صرف نظر کنم، 
در غیر این صورت اعضای خانواده ام را به قتل می رساند. در پی این شكایت، دستور ویژه 

قضایی صادر شد و جستجو برای یافتن این متهم فراری ادامه دارد.

خبر کوتاه

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم:
علوم انساني با جشنواره فارابي؛ از انزوا 

خارج مي شود

رئیس اداره س��رطان مرک��ز مدیریت 
از  بهداش��ت،  وزارت  بیماری ه��ای 
تش��خیص  غربالگری  ط��رح  اجرای 
زودرس س��رطان روده ب��زرگ برای 
گروهه��ای پرخطر که س��ابقه فامیلی 

دارند، خبر داد. 
به گزارش ایلنا، رشید رمضانی افزود: 
ثبت سرطان در کشور در 3 تا 4 سال 
گذشته به صورت آزمایشگاهی انجام 
می ش��د و با توج��ه به اینك��ه برخی 
بیماری ه��ا نظی��ر: تومورهای مغزی، 
پانكراس، کبد و نوع پیشرفته سرطان 
ریه، مورد بررس��ی آزمایش��گاه قرار 
نمی گرفت، فقط 80 درصد موردهای 

سرطان ثبت می شد. 
وی اف��زود: ب��ا خوش��وقتي در حال 
 حاضر با اجرا و توس��عه الحاق نظام 
و  جمعیت����ی  س����رطان   ثب����ت 
ثبت آزمایش��گاهی در 20 دانش��گاه 
علوم پزش��كی کش��ور، پوشش نظام 
ثبت س��رطان ب��ه 90 درصد رس��یده 

است. 
رمضان��ی در تش��ریح برنامه های این 
اداره به این طرح اش��اره کرد و افزود: 
اجرای طرح غربالگری و تش��خیص 
زودرس س��رطان گ��ردن رح��م در 
 زنان، از اول مهرماه امس��ال آغاز شده

 است. 
وی گف��ت: در ای��ن ط��رح، می��زان 
آلودگی به ویروس پاپیلومای انسانی 
که عام��ل 90 درصد س��رطان گردن 
 رح��م اس��ت، م��ورد بررس��ی قرار 

می گیرد. 
رئیس اداره س��رطان مرک��ز مدیریت 
بیماری های وزارت بهداشت، همچنین 
افزود: طرح غربالگری س��رطان سینه 
نیز در زنان ب��ا تأمین اعتبارهای الزم 
 به زودی در 5 یا 6 استان کشور اجرا 

می شود.

وزارت بهداشت اعالم كرد: 
اجراي طرح غربالگری تشخيص زودرس سرطان 

روده بزرگ

جامعه
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به همت مدیریت هماهنگي ترویج کش��اورزي  با حضور 
مدیرکل بحران استان، رئیس سازمان نظام مهندسي کشاورزي 
و منابع طبیعي،  معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي، کارشناسان 
گردهمائي آموزش خشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن در 

محل موزه ترویج برگزار شد. 
در این گردهمایي »محمد نصر« معاون بهبود تولیدات گیاهي 
گفت: س��طح آب زیرزمیني استان به شدت کاهش یافته به 
طوري که در منطقه هاي حاش��یه زاینده رود در 30 س��ال 
گذشته در عمق 7 الي 9 متر به آب مي رسیدیم ولي امروزه 
در عمق 90 متري به آب زیرزمیني دست مي یابیم و این روند 

مناسب و قابل قبولي نیست. 
ایشان در ادامه ضمن بیان اینكه در سطح استان 28 رودخانه 
داریم گفت: این 28 رودخانه شامل: بیست رودخانه فصلي و 
8 رودخانه دائم است که بزرگترین آنها رودخانه زاینده رود 
است که در سال  های نرمال1/4 میلیارد مترمكعب آب در آن 
جاري و 600 میلیون مترمكعب آب جاری این رودخانه از 
بخش کشاورزي خارج است و فقط 60 درصد آن در بخش 
کشاورزي مصرف مي شود و نزدیك 529 میلیون مترمكعب 

آب به مصرف شرب مي رسد. 
وي با تأکید بر اهمیت توجه به صرفه جویي در مصرف آب 
و مقابله با کم آبي در بخش کش��اورزي گفت: باید به دنبال 
توسعه افقي و سطحي اراضي کشاورزي نباشیم بلكه باید دنبال 
توسعه عمودي افزایش تولید در واحد سطح باشیم و توسعه 
اراضي کش��اورزي در سطح افقي را باید خط قرمز بدانیم ، 
 همچنین باید از محصولي استفاده کنیم که کارآیي آب در آن 

بیشتر باشد. 
در ادامه این نشست »منصور شیشه فروش« مدیرکل بحران 
استان گفت: در آستانه ورود به چهارمین سال خشكسالي با 
حضور کشاورزان باید بتوانیم یك استراتژي مناسب را ترویج 
نمائیم. وي در ادامه افزود: در یكصد س��ال گذشته جمعیت 
3 برابر ش��ده و مصرف آب 6 برابر اس��ت و این یعني: در 
آینده براي توسعه در جهان  دو چالش مهم را پیش رو داریم 
یكي افزایش جمعیت و دوم آب س��الم اس��ت. شایان ذکر 
است هدف هاي این گردهمایي شامل: آموزش کشاورزان 
ب��ا روش هاي جدید مقابله با خشكس��الي و آش��نا نمودن 
کش��اورزان با ارقام جدید بذر مقاوم با کم آبي و خشكي و 
استفاده  بهینه از آب و اصالح روش هاي آبیاري و همچنین 
آم��وزش هاي هرس و مبارزه با علف هاي هرز و به زراعي 
باغ ها جهت مبارزه با کم آبی و همچنین آموزش استفاده از 
 مالچ هاي پالستیكي برای مبارزه با خشكسالي و علف هرز 

بود. 

روی میز

شهر من

سخنگوي وزارت بازرگاني: 
افزایش قدرت خرید مردم منوط به مدیریت خرید و هزینه است

نمايشگاه بزرگ جهاد خدمت رساني
ثبات مدیریت و برنامه ریزي ،دالیل موفقيت شهرداري درکل کشور 

در هفته ناجا برگزار مي شود؛
دیدار چهره به چهره مردم با مسئوالن انتظامي اصفهان

عضو كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان: 
ضرورت تقویت حس »هم سرنوشتي« در بين مدیران  شهري 

13 قل��م کاال ک��ه بیش از 35 درصد از س��بد مصرف 
خان��واده را در بر مي گیرد، با تالش  وزارت بازرگاني، 
مدیری��ت خواهد ش��د. به گزارش م��وج از اصفهان، 
»سید علیرضا شجاعي« سخنگوي وزارت بازرگاني در 
نشست خبري که در اداره کل بازرگاني استان اصفهان 
برگزار شد، با اثر بخش دانستن رسانه ها به عنوان یكي 
از پایه هاي اصلي تنظیم بازار گفت: سیاس��ت وزارت 

بازرگاني پاسخگو بودن اس��ت. وي با اشاره به تأکید 
ویژه مق��ام معظم رهبري به اطالع رس��اني در برنامه 
پنجم گفت:  اطالع رس��اني در ح��وزه امور اقتصادي 
و بازرگاني،  آگاهي مردم از رش��د اقتصادي کش��ور و 
تأمی��ن برخورداري آحاد جامعه از اطالعات اقتصادي 
از وظیفه هاي دولت است که به خصوص با توجه به 
نزدیك شدن اجراي هدفمند کردن یارانه ها، از اهمیت 

و حساسیت بیشتري برخوردار است. 
مدی��رکل روابط عموم��ي وزارت بازرگاني با اش��اره 
ب��ه تأکید وی��ژه رهبري ب��ه تولید ص��ادرات محور،  
ن��گاه دول��ت به ای��ن نوع تولی��د را ویژه دانس��ت و 
رقابت پذی��ر ش��دن کاال در داخل و خارج کش��ور،  
افزای��ش کیفی��ت،  افزایش تولید و کاه��ش قیمت را 
 از ویژگي ه��اي برجس��ته این نوع تولید عن��وان کرد. 

وي تولید صادرات محور را تولید مشتري گرا نامید و 
خاطرنشان کرد: براي تقویت تولید داخل ابتدا باید آن را 
افزایش دهیم و  عادت کنیم کاالهاي داخلي را مصرف 
کنی��م و در مرحله بعد، با مدیری��ت واردات، کیفیت 
محصوالت تولید داخل را افزایش دهیم تا با کاالهاي 
وارداتي هم از جهت قیمت و هم از کیفیت برابري و یا 

حتي برتري داشته باشد. 

مدیر عامل س��ازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداري 
اصفهان عملكرد ش��هرداري در کل کشور را مثبت ارزیابي 
کرد و گفت:ثبات مدیریت در شهر و برنامه ریزي دقیق در 
خصوص بحث هاي ش��هري از مه��م ترین دالیل موفقیت 
مجموعه شهرداري است. به گزارش ایمنا، تیمور باجول با 
اشاره به این که نمایشگاه جهاد خدمت رساني فرصت خوبي 
براي تعامل بیش��تر ش��هرداري و مردم است،افزود:سازمان 
بازیافت نیزسعي کرده با ارائه بروشورهاي آموزشي جهت 
فرهنگ س��ازي بین ش��هروندان با موضوع هایي همچون: 
مواد بازیافتي،آدرس 27 ایس��تگاه ثابت بازیافت در منطقه 
هاي 14 گانه، معرفي جزء پس��ماند خانگ��ي، مزایاي کود 
کمپوس��ت، فعالیت هاي عمراني و همچنین ماش��ین آالت 
خریداري شده توسط سازمان و ارائه لوح فشرده آموزشي 

، به خوبي  در این زمینه اطالع رساني نماید.

وي ارائه کتابهاي داستان با عنوان »داستان مدرسه بازیافت« 
جهت آموزش سنین مختلف،به نمایش گزاردن محصوالت 
تولیدي س��ازمان همچون: کود کمپوست، الک پرک شده، 
گرانول تولیدي، پالس��تیك زباله را از موردهاي ارائه شده 
در غرفه س��ازمان بازیافت معرفي کرد و تصریح نمود:نظر 
س��نجي از ش��هروندان پیرامون عملكرد سازمان بازیافت و 
دریاف��ت انتقاد و پیش��نهادها از ش��هروندان از دیگر اقدام 
هاي این غرفه اس��ت. مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل 
مواد زائد ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: در این غرفه 
فیلم شیوه تولید کمپوس��ت از پسماندهاي شهر اصفهان و 
همچنین غرفه هاي ثابت بازیافت، ماشین آالت حمل مواد 
ضایع،کارخانه تولید پالستیك، ماشین آالت بارگیري ضایع 
ها، خط جدا سازي دس��تي مواد بازیافتي در مبدأ کارخانه 

در قالب عكس به نمایش گزارده شده است.

برنامه دیدار مس��تقیم »چهره به چهره« مردم با مس��ئوالن 
انتظامي در هفته ناجا روزانه در یكي از کالنتري هاي سطح 
شهر اصفهان برگزار مي شود. به گزارش فارس از اصفهان 
به نقل از پایگاه اطالع رس��اني پلیس، دبیر س��تاد برگزاري 
هفته نی��روي انتظامي اصفهان از اج��راي برنامه هاي ویژه 
دیدار مستقیم مردم با مسئوالن انتظامي توسط دفتر نظارت 

همگاني فرماندهي انتظامي استان خبر داد.
»جهانگیر کریم��ي« افزود: برنامه دیدار مس��تقیم چهره به 
چهره مردم با مس��ئوالن انتظامي در هفت��ه ناجا روزانه در 
یكي از کالنتري هاي س��طح شهر اصفهان برگزار مي شود. 
وي ادامه داد: روز ش��نبه 10 مهر  ماه رئیسان کالنتري هاي: 
11، 13 و 21، روز یك ش��نبه 11 مهر ماه کالنتري 22، 28 
و 33، پاس��گاه دستجا و دشتي، روز دوش��نبه 12 مهر ماه 

کالنتري ه��اي 23، 16 و 26 و روز پنج ش��نبه 15 مه��ر ماه 
کالنتري هاي 12، 18 و 19 آماده پاس��خگویي به سؤاالت 
مردم و رس��یدگي به مش��كل ه��اي آنان هس��تند. معاون 
اجتماع��ي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
دفتر نظارت همگاني فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان به 
مناس��بت گرامیداشت هفته نیروي انتظامي یك برنامه ویژه 
نیز براي دیدار مس��تقیم مردم با مس��ئوالن انتظامي اس��تان 
در نظر گرفته اس��ت. وي بیان داش��ت: برنامه ویژه دیدار 
م��ردم با مس��ئوالن انتظامي امروز در مح��ل دفتر واقع در 
خیابان اس��تانداري جنب کوچه س��عدي برگزار مي  شود و 
شهروندان مي توانند به منظور طرح سؤاالت و مشكل خود 
از س��اعت 7:30 تا 9:20 دقیق��ه به این مكان مراجعه کرده 
و یا با ش��ماره تلفن هاي 197 و 2238263 تماس حاصل 

کنند. همچنین سرپرس��ت مرکز اطالع رس��اني فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان اعالم کرد: مسئوالن کالنتري هاي: 
12، 14، 15، 18، 20، 22، 23، 25، 26، 28 و پاس��گاه 
انتظامي جرقویه با حضور در مس��جدهاي محله ها ضمن 

دیدار و گفتگو با مردم به مشكل آنان رسیدگي مي کنند. 
مصطفي صادقی��ان افزود: بر اس��اس اطالعیه، مس��ئوالن 
کالنتري 12 شهرس��تان اصفهان در مس��جد درب کوشك 
واق��ع در خیاب��ان طیب اصفهان، مس��ئول کالنتري 14 در 
مس��جدالفتح واقع در خیابان مفتح، مسئول کالنتري 15 در 
مس��جد حاج ص��درا واقع در چهارباغ باال کوچه فرش��اد، 
مس��ئول کالنت��ري 18 در مس��جد لنبان واق��ع در خیابان 
دکتر بهش��تي خیابان لنبان، مسئول کالنتري 20 در مسجد 
صاحب الزم��ان واقع در ملك ش��هر خیابان ناصر خس��رو 

کوچه مسجد و مس��ئول کالنتري 22 در مسجد قائم واقع 
در بهارستان، محله 2 حضور مي یابد. 

وي گف��ت: مس��ئول کالنتري 23 در مس��جد جواداالئمه، 
مس��ئول کالنتري 25 در مسجد امیرالمومنین واقع در تكیه 
ش��هدا، مس��ئول کالنتري 26 در مس��جد رضوي، مسئول 
کالنت��ري 28 در مس��جد انبیا واقع در بلوار کش��اورزي و 
مس��ئوالن پاس��گاه انتظامي جرقویه در مسجدهاي جامع: 
نیك آباد  و ابوالفضل روس��تاي حسین آباد حضور مي یابند. 
صادقی��ان با بیان اینكه: تمام برنامه هاي مذکور پس از نماز 
مغرب و عشا انجام مي شود از تمام شهروندان دعوت کرد 
تا در این برنامه ها ش��رکت کرده و با ارائه نظر و پیش��نهاد 
خ��ود این فرماندهي را در عملكرد بهتر و مطلوب تر یاري 

کنند.

 زاينده رود  
عضو کمیسیون فرهنگي - اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان پیگیري در خواست هاي مردم و رفع مشكل هاي آنان را از جمله 
وظیفه هاي اعضاي این شورا دانست. »علیرضا نصر اصفهاني« گفت: ارتباط شهرونداني اصفهاني با نمایندگان خود در شوراي 
اسالمي شهر تنگاتنگ و جدي است به طوري که اعضاي این شورا همیشه در دسترس شهروندان هستند. وي الزمه استمرار این 
ارتباط مطلوب را توجه شوراي اسالمي شهر به خواسته ها و نیازهاي شهروندان بیان کرد و افزود: براي تحقق این مهم، همكاري 
مسئوالن، شهرداران و مدیران سازمان هاي تابعه شهرداري با اعضاي شوراي اسالمي شهر در جهت حل مشكل و معضل هاي شهر 
و شهروندان ضروري است. وي تسریع در تحقق وعده ها در کمترین زمان ممكن بر طرف شدن سوء تفاهم هاي احتمالي بین 
اعضاي شوراي اسالمي شهر و مسئوالن شهرداري در راستاي خدمت رساني به مردم و جلوگیري از به تأخیر افتادن کارهاي مردم 
را مهم ترین عامل براي حفظ اعتماد و ارتباط موجود بین مردم دانست و گفت: شوراي اسالمي شهر و شهرداري به عنوان مدیریت 
شهر اصفهان یك هدف را دنبال مي کنند و آن چیزي نیست جز خدمت رساني به مردم و حل مشكل هاي شهر و شهروندان و این 

حس »هم سرنوشتي« باید تقویت گردد. 
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوري اطالعات شوراي اسالمي شهر اصفهان در بخش دیگري از سخنان 
خود: ایجاد و توسعه ایستگاه هاي دو چرخه در این شهر را کاري ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت: امكانات و تجهیزات موجود 

در این ایستگاه ها از جمله »دو چرخه ها« جزو اموال عمومي است.

شهرستان

مديركل بحران استان در گردهمايي 
خشكسالي و راهكار مقابله با آن:

در یکصد سال گذشته 
جمعيت 3 برابر و مصرف 

آب 6 برابر است

نی
زئي

س: ت
عك

اخبار شهرستانها
محمد مسعود سميعي نژاد:

توجه ویژه به نيروی انسانی و تعامل گسترده با منطقه
مهم ترین اولویت های شرکت فوالد مبارکه اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان خبر داد:بازدید بيش از 40 هزار نفر از نمایشگاه ميثاق با شهدا 
ارسال هزار برگه جریمه به آدرس رانندگان متخلف

لزوم همکاري بيشتر در راستاي بهره برداري از پروژه هاي عظيم نفتي 

معاون اداره كل راه و ترابري استان:
انتقال وزارت راه باعث رونق استان مي شود 

لزوم انتقال فرهنگ انقالب و دفاع مقدس
به نسل جوان  

مورد بازديد مسئوالن آموزش وپرورش قرار گرفت
طرح هاي پروژه مهر در شهرضا 

 سپاه 
نماد دفاع و خدمت در ایران

 زاينده رود 
معاون فن��ی اداره کل راه و ترابری اس��تان اصفهان 
گفت: طول راه ها و وس��عت پروژه های راهسازی 
استان اصفهان، از استان تهران نیز بیشتر است و این 
اس��تان بهترین گزینه برای انتقال وزارت راه خواهد 
بود. »محمد رضا خس��روی« در حاش��یه بازدید از 
سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی، راهداری، معدنی، ریلی 
و صنایع وابسته )2010HME( و نخستین نمایشگاه تخصصی قیر، آسفالت 
و عایق ها، ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته و در گفتگو با واحد رسانه 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افزود: کلیه ارتباط راه های 
کش��ور به نوعی به اصفهان ختم می شود و این امر از دیگر دالیل انتخاب 

اصفهان به عنوان گزینه استقرار وزارت راه است. 
خس��روی با تأکید بر این که این اتفاق باعث رونق اس��تان خواهد ش��د، 
اظهار داش��ت: اگر دس��تگاه های ذیربط همكاری کاملی داش��ته باش��ند، 
پیامدهای منفی احتمالی این طرح به حداقل می رسد و به همین دلیل این 
امر نیازمند عزم مدیران اس��تانی اس��ت. معاون فنی اداره کل راه و ترابری 
استان اصفهان در ادامه اعالم کرد: طی دو سال گذشته کلیه پیمانكاران اداره 
 کل راه و ترابری اس��تان موظف به اس��تفاده از فناوری ها و مصالح جدید 

شده اند. 

 زاينده رود 
فرمانده س��پاه ناحیه فارسان در جمع مردم  این شهر 
برلزوم انتقال فرهنگ انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
به نسل جوان تأکید کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
بسیج استان چهارمحال و بختیاری، سرهنگ پاسدار 
»عباس عباس��ی« به ایثار و فداکاری ای که انقالب و 
دفاع مقدس را به پیروزی رساند اشاره و خاطر نشان کرد، رسانه هاو اصحاب 
فرهنگی باید پل ارتباطی بین نسل انقالب و نسل امروز باشند تا آن فرهنگ، 
تفكر و اندیشه ناب را منتقل کنند. وی افزود: امروزه با گذشت بیش از 3 دهه 
از انقالب اسالمی، هنوز دشمن در سطح بین المللی درصدد فاصله انداختن 
بین نسل جوان و نسل انقالب است و با حرکت های غیر فرهنگی و شبیخون 
فرهنگی درصدد است به شكل های مختلف جوانان را از فرهنگ انقالب و 
دفاع مقدس دور کند بنابراین به منظور افزایش معنویت نسل جوان باید روحیه 
فداکاری، ایثار و خود باوری را ترویج و گس��ترش دهیم. سرهنگ »عباسی« 
موفقیت های جمهوری اسالمی در عرصه های داخلی و خارجی را مرهون 
ایثار و از خودگذشتگی و صبر و استقامت خانواده معظم ایثارگران دانست و 
گفت: آزادی خواهان جهان با تأسی از ایثارگری های ملت سلحشور ایران با 
استكبار جهانی مقابله می کنند و این نشأت گرفته از مكتب ایثار و شهادت 

است. 

 زاينده رود 
در ط��ی ای��ن بازدیدها »کریمی زاد« کارش��ناس 
دفترمع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش 
و پرورش خانم خجس��ته کارش��ناس مش��اوره 
دفترمعاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، 
عدال��ت نژاد رئیس گروه پ��روژه مهر وتحقیقات 
س��ازمان آموزش و پرورش استان اصفهان مس��ئوالن وزارت آموزش 
 و پ��رورش از طرح ه��ای پ��روژه مهر شهرس��تان ش��هرضا بازدید و 
ب��ا چگونگ��ی برنامه ه��ای انج��ام گرفته و پیش��رفت این پ��روژه در 

مدرسه های شهرستان آشنا شدند.
در ای��ن بازدیده��ا »دهق��ان« رئی��س آم��وزش و پرورش شهرس��تان 
ش��هرضا ب��ا ارائ��ه آمارهای��ی، س��یر تح��ول در آم��وزش و پرورش 
 را ارائ��ه و ش��یوه آم��وزش و پ��رورش در ای��ن شهرس��تان را بی��ان 

نمود.
در ادام��ه برنامه، در خصوص برپایی جلس��ات پیرامون پروژه مهر در 
مدرس��ه ها، همچنین نیروهای اجرایی و آموزش��ی، نش��اط و شادابی 
در مدرس��ه ها و س��رانه مدرس��ه و... بحث و تبادل نظر شد و مدیران 
 مدرس��ه های مربوطه به ذکر برخی مش��كالت و مس��ائل مدرس��ه ها 

پرداختند. 

 زاينده رود 
جانش��ین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی هاشم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در جمع کارکنان سپاه 
ناحیه شهرکرد گفت: سپاه پاس��داران نهاد درخشان، 
 دف��اع از انقالب اس��المی و خدمت به مل��ت ایران 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، حجت االسالم 
»کریم سرافراز« که در آیین معارفه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه شهرکرد سخن 
می گفت افزود: سپاه با برخورداری از قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد 
فراتر از یك سازمان نظامی می باشد که متناسب با نیازها و ضرورت های انقالب 
و میهن اسالمی باید عهده دار وظیفه های بسیار چشمگیری باشد. وی با اشاره 
به شرایط، تهدیدات و فرصت های پیش رو تأکید کرد، توطئه های استكباری، 
پاسداران را نسبت به مسئولیت سنگینی که امروزه برعهده آنها می باشد توانمند 

و با اقتدارتر کرده است. 
نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم در ادامه ارتقای معنویت، بصیرت 
و والیتمداری را از نكات بارزی دانست که رهبر معظم انقالب به نماینده خود 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید و توصیه فرمودند. وی گفت: توجه به 
این عناصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی را از تمام مجموعه های نظامی دنیا 

متمایز کرده است. 

چهارمحال و بختياريشهرضافارساناصفهان

مدیر عامل جدید فوالد مبارکه در مراس��م معارفه ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطره شهداي دفاع مقدس گفت: خداوند متعال را شاکرم که توفیق خدمت 
 در این شرکت را فراهم ساخت تا در خدمت مردم شهید پرور استان اصفهان

باشم. 
وي افزود: فوالد مبارکه اصفهان ضمن حضور در عرصه هاي دفاع مقدس و 
افتخار آفریني در این خصوص در بخش توسعه اقتصادی کشور و تولید نیز 
حماسه ساز بوده و افتخارهاي زیادی کسب کرده است. وي در ادامه ضمن 
عرض دست مریزاد به همه  تالشگران فوالد مبارکه به برنامه هاي آینده این 
ش��رکت اشاره کرد و گفت: رس��یدن به ظرفیت 10 میلیون تن تولید فوالد، 

بومي س��ازي و استفاده باالتري از توان ش��رکت هاي داخلي در خصوص 
اجراي طرح هاي توسعه و تأمین تجهیزات و قطعه هاي یدکی مورد نیاز و 
نگاه ویژه به نیروی انس��انی که همیشه یك سرمایه گرانبها برای شرکت می 

باشند از مهم ترین برنامه های ایشان در فوالد مبارکه اصفهان می باشد. 
وی اظه��ار داش��ت: عامل اصلي پیش��رفت این ش��رکت وج��ود کارکنان 
سختكوش، پرتالش و متعهد آن بوده که مي بایستي توجه ویژه به آنها داشته 
باشیم و امیدوار هستم با همكاري همه شما عزیزان بتوانیم نسبت به تحقق 
 هدف هاي ترسیم ش��ده در بخش صنعت فوالد کشور بیش از پیش تالش 

نمائیم.

 زاينده رود
فرمانده تیپ 44 سپاه قمر بنی هاشم در مراسم اختتامیه این نمایشگاه با ابراز خرسندی 
از حضور چشمگیر مردم استان در دیدار از نمایشگاه میثاق با شهیدان گفت: بیش از 

40 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، نمایشگاه میثاق 
با ش��هدا به همت تیپ 44 و معاونت س��پاه قمر بنی هاشم اس��تان از اول مهر ماه 
امس��ال در منطقه رحمتیه شهرکرد برگزار ش��د و نقش توپخانه را در 8 سال دفاع 
مقدس به تصویر کشید. سرهنگ پاسدار »علی محمد اکبری« افزود: این نمایشگاه 

که به مدت 10 روز مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفت متش��كل از بازس��ازی و 
اجرای عملیات والفجر 8، نقش توپخانه در 8 سال دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه 
های فرهنگی و نظام��ی در 50 غرفه، اجرای برنامه های فرهنگی از جمله: دعای 
 کمیل، زیارت عاش��ورا، دعای توس��ل، برپایی نمازهای جماعت، مس��ابقه هاي 

فرهنگی بود. 
ب��ه گفته وی همه روزه اجرای آتش بر روی موانع دش��من فرضی و فتح نقاط از 
پیش تعیین ش��ده درعملیات والفجر 8 اجرا و با تدابیر از پیش تعیین شده تمامی 
 بازدیدکنندگان از نزدیك شاهد فداکاری و ایثارگری های رزمندگان در این عملیات ها 

شدند.

از دو ماه گذشته تاکنون، یك هزار برگ جریمه به آدرس رانندگان متخلف ارسال 
شده و این تخلف ها از طریق دوربین  های نظارت تصویری در بزرگراه های سطح 
شهر ثبت شده است. به گزارش موج از اصفهان، »مصطفی نوریان« با اعالم این خبر 
اظهار داش��ت: در حال حاضر بخشی از بزرگره های شهر به 7 دوربین ثبت تخلف 
مجهز شده اند و به زودی 6 دستگاه دیگر از این دوربین ها در بزرگراه های دیگر شهر و 
زیرگذرهای میدان امام علی نصب خواهد شد.وی با بیان این که با نصب این دوربین ها، 
تخلف های رانندگی در بزرگراه ها به شدت کاهش می یابد، تصریح کرد: این دوربین ها 
در مكان های حادثه خیز نصب می شوند تا از سرعت های غیر مجاز جلوگیری به 

 عمل آید. نوریان اضافه کرد: این دوربین ها تمام طول بزرگراه ها را تحت پوشش قرار 
می دهند، به گونه ای که امكان ندارد تخلف های یك خودرو از دید دوربین ها پنهان 
بماند و با استفاده از دوربین های ثبت تخلف، کنترل بزرگراه ها بسیار آسان تر شده و 
تخلف های رانندگی ثبت و جریمه متخلفان به در منازل آن ها ارسال می شود. معاون 
حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان، با اشاره به این که اگر از تخلف های سرعت 
غیر مجاز کاسته شود، تلفات انسانی و خسارت های ناشی از آن نیز کاهش می یابد، 
اظهار داشت: سرعت مجاز در بزرگراه های شهر 70 کیلومتر در ساعت است، اما در 

حال حاضر سرعت غیر مجاز در بزرگراه ها بسیار قابل توجه است.

 زاينده رود
»میر محمد صادقي« معاونت منابع انساني و مشاور وزیر نفت در امور ساماندهي در 
جمع مدیر عامل و مسئوالن شرکت پاالیش نفت اصفهان، با اشاره به سابقه 101 
ساله صنعت نفت در کشور اظهار داشت: این مدت فعالیت، باید ما را به طور کامل 
از لحاظ تكنولوژي خودکفا نماید، بنابراین الزم است با همكاري بیشتر پروژه هاي 
عظیم نفتي را به بهره برداري برسانیم و از آنجایي که شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
نظر تولید فرآورده هاي نفتي رتبه اول را به خود اختصاص داده امیدواریم با حمایت 
وزارت نفت، شاهد پیشرفت هاي بیشتر آن باشیم. وي ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس دوران جنگ تحمیلي را فرصتي براي آزمایش مردان این مرز و بوم دانست 
و گفت: همه افراد بسیج شده بودند که خاک میهن خود را از وجود دشمن بعثي 
پاک نمایند. مشاور وزیر نفت در امور ساماندهي که خود یكي از فرماندهان زمان 

جنگ 8 ساله بود افزود: اکنون ما به عنوان وارثان آن دوران باید از این دستاوردهاي عظیم 
بهترین بهره را ببریم. صادقي ادامه داد: در حال حاضر نیز جنگي علیه ایران اسالمي 
برپاست که البته دیگر به صورت فیزیكي نیست و با صادر نمودن قطعنامه هاي بي اثر 
و تحریم کشور عزیزمان به ویژه در زمینه بنزین سعي مي نمایند ما را در هم بشكنند، 
اما خوشبختانه با همكاري شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي و شرکت 
پتروشیمي توانسته ایم فشارهاي بین الملي را تعدیل و تحریم ها را به فرصت تبدیل 
نماییم و در این میان شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز سهم بسزایي در این موقعیت 
داشته است که جاي تقدیر دارد. وي در بخش دیگري از سخنان خود بر حمایت 
 از صنایع داخلي تأکید نمود و تصریح کرد: با این روش بازدهي س��رمایه حتمي 

خواهد بود.
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اقتصاد امروز

مالیات برارزش افزوده و درس هایي براي هدفمندي یارانه ها
کش��ورمان روزهاي بس��یار حساس��ي را س��پري مي کند که 
عبور س��المت و کم هزین��ه از آنها عالوه ب��ر اینكه درایت و 
مدیریتي کارآزموده و قوي را مي طلبد، نیازمند تقویت روحیه 
 همدل��ي و همس��ویي در میان تم��ام آحاد مردم و مس��ئوالن 

است. 
نگاهي به ش��رایط داخلي و پیراموني نشان مي دهد که فعاالن 
و مس��ئوالن حوزه اقتصاد از یك س��و درگیر نبردي تمام عیار 
و نفس گیر با دش��منان در جبهه اقتصادي هستند که به خاطر 
پافش��اري ملت ایران بر حقوق مسلم خود در برخورداري از 
انرژي صلح آمیز هس��ته اي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در 
تنگنا قرار دادن کش��ورمان به کار گرفته اند و از س��وي دیگر، 
روزي نیس��ت که نمایندگان کشورهاي متخاصم عازم مذاکره 
با طرف هاي تجاري ایران نش��وند تا آنان را از مراودات سالم، 
سود ده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف کنند، به خیال 
اینكه مردم ایران در برابر این فشارها سر تعظیم فرو مي آورند. 
اما واقعیتي که در صحنه دیپلماس��ي و اقتصاد در جریان است 
نشان مي دهد که نه تنها اقتضائات روابط سیاسي، دیپلماتیك 
و اقتص��ادي در جهان امروز به روش هایي مانند تحریم امكان 

اثرگذاري مورد نظر وضع کنندگان آن را نمي دهد، بلكه هم مردم و هم مجموعه 
مدیران و مسئوالن ایران با تجربه از سرگذراندن سال هایي دشوارتر از این، راه و 
رسم مقاومت و کاهش هزینه هاي تحریم را خوب مي دانند و استعدادي شگرف 

در تبدیل تهدیدها به فرصت ها دارند. 
با این حال بر تمامي ما آش��كار اس��ت که با وجود عزم جدي براي مقاومت در 
برابر این فشارهاي ظالمانه، بیش از هر چیز به تدبیر و مدیریت نیازمندیم. این 
یك واقعیت آش��كار و تجربه ش��ده اس��ت که ملت ایران محال است در برابر 
شدیدترین فشارهاي اقتصادي ذره اي کوتاه بیاید و عقب نشیني کند، اما در کنار 
این صبر و پایمردي، مسئوالن اجرایي کشور نیز موظفند تمام راه ها و روش ها را 
براي کاستن از هزینه این تحریم ها به کار ببندند. مرور شاخص هاي اقتصادي 
 کش��ور به خ�صوص در مورد ب�ورس، حجم س��رم�ایه گذاري هاي خ�ارجي، 

س��پرده گذاري در بانك ها و... نش��ان مي دهد که نه تنها فعاالن اقتصادي، بلكه 
بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسیت هاي کاذبي را که به طور معمول نسبت 
به اعمال تحریم در جوامع به وجود مي آید، از دست داده اند و با نگاهي منطقي 

روند حرکتي خود را در حوزه هاي مختلف ادامه مي دهند. 
بي تردید برقراري چنین فضایي آرام در ش��رایطي که ش��دیدترین تحریم هاي 
بین المللي علیه ما در حال اعمال بوده، موهبتي اس��ت که کمتر نصیب مسئوالن 
یك کش��ور مي ش��ود. اتفاق هایي که طي چند روز گذش��ته در اثر بي درایتي 
و منفعت طلبي برخي طالفروش��ان بر س��ر مالیات بر ارزش اف��زوده به وقوع 
پیوس��ت در این زمینه نمونه و تجربه بس��یار موفقي به حس��اب مي آید، چرا 
که مس��ئوالن امر با درک اهمیت مس��أله و س��ناریویي که جریان خط دهنده به 
نافرمان��ي بازار طال طراحي کرده بود از افتادن ب��ه این دام بپرهیزند و با وجود 
اینكه تمام سعي عده اي بر سیاسي کردن این ماجرا بود، مسئوالن با استفاده از 

ظرفیت بسیار باالي رسانه ها و با اعتماد به فهم و درایت عمیق 
افكار عمومي کشور، ضمن اینكه اجازه ندادند ماجرا از ماهیت 
صنفي خود خارج ش��ود، توانستند با همكاري رسانه ها، ابعاد 
مختلف مسأله را روشن کنند و با تبیین حقوق مالیاتي مردم و 
منفعت طلبي برخي زرگران، تمكین این صنف در برابر قانون 
 مالیات بر ارزش افزوده را به یك مطالبه عمومي و ملي تبدیل 

کنند.
 به این ترتیب نمونه بسیار موفقي از همكاري مسئوالن با رسانه ها 
 و استفاده از اعتمادي که افكار عمومي به رسانه هاي کشور دارد، 
رقم خورد. در یك هفته گذش��ته به وض��وح دیدیم که وقوع 
 برخي م�سائل از قبی�ل تعطیلي تع�دادي از واح�دهاي صنفي 
طال فروشي، جهش قیمتي سكه و ارز و حتي در برخي موردها 
کمبود آنها هم مش��كل امنیتي و یا اجتماعي خاصي به وجود 
نیاورد و اقتصاد کش��ور به حرکت در مس��یر خ��ود ادامه داد، 
چنانكه نه ش��اخص هاي بورس تفاوت معناداري داشت و نه 

سایر بازارها دچار هیجان شدند.
این نشانه ها در پس خود پیام ها و دستاوردهاي بسیار ارزشمند 
و امیدوار کننده دارد چرا که ثابت مي کند با استفاده از همین الگو 
و روش، یعني اعتماد به رسانه ها و بهره برداري از جایگاه آنان در افكار عمومي، 
مي توان به مهمترین و اساس��ي ترین رم��ز موفقیت که همان ایجاد همدلي در 
 جامعه براي اجراي سیاست ها و قوانین حساسي مانند هدفمندي یارانه ها است 
دس��ت یافت. الگوي مالیات بر ارزش افزوده نش��ان داد و ثابت کرد که تبدیل 
کردن هر مسأله اي به یك خواست عمومي، یاراي در هم شكستن هر مقاومت 

و سدي را دارد. 
بنابراین نباید از س��تادهایي که براي به شكست واداش��تن هدفمندي یارانه ها 
تشكیل شده هراسید، چرا که اگر بتوانیم با تبیین آثار و پیامدهاي مثبت اجراي 
هدفمندي یارانه ها و تش��ریح حاشیه هاي کوتاه مدت آن، اجراي این جراحي 
بزرگ را به خواستي ملي تبدیل کنیم، هیچ دسیسه و نیرویي جلودار آن نخواهد 

بود.

سرپرس��ت معاون��ت ام��ور تولی��دات گیاه��ی وزارت 
جهادکش��اورزی، گفت: با اجرای م��اده 16 قانون افزایش 
به��ره وری در بخ��ش کش��اورزی، واردات محص��والت 
کشاورزی ممنوع نمی شود، بلكه ثبت سفارش محصوالت 
خارجی براس��اس زمانبندی مرتبط با زمان تولید در کشور، 
تعیین خواهد  شد. »مجید خلیلی خشنود« در گفتگو با ایرنا، 
افزود: ثبت سفارش محصوالت کشاورزی فقط در زمان هایی 
آزاد می شود که نیاز کشور از منابع داخلی قابل تأمین نباشد. 
وی ادامه داد: هم اکنون غیر از س��ه محصول زراعی در بقیه 
محصوالت خودکفا هستیم که نباید واردات این سه محصول 
نیز به ش��كلی صورت گیرد که کشاورزان از افزایش تولید 
خود در این محصوالت دلس��رد شوند. سرپرست معاونت 
امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکش��اورزی با اش��اره به 
تأمی��ن 95 درصد محصوالت مورد نی��از از منبع تولیدات 
داخلی، گفت: هم اکنون هیچ نیازی به واردات محصوالت 

کش��اورزی احس��اس نمی ش��ود؛ چرا که تولید کشاورزان 
داخلی پاسخگوی نیاز کشور است. به گفته خشنود: بدنبال 
تصویب و اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری در بخش 
کشاورزی، واردات این محصوالت به نوعی مدیریت گردد 
که در زمان اوج تولید داخل، از ورود محصول های خارجی 
ممانعت می شود. الزم بذکر است: براساس این ماده در قانون 
افزایش بهره وری، وزارت بازرگانی و دیگر اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از: دولتی و غیردولتی قبل از واردات کاالها و یا 
محصوالت بخش کشاورزی )اعم از: خام و یا فرآوری شده( 
و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند 
از وزارت جهاد کشاورزی مجوز الزم اخذ نمایند. همچنین 
دولت مكلف اس��ت به منظور حمایت از تولیدات داخلی، 
برای واردات تمام کاالها و محصوالت بخش کش��اورزی 
تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به 

نفع تولیدکننده داخلی باشد.

ت��ازه ترین آماره��ای بلومبرگ نش��ان می دهد: میزان 
تولی��د نفت اوپك طی ماه س��پتامبر به پایین ترین حد 
خود در هش��ت ماه اخیر رس��یده اس��ت. ب��ه گزارش 
ف��ارس به نقل از بلومب��رگ، تولید نفت اوپك طی ماه 
س��پتامبر با 145 هزار بش��كه کاهش روبرو شده و به 
کمتر از 29/055 میلیون بش��كه در روز رس��یده است. 
می��زان تولی��د 11 عضو اوپك به اس��تثنای عراق نیز با 
95 هزار بش��كه کاهش به 26/76 میلیون بشكه در روز 
رس��یده که این رقم هنوز 1/92 میلیون بشكه باالتر از 
سهمیه های تعیین شده اس��ت. بر اساس این گزارش 
تولید نفت عراق در این مدت با 50 هزار بشكه کاهش 
به کمتر از 2/295 میلیون بش��كه در روز رسیده که این 
بیش��ترین کاهش تولید در بین اعضای اوپك به شمار 
می رود. تولید نفت عربس��تان نیز طی ماه س��پتامبر با 
افت 40 هزار بش��كه ای روبه رو شده است. به اعتقاد 

کارشناسان انرژی: کاهش تولید نفت عراق و عربستان 
مقطعی و موقتی خواهد بود. تولید نفت عربس��تان در 
ماه سپتامبر هنوز 199 هزار بشكه باالتر از سهمیه های 

تعیین شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گمرکات کشور باید به سیستم های 
پیش��رفته روز دنیا مجهز ش��ود و اجازه ثبت س��فارش از ابت��دای امر داده 
نش��ود، چرا ک��ه اگر ثبت س��فارش صورت نگی��رد به ط��ور یقین کاالی 
بی کیفیت وارد کش��ور نخواهد ش��د. شهباز حس��ن پور بیگلری در گفتگو 
 با ف��ارس در خصوص تحریم ه��ای جدید علیه جمهوری اس��المی ایران 
اظهار داش��ت: کش��ور ایران از ابتدای انقالب به واس��طه تفكر های مذهبی 
اس��المی که بر مدیریت کش��ور حاکم بوده  است به راه های مختلف هدف 
س��ران اس��تكبار قرار گرفت��ه و تحریم یك��ی از این موردها اس��ت. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان اینكه دنیای امروز گوش به فرمان یك 
مرکز و آن هم امریكا نیس��ت، گفت: حضور نماینده بیش از 150 کشور در 
 هنگام سخنرانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل نشان دهنده این امر 

است. 
نماینده سیرجان و بردسیر کشور را در این برهه قادر به تأمین نیاز های خود 
در داخل کش��ور دانست و ادامه داد: در هنگام نیاز ایران می تواند به واسطه 
موقعیت خاص خود با س��ایر کش��ور ها ارتباط برقرار کرده و به دلیل نیاز 
س��ایر کش��ورها به تأمین مایحتاج خود مانند انرژی از ایران، این تحریم ها 

تأثیر چندانی در کشور نخواهد داشت. 
وی خاطرنش��ان کرد: امكان اینكه تحریم  کنن��دگان در کوتاه مدت بتوانند 
ی��ك جنگ روان��ی علیه ای��ران راه بیندازند، وجود دارد ام��ا این تحریم ها 
نیز همانگونه که در گذش��ته ثابت ش��ده بی اثر خواهد بود. حس��ن پور با 

بیان اینكه امروزه روابط گس��ترده ای بر دنیا حاکم اس��ت، خاطرنشان کرد: 
جمهوری اس��المی از جایگاه مناسبی در منطقه برخوردار است. بیگلری با 
اش��اره به جایگاه خوب بورس ایران در منطقه، گفت: امروزه بورس ایران 
در بین تمام کش��ورهای منطقه از رونق بس��یار خوبی برخوردار است. وی 
با اش��اره به داد  و ستد تاجران ایران با سایر کشورها، اظهار داشت: تجارت 
تاجران س��ایر کش��ورها با تاجران ایرانی موجب خواهد شد سایر کشور ها 
در آین��ده ای بس��یار نزدیك حمایت خ��ود از روش یك جانبه گرایی امریكا 
را برداش��ته و این تحریم ها بی اثر خواهد بود. نماینده س��یرجان ادامه داد: 
مدیران،  دولت مردان، مس��ئوالن اقتصادی، رؤسای بانك ها و بانك مرکزی 
با انتخاب راه های مناس��ب، تدابیر الزم را اندیشیده تا در صورت گسترش 

تحریم ها، مش��كلی متوجه نظام مقدس جمهوری اس��المی نشود. بیگلری 
در خص��وص واردات بی روی��ه کاال و خروج ارز از کش��ور، تصریح کرد: 
قانون های بس��یار محكمی برای جلوگی��ری از واردات بی رویه کاال وجود 
دارد و وزی��ر بازرگان��ی باید به عن��وان متولی امر به هم��راه نمایندگانی از 
سایر دس��تگاه ها چگونگی ورود کاال ها به کشور را بررسی کند تا کاال های 

ضرروی مورد نیاز وارد کشور شوند. 
وی ادامه داد: ورود کاالهای غیرضرروی به کش��ور آب به آس��یاب دشمن 
ریخت��ن اس��ت چرا که با این عمل ب��ازار کار و اش��تغال را برای متخاصم 

فراهم می کنیم. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه کاالهای ضروری و مورد نیاز 
باید مش��خص شوند، افزود: مالک ورود کاال به کشور کیفی بودن آن است 
و باید از ورود کاالهای نامرغوب به کشور جلوگیری به عمل آورد. وی با 
بیان اینكه امروزه کش��ور توانایی تولید بسیاری از کاالهای وارداتی را دارد، 
گفت: کیفیت کاالهای ایرانی به خصوص در صنعت البس��ه در حدی است 
که با بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته قابل رقابت اس��ت و کاالهای ایرانی 
از لحاظ کیفیت قابلیت صادرات به س��ایر کشور ها را دارد. وی قانون های 
موجود ب��رای جلوگیری از واردات بی رویه کاال را کافی دانس��ت و تأکید 
کرد: گمرکات کش��ور باید به سیستم های پیش��رفته روز دنیا مجهز شود و 
اجازه ثبت س��فارش از ابتدای امر صادر نگردد، چرا که اگر ثبت س��فارش 

صورت نگیرد به طور یقین کاالی بی کیفیت وارد کشور نخواهد شد.

ماده 16 قانون افزايش بهره وري؛ 
ورود محصوالت كشاورزي را ممنوع نمي كند

طي ماه سپتامبر

توليد نفت اوپك به پايين ترين حد؛ در 8 ماه اخير رسيد

بيگلري در گفتگو با فارس تأكيد كرد:

لزوم ارتقاي سيستم ثبت سفارش؛ براي جلوگيري از ورود كاالهاي بي كيفيت

دبيركل بانك مركزی:
 آغاز پشت نویسی چك پول های 

یکصد هزار تومانی از نيمه دوم آبان ماه
دبی��رکل بان��ك مرکزی از 
نویسی چك  پش��ت  آغاز 
ه��زار  یكص��د  پول ه��ای 
تومان��ی از پانزده��م آبان 
ماه س��ال ج��اری خبر داد. 
محمود احمدی در گفتگو 
با ایرنا، اف��زود: بعد از این 
مرحله پشت نویسی چك 
تومانی  هزار  پول های 50 
نیز انجام خواهد شد. وی با 
بیان آنكه تاکنون حدود 50 
میلیون قطعه اس��كناس 10 

هزار تومانی منتش��ر شده است، گفت: بانك ها مجاز به استفاده از این اسكناس ها 
در دس��تگاه های خودپرداز خود هس��تند و منعی برای بهره گی��ری از آنها در این 
دس��تگاه ها وجود ندارد. احمدی درباره خرید و فروش وام های پرداختی ش��بكه 
بانكی در بازار، گفت: این پدیده همانند سایر موردهای غیرمجاز که در روزنامه ها 
تبلیغ می ش��ود می باش��د و این در حالی است که بانك مرکزی از گذشته بر روی 

برخورد با آن تمرکز کرده است.
وی درب��اره عملیاتی ش��دن چك پول های 200 هزار تومان��ی در بازار نیز گفت: 
ای��ن چك پول ه��ا در حال حاضر برای عرضه آماده و قرار اس��ت پس از اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها در صورت نیاز توزیع ش��ود. دبیرکل بانك مرکزی 
درباره اتخاذ تدابیر الزم برای پرداخت یارانه نقدی مرتبط با قانون هدفمند سازی 
یارانه ها، گفت:  برهمین اساس قرار است از زمان اعالم دولت،  شبكه بانكی کشور 
و ش��عب کشیك تا آخر وقت اداری نس��بت به پرداخت یارانه  نقدی تعیین شده 
اقدام کنند. احمدی ادامه داد: این امر برای کاهش میزان حضور مردم در ش��عب 

بانك ها صورت می گیرد.

 اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی
 چاپ نمی شود

دبیرکل بانك مرکزی گفت: هرچند چاپ اسكناس های 20 و 50 هزار تومانی در 
دس��تور کار بانك مرکزی قرار ندارد اما حوزه طراحی اسكناس این بانك آمادگی 
کامل را برای چاپ این اس��كناس ها دارد. احمدی اظهار داش��ت: با وجودی که 
تالش می کنیم تا اجازه ورود چك پول های 200 هزار تومانی به بازار را دریافت 
نمایی��م اما هنوز این اج��ازه را نگرفته ایم. وی ادامه داد: چك پول های موجود در 
بازار 50 و 100 هزار تومانی اس��ت و ما قصد داریم به مرور که اسكناس های 10 
ه��زار تومانی را وارد بازار کنیم، به همان مقدار 50 هزار تومانی را از بازار خارج 
نماییم. احمدی با بیان اینكه هم اکنون اجازه ورود 200 هزار تومانی به بازار صادر 
نش��ده، گفت: اس��كناس 10 هزار تومانی وجه نقد رایج در کش��ور است، این در 
حالی اس��ت که پشت نویسی چك پول های 50 و 100 هزار تومانی نیز در آینده 
شروع خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد طبق سیاست بانك مرکزی قصد 
نداریم که تكیه مبادله های مردم را بر وجه نقد قرار دهیم، به همین دلیل در زمان 

حاضر استفاده از 200 هزار تومانی کنار گذاشته شده است.

رئيس شورای اصناف:
وجود درآمدهای نفتی؛ برای کشور 

مشکل آفرین شده است
رئیس ش��ورای اصناف گفت: اگر نفت 
نداشتیم راحت تر بودیم زیرا وابستگی 
به درآمدهای آن برای کش��ور مش��كل 
 آفرین ش��ده اس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
»قاسم نوده فراهانی« در نشست »بررسی 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده« که در محل 
ش��ورای رقابت با حضور جعفر قادری 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
غالمرضا مصباح��ی مقدم نماینده مردم 
تهران، جمش��ید پژویان رئیس شورای 
رقابت و بیژن صفری رئیس پژوهشكده امور اقتصادی تشكیل شد، افزود: قانون مالیات 
بر ارزش افزوده هم اکنون در 140 کشور دنیا اجرا می شود. وی اظهار داشت: اجرای این 
قانون در بیشتر کشورها زمان برده است به طور مثال در آلمان 6 سال و در کره جنوبی 
اجرای این قانون 10 س��ال زمان برد. وی با اش��اره به اینكه مالیات بر ارزش افزوده در 
خصوص برخی از کاالها نظیر کاالهای کش��اورزی اعمال نمی شود، افزود: این کاالها 
وقتی مورد فرآوری قرار می گیرند یا به عبارتی روی آنها عملیاتی صورت می گیرد مشمول 
قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. به گفته نوده فراهانی، مهمترین حسن قانون 
مالیات بر ارزش افزوده شفاف سازی مالیات و دارایی های اقتصادی است. وی با اشاره به 
صنف طال گفت: فعاالن این صنف بر این باورند که طال کاالی سرمایه ای است و نباید 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. رئیس شورای اصناف در پایان تأکید کرد: برای 
حل مشكل صنف طال باید نمایندگان دولت، مجلس شورای اسالمی و همچنین صنف 

طال به گفتگو بنشینند تا مشكل آنها برطرف شود.

خدمت های قابل ارائه به اقشار مختلف 
جامعه باید متناسب با ماليات های 

دریافتی باشد
رئی��س ش��ورای رقابت گفت: از آنجا ک��ه خدمت های قابل ارائه به برخی از اقش��ار 
جامعه نظیر: »زرگرها« بسیار بیشتر از دیگر افراد است بنابراین مالیات پرداختی از سوی 
طالفروش��ان نیز باید متناسب با خدمات دریافتی باشد. »جمشید پژویان« در گفتگو با 
ایرنا، افزود: زرگرها به دلیل وضعیت شغلی و دارایی های خود از خدمت های امنیتی، 
دادگاه ها، قوانین و مقررات و حفاظت بیشتری برخوردار می شوند پس برای دسترسی به 
این خدمت ها باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. وی با طرح این سئوال که چرا دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده در 31 سال گذشته در کشور مورد غفلت و کم توجهی بوده است، 
اظهار داشت: هر زمان که دولت می خواست این قانون را در کشور اجرا کند همواره با 
مقاومت مواجه می شد. پژویان ادامه داد: با تأسف مجری هم به این شیوه عادت کرده 
بود و دلیل اینكه هم اکنون فقط شش تا هفت درصد درآمد کشور از مالیات های دریافتی 
تأمین می شود، مقاومت در مقابل موضوعی است که به آن عادت کرده ایم. به گفته استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، در هیچ کجای دنیا مردم دوست ندارند مالیات پرداخت 

کنند اما تعهداتی آنها را وادار می کند که به این مهم تن در دهند. 
در این کشور ها پرداخت نكردن مالیات باعث شرمندگی است و فرار مالیاتی یكی از 
بدترین جرم ها محسوب می شود که خودداری کنندگان از پرداخت مالیات را در میان 
جامعه انگشت نما می کند. وی معتقد است: همچنین در جامعه های توسعه یافته سیستم 
اجرایی برای وصول مالیات از اقشار مختلف جامعه توانمند است و هیچكس نمی تواند 
از پرداخت آن سر باز زند. پژویان با اشاره به »آلكاپون« گانگستر مشهور امریكایی گفت: 
آلكاپون را پلیس مالیاتی به دام انداخت زیرا حتی چنین فردی نمی توانست از پرداخت 

مالیات فرار کند.
 اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی در پایان تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید از 
 پرداخت مالیات تبعیت کنند و معنی ندارد که قش��ر خاصی از پرداخت آن سرباز زند.
 در صورتی که این رویه ادامه یابد شكی نیست بسیاری از اقشار دیگر اجتماعی از 

پرداخت مالیات سر باز خواهند زد.

مزايده مال غير منقول
6/358 بر اساس پرونده های اجرائی کالسه های 94/632/ش/87  
و96/636/ش/88 تمامت ششدانگ یك قطعه زمین محل احداث 
طرح ش��رکت صنایع پالستیك سایان بمس��احت 4000 مترمربع 
ک��ه به موجب قرارداد واگذاری ش��ماره4268 � 9� و� ج مورخه 
84/10/1 ازطرف ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان اصفهان به 
ش��رکت صنایع پالستیك س��ایان واگذارگردیده بانضمام ماشین 
آالت وتاسیس��ات وتجهیزات و مس��تحدثات و خالصه آنچه در 
زمی��ن محل اجرای طرح موجود می باش��د و به موجب اس��ناد 
 86/3/31  � و120644   85/11/14  � ش��ماره118070  رهن��ی 
دفتر12اصفهان اصل و مازاد  ازطرف ش��رکت صنایع پالس��تیك 
س��ایان در رهن بانك صادرات اس��تان اصفهان قرارگرفته است  
وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای صدور اجرائیه 
نم��وده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانك بس��تانكار به 
اس��تناد قان��ون اصالح ماده 34 اصالحی قان��ون ثبت و آئین نامه 
اصالحی مربوطه پالک مذک��ور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر 
ص��ورت مجلس تنظیمی توس��ط مام��ور اجرا و ب��رگ ارزیابی 
کارش��ناس رس��می دادگس��تری بدین ش��رح توصیف وارزیابی 
گردی��د. مورد مزایده عبارتند اس��ت از الف( پ��الک فوق دارای 
عرصه ای به مس��احت 4000مترمربع می باش��د که س��وله ای با 
مس��احت 540 مترمربع با اسكلت فلزی و پوشش کامل و دارای 
دیوارها وس��طوح داخلی آجرلفتون و کف س��وله سنگ و دارای 
درب فلزی می باش��د. و یك مجموعه نگهبانی با مس��احت 71 
مترمربع با س��قف آهن و دیوارها و س��طوح داخلی آجرلفتون و 
کف مجموعه سنگ و دربها فلزی می باشد. و کنار سوله موجود 
زیرسازیهای با سنگ الشه و مالت ماسه و سیمان با حجم تقریبی 

130مترمكعب جهت اجرای فندانس��یون سوله ای دیگراجرا شده 
ولی فندانس��یون هنوز اجرا نشده است. در قسمتی از پالک فوق 
س��كوهائی با مس��احت 154 مترمربع با دیوارهای بلوک سیمانی 
و ارتفاع متوس��ط 1/3متر اجرا ش��ده که تاسیس��ات و مخزنهائی 
برروی آن نصب ش��ده است. جمعًا به مبلغ یك میلیارد و سیصد 
 میلی��ون ری��ال )1/300/000/000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت. 
ب( تاسیس��ات و ماشین آالت بدین شرح ارزیابی گردیده است. 
1. دو دس��تگاه مخزن آهنی نگهداری مواد اولیه روغن به ظرفیت 
30000 لیتر به همراه یك دس��تگاه موتور و پمپ دنده ای انتقال 
 روغن به خط مربوطه وتاسیس��ات لوله کش��ی از جمله والوها و 
لوله ه��ای منصوبه وسیس��تم فیلترینگ وتابلوبرق تابعه مس��تقر 
در محوط��ه کارخان��ه 2. مق��داری آه��ن آالت ش��امل تیرآهن 
و نبش��ی در ابع��اد مختل��ف زنگ خ��ورده و مس��تعمل به وزن 
تقریب��ی 4000 کیلوگ��رم 3. تع��دادی ب��وش و اتص��االت لوله 
 کش��ی ومق��داری ابزاره��ای دس��ت به عم��ل موج��ود در انبار 
4. سیس��تم برق رسانی توسط سینی در اطراف سالن و یك عدد 
تابل��و برق کوچ��ك با 15 عدد کلید مینیات��وری به همراه 5 عدد 
المپ س��قفی به منظورروشنایی سالن و دوخط تلفن که جمعًا به 
مبلغ یكصد و هش��تاد میلیون ریال)180/000/000( ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت. در جلس��ه مزایده که از س��اعت 9 صبح الی 12 
روز  چهارش��نبه م��ورخ 89/8/12 در ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد 
ش��هرضا تش��كیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. 
چنانچ��ه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��كیل می گردد. مزایده از مبلغ 
یك میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال )1/480/000/000( 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی به هر کس که خریدار 

باشد فروخته می ش��ود و زمین شرکت طبق ضوابط و شرایط و 
مقررات شرکت ش��هرک صنعتی انتقال میگردد طالبین می توانند 
قبل از تش��كیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا شهرک 
صنعتی رازی انتهای بلوار رازی خیابان نهم )س��وم قدیم( بازدید 
 به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از 
هزین��ه ه��ای انتق��ال س��ند در دفات��ر اس��ناد رس��می و مالیات 
دارائ��ی وع��وارض ش��هرداری و بدهی ه��ای مربوط��ه به حق 
انش��عاب و آبونم��ان، آب و ب��رق وگاز و س��ایر هزین��ه ه��ای 
متعلق��ه ب��ر عهده برن��ده مزایده می باش��د این آگه��ی یكنوبت 
 در روزنام��ه زاین��ده رود در تاری��خ 89/7/13 چ��اپ و منتش��ر 

می شود.
م الف/ 400 میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ وقت رسيدگي
6/387 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 89-701 خواه��ان جواد 
الماس��ي دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفیت بهروز محتش��م 
اصل تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه 
مورخ 89/8/12 س��اعت 3/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یك 
 اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 8985 مدیر دفتر ش��عبه 24  مجتمع ش��ماره یك شوراي 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/391 آق��اي رض��ا زارع زهراني با وکالت آقاي س��ید مرتضي 
میرباقري داراي شناس��نامه شماره 970 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 2892/89 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهي حصر 
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان رمضان زارع 
طهراني بشناس��نامه 312 در تاریخ 89/3/19 اقامتگاه دائمي خود 
ب��درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پس��ر و دو دختر و همس��ر. 1- محمود زارع زهراني به 
ش ش 6 فرزن��د متوف��ي. 2- رضا زارع ب��ه ش ش 970 فرزند 
متوف��ي. 3- مصطف��ي زارع زهراني ب��ه ش ش 9 فرزند متوفي. 
4- ش��هین زارع زهراني به ش ش 1007 فرزند متوفي. 5- مهین 
زارع زهراني به ش ش 969 فرزند متوفي. 6- عزت ش��ب انگیز 
ش��كرالهي به ش ش 169 همسر متوفي. 7- احمد زارع زهراني 
ب��ه ش ش 821 فرزند متوفي و الغیر. اینك با انجام تش��ریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاریخ 
 نش��ر آگهي ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 م الف/ 9236  رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
سیس��تم  ش��خصي  س��واري  خ��ودروي  س��بز  ب��رگ   6/392
و   22828209675 موت��ور  بش��ماره   82 م��دل  پ��ارس  پ��ژو 
د   283 پ��الک  ش��ماره  و   IN82809095 شاس��ي  ش��ماره 
س��اقط  اعتب��ار  درج��ه  از  و  گردی��ده  مفق��ود   13 ای��ران   62 

است.
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 )GESNERIACEAE( ــواده: ژسنریاس���ه  خانــ
به آفریقای شرقی )تانزانیا( تعلق دارد. گفته شده  این گیاه 
بار اول در س��ال 1892 توسط یك نظامی آلمانی به نام 
»سنت پل« در تانزانیا شناسایی و به همین دلیل نام سنت 

پُ�لیا برای آن  انتخاب شد.
مشخصات ظاهری: اندازه گیاه در جنس های مختلف 
متفاوت اس��ت. رنگ گل هایش متنوع بوده و در طول 

سال گل می دهد.
نياز ها:

نور: این گیاه بسیار دوستدار روشنایی است؛ در زمستان 
باید از نور کامل آفتاب بهره مند شود اما بهتر است در 
تابستان از تابش مستقیم آفتاب محافظت گردد. در صورتی 
که بخواهیم بنفشه آفریقایی را در محیط سرپوشیده و کم 
نور پرورش دهیم می توانیم از المپ های فلور سنت 
)مهتابی( استفاده کنیم، این المپ ها باید در فاصله سی 
تا چهل س��انتی متری گیاه نصب ش��وند. الزم نیست 
چراغ ها به طور مرتب روشن باشند، بلكه می توانید در 
ساعت های مشخص چراغ ها را خاموش کنید. مزیت 
استفاده از نور مصنوعی نسبت به نور آفتاب این است که 

برگ ها دچار سوختگی نخواهند شد.
آبياری: در مورد مقدار آب و فاصله زمانی بین دو آبیاری

عواملی چون: نور، گرما، خاک، جنس و حجم گلدان و 
سن گیاه دخالت دارد. ریشه بنفشه آفریقایی نسبت به آب 
زیاد حساس است و دچار پوسیدگی می شود. بنابراین 
بهتر اس��ت در مورد مقدار و نوبت های آبیاری توجه 
بیشتری داشته باشید و این کار را با دقت و احتیاط کامل 
انجام دهید. بهترین زمان برای آبیاری بنفش��ه آفریقایی 
موقعی است که خاک به طور کامل خشك شده و گیاه 
احتیاج زیادی به آب دارد. اگر خاک هنوز خیس است 
ب��ه گیاه آب ندهید. با لمس ک��ردن خاک می توانید از 
خشكی آن مطمئن شوید. مقدار آب در هر مرتبه آبیاری 
باید به اندازه ای باشد که آب از منفذ زیر گلدان خارج 
نشود. از پاش��یدن آب روی برگ های گیاه خودداری 
 کنی��د. یك��ی از روش هایی ک��ه امروزه ب��رای آبیاری 
بنفشه آفریقایی مرسوم شده، استفاده از زیر گلدانی گود 
اس��ت. در این روش زیر گلدانی را از آب پر کنید، بعد 
از پانزده دقیقه آب از راه منفذ کف گلدان جذب خاک 

می شود. بعد آب اضافی زیر گلدانی را خالی کنید.
خاك: برای پرورش بنفشه آفریقایی از خاکبرگ آماده 

استفاده کنید.
ــود: در فصول گرم هر پانزده روز یك بار به وس��یله  ك

غذاهای کمكی، گیاه را تقویت کنید.
تكثير: برای ازدیاد بنفشه آفریقایی می توانید از سه روش 

کاشت بذر، قلمه برگ و تقسیم بوته استفاده کنید.
قلمه برگ: این یكی از بهترین و آسان ترین روش های 
تكثیر بنفشه آفریقایی است. زمان مناسب برای این نوع 
تكثیر فصل تابستان اس��ت. در این روش ابتدا بهترین 
برگ ه��ا را انتخاب کنید و آنه��ا را با قیچی یا چاقو از 
انتهای ُدمبرگ بچینید. برگ بریده شده را از ناحیه ُدمبرگ 
در آب قرار دهید تا ریشه دار شود. قلمه ها را در خاک 
هم می توانید ریش��ه دار کنید. بهتر اس��ت قلمه ها را از 
قسمت میانی ساقه بردارید. مناسب ترین درجه حرارت 
برای ریش��ه زایی قلمه ها 25 درجه س��انتیگراد است. 
 قرار دادن نایلون روی گلدانی که قلمه ها در آن کاشته 
ش��ده اند، موجب افزایش رطوبت نسبی می شود و به 
سرعت ریشه زایی کمك می کند. در شرایط مناسب، 
قلمه برگ بع��د از پانزده روز تا یك ماه دارای ریش��ه 

می شود.

مواد الزم:
سينه مرغ: به تعداد نفرات

پنير گودا: سه قاشق سوپخوری
پياز متوسط خالل شده: یك عدد

قرص عصاره مرغ و سبزی ها: یك عدد
آبليمو: دو قاشق غذاخوری

فويل: به میزان الزم
فلفل دلمه ای خالل شده :یك عدد
روغن مايع: یك قاشق سوپخوری

جعفری: نصف پیمانه
نمك و فلفل :به میزان الزم

طرز تهيه:
ابتدا س��ینه مرغ را با نمك، فلفل، پیاز، فلفل دلمه ای و 
آبلیمو به مدت دو ساعت درون یخچال مزه دار می کنیم 
و بعد مرغ را بین دو کیسه قرار داده و به آرامی می کوبیم، 
بعد درون سینه را باز کرده و جعفری ساطوری شده، پنیر 
گودا، عصاره مرغ و س��بزی ها را درون آن می ریزیم و 
سینه مرغ را لوله می کنیم. درون یك فویل روغن مایع 
می مالیم و مرغ را درون آن قرار می دهیم و سپس آن را 
با فویل، ش��كالت پیچ می کنیم و ب��ه مدت 20 الی 25 
دقیقه درون قابلمه آب جوش می اندازیم، آن گاه آن را با 
تره فرنگی و س��س تزئین می کنیم یا در صورت تمایل 
نان های تست را قالب زده و روی آن سس گوجه فرنگی 
می مالیم و یك برش گ��رد از مرغ با پنیر روی آن قرار 

می دهیم.

بنفشه آفریقایی ــای نامطلــوب  اثرهــ
ــت:  ــونت در تربي خش
 یك��ی از ش��ایع تری��ن 
عامل هایی ک��ه اثرهای 
تربیتی سویی در فرزندان 
به خصوص نوجوانان بر 
استفاده  می گذارد  جای 
بی مورد از خش��ونت و 
ش��دت عمل است؛ چه 
بس��ا افرادی ک��ه قربانی 
خشونت پدر و مادر و به 
ویژه پدر شده و از تربیت 
س��الم محروم گشته اند. 
این گونه اف��راد به علت 
برخورده��ای خش��ن و 
مس��تبدانه، گرفتار عقده 
همی��ن  و  حقارت ان��د 
عقده حقارت، سرچشمه 
بسیاری رفتارهای نادرست 
در آنهاست. کبر و غرور 

یكی از این رفتارهای ناشایس��ت اس��ت که از عقده 
حقارت سرچشمه می گیرد. این نوع کبر و غرور به 
واقع عكس العمل روانی آنها در برابر احساس حقارت 
است. افزون بر آن، رفتار خشونت آمیز پدر و یا مادر 
فضای خانه را از صمیمیت و همدلی عاری می سازد 
و بذر کینه و دشمنی را در ضمیر فرزندان می پاشد. 
آثار مثبتی که ممكن است در کوتاه مدت در خشونت 
وجود داشته باشد، برخی پدران و مادران را به اشتباه 
انداخته می پندارند که در درازمدت نیز چنان آثار مثبتی 
وجود خواهد داشت. کودکان یا نوجوانانی که در حال 
حاضر راه فراری ندارند ممكن است در برابر خشونت 
تسلیم شوند اما آیا این وضع برای همیشه می پاید؟ و 
آیا فرزندی که همواره از سختگیری های بی مورد و 
خشونت نا بجای پدر و مادر در رنج است، می تواند 
رابطه روحی و پیوند عاطفی با آنها برقرار کند و برای 
همیشه در کنار آنها باقی بماند؟ این گونه خشونت ها 
به خص��وص در دوران نوجوان��ی موجب پیدایش 
بدبینی نسبت به زندگی و احساس پوچی و بدبختی 
در نوجوانان می شود؛ گویی آنها از زندگی خود سیر 
و از ادامه آن ناخشودند زیرا جاذبه ای که بتواند آنها را 
جذب کند در زندگی آنها وجود ندارد. پیدایش چنین 
روحیه ای در نوجوانان زمینه را برای انواع رفتارهای 
زشت فراهم می س��ازد و آنها را به سرعت به سوی 
 عام��ل هایی ک��ه بتوانند اضط��راب و ناآرامی آنها را 
)هر چند به طور موقت( فرو نشانند، سوق می دهد. 
اعتیاد، دوستی های خطرناک و انحراف های جنسی 

از آن جمله اند.
دوره نوجوانی دورانی است که در آن نوجوان به طور 
طبیعی دستخوش تالطم روحی، سردرگمی، فشار و 
طوفان درونی اس��ت و نیازمن��د آرامش و حمایت و 
همدلی است و بیش از همه چشم امید او به خانواده 
خویش است. حال اگر پدر و مادری به جای این که 
آب آرام��ش بر آتش درون او بریزن��د و او را در زیر 
بال و پر مهر و عطوفت خود پناه دهند، بر تالطم و نا 
آرامی او بیفزایند، فرزند وضعیت سخت تری خواهد 

داشت.
برخورداری از شخصيت قابل احترام: یكی از مسائلی 
که در تربیت اهمیت ویژه ای دارد »شخصیت« پدر و 
مادر اس��ت. این را همه تجربه کرده ایم که ما نسبت 
به افراد با ش��خصیت احساس احترام و فرمانبرداری 
می کنیم. این قبیل افراد از نفوذ کالم خاصی برخوردار 

هس��تند و به همین دلیل برای اج��رای مقاصد خود 
نیازی به متوس��ل شدن به سختگیری و شدت عمل 
یا خشونت و تنبیه ندارند. ویژگی هایی از قبیل: وقار، 
ادب، بزرگواری، قاطعیت و جدیت، پرهیز از کارهای 
سبك و زیاده روی نكردن در شوخی، داشتن اعتماد 
به نفس و امثال آن به طور کلی عامل هایی هستند که 
س��بب پیدایش احترام در دیگران، از جمله فرزندان، 

نسبت به ما می شود. 
در این جا باید به یك پدیده تأسف آور که در برخی 
خانواده ها به چشم می خورد اشاره کنیم و آن این که: 
در این گونه خانواده ها، فرزندان هیچگونه حرمتی برای 
پدر و مادر خود قایل نیستند و چه بسا با بی احترامی 
و پرخاش ب��ا پدر و مادر خود رفت��ار می کنند. این 
برخورد نش��ان می دهد که شخصیت پدر و مادر در 
نظر فرزن��دان از میان رفته و در نتیجه آنها هیچگونه 
حرف شنوی نسبت به آنان از خودنشان نمی دهند.  
در چنین خانواده هایی در واقع شیرازه تربیت از هم 
پاش��یده و پدر و مادر نقش ارشادی و تربیتی خود را 
از دست داده اند. از این رو، در عین حال که فرزندان 
باید روابط صمیمانه و آمیخته به مهر و محبت با پدر و 
مادر خود داشته باشند، الزم است تا حدی نیز از آنها 
حساب ببرند.  اگر پدر و مادر نزد فرزندان خود چنین 
موقعیتی نداشته باشند و در نظر آنان افرادی بی مقدار 
و بی شخصیت جلوه کنند، در این صورت فرزندان، 
خود را افرادی رها شده به حال خود خواهند دانست 
و معلوم اس��ت که چنین احساسی تا چه اندازه برای 
آنها و خانواه منشأ ضرر و خسران خواهد بود. در این 
جا بر روابط موجود میان پدر و مادر تأکید می کنیم. 
برخورده��ای صمیمانه اما محترمانه میان پدر و مادر 
و مراعات حریم حرمت و ش��ئونات هر یك از آنها 
از طرف دیگری، در پیدایش حس احترام نس��بت به 
والدین بسیار مؤثر است؛ از این رو، اگر در موردهایی 
مش��كل و مسائلی در روابط پدر و مادر وجود داشته 
باش��د، الزم است این مس��ائل را نزد فرزندان آشكار 
نكنند یا یكی در غی��اب دیگری به انتقاد و بدگویی 
از او نپ��ردازد. این گونه برخوردها به حس احترام و 
اعتماد فرزندان نسبت به والدین خود صدمه می زند. 
هر یك از پدر و مادر باید حافظ حرمت و شخصیت 
دیگری در محیط خانه و در جمع فرزندان باش��د و 
هرگز اجازه گستاخی نسبت به دیگری را به آنها ندهد. 
اگر پدر نزد فرزندان، مادر را مورد اهانت قرار دهد و 

تحقیر کند، یا مادر حرمت 
و شخصیت پدر را نادیده 
بگی��رد، چگونه می توان 
از فرزندان انتظار احترام 

داشت؟
بپرهيزيم:  ــض  تبعي از 
تربیت،  از اص��ول  یكی 
داشتن رفتار عادالنه و به 
دور از هرگون��ه تبعیض 
در میان فرزندان اس��ت. 
نداش��تن عك��س العمل 
یكسان در برابر رفتارهای 
موجب  فرزندان  یكسان 
بی اعتم��ادی و کاه��ش 
عالقه نس��بت به پدر و 
مادر و ایجاد کینه نسبت 
ب��ه خواه��ر یا ب��رادری 
است که بیش از دیگری 
مورد توجه قرار گرفته یا 
می گیرد. ما باید س��عی 
کنیم نه تنها از نظر تش��ویق و تنبیه بلكه حتی از نظر 
میزان توجه نیز به طور عادالنه با فرزندان خود رفتار 
کنیم. اگر بنا به علتی یكی از فرزندان خود را بیش��تر 
از دیگران دوس��ت داریم نباید این عالقه را نزد آنها 
آش��كار سازیم. فرزندان نس��بت به این مسأله بسیار 
حس��اس و دقیق هستند و تحمل آن برای آنها بسیار 
دشوار اس��ت. گاهی پاره ای مشكل های رفتاری در 
کودکان و نوجوانان ناش��ی از این است که احساس 
می کنند پدر یا مادرشان نسبت به آنها عالقه و توجه 
کمتری نش��ان می دهند و چون نمی توانند اعتراض 
خود را آشكارا بیان کنند آن را به صورت عقده ای در 
دل خ��ود نگه می دارند. پس از چندی این گره های 
 عاطفی به ش��كل های گوناگون از قبیل سرکش��ی، 
ستیزه خویی، اضطراب و.. بروز می کنند و گاهی این 
گونه اشخاص به افسردگی روحی مبتال می شوند و 
موفقیت های درسی آنان نیز کاهش می یابد. برخی 
از نوجوان��ان عل��ت انحراف های اخالق��ی خود را 
اضطراب ناشی از همین مسأله ذکر کرده اند. در بعضی 
خانواده ها والدین میان فرزندان دختر و پسر تبعیض 
قائل می شوند و حتی گاهی این مسأله را آشكارا به 
زبان می آورند و از این که به فرض صاحب فرزندی 
دختر ش��ده اند اظهار ناخش��نودی می کنند و زن را 
موجودی بدبخت می دانند. بعضی دیگر جانب دختر 
را گرفته و در صورت بروز اختالف، همواره سرزنش 
را متوجه پس��ر می کنند. این گونه برخوردها از نظر 
تربیت��ی اثرهای ویرانگری دارد که باید به کلی از آنها 
پرهیز کرد. این مسأله در مورد فرزند اول به صورت 
محسوس تری اتفاق می افتد فرزند اول به علت این 
که طی دوره ای یگانه فرزند است، مورد توجه و مهر 
و عالقه فراوان والدین قرار می گیرد؛ مش��كل زمانی 
آغاز می شود که فرزند دوم به دنیا می آید و به طور 
طبیعی عرصه را برای فرزند اول تنگ می کند. پدران 
و مادران عاقل با توجه به حساسیت موقعیت، یكباره 
توجه خود را به سوی فرزند دوم معطوف نمی کنند، 
بلكه می کوش��ند فرزن��د اول آرام آرام وجود فرزند 
دوم را بپذیرد و به ش��رایط جدید خو بگیرد. کاهش 
محسوس و ناگهانی توجه به فرزند اول بیشتر وقت ها 
مشكل های روحی و تربیتی مهمی برای او به وجود 
می آورد و چه بسا کینه و نفرت فرزند دوم را در دل 
او ب��كارد و اختالل های روان��ی و رفتاری در وی به 

وجود آورد.

گلخند

پيشبند

آقایان جذب چه خانم هایی می شوند؟

جوان و خانواده

رولت مرغ و پنير

وقتی خانم ها با من صحبت می کنند معموالً اظهار 
می دارند که رفتار آقایان آنها را تا حدی گیج می کند 
و به درس��تی نمی توانند تشخیص دهند که مردها 
از آنها چه انتظاراتی دارند. آنها از اینكه نمی توانند 
مردها را راضی نگه دارند اندکی ناراحت هس��تند. 
البت��ه ام��روزه کمتر اتف��اق می افتد ک��ه خانمی به 
رضایت و یا عدم رضایت مردها اهمیت دهد، چرا 
که خانم ها تصور می کنند که با در اختیار گذاشتن 
مس��ائل عاطفی تمام مشكالت به راحتی قابل حل 
شدن می باشد. تا زمانی که یك چنین دیدی نسبت 
به زندگی داشته باشید همه چیز بر وفق مراد پیش 

خواهد رفت، اما...
بدون توجه ب��ه اینكه چنین نقطه نظری درس��ت 
است و یا اشتباه باید توجه داشته باشیم که مردهای 
امروزی، با تالش هر چه بیشتر در پی یافتن جایگاه 
واقعی خ��ود در اجتماع هس��تند. خان��م هایی را 
 داری��م که به عضویت ارتش و پایگاه های فضایی 
در آمده اند و به خوبی از انجام وظایفی که بر گردن 
آنها نهاده می ش��ود بر می آیند. آنها در سایر مشاغل 
 صنعتی هم در حال پیش��رفت و ترقی می باش��ند. 
رفته رفته قلعه مستحكم مردها در حال ویران شدن 
اس��ت و آنها احترام و ارج و قرب گذشته خود را 

کم کم از دست رفته می بینند.
یكی از مشكالت همانطور که قباًل نیز به آن اشاره 
داشتم این اس��ت که مرد قرن بیستم چه انتظاراتی 

دارد؟
آقایان کم کم متوجه می شوند که جایگاه آنها چنان 
که در گذشته بوده، نیست. دیگر هیچ رد پایی از آن 
زم��ان که مردها نان آور خانه بودند و خانم ها هم 
باید در خانه مینشس��تند و فرزندان خود را بزرگ 
می کردند، نمانده است. شاید چنین تغییر شگرفی 
مستلزم سپری شدن مدت زمان بسیار زیادی باشد 
اما همانطور که مشاهده می کنید این امر در جوامع 
غربی با روند چشم گیری در حال پیشروی است. 
ای��ن روزها مردها می دانند ک��ه اگر بخواهند برای 
خود همس��ری پیدا کنند باید سخت تر از گذشته 
کار کنند و خانم ها س��نگ های بیش��تری در جلو 

پایشان می اندازند.
خوب، حاال مردها واقعاً به دنبال چه چیز هستند؟

اول از همه مردها به دنبال کس��ی هستند که تشنه 
عشق و محبت باش��د. شاید این حرف بسیاری از 
خانم ه��ا را غافلگیر کند اما مردها دوس��ت دارند 
مورد دوس��ت داش��تن قرار بگیرند و خودشان نیز 

کس��ی را دوس��ت بدارند. مش��كل اینجاست که 
خانم ها برخورد بی احساس و سردی با آنها دارند. 
پیدا کردن خانمی که قابل دوس��ت داش��تن باشد 
کمی مش��كل است و مردها از اینكه بفهمند دختر 

رویاهایشان را پیدا کرده اند خوشحال می شوند.
مردها دنبال خانمی می گردند که در نظرشان جذاب 
باشد. خانم ها اغلب تصور می کنند که مردها خیلی 
سطحی نگر بوده و تنها چیزی که برایشان اهمیت 

دارد وضعیت ظاهری خانم می باشد. 
مرده��ا لزوماً به دنبال خانم ه��ای زیبا نمی گردند، 
بلكه آنها می خواهند کس��ی را داش��ته باشد که به 
وضعیت ظاهری خود افتخار کند )البته این کار را 
نباید بی��ش از اندازه انجام دهد( مردها از داش��تن 
نامزدی که قیافه خوبی داش��ته باشد لذت می برند 
و م��ن فكر نمی کنم که م��ردی چیزی جز این به 

شما بگوید.
مردها به دنبال خانم هایی هستند که بتوانند به آنها 
اعتماد کنند. کس��ی که آنها را به خاطر خودش��ان 
بخواهد، کس��ی که بتوانند به او ایمان داشته باشند. 
شاید برایتان عجیب باشد اما برخی از خانم ها قابل 
اعتماد نبوده و بسیار بی وفا هستند. همین امر باعث 
می ش��ود که مردها محتاط تر عمل کنند. آقایان به 
ش��دت از بی وفایی و بد قولی بیزار هس��تند و به 
دنبال کس��ی می گردند که بتوانند از صمیم قلب به 

او اعتماد کنند.
مرده��ا می خواهن��د ب��رای خود تش��كیل زندگی 
خانوادگ��ی دهند و به دنبال ش��ریكی هس��تند که 
بتواند ب��ا او در خانه زندگی کن��د. خانم هایی که 
در محیط های اجتماعی فعالیت می کنند نیز گرینه 
مناس��بی برای انتخاب هستند چرا که آقایان تصور 
می کنند خیلی بهتر می توانند با این گونه افراد ارتباط 

برقرار کنند و ارتباطشان پایدار تر خواهد بود.
مردها به دنبال خانم هایی با روحیه زنانه و مهربان 
هس��تند زیرا چنین خصوصیاتی باعث می شود که 
یك زن بتواند مادر بهتری برای بچه هایش باش��د. 
البته این امر بدان خاطر نیس��ت ک��ه مردها انتظار 
دارن��د خانم ها آنها را نیز تر و خش��ك کنند بلكه 
بدان خاطر اس��ت که دوست دارند فرزندانشان در 

آغوش مادر مهربان و دلسوزی پرورش پیدا کنند.
مردها به دنبال خانم های خوش مش��رب هستند. 
بعضی از خانم ها خیلی س��خت گیر بوده و برای 
جزییات اهمیت بیش از اندازه ای قائل می ش��وند. 
آیا تا به حال دختر هایی را دیده اید که دارای خلق 

و خوی پس��رانه هس��تند؟ مردها می خواهند از در 
کنار هم بودن با همس��ر خود لذت ببرند و احتیاج 
به محبت دارند به همین دلیل همیشه به دنبال فرد 
خوش طبعی هستند که بتوانند در کنار او به آرامشی 

که آرزوی آن را دارند دست پیدا کنند.
مردها به دنبال زن هایی هستند که حسن و ظرافت 
زنانه خود را حفظ کرده باش��ند. البته منظور ما آن 
دس��ته از خانم هایی نیس��ت که دائماً به دنبال مد 
می روند و چهره خود را به انواع و اقس��ام اش��كال 
مختلف در می آورند. بعضی از خانم ها هستند که 
در زمان عصبانیت هر چه که دلشان می خواهد بار 
ط��رف مقابل می کنند که ای��ن کار به هیچ وجه به 
مزاج آقایان س��ازگار نیس��ت. مردها نمی خواهند 
رفتار همسرش��ان به اندازه خودشان بی شرمانه و 

توهین آمیز باشد.
مردها کسی را می خواهند که حامی و پشتیبانشان 
باش��د. خیلی از خانم ها منتظر هس��تند که اشتباه 
کوچكی از آقا سر بزند تا آنها را به باد انتقاد بگیرند 
و در مسائل خصوصی و حتی شغلی شان دخالت 
کنند. آقایان به ارتباط خود به عنوان یك سیس��تم 
محافظ نگاه می کنند زمانیكه خانم نتواند یك چنین 
حس��ی را در آنها به وجود آورد و از این گذش��ته 
 تا آنجا که می توان��د از آنها انتقاد هم بكند، چیزی 

نمی گذرد که دلسردی پیش می آورد.
مرده��ا از خانم های عصبی که تم��ام مدت داد و 
فریاد می کنند خوشش��ان نمی آید. آنها خانم هایی 
را می پس��ندند ک��ه اهل بحث و گفتگو هس��تند و 
قادر باشند مشكالتش��ان را از راههای منطقی حل 
کنند. ش��اید خلق و خوی آتش��ین شما، در همان 
روزهای اول اندکی جذاب باش��د اما در روز 500 
 به هی��چ وجه به ش��ما افتخار و ق��درت نخواهد 
بخش��ید. مردها به دنبال همسری می گردند که به 

آنها متعهد باشد. 
مرده��ا نامزدی را دوس��ت دارند ک��ه بتوانند به او 
اعتماد کنند و مش��كالت و ناراحتی هایش��ان را با 
او در میان بگذارند. تعهد مثل یك خیابان یكطرفه 
نیس��ت و باید از جانب هر دو طرف رعایت شود. 
چنین نیازی برای همیشه در وجود تمام مردها باقی 
خواهد ماند. مردها دوس��ت ندارند که تنها زندگی 
کنند. در حالی که خانم ها در نقش های اجتماعی 
خود بس��یار موفق هس��تند خوب اس��ت که هیچ 
 گاه از ی��اد نبریم که جایگاه اصل��ی آنها به خانه و 

خانواده شان تعلق دارد.

»مایكل پراگر« جراح و متخصص زیبایی اس��ت 
که موفق شده در میان زنانی که برای ساعت های 
طوالنی پشت رایانه ها می نشینند، پدیده ای به 
نام »چهره کامپیوتری« را شناس��ایی کند. به گفته 
وی تمام��ی این زنان که از مراجعه کنندگان وی 
به شمار می روند، نش��انه هایی از سالخوردگی 
زودهنگام از قبیل: چین خوردگی های عمیق بر 

روی گردن و صورت دارند. 
به گفته وی افرادی که عادت دارند هنگام کار با 
رایانه و نگاه کردن به نمایش��گر اخمهای خود را 
در هم بكشند و یا عضله های چشمهای خود را 
منقبض کنند با گذشت زمان خطوط عمیقی را بر 

روی چهره خود به وجود خواهند آورد. 
چی��ز  هم��ه  از  بی��ش  آنچ��ه  وی  گفت��ه   ب��ه 
ش��گفت انگیز اس��ت، پژمرده ش��دن زودهنگام 
پوس��ت و ماهیچه های فك پایین��ی در زنان به 
دلیل نشس��تن طوالنی مدت مقابل رایانه اس��ت 
زیرا ن��گاه کردن طوالنی مدت به س��مت پایین 
ماهیچه ه��ای گردن را کوتاه ک��رده و افزون بر 

آویزان ش��دن پوس��ت گردن، غبغب به ش��كل 
گردنی ثانویه ظاهر می شود. وی اخطار می دهد 
این پدیده با خو گرفتن هر چه بیش��تر نس��لها و 
اس��تفاده ناگزی��ر از رایانه ها در ط��ول روزهای 
زندگی پیش��رفته تر خواهد ش��د و طی 10 سال 
آینده زنانی که از 20 س��الگی خ��ود با رایانه ها 
اخت گرفته اند، ظاهری بسیار پیر و پژمرده پیدا 
خواهند کرد. وی به بیمارانش پیشنهاد داده است 
در کنار نمایش��گر خود آینه ای قرار دهند تا هر 
از چند گاهی خ��ود را در آن نگاه کرده و ببینند 
آیا به نمایش��گر اخم کرده اند یا نه زیرا به طور 
معمول زمانی که انس��انها در حال فكر هس��تند 
اخمه��ا را به صورت نادانس��ته و ناخود آگاه در 
هم می کشند. براس��اس گزارش تلگراف، ایجاد 
فاصله های زمانی مناس��ب و منظم در حین کار 
ب��رای ورزش دادن ماهیچه ه��ای گردن یكی از 
دیگر راه حلهایی اس��ت ک��ه می تواند از پیری 
زودرس ص��ورت و گردن در زنانی که همیش��ه 

پای رایانه ها نشسته اند، جلوگیری کند.

نتیجه این تحقیق نشان می دهد: برای زنان بهتر 
اس��ت با مردان��ی ازدواج کنند که حداکثر 8 تا 9 
س��ال از آنها بزرگت��ر و یا در نهایت دو تا س��ه 
سال از آنها کوچكتر باشند. این اختالف سنی تا 
حد چشمگیری پدیده طالق را کاهش می دهد. 
در حقیقت مردانی که س��ن آنها از همسران خود 
بس��یار کمتر و یا بس��یار بیشتر اس��ت شوهران 
خوبی نیستند. دانشمندان اس��ترالیایی با بررسی 
بی��ش از دو ه��زار زوج دریافتند ش��وهران باید 
حداکثر دو تا س��ه سال کوچكتر و یا هشت تا 9 
سال از همس��ران خود بزرگتر باشند. به گزارش 
مهر، محققان دانش��گاه ملی استرالیا با مطالعه بر 
روی ح��دود دو ه��زار و 500 زوج اس��ترالیایی 
خوش��بخت و بدبخ��ت ب��ه مدت 6 س��ال بین 
س��الهای 2001 تا 2007 فاکتورهای سازگاری و 
بحران در روابط زناش��ویی را مورد بررسی قرار 
دادند. یكی از این فاکتورها »س��ن« است که در 
ی��ك ازدواج خوب از اهمی��ت باالیی برخوردار 
اس��ت. براساس گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، 
به گفته این دانشمندان، فاکتور سن بیش از دیگر 

فاکتورها از قبیل: سطح فرهنگی و یا ریشه های 
جغرافیای��ی در ایجاد حس مش��ترک میان زن و 
شوهر نقش دارد. همسن بودن به این معنا است 
که زن و ش��وهر هر دو از دلبستگی های مشابهی 
در: موس��یقی، سیاست و مس��ائل مربوط به یك 
نس��ل برخوردارن��د به طوری ک��ه 17 درصد از 
جدایی ها در موردهایی اتف��اق می افتد که این 

اشتراکات وجود ندارند.

کودکان گاهی از موردها 
در شكم مادران خود با 
مواد مخدر آشنا می شوند، 
ماده  »مادر«  در حقیقت 
مخدر مصرف می کرده 
جنین���ی؛  دوره  در  و 
کودک نیز معتاد ش��ده 
است و در هنگام تولد با 
گریه و ناراحتی اطرافیان 
را از بیماری خود مطلع 
می سازد. »مجید ابهری« 
در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: در بی��ن گروه 
آزاردهنده ترین  معتادان، 

منظره، دیدن کودکان معتاد است؛ در واقع این کودکان 
توس��ط پدر و مادر خود به اعتیاد کش��یده می شوند 
و نحوه معتاد ش��دن آنها به 2 ش��كل است.وی در 
خصوص راه های اعتیاد کودکان توسط پدر و مادر، 
ادام��ه داد: برخی از پ��در و مادرها برای تكدی گری 
فرزن��دان خ��ود از صبح مواد مخدر ب��ه خورد آنها 
می دهند تا آرام بخوابند و سپس آنها را کرایه می دهند 
و گاهی وقت ها پدر و مادر برای خوابانیدن فرزندان 
خود به جای دارو از مواد مخدر نیز استفاده می کنند 
که این امر باعث معتاد ش��دن کودکان می شود. این 
متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی با 
بیان اینكه: 90 درصد کودکان معتاد توسط پدر و مادر 
خود به اعتیاد کشیده شده اند، گفت: بعضی از کودکان 

ب��ه خاط��ر تنف��س 
 در فض��ای آل��وده به 
مواد مخدر؛ در خانه به 
اعتیاد کشیده می شوند 
که این گ��روه از نظر 
از  اعتی��اد ضعیف تر 
گروه ه��ای دیگ���ر 
هس��تند. ابهری بیان 
کرد: با توجه به اینكه 
پ��در و م��ادر معتاد 
اخالقی  صالحی��ت 
نگه���داری فرزندان 
ندارن��د.  را  خ���ود 
دول��ت و نهاده��ای 
قانونی و حمایتی باید از اینگونه پدر و مادرها، برای 
یافتن سالمت کامل لغو صالحیت کرده و فرزندان 
آنها را به نهادهای متولی و حمایتی بس��پارد، چرا که 
فرزندان آنها جزو اموال و امالک آنها نیس��تند بلكه 
در زمره س��رمایه های اجتماع��ی و ذخیره های ملی 
ق��رار دارند. وی اضافه کرد: در هر یك از محورهای 
اعتیاد، منظره کودکان معتاد تلخ ترین، آزاردهنده ترین 
و غیرانس��انی ترین منظره هایی است که هر وجدان 
بیداری را آزرده می سازد. ابهری اظهار داشت: دولت 
بای��د با این گونه پ��در و مادرها مقابله کرده و به آنها 
مهلت بدهد که یا آنان به س��المتی کامل برگردند یا 
فرزندان خود را به دولت و نهادهایی مانند بهزیستی و 

شهرداری تحویل دهند.

خطر بروز پدیده »چهره کامپيوتری« در زنان

چه اختالف سنی مطلوب است؟

 90 درصد كودكان معتاد؛ توسط پدر و مادر 
به اعتياد كشيده مي شوند

 سپيده نصر  اصفهانی
ت��ا حاال زی��اد در مورد وقتایی ح��رف زدیم که 
پش��یمون می شیم و این پش��یمونی بعداز ماجرا 
دیگه هیچ س��ودی برامون نداره... ولی تا حاال از 
اینكه شاید این پشیمونی ما غیر از خودمون واسه 
کسای دیگه ای هم یه عمر عذاب و ناراحتی رو 

به بار بیاره صحبت نكردیم... 
ایمان 27 س��اله همونطور که آروم اشكاش��و از 
چش��مش پاک می کن��ه می گه: خیل��ی جوون 
بودم و خام! هر چق��در بهم می گفتن این کارو 
نكن یا اون کارو انجام بده گوش ش��نوایی برای 
حرفای دیگران نداش��تم فقط به فكر خودم بودم 
و جوونی کردن! و با منطق اش��تباه خودم همیشه 
فك��ر می کردم باید از فرصتام اس��تفاده کنم. اما 
طریقه این اس��تفاده رو نمی دونس��تم... همیشه 
بیرون بودم با دوس��تام... هر شب مهمونی... هر 
س��اعت قرار گشت و گذار تو خیابون... و وقتی 
پش��ت فرمون ماشین می نشس��تم دیگه هیچی 
نم��ی فهمیدم. فقط به س��رعت فكر می کردم و 
رو کم کردن دوس��تام و آخ��رش هم همین دید 
اش��تباه باعث ش��د تا آخر عمر سرم زیر بمونه و 
نتونم خودم رو ببخشم... یه شب که طبق معمول 
با دوس��تام قرار داش��تم و با س��رعت وحشتناک 
توی اتوبان می رفتم تا س��ریعتر برس��م تصادف 

کردم. اص��اًل نفهمیدم چی ش��د... فقط یه وقت 
 پام رفت روی ترمز که شیش��ه جلوی روم پر از 

خون بود. 
واقعًا چیزی نمی فهمیدم... بی اختیار از ماش��ین 
پیاده ش��دم و رفتم باالی س��رش... یه مرد چهل 

ساله به نظر می رسید. 
تم��ام تنش غرق خون بود... ترس��یده بودم چند 
بار رفتم و برگش��تم اما نمی دونم چی ش��د که 
تصمیم گرفتم برم و نمونم... اون شب از صحنه 
تصادف فرار کردم اما اآلن 6 ساله به دام وجدان 
 خودم افتادم... وجدانی که یه لحظه آروم نیست، 
نمی ذاره زندگی کنم، لحظاتم رو بفهمم یا حتی 
نفس بكش��م... یكی دو روز بعد از اون ماجرا به 
زحمت بیمارستانی که اون فرد رو برده بودن پیدا 
کردم و با هزار بدبختی از نظر پزش��ك معالجش 
باخبر ش��دم... طرف قطع نخاع شده بود و همه 

بدنش به صورت کامل فلج شده بود...
تم��ام این حرفا یه ط��رف و اینكه دکترش روبه 
روی خ��ودم گفت که اگه زودتر به بیمارس��تان 
منتقل می ش��د قطع��ًا از فلج ش��دن نجات پیدا 
می کرد هم یه ط��رف دیگه... این ماجرا زندگی 
م��ن رو به آتیش کش��وند و اآلن 6 س��اله هرگز 
 خ��ودم رو نبخش��یدم و حتی ی��ه لحظه آرامش 

نداشتم.

وجدان خفته
جاده خاكی

آب آرامش بر آتش او بریزید!
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حسيني: 
بازي با الهالل، 
بازي مرگ و 
زندگي است 

محمد قاضي: 
باید با تفاضل گل 
خوب، الهالل را 
 شکست 
دهيم 

مجيد صالح: 
 بازی در 
 نود دقيقه 
 نخست خالصه 
نمی شود

مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، دیدار با الهالل 
عربستان را مسابقه مرگ و زندگی خواند و گفت: هر تیمی 
که بازنده دو بازی رفت و برگشت شد شانسی برای قهرمانی 
ندارند. پس ما باید با قدرت جلوی الهالل ظاهر شویم تا بتوانیم 
به زندگی خود ادامه دهیم. سید محمد حسینی به تساوی مقابل 
راه آهن اش��اره کرد و گفت: شاگردان تار تار بازی بسته ای را در 
دستور کار قرار دادند و با الیه های پر فشار از دروازه خود محافظت 
کردند و به واقع بازی زشتی را به نمایش گذاشتند و اگر الهاللی ها 
در بازی رفت اینگونه بازی کنند باید با ش��وت های از راه دور و 
از توپ های س��وم برای بازی کردن دروازه آنها استفاده کنیم. وی 
گفت: الهاللی ها دیشب به اصفهان آمدند و این به نفع ما خواهد 
بود چون که زمان کمتری در ایران تمرین خواهند کرد. اما ما 28 
مهر بازی داریم و 24 مهر از طریق قطر به ریاض عربس��تان سفر 
خواهیم کرد و بیشتر می توانیم خود را با شرایط آب و هوایی وفق 
دهیم. ما در س��فری که به کره جنوبی داشتیم 30 ساعت رفت و 
30 ساعت برگشت در راه بودیم که باعث خستگی در ساق های 

بازیكنان ما شد. 

اله��الل  ب��ا  مس��ابقه  م��ورد  در  محمدقاض��ی   
عربستان  اظهار داش��ت: راهیابی تیم ها به مرحله نیمه 
ق��درت  از  نش��ان  آس��یا  باش��گاه های  ج��ام   نهای��ی 
 آنه���اس��ت و اله��الل نی�����ز از ای�����ن ام���ر مس��تثنی 

نیست.
 مهاج��م تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفه��ان اضاف��ه ک��رد: 
 قب��ل از ه��ر چی��ز در ب��ازی خانگ��ی نبای��د گل بخوری��م 
 و ب��ا تفاض����ل گل خ�����وب ب��ه دی������دار برگش��ت 

فكر کنیم.
داد:  توضی��ح  آه��ن  راه  ب��ا  تس��اوی  م��ورد  در   قاض��ی 
ب��ا پوهان��گ و  ب��ازی  ب��ه دلی��ل  بچه ه��ا در آن دی��دار 
 همچنی��ن س��فر طوالنی از ک��ره جنوبی به اصفهان خس��ته 
دف��اع��ی  چی�ن��ش  ن�ی��ز  آه�ن�ی ه��ا  راه  و  ب�ودن���د 
 داش��ت�ن���د و ب�����رای ت�����ك ام�تی��از ب���ه اص�ف�هان 

آمده بودند.
قاضی در پایان از هواداران ذوب آهن خواست در بازی رفت 

ذوب آهن را تنها نگذارند. 

 مجی��د صالح یك��ی از مربیان تیم فوتب��ال ذوب آهن، 
 مس��ابقه با الهالل عربس��تان را مش��كل دانس��ت و توضیح 
داد: باید در بازی رفت که در فوالد ش��هر برگزار خواهد شد 
گل دریاف��ت نكنی��م و بازی آگاهانه و ب��ا برنامه ای را انجام 
دهی��م. وی اضافه کرد: بازی های الهالل مقابل مس کرمان و 
الغرافه را مش��اهده کرده ایم آنها در خط دفاع ضعیف اما در 
حمله خطرناک هس��تند و م��ا باید در اصفه��ان کار را تمام 
کنی��م به دلیل اینكه الهاللی ها قصد دارند در بازی برگش��ت 
از تماش��اگران النص��ر و الش��باب عربس��تان و همچنین از 
مدی��ران این تیم یاری بگیرند. صال��ح تصریح کرد: بازی در 
نود دقیقه نخس��ت نیس��ت و ذوب آهن صد و هشتاد دقیقه 
باید با نماینده عربس��تان دست و پنجه نرم کند الهاللی ها در 
مسابقه رفت، بسته بازی خواهند کرد که ما باید شیوه مقابله 
ب��ا ای��ن تاکتیك را در دس��تور کار قرار دهی��م وی در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: از ه��واداران ذوب آه��ن می خواهم روز 
چهارش��نبه س��كوهای تماش��اگران را پر کرده و به تشویق 

ذوب آهن بپردازند. 

سروش راد
تمرین قبل از بازي با الهالل عربس��تان تیم فوتبال 
ذوب آهن در ورزشگاه ملت زیر نظر کادر فني این 
تیم پیگیري ش��ده قبل از آغاز تمرین گوس��فندي 
براي س��المتي بازیكنان و موفقیت این تیم قرباني 
کردند در این تمرین 21 بازیكن حضور داش��تند و 
فقط دو دروازه بان یعني ش��هاب گردان و امیر مهر 
داد مالكي )از تیم جوانان ذوب آهن( حضور داشتند 
و عباس قاس��مي دیگر دروازه ب��ان ذوب آهن یك 
مصدومیت جزئي داشت و به فیزیوتراپي پرداخت 
که البته به بازي با الهالل عربس��تان خواهد رسید. 
تمرین ذوب آهن با دویدن بازیكنان دور زمین آغاز 
ش��د و پس از آن زیر نظر امیني زاد )مربي بدنساز( 
به حرکت هاي کشش��ي و نرمشي پرداختند زماني 
که حرکت هاي کشش��ي به پایان رسید ذوبي ها کار 
با توپ را ش��روع و مهمترین تمرین آنها تعویض 
منطقه بازي و ارسال از جناحین بود از حاشیه هاي 

ای��ن تمرین حضور اصغر دلیلي )مدیر عامل موفق 
باش��گاه ذوب آهن( بود که با حضور خود، انگیزه 
بازیكنان این تیم مضاعف شد و طراوت خاصي به 
این تمرین بخشید. شایان ذکر است: دلیلي کسالت 
داش��ت اما با توجه به این موضوع بر س��ر تمرین 

حاضر شد. 
ش��اهین خیری پس از این تمرین ب��ه زاینده رود 
گفت: مس��ابقه س��ختي را در پیش خواهیم داشت 
شاهین خیري هافبك دفاعي تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان ادامه داد: الهالل عربستان یكي از تیم هاي 
با تجربه و قدرتمند اس��ت که به این مرحله صعود 
کرده و ما باید در اصفهان نتیجه الزم را کسب کنیم 
وي افزود: در سال گذشته با سپاهان مقابل الشباب 
عربستان بازي کردم و سال 81 نیز با االتحاد دیگر 
تیم عربس��تاني س��ابقه بازي دارم و نظر کادر فني 
اس��ت که در ترکی��ب اصلي قرار بگی��رم یا نه، اما 
اگ��ر من و یا هر کس��ي دیگر در ترکیب قرار گیرد 

با جان و دل براي نماینده ایران بازي خواهیم کرد. 
وي در پای��ان گف��ت: فقط باید س��عي کنیم که در 
اصفهان گل نخوریم و در عربس��تان با دس��ت پر 
برگردی��م. فیلم ه��اي الهالل مقابل دیگ��ر تیم ها را 
بازبین��ي کردی��م و نقاط ضعف و ق��وت آنها را تا 

حدودي شناختیم. 

زمان و مكان فروش بليط دیدار 
تيم هاي ایران و برزیل اعالم شد

فوتسالخبر کوتاه
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هاشم سلطاني: 

الهالل نسبت به پوهانگ از سرعت کمتري برخوردار است

تمرین تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

 
از س��وی مسئوالن برگزارکننده، زمان و مكان فروش بلیط دیدار 
دوس��تانه تیم های ایران و برزیل اعالم ش��د. به گزارش فارس، 
مسئوالن فدراسیون فوتبال امارات پس از هماهنگی با آژانس سوئیسی 
برگ��زار کننده دیدار دوس��تانه تیم های فوتبال ای��ران و برزیل، برنامه 

مناسبی را برای انجام این مسابقه ترتیب داده اند. 
مسئوالن برگزار کننده مس��ابقه از امروز فروش اینترنتی بازی ایران و 
برزیل را آغاز کرده اند، اما عالقه مندانی که در امارات س��اکن هس��تند 
می توانند با حضور در مرکزهای تعیین ش��ده بلیط بازی را به صورت 

حضوری خریداری کنند. 
در دوبی دفتری در ورزش��گاه مدیا س��یتی در نظر گرفته ش��ده که از 

ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر فروش بلیط را انجام می دهد. 
در ابوظب��ی نیز بلیط این دی��دار در زمین تنیس ابوظبی که در نزدیكی 
ورزشگاه زاید محل برگزاری این دیدار قرار دارد، تا ظهر روز مسابقه 

به فروش می رسد. 
در صورت تمام نشدن فروش اینترنتی بلیط این دیدار، فروش بلیط تا 

ظهر روز مسابقه به صورت حضوری ادامه خواهد داشت. 
بنا بر اعالم قبلی، قیمت بلیط این دیدار دوستانه 50، 100 و 150 درهم 

تعیین شده است. 
مس��ابقه دوس��تانه تیم های ملی برزیل و ایران پنجش��نبه هفته جاری 

ساعت 21 در ابوظبی برگزار خواهد شد.

 ایران می تواند دوباره مسافر 
جام جهانی شود

کنفدراسیون فوتبال آسیا در ویژه نامه خود به مناسبت رق�
ای��ران  تی��م م�ل��ی   ابت ه��ای جوان��ان آس��یا گ�زارش��ی درب��اره 

تهیه کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در ویژه نامه ای که برای مسابقه هاي قهرمانی 
جوانان آس��یا منتش��ر کرده از تیم ایران به عنوان تیمی شجاع نام برده 
که در کنار رقابت با تیم های استرالیا و یمن باید به مصاف کره جنوبی 

برود. 
 در ای��ن ویژه نام��ه ک��ه عك��س کاوه رضای��ی مهاج��م تی��م مل��ی 
 ای��ران روی جل��د آن دی��ده می ش��ود، ای��ران ب��ه عن��وان تیم��ی 
 معرف��ی ش��ده ک��ه ه��دف اصل��ی اش صع��ود از ای��ن گ��روه و 
 رس��یدن ب��ه مراحل باالت��ر و در نهایت صعود به جام جهانی اس��ت؛ 
ش���ده  ت��ورن�م��ن��ت  ای��ن  ق���هرم��ان  ب��ار   11 ک��ه   تی��م��ی 

است. 

 زاینده رود 
فشار رسانه ها بر سازمان تربیت بدنی و سازمان 
لیگ مبنی برکاهش قیمت بلیط ورزشگاهها بعد 
از مدتي به نسبت طوالنی اثرگذار واقع شد و سعیدلو 
را برآن داشت تا نسبت به این موضوع اقدامی صورت 
دهد و خود نیز به افزایش قیمت بلیط ها اعتراض کند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی ش��ود؛ در حالی که 
سعیدلو دس��تور به کاهش قیمت بلیط ورزشگاه ها را 
صادرکرده اس��ت، س��ایر مس��ئوالن که به ظاهر برش 
بیشتری نسبت به رئیس سازمان تربیت بدنی داشته، قصد 
دارند این مهم را به بعد از دیدار دو تیم پایتخت و دربی 
سرخابی ها موکول نمایند این یعنی اینكه استفاده های 
الزم و س��ود آوری هنگفتي از این بازی انجام خواهد 
شد و حال هوادار مربوط به این بازی مراعات نمی شود. 
مس��ئوالن خوب می دانند که استقبال هواداران دو تیم 

از این دیدار همچون س��ال های گذشته باال خواهد بود 
و حیفشان می آید از تصمیم بیخردانه اي که در این حوزه 
گرفته اند دست بردارند و تا آنجا که در توان دارند مردم و 

هوادار مظلوم و فوتبال دوست را »تلكه« خواهند کرد.
علی سعید لو )رئیس س��ازمان تربیت بدنی( در یكی از 

برنامه های ورزش��ی تلویزیون اعالم کرد که قیمت بلیط 
اس��تادیوم آزادی کاهش خواهد یافت. این دستور رئیس 
سازمان ورزش در حالی با تأکید حمید سجادی، )معاون 
س��عید لو( مواجه ش��د که تاکنون هیچ اقدامی به منظور 
کاهش قیمت بلیط استادیوم آزادی صورت نگرفته است. 
همان طور که پیش بینی می ش��د مس��ئوالن فدراسیون 

این کاهش قیمت را به بع��د از دربی موکول کردند تا 
بتوانند هزینه های الزم از مبالغ به دس��ت آمده توسط 
بلیط فروش��ی این ب��ازی را به دس��ت آورند. رئیس 
س��ازمان تربی��ت بدنی عنوان ک��رده بود که دس��تور 
داده ایم تا از مبلغ ورودی به اس��تادیوم آزادی کاس��ته 
ش��ود. س��عید لو علت این دس��تور را این چنین بیان 
 می کند: بیشتر اف�رادی که در اس�تادیوم آزادی ح�اضر 
 می شوند از قشر پایین جامعه و افرادی با بضاعت مالی 

ضعیف  هستند. 
به همین دلیل لزوم کاهش قیمت بلیط ها را به سازمان 
لیگ اعالم کرده ایم. سعیدلو در حالی سنگ قشر پایین 
و بی بضاعت جامعه را بر سینه می زند که اطرافیان وی 
گوشی برای شنیدن ندارند و حاضر نیستند حاال حاال ها 

این دستور را اجرا نمایند.
این دستور س��عید لو در حالی تاکنون بی نتیجه مانده 
اس��ت که عزیز محمدی در مصاحبه ه��ای خود اظهار 
داشت: تاکنون دستوری از سوی سازمان تربیت بدنی مبنی 
بر کاهش قیمت بلیط استادیوم آزادی به ما نرسیده و در 
صورتی که این س��ازمان به ما دستور کاهش قیمت ها را 

دهد آن را اعالم خواهیم کرد.

کاهش قيمت بليط به بعد از داربي موکول شد

وزیر زاده: با گلزنی خود
 روح پدرم را شاد کردم

زاینده رود
بازیكن تیم فوتس��ال صنایع گیتی پس��ند گفت: با 
تغییرهای ایجاد شده در کادر فنی تیم، عقیده دارم قهرمانی 

بیش از گذشته به ما نزدیك شده است. 
 محمد وزیر زاده اظهار داش��ت: تیم در ش��رایط مناس��بی 
ق��رار دارد. ب��ا وجود آن که تع��دادی از بازیكنان مصدوم 
هس��تند اما به دلیل کمبود نفراتی که وج��ود دارد همه ما 
 محك��وم به بازی کردن هس��تیم و با تمام ت��وان به میدان 

می رویم. 
وی اضافه کرد: در صورت اضافه شدن بازیكنان خارجی 
مد نظر باش��گاه، می توان ادعا کرد که دیگر هیچ مشكلی 
وجود ندارد و تمام شرایط برای جنگ قهرمانی مهیا شده تا 

بازیكنان نشان دهند الیق قهرمانی هستند. 
بازیكن سابق تیم ملی درباره بازی برابر آرش بتون در هفته 
هفتم نیز گفت: در آن بازی با وجود در گذشت پدرم خود 
را به قزوین رسانده و برای تیم بازی کردم و خوشحالم که 

با به ثمر رساندن گل، روح پدرم را شاد کردم. 
از ای��ن پ��س تالش بیش��تری می کن��م تا با تی��م گیتی 
 پس��ند به موفقیت های بیش��تری برس��م و آن را به پدرم 

تقدیم کنم. 
وزیر زاده تنها نقطه ضعف تیم را کمبود نفرات دانس��ت 
و افزود: با برطرف ش��دن این مشكل دیگر هیچ بهانه ای 
وجود ندارد و بازیكنان باید با تمام نیرو به مصاف حریفان 
بروند. حمایت های باش��گاه تاکنون خ��وب بوده و فكر 
 می کنم حتی در روزهای سخت نیز این حمایت ها وجود 

داشته باشد. 

 گزارش پيشرفت کار 
 مسابقه هاي گوانجو

 2010 چين     
 1- گوانج��و چی��ن در تاریخ 28 نوامب��ر 2006 برنده 
میزبانی دهمین دوره بازی  های پارالمپیك آس��یا گردید. 
دو س��ال بعد در 7 نوامبر 2008 کمیته پارالمپیك آس��یا 
)APC( کمیت��ه مل��ی پارالمپیك چی��ن )NPCC( و 
شهردار ش��هر گوانجو به طور مشترک قرار داد میزبانی 
ای��ن رویداد را امضا و تأیید نمودند. یك ماه بعد بخش 
بازی  های پارالمپیك آسیا، به عنوان یكی از هیجده بخش 

GAGOC به طور رسمی آغاز به کار کرد.
بخش  ه��ای دیگ��ر نی��ز در روند آم��اده س��ازی برای 
 ای��ن بازی ه��ا فعالی��ت خ��ود را آغ��از نمودن��د ک��ه 
فعالیت  های آنان تحت نظارت مستقیم بخش بازی  های 
پارالمپیك آس��یا اجرا خواهد شد. تا کنون پیشرفت  های 
مهم��ی در ای��ن زمینه انج��ام گرفته اس��ت و همچنین 
آماده س��ازی این رویداد ش��گفت انگیز ب��ه آرامی پیش 
می رود.کارکنان و س��اختار کمیته برگزار کننده دهمین 
دوره بازی  های پارالمپیك آس��یا در مورخه 26 دس��امبر 
2008 کمیت��ه اجرایی GAGOC آغ��از به کار کمیته 
برگزاری دهمین دوره بازی  های آسیایی را تصویب نمود 
و از دولت مرکزی درخواس��ت ش��د که این کمیته را به 

عنوان یك هیأت مستقل به رسمیت بشناسد.
کمیته برگزاری بازی  های پارالمپیك از مجموع ش��انزده 

بخش به شرح ذیل تشكیل شده است:
مسئول اجرایی، دبیرخانه، بخش ورزشی، بخش خدمات 
پخش تلویزیونی و رسانه ای، بخش تدارکات زمین  های 
ورزشی برای مس��ابقه ها، بخش امنیت بازی ها، بخش 
خدمات بازی ها، بخش رویدادهای فرهنگی و برگزاری 
مراس��م، بخش خدمات پزشكی، بخش روابط خارجی 
و تشریفات، بخش توس��عه و ارتباطات بازی ها، بخش 
تج��اری و بازاریاب��ی، بخش ام��ور مال��ی و نظارتی و 
 GAGOC حسابرسی، همچنین این کمیته از کارمندان
و کارشناسان سازمان  های عمومی و سازمان  های ورزشی 

معلوالن تشكیل شده است.
2- طرح کلی بودجه

تمام��ی طرح ه��ای مربوط به این بازی ها توس��ط طرح 
کلی بازی  های پارالمپیك آسیایی 2010 گوانجو بررسی 
و کنترل می ش��ود. پس از بررسی کلی این طرح ها برای 
تصویب رس��می کمیته آماده س��ازی، به APC کمیته 
پارالمپیك آس��یایی ارائه خواهد ش��د و در همان زمان 

بودجه این بازی ها محاسبه می گردد.
3- محل مسابقه ها:

نوزده رش��ته ورزش��ی در بازی  های پارالمپیك آسیایی 
2010 در گوانجو ش��امل 17 رشته ورزشی پارالمپیك و 
2 رش��ته ورزشی غیر پارالمپیك می باشد. این ورزش ها 
 عبارتند از:دوومیدانی، شنا، گلبال، جودو، فوتبال 7 نفره، 
فوتسال 5 نفره، تنیس روی میز، وزنه برداری، تیراندازی، 
تیروکمان، بسكتبال با ویلچر، بوچیا، والیبال نشسته، تنیس 
با ویلچر، شمش��یر بازی با ویلچر، دوچرخه س��واری، 

قایقرانی، بدمینتون،  بولینگ.

ورزش

زاینده رود
 یوسفی نژاد )عضو کمیسیون های فرهنگی و فنی شورای شهر نجف آباد( 

از بهره برداری سالن ورزشی چند منظوره این شهر تا پایان امسال خبر داد. 
حسن یوسفی نژاد با تشریح پروژه های در دست اقدام شهرداری این شهر اظهار 
داشت: زیرگذر پارک شمالی، آرامستان جدید نجف آباد، بهسازی گلزارهای 
شهدا، پروژه خیابان شریعتی و بلوار ولی عصر جنوب شهر، خیابان جمهوری 
و فجر شمالی، از مهمترین پروژه های شهر نجف آباد تا پایان امسال است. وی 
 هم�چنین از س��اخت سال�ن ورزش�ی چن�د منظوره نج�ف آباد خ�بر داد و 
افزود: این پروژه در وسعت یك هزار و 800 متر مربع در حال احداث است 
و انشاءا... تا پایان سال تكمیل و مورد بهره برداری خواهد گرفت. وی بودجه 
شهرداری این شهر در سال جاری را 255 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این 
مقدار بودجه 130 میلیارد ریال بودجه عمرانی و بقیه بودجه خدماتی و جاری 
خواهد بود. وی با اشاره به اینكه نجف آباد سه منطقه و سه ناحیه دارد تصریح 
 کرد: س��عی بر این است که بودجه در تمام منطقه های شهر به طور عادالنه 

توزیع شود. 
یوسفی نژاد همچنین به مسائل فرهنگی شهر اشاره کرد و گفت: پروژه های 
فرهنگی و برنامه های فرهنگی نیز در برنامه های شهرداری قرار دارد. وی اضافه 
کرد: کمك به مساجد نیز از طرف شورا و شهرداری انجام می شود. ولی برای 
کمك به این مراکز با کمبود بودجه مواجه هستیم. وی ضمن تقدیر و تشكر 
از همكاری های امام جمعه و فرماندار این شهر با شورای شهر گفت: اینجانب 
روزهای چهارشنبه در محل شورا برای پاسخگویی همشهریان عزیز حاضر 
هستم و آمادگی شنیدن حرف ها، پیشنهادها و انتقادهای مردم عزیز می باشم 
یوسفی نژاد اولویت برنامه شهرداری را تكمیل پروژه های نیمه تمام و شروع 

سالن ورزشي چند منظوره شهرداري 
نجف آباد، تا پایان امسال به بهره برداري 

پژمان سلطانيمي رسد
تیم ذوب آهن اصفهان در دور رفت مرحله نیمه نهایی 
مسابقه های فوتبال جام باشگاه های آسیا، فردا ساعت 
17 بعد از ظهر میزبان تیم الهالل عربس��تان اس��ت که 
بازی س��خت و دش��واری برای ش��اگردان ابراهیم زاده 
 برای رس��یدن ب��ه فینال ای��ن رقابت ها خواه��د بود. 
هاشم سلطانی پیشكس��وت فوتبال اصفهان درباره تیم 
ذوب آه��ن اظهار داش��ت: ذوب آهن تیمی اس��ت که 
فعل بردن را به خوب��ی صرف می کند و بازیكنانش با 
روحیه ای مضاعف جلوی حریفان ظاهر می ش��وند و 
نظ��م و صالبت خاصی در این تیم موج می زند و تنها 
تیم ایرانی اس��ت که امسال به این مرحله صعود کرده و 
آنها کار بس��یار بزرگی را انجام داده اند، پس باید آنها را 
حمایت کنیم تا به مقام قهرمانی جام باش��گاه های آسیا 
برسند. وی به تیم الهالل اشاره کرد و گفت: الهالل نسبت 
به پوهانگ کره جنوبی از سرعت کمتری برخوردار است 
و اگر شاگردان ابراهیم زاده به بازی سرعت دهند و بازی 

یك در مقابل یك را از حریف بگیرند و کار انتقال توپ 
از دف��اع به حمله را خوب اجرا کنند؛ با نتیجه مطلوب 
و خوبی می توانند به بازی برگشت فكر کنند. سلطانی 
افزود: نقط��ه قوت ذوب آهن زمانی اس��ت که آنها در 
نیمه خود خوب جمع می شوند و در مقابل حمله های 
حریف، چهار مدافع این تیم همچون زنجیری ناگسستنی 
مانع از فرو ریختن دروازه ذوب آهن می شوند، اما زمانی 
که سید محمد حسینی و سید احمد محمد پور به جلو 
حرکت می کنند بازیكنان دیگر باید فضاهای خالی این 
دو را پوشش دهند. تیم الهالل 3 بازیكن خارجی و چهار 
ملی پوش دارد که در ضد حمله ها نباید اسیر آنها شود 
و در نیم��ه خودی باید از نظر نف��ری دو به یك بوده و 
در پرس از حریف برتری داشته باشیم و در حمله باید 
با وجود عنصرهای تهاجمی مثل محمدرضا خلعتبری، 

اسماعیل فرهادی و ایگور کاسترو به گل رسید. 
بازیكن س��ابق تیم فوتبال ذوب آهن و استقالل تهران، 
وظیفه قاس��م حدادی فر را به عن��وان کاپیتان تیم مهم 
دانس��ت و تأکید کرد: قاسم حدادی فر به عنوان کاپیتان 
و یك بازیكن ملی پوش، وظیفه اش بسیار سنگین است 
و بای��د با حضور خود به دیگر بازیكنان آرامش خاصی 
 تزری��ق کند و با پاس ه��ای عمقی معروفش مهاجمان 
ذوب آهن را صاحب موقعیت گلزنی کند. هاشم سلطانی 
که به عنوان یك کارشناس فوتبال دارای مدرک مربیگری 
A می باش��د اضافه ک��رد: در زمان دفاع باید انس��جام 
دفاعی را حفظ کرده و مانع از اس��تفاده بازیكنان الهالل 
از ضربه های س��وم شوند و اجازه ندهند آنها به سمت 
دروازه ذوب آهن شوت بزنند. سینا عشوری هم به عنوان 
هافبك دفاعی می تواند ضربه های اول سر و همچنین 
ضربه های سوم پشت محوطه جریمه ذوب آهن را جمع 
کند و در درگیری های میانه زمین بدون خطا ش��رکت 
کند. سلطانی خاطرنشان کرد: الهالل مثل راه آهن در بازی 
رفت بسته بازی خواهد کرد و مهم ترین روش مقابله با 
این تاکتیك، شوت زنی و ارسال از جناحین است و در 
بیست دقیقه ابتدایی باید کنترل بازی را در دست بگیریم 

و مراقب ضدحمله های عرب ها باشیم. الهالل برخالف 
اینكه در خط حمله فوق العاده خطرناک بوده اما درخط 
دفاع��ی دچار ضعف های فراوانی اس��ت و می توان از 
این نقطه ضعف نهایت بهره را ب��رد و دروازه عرب ها 
را فرو ریخت. مربی س��ابق تیم ابومس��لم ادامه داد: در 
پشت محوطه جریمه نباید به الهاللی ها ضربه ایستگاهی 
تقدیم کرد. آنها در بازی های گذش��ته نشان داده اند که 
این ضربه ها را به خوبی به سمت دروازه حریف شلیك 
می کنند. وی برای شاگردان ابراهیم زاده آرزوی موفقیت 
کرد و اف��زود:  با غیرت و تعصبی که در بازیكنان ذوب 
آه��ن وجود دارد آنها باید ب��رای هر دقیقه برنامه ریزی 
خاصی داشته باشند و در خانه با یك نتیجه مطلوب به 

فكر بازی برگشت  باشند. 
 پیشكس��وت فوتبال ذوب آهن در پای��ان تصریح کرد: 
ذوب آهن با برد ش��یرین خود می تواند جواب مدیران 
باش��گاه و کارخان��ه ذوب آهن، کارمن��دان، کارگران و 
هواداران ذوب آهن را بدهد و آنها و ملت ایران را ش��اد 

کند.

مسابقه های ليگ برتر ووشو اصفهان 
 مس��ابقه های هفته چهارم لیگ برتر ووش��و استان اصفهان، روز 
جمع��ه 9 مهرم��اه در حالی به پایان رس��ید ک��ه در این هفته در 
بازی اول تیم ش��اهین ش��هر توانس��ت با نتیجه 15 بر 9 نجف آباد را 
مغلوب کند. در بازی دوم، تیم ش��هید قورچانی با نتیجه 31 بر 15 از 
س��د تیم اصفهان گذشت. در بازی سوم تیم شهید مدرس با نتیجه 15 
ب��ر 4 تی��م آریانا را شكس��ت داد. در بازی آخر هم تیم پاس��ارگاد با 

نتیجه 15 بر 4 مقابل تیم دهاقان به برتری رسید. 
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مركزی، طبقه اول
سه شنبه 13 مهر 1389/ 26شوال1431/ شماره Tuesday 5 October 2010  361)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام رضا )ع(:
به بسياري نماز و روزه و زیادي 
 حج  و احسان و 
زمزمه شان در شب منگرید 
 بلكه به راستي سخن و 
امانت داریشان بنگرید .

 انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مديرعامل فوالد مباركه اصفهان صميمانه تبريك عرض نموده 
و توفيق روز افزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستاريم.

جناب آقاي دکتر محمد مسعود سميعي نژاد

مدیریت شعب بانك ملت استان اصفهان

 »چه���ل س��ال�گي« ک��ه در س���ال 1387 ب��ه کارگردان���ي 
علیرضا رئیس��یان و با بازي محمد رضا فروتن، لیال حاتمي، 
عزت اله انتظامي و... س��اخته ش��ده اس��ت، یكي از فیلم هاي 

مطرح جشنواره  فیلم فجر بود.    
به گ��زارش ایمنا، فیلم س��ینمایي »چهل س��الگي« با حضور 
علیرضا رئیس��یان )کارگردان فیل��م( و محمدرضا فروتن در 

تاالر سعدي حوزه هنري استان اصفهان اکران مي شود.
بنا به اعالم پایگاه اطالع رس��اني حوزه  هنري استان اصفهان، 
در ای��ن برنامه که به همت کان��ون فیلم حوزه  هنري اصفهان 
برگ��زار مي گردد؛ پ��س از نمایش فیلم، علیرضا رئیس��یان و 
محمد رضا فروتن به ترتیب به بیان نكاتي در مورد ساخت و 

بازي در این فیلم مي پردازند.
»چهل س��الگي« روایت زني است که در آستانه  چهل سالگي 
عشق به همسر و فرزندش را دوباره تجربه مي کند و در آغاز 

میانسالي به مرور گذشته  خود مي پردازد.
این برنامه با حضور جمعي از عالقه مندان به سینما در ساعت 
18 بع��د از ظه��ر روز یكش��نبه 18 مهرماه در تاالر س��عدي 

)س��اختمان مرکزي ح��وزه  هنري اصفه��ان( واقع در 
خیابان استانداري، خیابان سعدي برگزار مي گردد.

خاطرنشان مي س��ازد که »چهل سالگي« پنجمین فیلم 
س��ینمایي علیرضا رئیس��یان پس از نمایش در بیست 
و هش��تمین جشنواره  فجر، در حالي به اکران سینماها 
درآمده که هنوز از نمایش عمومي فیلم قبلي او خبري 

نیست.
و  »س��فر«  مت��روک«،  »ایس��تگاه  هاوان��ا«،  »پرون��ده  
»ریحانه« آثار قبلي رئیس��یان هس��تند ک��ه از آن میان 
فیلم »پرونده  هاوانا« ب��ا مضمون جدیدي که در زمان 
 خود داش��ت هنوز راهي به اکران سینماها پیدا نكرده 

است.
»چهل س��الگي« با فیلمنامه اي از مصطفي رس��تگاري 
س��اخته ش��ده که اقتباس از رماني به  همین نام نوشته  
ناهی��د طباطبائي اس��ت. رس��تگاري تجرب��ه  نگارش 
فیلم نام��ه  مجموع��ه  »به دنیا بگویید بایس��تد«، تله فیلم 

»درها و پرده ها« و... را در کارنامه دارد.
رضا خندان؛ بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون در سن 
57 سالگی درگذشت. به گزارش ایلنا، جمشید خندان 
)برادر رضا خندان( با تأیید خبر درگذشت رضا خندان 
گفت: رضا خندان به مدت یك سال از بیماري کلیوي 
و درد جسماني رنج مي برد و به  دلیل وخامت بیماري 
کلیوي و ایس��ت قلبي فوت ک��رد. گویا در یك ماه 
اخیر حال وي بسیار بد بوده است. مراسم تدفین این 
هنرمند، به دلیل حضور خانواده وي در اهواز؛ در همان 
شهر برگزار مي شود و سپس مراسمي در تهران براي 

پاسداشت یاد وي برگزار مي شود. 
رضا خن��دان متولد 1332 شوش��تر، فارغ التحصیل 
هنرهاي نمایشي از دانشكده هنرهاي دراماتیك دانشگاه 
تهران اس��ت. وي فعالیت هنري را از سال 1348 در 
تئاتر فرهنگ و هنر اهواز آغاز کرد. او نخستین تجربه 

سینمایي را با بازي در فیلم »گمشدگان« به کارگرداني 
محمدعلي سجادي به دست آورد. آخرین حضور وی 

در سریال مختارنامه و در نقش »سنان بن انس« بود.

به گزارش فارس، علیرضا افتخاري یكي از هنرمندان 
متعهد ایران اسالمي است و معتقد است که به برکت 
انقالب اسالمي به جایگاه کنوني اش در عرصه هنر 
رسیده است، به همین علت هرگز به آنها پشت نخواهد 
کرد. وي پیش از این نیز در خصوص ساخت سرود 
آزادگان در گفتگ��و با فارس اظهار کرده بود: تاکنون 
درباره عش��ق و دلدادگي بسیار سروده و خوانده اند، 
اما براي ش��هدا و آزادگان کم کاري شده است و هر 
فردي در هر لب��اس و جایگاهي باید از ایثارگري و 

حماسه آفریني ش��هدا، ایثارگران و آزادگان یاد کند و 
هنرمندان نیز باید با زبان هنر که یك رس��انه و زبان 

تأثیرگذار است، دین خود را به این بزرگان ادا کنند.
استاد افتخاري سرود »روح جوانمردي« را در 5 دقیقه 
و 28 ثانیه، با آهنگ و تنظیم س��ینا جهان آبادي، شعر 
پرویز بیگي حبیب آبادي به سفارش صدا و سیماي 
مرکز استان اصفهان سروده است. وي در این سرود 
خود، به ستایش از روحیه ایثارگران و رزمندگان در 

دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخته است.

ششمین جشنواره  رویش )جشنواره  سراسري فیلم 
کوتاه دیني( همزمان با مش��هد مقدس در شهرهاي 
اصفهان، کاش��ان و شاهین شهر نیز برگزار مي گردد.  
این جش��نواره که از روز سه ش��نبه 4 آبان ماه لغایت 
روز پنج ش��نبه 6 آبان م��اه در ش��هر مش��هد مقدس 
برگزار مي گ��ردد، در برخي از ش��هرهاي دیگر نیز 
به طور همزمان اقدام به اکران فیلم هاي منتخب خود 
مي نماید. امسال نیز همچون سال گذشته فیلم هاي این 

جشنواره در تاالر سعدي حوزه  هنري استان اصفهان 
و همچنین در دو شهر کاشان و شاهین شهر به اکران 
درمي آیند. خاطرنشان مي سازد که جشنواره  این دوره 
عالوه بر دستاوردهاي پیشین، هدف ها و برنامه هاي 
جدیدي چون ارتباط مس��تقیم با فیلم سازان جوان و 
شرکت کنندگان دوره هاي قبل »رویش«، تالش براي 
شناسایي و دعوت از استعدادهاي تازه در عرصه  فیلم 
کوتاه، تقویت تكنیك ه��اي فني، هنري و محتوایي 
تولیده��ا از طریق برگزاري کارگاه هاي تخصصي و 

جلسه هاي نقد و بررسي را نیز ایجاد خواهد کرد.
همچنین برنامه ریزي جهت حمایت از فیلم س��ازان 
مراکز اس��تاني و برگزیدگان دوره هاي قبل، با توجه 
به هدف ها و سیاست هاي جش��نواره، زمینه سازي 
براي آشنایي و تعامل هرچه بیشتر فیلم سازان ایراني با 
فیلم سازان جهان اسالم و برنامه ریزي جهت گسترش 
و تعمیق فاخرترین و مترقي ترین اصول و ارزش هاي 
انساني یعني اسالم مبین در عرصه تولیدهاي سینمایي 

را تحقق خواهد بخشید.

آکادم��ی س��وئد برن��ده جای��زه نوب��ل ادبیات 
 را پنجش��نبه 7 اکتب��ر )15 مه��ر م��اه( معرف��ی 

می کند. 
به نقل از س��ایت مدیا بیس��ترو، هر سال سایت 
شرط بندی انگلیس��ی »لدبروکز«، اسامی برخی 
از نویس��ندگان و ش��اعرانی را که احتمال برنده 
ش��دن آنها وجود دارد با درص��د احتمال اعالم 
 می کند؛ امس���ال ن�یز ن�ام چند ت�ن از خ�القان 
 کتاب های معروف و پرفروش در این لیست دیده 

می شود. 
شاعر لهس��تانی آدم زاگاژوسكی، آدونیس شاعر 
س��وری و کویون شاعر کره ای با شانس یك به 
هش��ت بر اساس نظر این س��ایت احتمال برنده 

شدن دارند. 
همچنین توماس ترانس��ترومر با باالترین شانس 
یعنی یك به پن��ج و هاروکی موراکامی ژاپنی و 
لس موری اس��ترالیایی هر دو با ش��انس یك به 

یازده در این فهرست دیده می شوند. 
این سایت همچنین کمترین اقبال برنده شدن را 
از میان اش��خاصی که احتمال برنده شدن دارند 
به باب دیلن با شانس یك به صد و پنجاه اعالم 

کرده است. 
چندین س��ال اس��ت که برندگان نوب��ل از میان 
اس��امی ذکر ش��ده در س��ایت لدبروکز )البته نه 
با احتمال ذکر ش��ده( انتخاب ش��ده اند؛ س��ال 
گذشته هرتا مولر که شانس یك به پنجاه داشت 
توانس��ت جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند 
و در س��ال 2008 نیز ژان ماری گوستاو لوکلزیو 
که احتمال برد او یك به 14 پیش بینی شده بود، 

این جایزه را به دست آورد. 
جای��زه نوبل ادبی��ات یكی از پن��ج جایزه نوبل 
است و از س��ال 1901هرس��ال به نویسنده ای 
 داده می ش���ود ک���ه ب�ه گ�ف�ت��ه آلف�رد ن�وبل 
 »برجسته ترین اثر با گرایش آرمانخواهانه« را نوشته 

باشد. 
منظور از »اثر« به طور معمول مجموعه کارهای 
نویس��نده اس��ت، اگرچ��ه گاه در مت��ن مربوط 
 ب��ه جای��زه از آثار مش��خص نیز نام برده ش��ده 

است. 
آکادمی سوئد برنده را تعیین کرده و هر سال در 
 اوایل اکتبر و اولین پنجشنبه این ماه، آن را اعالم 

می کند.

 با حضور عليرضا رئيسيان و محمد رضا فروتن:

 »چهل سالگي« در تاالر سعدي حوزه  هنري اکران مي شود 

به  دليل ايست قلبي؛   
رضا خندان درگذشت 

سرود »روح جوانمردي« با صداي عليرضا افتخاري 
جاودانه شد

نقل از مادر شهيد قوچاني
روزي عل��ي رو ک��رد ب��ه من و گفت: مادر، یك موضوع را از تو مي پرس��م. جان امام، به من راس��ت بگو، 
چ��را اینق��در ب��ه من احترام م��ي گ��ذاري در حالي که من بای��د به تو احت��رام بگذارم؟ چ��را در حق من 
اینق��در ف��داکار هس��تي و ه��ر چه من مي گوی��م همان ح��رف را قبول م��ي کني؟ گفتم: عل��ي جان تو 
ج��زو ش��هدا هس��تي، من تو را به عنوان یك ش��هید م��ي بینم. مدتي گذش��ت. تا اینكه ی��ك روز به من 
 گف��ت: م��ادر چ�ن��د س��ئوال از تو م�ي پرس��م، مي خواه��م ببینم چه جواب��ي مي ده���ي؟ گ�فتم: چ�ه 
سئوال هایي؟ گفت: وقتي روح رفت، جسم دیگر به درد مي خورد؟ گفتم: نه. گفت: آن وقت اگر جسم را به 
خاک نسپارند، این ناراحتي دارد؟! گفتم: نه. یعني مفقوداالثر، خدا فردي را که دوست دارد روح و جسمش را با 
هم مي برد تا دست افراد گناه کار به تابوت او نخورد ... علي به جبهه رفت و بعد از مدتي تلفن کرد: مي خواهم 

به یك مسافرت بروم، اگر دیر آمدم منتظر نباشید، او رفت و براي همیشه مفقود االثر ماند.

مسافرت ...
روزی بود...

همزمان با مشهد مقدس:
جشنواره  رويش در اصفهان، كاشان و شاهين شهر 

برپا مي گردد 

برنده نوبل ادبيات، اين هفته اعالم می شود

مناقصات آب، ساختمان و مخزن

آيا می دانيد كه بيش از 90 درصد مصرف برق 
المپ های رشته ای بصورت حرارت تلف می شود.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1388 سازمان 
مديريت و برنامه ريزي به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نمايد.

برآورد)ريال(تضمين )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

89-3-271
ساختمان و ديوار كشي اطراف زمين چاه 

گلپايگان
6/400/000370/560/000عمراني

89-3-272
لوله گذاري آب لوله چدن داكستيل 

خميني شهر 
8/400/000770/441/048عمراني

89-3-273
مخزن و شيرخانه 1000 مترمكعبي 

عسگران
10/000/0001/115/552/724عمراني

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 89/7/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يكشنبه 89/7/25

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfa-esfahan.com       شماره تلفن: 6680030 - 0311
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فرا رسيدن هفته نيروي انتظامي يادآور عرصه 
عشق و عرفان، دالوري و مردانگي و شجاعت، به 
فرزندان برومند جامعه اسالمي و جان بر كفان 

نيروي انتظامي مبارك باد.

 روابط عمومي شهرداري و شوراي اسالمي 
شهر فوالدشهر


