
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
ذوب آهن در گروه مرگ و  استقالل در گروهی 
مناسب قرار گرفت

مروارید های خاک
مجموعه مستند 10 سردار شهید چهارمحال 
و بختیاری پخش می شود

صفـحهصفـحه

 سیاست دولت دهم حفظ 
اشتغال موجود است 

می توان از شکس��ت یا موفقیت صد درصدی 
طرح بنگاههای زود بازده خبر داد اما مسأله مهم این 
اس��ت که این طرح هم موفقیت هایی داشته است 

وهم از نقطه ضعف هایی برخوردار است ...

        سراسری / ادامه در  صفحه   

رشد 2/14 درصدی 
صادرات غیر نفتی 

اصفهان
ت��اش ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف چش��م 
ان��داز 20 س��اله و ایج��اد ظرفیت ه��ای جدی��د 
غیرنفت��ی  ص��ادرات  توس��عه ی  جه��ت   در 
هم��واره از جمل��ه راهبرده��ای بلندمدت کش��ور 
 در عرص��ه ی اقتص��اد در ط��ول س��ال های اخیر 

بوده است...

          اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   

مردم در احیاء و 
 توسعه ی منابع طبیعی

 نقش حیاتی دارند
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه الزمه ی احیا و توسعه ی 
منابع طبیعی مشارکت مردمی است،گفت: مشارکت 
مردم و بهره برداران در امر حفاظت از منابع طبیعی 
بسیار حیاتی اس��ت و بدون مشارکت مردمی تمام 
فعالیت های دولتی و صدور بخش��نامه ها عقیم و 

بی نتیجه است...

         شهرستان ها  / ادامه در  صفحه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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وزی��ر امور خارجه گفت: دفتر وزارت امور خارجه در 
اصفهان راه اندازی می شود.

عباس حاج رسولیها با اشاره به اینکه در حال حاضر 
کلی��ه ی زیرس��اختهای متروی اصفهان به پایان رس��یده 

اس��ت گفت: مسأله مترو از درخواستهای زیر بنایی مردم 
در سفر سوم ریاست جمهوری بود.

وی اف��زود: هم اکن��ون منتظر انعقاد ق��رارداد جهت 
خرید واگن هس��تیم که اگر دولت در ای��ن زمینه اعتبار 

وی��ژه ای اختصاص ده��د این پروژه بزرگ تا دو س��ال 
دیگر به بهره برداری می رس��د در غیر این صورت تا 8 

سال دیگر باید منتظر مراحل ساخت مترو باشیم.

مناقصه عمومی شماره 880/1015 )نوبت اول(

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: عملیات تأمین تجهیزات تکمیلی، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات مربوط 
به پروژه تعویض دو مجموعه فیدر خانه 20 کیلو ولت در پست های 63/20 کیلو ولت تیران و 

دولت آباد
تاریخ و محلهای فروش اسناد مناقصه: از 88/9/17 لغایت 88/9/30 با ارائه معرفینامه و فیش 
باال، شرکت برق منطقه ای اصفهان، واحد  به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ  واریزی مربوطه 

بازرگانی و قراردادهای شرکت مهندسین دانشمند شماره تماس 0311-6251777
شماره  سیبای  حساب  به  شده  واریز  ریال   600,000 مبلغ  مناقصه:  اسناد  خرید  مبلغ 

0103189597005 بانک ملی شعبه چهارباغ باال اصفهان به نام شرکت مهندسین دانشمند
منطقه ای  برق  وجه شرکت  در  بانکی  مناقصه: ضمانتنامه  نوع تضمین شرکت در  و  مبلغ 

اصفهان بمبلغ 119,000,000 ریال 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 88/10/14 

به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 88/10/14، سالن 

کمیسیون مناقصات ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

1- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته های نیرو و ساختمانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری

2- دارا بودن سابقه کار مشابه در پستهای برق دار
3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید
www.erec.co.ir                  www.tavanir.org.ir                  http://iets.mporg.ir

 وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

12713:م الف

رئیس شورای شهر: 

بهره برداری از مترو تا 2 سال آینده

دوران سالمندی
روابط دختر و پسر و آینده 

مبهم جامعه
توس��عه رسانه ها، 
باال رفتن سن ازدواج، 
روحی��ه  حاکمی��ت 
بح��ران  فردگرای��ی، 
هوی��ت، ناکارآم��دی 
خانواده ه��ا در ارضاء 
از  نیازه��ا و عواطف 

جمله دالیل گسترش این نوع رابطه ها است.
یکی از مسائل مهم اجتماعی در سال های اخیر مسأله روابط دختران 

و پسران است. ...
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دوران سالمندی
وقتی که زمان ارزش طال 

پیدا  می کند
واژه ای  مهدک��ودک 
آشنا برای همه است. 
مکان��ی که ک��ودکان 
س��اعاتی لذت بخش 
آن  در  را  روز  از 
س��پری ک��رده و ب��ه 
انج��ام فعالیت ه��ای 
م��ورد عاق��ه ش��ان 
از  ام��ا  می پ��ردازد 

ش��نیدن کلمه مهد س��المند چه مضمونی در ذهن تداعی می شود؟ 
مهد س��المند مکانی است که مطابق با نیاز سالمندان طراحی شده و 

به نیازهای ضروری افراد مسن پاسخ می دهد....
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کشته و زخمی شدن16 
یمنی درحمله جنگنده های 

عربستان
منابع حوثی از کش��تار وحش��یانه ی عربستان در 
صدها کیلومتری منطقه ی مذاب در منطقه ی آل عمار 

در استان صعده خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به گفته ی 
منابع حوثی، حمله ی جنگنده های عربس��تان موجب 

کشتار کودکان و زنان بی گناه شد.
در این حمله س��ه بمب به منزلی در استان صعده 
اصابت کرد که موجب کشته شدن هفت تن و زخمی 

شدن 9 تن دیگر شد.
منابع حوثی گفته اند ارتش عربستان از ساح های 
ممنوعه علیه یمنی ها استفاده می کند و دست به تجاوز 

علنی علیه حقوق ملت و تمامیت ارضی یمن می زند.
در میان هفت کشته سه تن کودک و چهار تن زن 
بودند. در میان زخمی شدگان نیز زنان و کودکان وجود 

داشتند.
بر اس��اس بیانیه ی دفتر اطاع رس��انی عبدالملک 
حوث��ی افراد گروه حوثی در نوار مرزی دو کش��ور با 

ارتش عربستان درگیر شدند.
در این بیانیه آمده است: ارتش عربستان از منطقه ی 
الصبه کوه الرمیح به مرزهای یمن حمله کردند و بعد 
از درگیری های یک ساعت و نیمه پیشروی نیروهای 

عربستان را با شکست روبه رو ساختند.
حوثی ها اعام کردند جنگنده های عربس��تان در 
حمات دوش��نبه ش��ب خود مناطق کوه های دخان، 
المدود، الرمیح و ماحیظ،رازح و شدا منطقه ی الحصامه 
را 435 بار هدف حمات موش��کی ق��رار دادند که از 

بمب های سمی و بمب های فسفری استفاده کردند.
همچنین هزاران تن در استان های جنوبی در عدن 
و نیز دیگر مناطق جنوب علیه دولت یمن دس��ت به 
تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت چهل و دومین 
سالگرد اس��تقال جنوب و به دعوت جنبش جنوب 
ص��ورت گرفت. پلی��س، تظاهرکنن��دگان در عدن را 

سرکوب کرد.
صنعا نیز اعام کرد گروه های تخریب دو شهروند 
یمنی را در شمال یمن در منطقه ی الجبیلین در استان 
لحج کشتند. این گروه های تخریبی وابسته به یکی از 
رهبران جنبش جنوب اس��ت. این در حالی است که 
وزیر دفاع یمن با ابراز اطمینان نسبت به نزدیک شدن 
به پایان درگیری ها با حوثی ها مدعی نابودی این گروه 

شد.
محمد ناصر احمد، وزیر دفاع یمن در جریان بازدید 
از چندین یگان نظامی و امنیتی در محور صعده اظهار 
داشت: نیروهای ارتش و امنیتی توانسته اند مانع رسیدن 

ساح و پول به استان صعده و حرف سفیان شوند.
وی ادامه داد: اعضای گروه حوثی در حال حاضر 
در شرایط بسیار سخت به سر می برند و منابع مالی و 

ساح و نیروی آنها کاهش یافته است.
س��ایت ش��بکه ی المنار به نقل از وزیر دفاع یمن 
گزارش داد: وزیر دفاع یمن از نیروهای مس��لح یمن 
خواس��ت هوشیارتر باش��ند و به رویارویی و آمادگی 
خود در برابر حوثی ها ادامه دهند و ثبات و امنیت را به 

استان های صعده و حرف سفیان بازگردانند.

تهران در روز های برفی 
مشکلی ندارد

قائ��م مقام خدمات ش��هری ش��هرداری تهران 
گفت: با برنامه های مدون شهرداری برای رفع آب 
گرفتگی معابر و مشکات ناشی از برف، تهران در 

روز های برفی هیچ مشکلی ندارد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران،مناف هاشمی 
در جلس��ه ارتباط مستقیم ش��هروندان با مسئوالن 
شهرداری تهران در مرکز نظارت همگانی شهرداری 
تهران در جم��ع خبرنگاران گفت:  مناطق 22 گانه 
ش��هرداری ته��ران در  قالب س��تاد های برفروبی 
متناسب با نیاز و مشکات سال های گذشته تجهیز 
و نق��اط آب گی��ر هم از طریق ط��رح ضربتی رفع 

مشکل شده اند.
وی ادامه داد: از نظر ماش��ین آالت س��نگین و 
تجهیزات برفروبی نیز 30 درصد بیش��تر از س��ال 

گذشته تجهیز شده اند.
مناف هاش��می افزود: با تقسیم تهران به 4 پهنه 
و حض��ور کارشناس��ان ویژه خدمات ش��هری در 
روز های برفی نظارت مستقیم و لحظه ای بر بروز 

بحران در شهر داریم.
وی اظهارداش��ت: البته نگرانی و مشکل اصلی 
م��ا در روز های برفی بحث حمل و نقل و ترافیک 
اس��ت چرا ک��ه اگر ترافیک نباش��د ب��رف را مهار 

می کنیم.
وی بر مشارکت شهروندان برای جلوگیری از 

بروز بحران در روز های برفی تأکید کرد.

آیین نامه حمایت از تولید تجهیزات نیروگاه های 
هس��ته ای از س��وی محمدرضا رحیمی، معاون اول 

رئیس جمهور، برای اجرا اباغ شد.
وزیران عضو کار گ��روه حمایت از تولید بنا به 
پیش��نهاد وزارت صنایع و معادن و س��ازمان انرژی 
اتمی ایران و به اس��تناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساس��ی، آیین نامه حمایت از تولید تجهیزات 

نیروگاههای هسته ای را تصویب کردند.
در این آیین نامه، منظور از حمایت، اس��تفاده از 
روش هایی اس��ت که اعمال آن منجر به توس��عه و 
ارتقای تولید و تجهیزات نیروگاه های هس��ته ای در 
کشور شود و تجهیزات نیروگاه های هسته ای موضوع 
این آیین نامه، آن دسته از تجهیزاتی است که جهت 
اس��تفاده در نیروگاه هس��ته ای نیاز به اخذ مجوز از 
سازمان انرژی اتمی ایران و مرکز نظام ایمنی هسته ای 

کشور دارد.
بر اساس این آیین نامه، وزارت صنایع و معادن و 
سازمان انرژی اتمی ایران موظفند فهرست مواد اولیه 
قطعات، ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مورد نیاز 
جهت ساخت تجهیزات نیروگاه های هسته ای که قابل 
تولید در داخل کشور می باشند با ذکر درصد تعرفه 

تهیه و به کمیس��یون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات ارسال کنند.

بر اساس این آیین نامه، تمامی واحد های تولید 
کننده تجهیزات نیروگاه های هسته ای با تأیید وزارت 
صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول 
معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1366 می باشند و به منظور اعمال حمایت 
مالی از تولید کنندگان تجهیزات نیروگاه های هسته ای 
وزارت صنایع و معادن موظف است در لوایح بودجه 
اعتبار الزم جهت حمایت از واحد های تولید کننده در 
قالب وجوه اداره ش��ده و در زیر ردیف های دستگاه 
متبوع به صورت مس��تقل پیش بینی و به مع�اونت 
برنام��ه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جهور اعام 
نماید، معاونت یاد شده موظف است اعتبار یاد شده 

را در الیحه بودجه پیش بینی و منظور کند.
بر اس��اس این آیین نامه، وزارتخانه های نیرو و 
نفت موظفند با رعایت م��اده 6 قانون رفع برخی از 
م�وان�ع تولی��د و سرم���ای���ه گ��ذاری صنعت���ی 
� مص��وب 1387- س��از و کار الزم جه��ت اعمال 
تعرفه های ترجیحی برای اس��تفاده از انرژی توسط 
واحد ه��ای موضوع این آیین نام��ه را فراهم و ما به 

التفاوت ناش��ی از اعمال تعرفه های یاد ش��ده را به 
معاون��ت برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رئیس 
جمه��ور اعام کنند تا اعتبار الزم جهت پرداخت به 
شرکت های تأمین کننده در الیحه بودجه پیش بینی 

شود.
بر این اس��اس در اجرای بند د م��اده 10 قانون 
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، 
 بررسی توجیه فنی اقتصادی طرح های تولید تجهیزات 
نیروگاه های هس��ته ای مشروط به اینکه جمع ارزش 
وثایق و آورده س��رمایه گذار بیش از 50 در صد کل 
س��رمایه گذاری باشد توسط بانک ها ضروری نمی 
باشد. بر اس��اس این الیحه، وزارت صنایع و معادن 
موظف است نسبت به معرفی متقاضیان سرمایه گذاری 
در طرح های تولید تجهیزات نیروگاه های هس��ته ای 
بدون رعای��ت طرح آمایش صنعت اقدام و حمایت 
الزم را نی��ز به عم��ل آورد و وزارت صنایع و معادن 
نیز موظف است نسبت به برقراری نظام اعتبار سنجی 
متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های تولید تجهیزات 
نیروگاه ه��ای هس��ته ای با هم��کاری بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران اقدام و آن را ظرف یک ماه 

اباغ کند.

علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهورهدفمند 
ک��ردن یارانه ها را تصمیمی مهم دانس��ت که همه 
دلسوزان کشور به اتفاق بر ضرورت انجام آت تأکید 
دارند وگفت: این طرح، متضمن هیچ هدفی جز منافع 
کش��ور و جامعه نیست. موفقیت واجرای صحیح و 
حساب شده این طرح، مستلزم همکاری و همراهی 
مردم با مسؤالن اس��ت و در غیر این صورت، راه به 

جایی نخواهیم برد.
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، مسئولیت اصلی 
اجرای این طرح مهم را برعهده رسانه ها عنوان کرد و 
افزود: این موضوع یک امر ملی است و نباید از موضع 

حزب یا گروه سیاسی با آن برخورد شود.
وی تصریح کرد: آشنا کردن جامعه با واقعیت ها 
و تشریح آسیب ها و خس��ارت های ناشی از ادامه 
وضع موجود و ترس��یم چش��م انداز روشن متاثر از 
اجرای طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها را می توان از 

رسانه ها انتظار داشت.
جوانفکر خاطر نشان کرد: رسانه ها با دیدن بخش 
پر لیوان، می توانند امید و نشاط همراه با صبر و تحمل 
مشکات را به جامعه تزریق کنند تا بتوانیم با عبور از 
شرایط ناهنجار اقتصادی، به شرایط تثبیت شده برسیم. 
اگر نیمه خالی لیوان مد نظر قرار داده شود، آنگاه ترس 
و یأس به جامعه القاء خواهد شد و به این ترتیب از 
همان ابتدای کار، رسانه ها به عامل مزاحم و مخل در 
راه اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها تبدیل 

خواهند شد.
مش��اور رئیس جمه��ور با رد ای��ن موضوع که 
ب��ا اجرای این طرح به طور یقی��ن جامعه با افزایش 
قیمت ها و تورم مواجه خواهد شد، از برخی رسانه ها 
که با ارائه تحلیل های نادرست خود به ایجاد نگرانی 
در جامعه دامن می زنند، انتقاد کرد و گفت: مشخص 

نیست استناد این رسانه ها برای وقوع تورم چیست ؟ 
آیا قرار است نقدینگی در جامعه اضافه شود؟ آیا قرار 
است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند؟ قطعاً چنین 
نیست. در واقع همان مبلغی که دولت بابت یارانه به 
تولید کنندگان پرداخت می کرد، اینک به دست توزیع 
کنندگان می رس��د تا بتوانند همان کاال را به قیمت 
واقع��ی خریداری کنند. بناب�رای�ن به لحاظ علم��ی 
نمی توان واقعی ش��دن قیمت ها متناسب با واقعی 

شدن قدرت خرید مردم را مترادف با تورم دانست.
وی اضاف��ه کرد: خاف گویی و منحرف کردن 
اذهان مردم از واقعیت ها، هدفی جز مقابله با اجرای 
صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها را دنبال نمی کند 
و باید به رس��انه ها توصیه ش��ود که از ورود به این 
عرصه یعنی ایجاد نگرانی های کاذب و غیرواقعی در 

مردم پرهیز کنند.
مش��اور رئیس جمهور در عین حال با تأکید بر 
اینکه الزم اس��ت دولت برای تنوی��ر افکار عمومی 
و تعامل بیش��تر با رس��انه ها اقدام کن��د، برگزاری 
نشست های توجیهی با رس��انه ها و گوشزد کردن 
آس��یب های ناش��ی از انحراف رس��انه ها از مسیر 
درست را موجب هوشیاری بیشتر رسانه ها و کاهش 
احتمال خطا در آنها عنوان کرد و افزود: دولت برای به 
ثمر رساندن طرح هدفمند کردن یارانه ها باید سطح 
تماس های خود را با رسانه ها به لحاظ کمی و کیفی 

افزایش دهد.
جوانفکر در ادامه با تأکید بر نقش رسانه ملی در 
شفاف سازی و تغییر دیدگاه مردم نسبت به اجرای این 
طرح، دعوت از کارشناسان و صاحبنظران متعهد برای 
تبیین ابع��اد طرح هدفمند کردن یارانه ها و انعکاس 
صحیح صدای مردم به خود مردم را از کارهای مهمی 

دانست که انجام آن از صدا و سیما انتظار می رود.

مش��اور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هرچه 
مردم نسبت به ابعاد ناشی از اجرای این طرح آگاه تر 
و دارای ش��ناختی کاملتر باش��ند، با مسئوالن بیشتر 
همکاری خواهند کرد و صدا و س��یما در این زمینه 

مسئولیت اصلی را برعهده دارد.

معام��ات روز ش��نبه 9/14/ 88 بازار 
س��رمایه کشور نش��ان داد ش��اخص های 
بورس مس��تعد رشد مجدد و سیر صعودی 
هستند ولی این اتفاق نیاز به یک بهانه دارد 
که ش��اید هفته آینده این بهانه وارد بورس 

شود.
بر اس��اس گزارش بورس نیوز، رش��د 
قیمت ه��ای جهانی از جمله افزایش قیمت 
م��س و روی و همچنین رش��د بهای نفت 
ط��ی هفته های اخی��ر تأثیر محسوس��ی بر 
سهام ش��رکت های مرتبط با صنایع مذکور 
در بازار س��رمایه نداشته است از همین رو 
به نظر می رس��د طی معام��ات هفته آینده 
ش��اهد موج مثبتی بر س��هام شرکت هایی 

باش��یم که از تولید کنن��دگان صنایع مذکور 
بوده و ارتباط مستقیمی با کاالهای یاد شده 

دارند.

بناب��ر ای��ن گ��زارش به نظر می رس��د 
شانس رشد س��هام شرکت هایی مانند ملی 
صنایع مس ایران، ش��رکت های گروه روی 
و برخی شرکت های پتروشیمی و حفاری 
ش��مال در روز ه��ای آینده بی��ش از دیگر 
شرکت ها باشد البته خبر مشارکت شرکت 
مپنا در س��اخت نیروگاهی در کشور سوریه 
نی��ز می تواند تا ح��دی بر ج��و پیرامونی 
س��هام این ش��رکت نیز تاثیرگذار باش��د از 
همین رو با فرض رش��د صع��ودی قیمت 

س��هام شرکت های فوق در روزهای آتی و 
باتوجه به تأثیر مثبت این س��هام بر شاخص 
بورس انتظار مثبت ش��دن جو بازار سرمایه 
و رشد ش��اخص ها امری قاب�ل توجی�ه و 

قاب�ل پیش بینی است.
از سوی دیگر با توجه به متوقف بودن 
نماد 33 شرکت بورسی می توان این انتظار 
را داش��ت که بازگش��ایی این نماد ها نیز تا 

حدی تاثیرگذار باشد.
براس��اس گ��زارش ب��ورس نی��وز طی 
معامات روز شنبه سهام شرکت های ملی 
صنایع مس ایران، حفاری ش��مال و توسعه 
معادن روی ایران بیش��ترین افزایش ارزش 

بازار را به خود اختصاص دادند.

ــده رود: وزیر صنایع  اصفهان- خبرنگار زاین
و معادن در س��فر رئیس جمه��ور و هیأت دولت به 
اصفهان با اش��اره به اینکه 30 درصد از مشکات و 
بحران به وجود آمده پایه و اساس فیزیکی دارد و70 
درصد آن به خاطر مس��ائل روانی و فضاسازی منفی 
اس��ت، گفت: عده ای با غ��رض ورزی و بیان اینکه 
صنعت کشور با 40 درصد ظرفیت کار می کند و 60 
درصد دیگر مرده است سعی در تشویش جامعه دارند 
این در حالی اس��ت که ما در تولید صنایع مادر چون 
فوالد، س��یمان و آلومینیوم رشد خوبی داشته ایم، به 
طوری که مجموع این صنایع 60 درصد ارزش افزوده 

را تشکیل می دهند.
محرابیان با اشاره به بحران اقتصادی دنی�ا افزود: 
3 کشور انگلیس، آلمان و فرانسه به این نتیجه رسیدند 
که اگر بخواهند مشکل بحران را حل کنند باید جلوی 
ش��یب های منفی را گرفته و فضای روانی را عوض 

کنند.
وی با بیان اینکه نقدینگی، تعرفه، قاچاق، واردات، 
سیاس��تهای ارزی و سیاستهای مالیاتی از مهم ترین 
موضوعات صنعت به شمار می روند تصریح کرد: ما 
باید در برنامه ی پنجم توسعه به گونه ای حرکت کنیم 

که رویکرد اصلی تولید و صنعت باشد.
وزی��ر صنایع و معادن اظهار داش��ت: روزگاری 

ظرفیت تولید در کش��ور ما بس��یار پایی��ن بود ولی 
خوش��بختانه ام��روز در اغلب رش��ته ها ظرفیت به 
گونه ای اس��ت که می تواند پاسخگوی نیاز کشور 

باشد.
محرابیان بیان کرد: دو دس��ته مشکل در صنعت 
کش��ور وجود دارد ادامه؛ مش��کل درونی که مربوط 
به خود واحدهای تولیدی اس��ت و همچنین مشکل 

بیرونی که به دولت و مسئوالن مربوط می شود.
وی با بیان اینکه 90 درصد برنامه های مربوط به 
صنایع درخواست نقدینگی است، اظهار کرد: متأسفانه 
توزیع نقدینگی و ارائه ی تسهیات در اختیار ما قرار 
ندارد و یکی از معظات مهم این است که اختیارات 
به دستگاهی داده می شود که مسئول صنعت نیست.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به افزایش نرخ ارز 
در کش��ور گفت: اگر بخواهیم بدون مطالعه نرخ ارز 
را افزایش دهیم نرخ تولید نیز زیاد می ش��ود و این 
موضوع به بخش بزرگی از تولیدکنندگان که صادرات 

ندارند آسیب وارد می کند.
محرابیان در مورد تقاضا برای افزایش تعرفه ها 
گفت: با افزایش تعرفه ها قیمت تولید نیز باال می رود 
و این اجحاف در حق مصرف کنندگان اس��ت البته 
زمینه ی ورود کاال به کشور باید اصاح شود تا تنها 

راه ما استفاده از تعرفه ها نباشد.

وی اضاف��ه کرد: باید به مس��ائل درون بنگاهی 
توجه بیشتری شود و نمی توان به مصرف کنندگان، 
محصولی را که با تکنولوژی 30 سال پیش تولید شده 
عرضه ک��رد چراکه هزینه ی محصول باال و کیفیت 
پایین اس��ت و این تنها راه آش��تی صنعت ودانشگاه 

است.

محور فعالیت های دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رسانه ها اعالم شد

بررسی تغییر قانون احزاب در بخش تخلفات و 
فعالیت اینترنتی در وزارت کشور

ایران دارای باالترین رشد تولید فوالد در جهان 

سیاست دولت دهم حفظ اشتغال موجود است 

در پ��ی انتص��اب مدی��رکل جدی��د دفتر 
مطالع��ات و برنامه ریزی رس��انه ها، محورهای 
اساسی فعالیت  این دفتر از سوی وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسامی اعام شد.
به گزارش فارس، با انتصاب محمدمهدی 
انص��اری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه  ریزی 
رسانه ها، محورهای اساسی هم چون فعالیت های 
علمی و حرفه ای در عرصه رس��انه ها، پژوهش 
مح��وری در فرآین��د برنامه ریزی رس��انه ها و 
کیفی��ت محوری در دس��تور کار این دفتر قرار 

گرفت .
همچنین از دیگ��ر فعالیت های مدنظر این 

دفتر شناسایی و پرورش نیروی انسانی نخبه در 
طراز نظام جمهوری اس��امی ایران و ارتباط با 
مراکز تحقیقاتی و استادان حوزه علوم ارتباطات 

و روزنامه نگاری است.
ب��ه زودی فراخوان��ی از س��وی این دفتر 
ب��ه منظور دعوت از اس��تادان، دانش��جویان و 
پژوهن��دگان این عرصه علمی و حرفه ای برای 

همکاری های پژوهشی منتشر خواهد شد.
این فراخوان جامع شامل حوزه هایی مانند 
پایان نامه های دانش��جویی مقاطع کارشناس��ی 
ارش��د و دکترا ، تألیف کت��اب ، تدوین مقاله و 

ارائه طرح های پژوهشی خواهد بود.

عضو کمیس��یون ماده 10 احزاب از تدوین 
طرحی در این کمیسیون برای تغییر قانون احزاب 
خبر داد و اعام کرد: در این تغییرات چگونگی 
فعالیت احزاب در موقعیت های مختلف، قانون 
رس��یدگی به تخلفات احزاب و فعالیت احزاب 

در فض��ای س��ایبر 
لحاظ خواهد شد.

حمیدرضا فوالدگر 
در پاس��خ به سؤال 
برنامه  بر  مهر مبنی 
م��اده  کمیس��یون 
10 اح��زاب ب��رای 
س��اماندهی ده ه��ا 
حزب مجوز دار اما 

غیر فعال در کشور گفت: در زمان حاضر اصاح 
قان��ون احزاب در دس��تور کار این کمیس��یون 

است.
وی با اش��اره به اینکه کمیس��یون ماده 10 
احزاب در تاش اس��ت با س��اماندهی احزاب 
نظارت بیشتری بر فعالیت آنان داشته باشد، ادامه 
داد: در این زمینه اصاح قانون احزاب در دستور 
کار قرار گرفته که تاکنون اقدامات مطالعاتی روی 

آن انجام شده است.
نماینده مردم اصفه��ان در خانه ملت تأکید 
ک��رد: با توجه به اینکه قانون احزاب مربوط  به 

س��ال 1360 است و با توجه به تغییراتی که طی 
30 سال گذشته واقع شده است، به نظر می رسد 

اصاح این قانون ضروری باشد.
وی با اش��اره به اینکه در اصاحات قانون 
احزاب به م��واردی همچون چگونگی فعالیت 
ب��روز  و  اح��زاب 
و ظه��ور آنه��ا در 
ی  ه��ا قعیت  مو
مختل��ف مورد نظر 
قرار می گیرد، افزود: 
قانون رس��یدگی به 
تخلفات احزاب نیز 
در این بررس��ی ها 
م��ورد توج��ه قرار 
می گی��رد، البته قانون فعل��ی در این زمینه گویا 

است.
عضو کمیس��یون م��اده 10 اح��زاب با بیان 
اینکه قوانین کلی کشور باید  به روز شود تأکید 
کرد: قوانین مربوط به مطبوعات و رس��انه ها با 
توجه به بحث های روز تغییر کرد و رسانه های 
دیجیتال نیز در قانون قرار گرفت، بر این اساس 
قانون احزاب نیز باید دستورات روشنی در رابطه 
با فعالیت احزاب در فضای س��ایبر داشته باشد 
ک��ه در اصاح قانون احزاب ب��ه این موارد نیز 

رسیدگی می  شود.

اتحادیه جهانی فوالد اعام کرد بر اس��اس 
آمار ارائه ش��ده، رک��ود اقتصادی جهان موجب 
شده اس��ت که تولید فوالد در 17 کشور از 20 
فوالدس��از برتر جهان در س��ال جاری میادی 

شدیداً کاهش یابد. 

 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، در بین 
20 فوالدس��از بزرگ جهان، فقط ایران، چین و 
هندوستان توانس��ته اند صنعت فوالد خود را از 
اثرات بحران اقتصاد جهانی مصون نگه دارند و 

حتی تولید خود را افزایش دهند. 
در بین این 3 کشور نیز ایران بیشترین رشد 
تولی��د فوالد را داش��ته به طوری ک��ه در 10ماه 
نخست سال 2009 میادی تولید فوالد ایران به 
9میلیون و 122هزار تن رسیده که نسبت به رقم 
8 میلیون و 163هزار تن مدت مشابه سال قبل، 

رشد 11/7 درصدی نشان می دهد. 

میزان رشد تولید فوالد در چین طی همین 
مدت 10درص��د و در هند کمتر از یک درصد 
بوده و مابقی 17کش��ور از 20 فوالدساز بزرگ 
دنی��ا در این مدت با کاهش ش��دید تولید فوالد 
مواجه بوده اند. به طوری که تولید فوالد در ژاپن 
32 درص��د، در امری��کا 43 درصد، در روس��یه 
22درصد، در کره جنوب��ی 12درصد،  در آلمان 
و انگلس��تان 34 درصد،  در اوکراین 27درصد، 
در برزی��ل 28درصد، در ایتالی��ا 39 درصد، در 
ترکیه 10درصد، در تایوان 29درصد، در اسپانیا 
و فرانس��ه 35 درصد، در مکزیک 30درصد، در 
کان��ادا 48 درصد، در بلژی��ک 57 درصد و در 

لهستان 33 درصد کاهش یافته است. 
موفقیت ایران در رشد تولید فوالد در حالی 
است که در مجموع در جهان میزان تولید فوالد 
در 10ماه نخس��ت س��ال جاری میادی 13/6 

درصد کاهش یافته است.

نمی توان از شکست یا موفقیت صد درصدی 
طرح بنگاهه��ای زود بازده خبر داد اما مس��أله 
مهم این اس��ت که این طرح هم موفقیت هایی 

داشته است وهم از 
ضعف هایی  نقطه 

برخوردار است. 
 یک نماینده ی 
ش��ورای  مجل��س 
 : گف��ت  اس��امی 
دول��ت  سیاس��ت 
دهم حفظ اش��تغال 
جلوگیری  موجود، 

از تعطیلی واحدها وامنیت شغلی است. 
فاطم��ه آجرلو درگفتگو با ایلنا افزود: بعداز 
حفظ اشتغال موجود، بحث ایجاد فرصت های 

شغلی پایدار جدید باید مورد تأکید قرارگیرد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

شورای اسامی در پاسخ به این سؤال که اشتغال 
ایجاد شده از طریق بنگاههای زودبازده را پایدار 
می دانی��د یا موقت، تصریح ک��رد: نمی توان از 
شکست یا موفقیت 
صد درص��دی این 
اما  داد  طرح خب��ر 
این  مه��م  مس��أله 
این طرح  که  است 
ه��م موفقیت هایی 
داشته است وهم از 
ضعف هایی  نقطه 

برخوردار است. 
ای��ن نماینده مجل��س خواس��تار بازنگری 
وبررس��ی مج��دد ط��رح بنگاهه��ای زودبازده 
اقتصادی ش��د و خاطرنش��ان کرد: ب��ا این کار 
می ت��وان ب��ه اش��کاالت آن پی ب��رد و درصد 

موفقیت این طرح را افزایش داد. 

ایران
وزیر صنایع و معادن در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان:

اجازه ندهیم عده ای با غرض ورزی تشویش ایجاد کنند

رشد  شاخص ها  
از معامالت  هفته 
آینده
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طی آیین نامه ای ابالغ شد:
حمایت ویژه دولت از تولید تجهیزات هسته ای در داخل کشور

مشاور رئیس جمهور:
رسانه ها از ایجاد نگرانی های کاذب و غیرواقعی در مردم پرهیز کنند

ــی و منحرف  ــالف گوی خ
ــردم از  ــان م ــردن اذه ک
واقعیت ها، هدفی جز مقابله 
ــح طرح  ــرای صحی ــا اج ب
هدفمند کردن یارانه ها را 
دنبال نمی کند و رسانه ها 
ــد از ورود به این عرصه  بای
ــاد نگرانی های  ــی ایج یعن
کاذب و غیرواقعی در مردم 

پرهیز کنند.

جهان نما

چه خبر از پایتخت



خصوصی سازی؛ 
اصولی ترین راهکار 

ساماندهی اقتصاد

ــه زارع - مدیرعامل ب��ورس کاالی   مرضی
اصفهان گفت: اصل 44 در صورتی که با جزییات 
و در نظ��ر گرفتن همه ش��رایط اجرایی ش��ود به 

اقتصاد آشفته کشور سروسامان می دهد.
محمدرضا زرش��کی با اش��اره به اینک��ه اجرایی 
ش��دن اصل 44 در اقتصاد کش��ور م��ا زمینه های 
بسیاری را برای رش��د فراهم می کند، افزود: این 
اص��ل در صورتی که با جزییات و در نظر گرفتن 
همه ش��رایط اجرایی شود به اقتصاد آشفته کشور 

سروسامان می دهد.
وی با بیان اینکه سال ها است در مورد بررسی و 
اجرایی کردن اصل 44 جلس��ات و صحبت های 
بس��یاری شده اس��ت، اظهار داش��ت: مقام معظم 
رهبری نیز بارها بر اجرایی شدن این اصل تأکید 
ک��رده  و گفته اند که اجرای��ی کردن اصل 44 باید 

سرلوحه مباحث اقتصادی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت بورس کاالی اصفهان تصریح 
ک��رد: ب��ا اجرایی کردن اصول��ی و کلی اصل 44 
دست بخش دولتی از اقتصاد کشور کوتاه می شود 
و مدیریت و واگذاری ها به بخش خصوصی داده 

می  شود.
زرش��کی با اش��اره به اینکه در صورتی این اصل 
اجرا می ش��ود که دولت کوچک ش��ود و بخش 
خصوص��ی روز ب��ه روز بزرگت��ر ش��ود، افزود: 
فرهنگ س��ازی های الزم برای اجرایی کردن این 

اصل در جامعه نشده است.
وی ب��ا انتقاد از اینکه در حال حاضر واگذاری ها 
بیشتر به بخش شبه دولتی واگذار می شود، گفت: 
این به دلیل این اس��ت که اجرای این اصل برای 
برخی ایجاد خس��ارت و مش��کل می کند و برای 

اجرایی کردن آن اخال ایجاد می کنند.
مدیرعامل شرکت بورس کاالی اصفهان با اشاره 
به اینکه بای��د زمینه  های الزم برای اجرایی کردن 
اص��ل 44 در کش��ور فراهم ش��ود، تصریح کرد: 
اجرای��ی کردن اص��ل 44 به ص��ورت اصولی و 
واگذاری به بخش خصوصی اقتصاد س��الم و رو 

به رشدی را برای کشور ایجاد می کند.
وی ادامه داد: تمام موانع باید برای اجرایی کردن 
اصل 44 برداش��ته ش��ود و دست  بخش دولتی از 
امور اقتصادی کوتاه شود و دولت تنها نظارتی را 

بر بخش خصوصی داشته باشد.
زرش��کی با بیان اینکه س��ال ها اس��ت که اقتصاد 
کشور در دست بخش دولتی بوده و پیشرفت هایی 
ک��ه باید را در اقتصاد کش��ور نداش��ته ایم، اضافه 
کرد: اقتصاد کش��ور ما در گرو پیش��رفت بخش 

خصوصی است و با آن به اوج خود می رسد.

برای اولین بار در کشور
مبدل های حرارتی اسید 
در فوالد مبارکه بومی 

سازی شد

برای اولین بار در کش��ور، مبدل های حرارتی 
اس��ید در فوالد مبارکه بومی سازی شد تا نه تنها 
تحریم ه��ا در این زمینه خللی در تولید و صنعت 
فوالد کشور به وجود نیاورد، بلکه با اتکا به دانش 
فنی کارشناس��ان داخلی م��واردی از قبیل توقف 
20 س��اعته در تولید و نقصان اسید شوئی 40 تن 
محصوالت در هر ماه برطرف شود و هزینه تأمین 

این تجهیز به میزان یک پنجم کاهش یابد.
نوید ایزدی کارشناس تعمیرات مکانیک اسید 
ش��وئی 2 فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق گفت: 
به عل��ت از بین رفتن و از مدار خارج ش��دن 3 
دستگاه از 7 مبدل حرارتی اسید، پروژه ای تحت 
عنوان بازسازی مبدل های حرارتی اسید در واحد 
به اج��را در آمد و از آنجا که ای��ن مبدل ها جزء 
اق��ام تحریم ش��ده بودند، تصمیم بر آن ش��د تا 
ب��ه رغم عدم وجود نقش��ه ها و اطاعات مربوط 
به س��اخت، اقدام ب��ه طراحی معک��وس و تهیه 
نقش��ه س��اخت قطعات مبدل از جمله پوسته و 
بلوک های گرافیتی نماییم که خوش��بختانه موارد 
ف��وق با همکاری گروه های فن��ی فوالد مبارکه و 

شرکت های داخلی صورت گرفت.
وی ادامه داد: پس از ساخت قطعات و مونتاژ 
آنها، ابزاری جهت تست عملکرد آنها ساخته شد 
و پس از تس��ت نهایی، مبدل ه��ا با موفقیت وارد 

مدار و مورد بهره برداری قرار گرفت.
قیمت هر یک از این مبدل ها پیش از تحریم، 
ح��دود 120 میلی��ون تومان و در زم��ان تحریم 

حدود 500 میلیون تومان بوده است.

رئیس اتحادیه صنف میوه وتره بار 
اصفهان: 

مرکبات تولیدی تقاضای 
بازار را برطرف می کند

در حال��ی مرکب��ات واک��س زده مص��ری و 
پاکستانی به وفور در بازارهای داخلی عرضه شده 
اس��ت که برداش��ت مرکبات از دو استان شمالی 
ب��ه وی��ژه مازندران ب��ه زمان اوج خ��ود نزدیک 

می شود.  
 ب��ه گ��زارش ایمن���ا، رئی���س اتح��ادی���ه 
 صنف میوه وتره بار اصفهان دراین مورد ابراز نگرانی 
مرکب��ات  نگه��داری  ب��رای  گف��ت:  و   ک��رد 
 واردات��ی ک��ه از ماه ه��ای گذش��ته ب��ه کش��ور 
دارد،  ادام���ه  نی����ز  هن���وز  و  ش���ده   وارد 
واکس زده ش��ده که س��امت مصرف کنندگان را 

تهدید می کند.
وی تأکید کرد: انتظ��ار می رود تا پایان فصل 
برداش��ت چهار میلیون و 300 هزار تن مرکبات 
تولید شود که تقاضای بازار را برطرف می کند.   
این رئیس اتحادیه گفت: نرخ خرید تضمینی 
نارنگی اونش��و 120 تومان تعیین شده و این در 
حالی اس��ت که قیمت تمام شده هیچ میوه ای در 

کشور این مقدار نیست.
از  ای����ران  نارنگ����ی  ک���رد:  تأکی��د  وی 
 بهتری��ن رقم ه��ای نارنگ��ی در جهان اس��ت که 
می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته 

باشد.

بانک اطالعات بازرگانان 
تهران راه اندازی شد

همزم��ان با عید س��عید غدیر خ��م، دبیرکل 
اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران، از بانک 
اطاعاتی مربوط به مشخصات 40 هزار بازرگان 
رونمایی کرد و این بانک در دسترس عموم قرار 

گرفت.
ب��ه گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران، »محمد مهدی راس��خ« در مورد راه 
ان��دازی این بانک اطاعاتی گفت: با قرار گرفتن 
بانک اطاعاتی مربوط به 40هزار فعال اقتصادی 
به دو زبان فارس��ی و انگلیسی روی وب سایت 
ات��اق بازرگان��ی وصنایع ومعادن ته��ران، بزرگ 
ترین تش��کل اقتصادی کشور برای شفاف سازی 
و اطاع رس��انی به جامعه اقتصادی گامی بزرگ 

برداشت.
دبی��ر کل اتاق ته��ران، افزود: پای��گاه اطاع 
رسانی اتاق تهران به مرکز جامعی برای دستیابی 
ب��ه اطاعات ش��فاف اقتص��ادی تبدیل ش��ده و 
 تحلی��ل گ��ران اقتصادی کش��ور از ای��ن طریق 
م��ی توانند هم به اطاعات بس��یارمهم اقتصادی 
 ش��امل نحوه فعالی��ت بی��ش از40 هزاربازرگان 
دسترس��ی داش��ته باش��ند و ه��م دربخش های 
 دیگ��ر ای��ن پای��گاه، فهرس��ت تم��ام کاالهایی 
که ازکش��ور خارج یا به کش��ور وارد می شود را 

مشاهده کنند.
وی اف��زود: دربانک اطاعاتی ات��اق تهران، 
مش��خصات بازرگانان شامل نحوه فعالیت، نحوه 
دسترس��ی به آنها و طبقه بندی آنها دربخش های 
بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی،خدما مختلف 
ت وحمل ونقل دردسترس متقاضیان قرار دارد و 
نهادهای مرتبط ب��ا جامعه اقتصادی می توانند از 
مدت زمان باقیمانده اعتبار کارت بازرگانی افراد 

اطاع پیدا کنند.
راسخ گفت: بانک جامع اطاعات بازرگانان  
و فعاالن بخش خصوصی به نهادها وسازمان هایی 
هم چ��ون گمرک، س��ازمان امورمالیاتی،بانک ها 
وبیمه ه��ا و درمجموع نهاده��ای مختلف مرتبط 
با بازرگان��ان این امکان را می ده��د که ازطریق 
اینترن��ت، هوی��ت اقتص��ادی دارن��دگان کارت 
بازرگانی را شناس��ایی و نس��بت به اعتبار کارت 
آنها اطاع پیدا کنن��د بنابراین برای احراز هویت 
بازرگانان، نیاز به نامه نگاری و اخذ تأییدیه کتبی 

از اتاق تهران نیست.
دبی��ر کل ات��اق ته��ران، با اش��اره ب��ه طرح 
الکترونیکی ش��دن ات��اق بازرگان��ی و صنایع و 
معادن ته��ران به عن��وان بزرگترین پ��روژه اتاق 
 تهران گفت: بخش عمده ای از عملیات صدور و 
الکترونیک��ی ش��ده  بازرگان��ی،  کارت   تمدی��د 
و در ادام��ه، کلی��ه خدمات این مرک��ز از صدور 
کارت تا صدور فرمهای گواهی مبدأ الکترونیکی 

خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی:
افزایش 35درصدی تسهیالت خودرو های فرسوده

مدیر گمرک اصفهان اعالم کرد: 
رشد 2/14 درصدی صادرات غیر نفتی اصفهان در 8 ماهه گذشته

ــور- عباس حاج رس��ولیها با  مهین محمدپ
اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه ی زیرساختهای 
متروی اصفهان به پایان رسیده است گفت: مسأله 
مترو از درخواستهای زیر بنایی مردم در سفر سوم 

ریاست جمهوری بود.
وی افزود: ه��م اکنون منتظر انعق��اد قرارداد 
جهت خرید واگن هس��تیم که اگر دولت در این 
زمینه اعتبار ویژه ای اختص��اص دهد این پروژه 
بزرگ تا دو س��ال دیگر به بهره برداری می رسد 
در غی��ر این صورت تا 8 س��ال دیگر باید منتظر 

مراحل ساخت مترو باشیم.
حمیدرض��ا فوالدگر نماینده ی مردم اصفهان 
در مجلس همچنین اظهار داش��ت: مشکل کنونی 
مترو کمبود اعتبار اس��ت که 50 درصد اعتبارات 
آن را باید ش��هرداری متقبل می شد و 50 درصد 

مابقی از سوی دولت پرداخت شود.
وی برتوس��عه حمل ونقل عموم��ی به ویژه 
مترو تأکید کرد و بیان داش��ت: الزم است هرچه 
س��ریع تر به س��هم 75 درص��دی در حمل ونقل 
عمومی به ویژه س��هم 10 درصدی قطار ش��هری 

دست یابیم.
نماین��ده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��امی از دولت خواس��ت حمایت و همکاری 
الزم را در مورد اجرای قطار شهری این کانشهر 

داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه براساس طرح مجلس 
دولت ملزم شده از حساب ذخیره ارزی مبلغ یک 
میلیارد دالر ب��ه مترو تهران و ی��ک میلیارد دالر 

دیگر به مترو س��ایر ش��هرها پرداخت کند گفت: 
براین اس��اس به متروی اصفهان 150 میلیون دالر 

تخصیص خواهد یافت.
فوالدگ��ر همچنی��ن گفت: با توج��ه به اینکه 

واگذاری واگن دو س��ال به طول می انجامد باید 
هرچه سریعتر اقدامات الزم صورت گیرد تا طی 
دو سال آینده شاهد بهره برداری از نخستین خط 

قطار شهری اصفهان باشیم.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا مدیریت 
مترو به دولت واگذار می ش��ود خاطر نشان کرد: 
براس��اس ماده 3 قانون س��اماندهی ریلی و ماده 
9 قانون توس��عه مدیریت حمل ونقل ش��هری و 
مدیریت سوخت، احداث و اداره مترو، مدیریت 
مس��افر و حمل بار، به شهرداری داده شده است، 
افزود: درخواس��ت دولت برای در اختیار گرفتن 
مت��رو در ص��ورت ارس��ال الیحه ب��ه مجلس و 

تصویب آن قانونی است.
نماینده م��ردم اصفه��ان در مجلس همچنین 
با اش��اره به مواد 126 قانون س��وم و 137 قانون 
برنام��ه چه��ارم دول��ت را مکلف ب��ه واگذاری 
مدیریت ش��هری به شهرداری ها خواند و افزود: 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون اساس��ی نیز 
حاک��ی از آن اس��ت که باید اختی��ارات دولت به 
بخش خصوصی واگذار شود و براین اساس باید 
تصدی گری دولت کاهش یاب��د بنابراین محول 
ش��دن مدیریت مترو به دول��ت، مغایرت با اصل 
44 خواهد بود، همچنین مجلس شورای اسامی 

موافق چنین طرحی نیست. 

محم��ود بهمنی  در خص��وص افزایش میزان 
تس��هیات خودروهای فرس��وده از هف��ت به ده 
میلیون تومان،  افزود: شورای پول و اعتبار افزایش 
تس��هیات خودروهای فرس��وده را ب��رای موارد 

خاص تصویب کرده است.
دارن��دگان  از  داش��ت:  برخ��ی  اظه��ار  وی 
خودروهای فرسوده امکان تبدیل خودرو خود را 
ندارند که با افزایش تسهیات بستر مناسب برای 

آنها فراهم خواهد شد.
بهمن��ی تصریح ک��رد:  ب��ه عنوان مث��ال اگر 
واحده��ای تولی��دی خ��ودرو به سیس��تم بانکی 
بدهی داش��ته باش��ند 10 میلیون تومان تسهیات 
به کارخانجات تولید خودرو پرداخت نمی ش��ود 

بلکه بدهی آنها را از سیستم بانکی کم می کنیم.
وی با بیان آنکه  این امر نظم سیستم بانکی را 
افزایش می دهد، ادامه داد:  این امکان وجود دارد 
که کارخانجات تولی��دی زمینه بازپرداخت بدهی 
را نداشته باشند اما می توانند محصوالت تولیدی 

خود را به طور معوض ارائه کنند.
بهمن��ی گفت: بانک مرکزی در آن صورت به 
کارخانج��ات تولیدی اعام می کند که خودرو را 
به افراد معرفی شده واگذار کرده و پول حاصله به 

حساب بانک مرکزی واریز می شود.
وی خاطرنشان کرد:  این امر بنگاهداری نیست 
بلکه بانک مرکزی به عنوان یک تسهیل کننده امور 
و ب��ه عنوان مکانیزمی برای وصول مطالبات عمل 

می کند.
تسهیالت مسکن

رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بی��ان آنکه، 
 برنامه هایی برای بخش مسکن تدوین شده است، 
 گفت:  همان طور که در گذش��ته تسهیات بخش 
مسکن را افزایش داده ایم در آینده نیز آن را ارتقاء 

خواهیم داد.
بهمنی ادامه داد: تسهیات خرید مسکن برای 
نخبگان آزاد شده و سه هزار واحد مسکونی برای 

آنها در نظر گرفته شده است.

وی ب��ا بیان آنک��ه بخش مس��کن باید برای 
افزای��ش می��زان تولید در س��ایر بخش ها تحرک 
ایجاد کند،  اظهار داشت:  این امر رونق مناسب در 

بخش های مختلف را سبب خواهد شد.
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به افزایش 
تصاعدی نرخ مسکن در سال های گذشته،  گفت: 
با اقدام های انجام شده این امر تا حدودی کنترل 

شده است.
وی ادامه داد:  در بس��ته سیاستی بانک مرکزی 
ک��ه در زمان حاضر کارشناس��ان بانک مرکزی در 
حال تدوین آن هستند و در بهمن ماه سال جاری 
اعام خواهد ش��د، وضعیت مس��کن مش��خص 

خواهد شد.
ــا  ت ــزی  ــک مرک بان ــای کاری   اولویت ه

پایان سال
وی، حف��ظ ارزش پ��ول، کنت��رل نقدینگی و 
مص��رف درس��ت آن را از مهمترین اولویت های 
کاری بانک مرکزی تا پایان سال جاری اعام کرد 

و گفت:  اگ��ر اجرای هدفمند ک��ردن یارانه ها به 
س��ال آینده موکول شود و تورم روانی نیز کاهش 
یابد نرخ تورم تا پایان س��ال 10/5 درصد خواهد 

بود.
بهمنی، انتشار اوراق مشارکت، هدایت پول و 
کنترل نقدینگی را از راهکارهای کاهش نرخ تورم 

در ماه های آینده اعام کرد.
ــه ماه  ــات معوق بانک ها از دو تا س  مطالب

آینده روند نزولی می گیرد
رئی��س کل بانک مرکزی از روند نزولی میزان 
مطالبات معوق بانک ها ظرف دو تا سه ماه آینده 
خب��ر داد. محمود بهمنی در خصوص برنامه های 
سیستم بانکی برای کاهش میزان مطالبات معوق، 
افزود: هدف دیگر کاه��ش میزان مطالبات معوق 

بانک ها و شفاف سازی بوده است.
ب��ه گفته بهمنی،  مطالبات سررس��ید گذش��ته 
سیس��تم بانکی به نحو مطلوبی طبقه بندی ش��ده 

است.

اعظم زمانی- تاش برای رسیدن به اهداف 
چش��م ان��داز 20 س��اله و ایج��اد ظرفیت های 
 جدی��د در جهت توس��عه ی ص��ادرات غیرنفتی 
هم��واره از جمل��ه راهبردهای بلندمدت کش��ور 
 در عرص��ه ی اقتص��اد در طول س��ال های اخیر 

بوده است.
فراهم س��اختن زیر س��اخت های مورد نیاز 
توس��عه ی صادرات، توجه بیش��تر ب��ه امکانات 
و محدودیتهای موجود س��اماندهی و نوس��ازی 
فرآینده��ای اجرایی در امر توس��عه ی صادرات 
غیر نفتی، بهینه س��ازی زنجی��ره ای محصوالت 
و خدم��ات ب��رای افزایش صادرات، آزادس��ازی 
 تج��ارت جه��ان ب��ا نگاه��ی ن��و ب��ه توانمندی
تولی��د ص��ادرات گ��را و همچنی��ن توس��عه ی 
 فناوری های جدید به وی��ژه تجارت الکترونیک 
در بازرگان��ی داخلی و خارج��ی نیز راهکارهای 
 مؤث��ر در ارتق��ای می��زان ص��ادرات غیرنفت��ی 

کشور است.
ب��دون تردید ب��رای دس��تیاب�ی ب��ه اهداف 
چشم انداز 20 س��اله باید برنامه ریزی دقیقی در 
خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به 
آنه��ا صورت گیرد. این در حالی اس��ت که برای 
تعیین هدف، عاوه بر برنامه ریزی، وقت و زمان 

باید صرف شود.
از س��وی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20 
ساله باید به صادرات غیر نفتی و نفتی دست یابیم 
و این مهم باید به عنوان یک هدف س��رلوحه ی 

کارمسؤالن قرار گیرد.
ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت که مس��ائلی 
چ��ون به��ره وری پایین و باال ب��ردن هزینه های 
مالی تولید، چالش های رقابتی و الزامات قانونی 
محدودیت ه��ا در روند ص��ادرات تأثیر منفی بر 
ج���ای می گ��ذارد. در حال���ی ک�ه مش��وق ها، 
مزیت ه��ای بالق��وه و بالفعل در ام��ر صادرات، 
الزامات فنی و تکنولوژیکی کش��ور را درمس��یر 

رسیدن به اهداف صادراتی قرار می دهد.
از سوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها 
و روش ها، فناوری های نوین، زمینه سازی تحول 
آفرینی در فرآیند صدور کاال و خدمات، یکپارچه 
سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر 
بخش های اقتصادی کش��ور با اس��تراتژی های 
توس��عه ی صادرات و چگونگ��ی مهارتجارت، 
مبادالت غیررس��می و بررسی عوامل مؤثر در آن 
از جمله تثبیت نرخ ارز)گرانی و ارزانی واردات( 
و تأثی��ر احتمالی منفی اجرای غی��ر دقیق مالیات 
بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف 
چش��م انداز20 س��اله اس��ت. از آنجا که افزایش 

صادرات غیر نفتی مهم ترین اصل در توس��عه ی 
اقتصادی کش��ور است بدون شک تأثیر مستقیمی 
ب��ر درآمدهای ارزی دارد، ع��اوه بر آنکه امکان 
سرمایه گذاری برای قرار گرفتن در مسیر رشد و 
توس��عه ی اقتصادی را هموار می کند، استفاده از 
بازارهای جهانی برای رش��د تولید داخلی را مهیا 

کرده است.
نگاهی به روند صادرات کشور در سال های 
گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در 

سال جاری است. براساس برخی آمارهای رسمی 
میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سال های 
74 تا 77 حدود 3 میلیارد دالر بود اما از س��ال78 
به بعد به تدریج روند صادرات غیر نفتی کش��ور 
رشد فزاینده ای به خود گرفت و درسال 80 این 
رقم به 3 میلیارد و 917 میلیون دالر و در سال 81 
به 4 میلیارد و 422 میلیون دالر رس��ید. این رشد 
همچنان ادامه داشت تا جایی که این رقم در سال 
82 معادل 10 میلیارد و 500 میلیون دالر را تجربه 
کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای 
نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت 

و به حدود 12 میلیارد دالر رسید.
مدی��رکل گم��رک اصفه��ان ب��ا بی��ان اینکه 
ص��ادرات غیرنفتی تا پایان آبان ماه س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 2/14برابر رشد 
داشته است، افزود: این اقام شامل 410 نوع کاال 

بوده که به 72 کشور جهان صادر شده است.
فرود عس��گری آهن آالت، فوالد، س��یمان، 
لوازم برقی، انواع مواد غذایی و میوه، مصنوعات 
طا، فرش دس��تباف و ماش��ینی را از عمده ترین 
کاالهای صادراتی برشمرد و گفت: این کاالها به 
کشورهای امارات متحده عربی، عربستان، کویت، 

عراق، افغانستان، ترکیه و... صادر شده است.

وی ارزش کااله��ای صادراتی را بیش از466 
میلیون و 824 هزار دالر عنوان و تصریح کرد: در 
همی��ن مدت بیش از 177 هزار و 921 تن کاال به 
ارزش 293 میلیون و 810 هزار دالر وارد اس��تان 

شد که از گمرک اصفهان ترخیص شده است.  
رئی��س اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان در این 
خص��وص گف��ت: متأس��فانه در دو دهه ی قبل 
صادرات غی��ر نفتی در برنامه ی اقتصاد کش��ور 
جایگاهی نداش��ت ولی امروزه ما توانسته ایم به 

رش��د صادراتی دست یابیم ولی هنوز به نقطه ی 
مطلوب نرسیده ایم.

مظف��ر انصاری ب��ا بی��ان اینکه اصفه��ان به 
واس��طه ی صنعتی ب��ودن و وج��ود نعمت های 
هنری مثل فرش و صنایع دس��تی، س��اخت طا 
و جواهرآالت از پتانس��یل های باالیی برخوردار 
اس��ت، افزود: با توج��ه به مش��کات جهانی و 
در رک��ود حاکم بر تقاضا، اس��تان اصفهان نیز از 
این امر مس��تثنی نبوده و تجار ب��ا کاهش درآمد 
مواج��ه بوده اند. وی با اش��اره ب��ه اینکه به رغم 
کاه��ش صادرات ملی اس��تان اصفهان در 6 ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل62/1 درصد رش��د داشته است، تصریح کرد: 
افتتاح گمرک کاش��ان، اعزام هیأت های تجاری 
ب��ه خارج از کش��ور و رونق نس��بی در صادرات 
فرش و برگزاری کاس های آموزشی و توجیهی 
در اتاق بازرگانی از جمله دالیل رش��د صادرات 
غی��ر نفتی در اس��تان اصفهان اس��ت. رئیس اتاق 
بازرگانی کمبود نقدینگی و سرمایه ی در گردش 
را از مهمتری��ن مش��کات بازرگانان برش��مرد و 
خاطرنش��ان کرد: صادرات مانند شمش��یر دو لبه 
اس��ت که بخش��ی از آن در اختیار متولیان دولتی 
و قس��مت دیگر آن به صادرکنندگان تعلق دارد. 

دولت می تواند با ایجاد بازارهای پایدار، ارائه ی 
تس��هیات ب��ه صادرکنندگان موف��ق و همچنین 
صادرکنن��دگان می توانند با ش��ناخت نس��بی از 
تقاضاه��ای روز جهان��ی توجه به کیفیت، بس��ته 
بن��دی و امکانات حمل مناس��ب به توس��عه ی 

صادرات غیر نفتی کمک شایانی کنند.
انصاری اعزام تورهای صادراتی و بازاریابی، 
پرداخت یارانه ی صادراتی ب��ه صادرکنندگان و 
جایزه ی صادراتی را از مشوقات صادراتی عنوان 
کرد و گفت: هم اکنون بیش��ترین درصد پرداخت 
جای��زه ی صادراتی به ص��ادرات خدمات فنی و 
مهندسی است چرا که وجود نیروهای متخصص 
و ف��راوان در ای��ن بخش ای��ن ام��کان را فراهم 
م��ی آورد تا در پروژه های زیربنایی کش��ورهای 

همسایه نقش آفرینی کنیم.
وی با اش��اره به اینکه از 9هزار و500 کارت 
بازرگانی صادر ش��ده در استان اصفهان فقط 25 
درصد آنها فعال هس��تند، اظهار داش��ت: در حال 
حاضر به ش��دت نیازمند تربی��ت تاجر حرفه ای 
هس��تیم، در واقع هزینه ک��ردن برای تربیت تاجر 
حرف��ه ای دور ریخت��ن مناب���ع نیس���ت بلک�ه 

سرمایه گذاری است.
رئی��س ات��اق بازرگانی ب��ا بیان اینک��ه تراز 
تج��اری کش��ور یعن��ی نس��بت ص��ادرات ب��ه 
 واردات منفی اس��ت، افزود: هدف ما رس��یدن به 
تراز تجاری مثبت نسبت به واردات است چرا که 
 کشورهایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند در 
 مذاک��رات سیاس��ی هم��واره برگ برن��ده ای در 

دست دارند.
انص��اری ادامه داد: کش��ور در زمینه واردات 
کاالهای فانتزی و غیر ضروری مثل لوازم آرایشی 
ن��گاه محدود کننده ای دارد این در حالی اس��ت 
ک��ه از واردات مواد اولیه ک��ه منجر به تولید کاال 
و ارزش افزوده ش��ود و همچنین قطعات صنعتی 

مورد نیاز کارخانجات استقبال می کند.
وی نهادینه ش��دن فرهنگ تجارتی در جامعه 
را عامل مهم توسعه ی تجارت در کشور دانست 
و تصریح ک��رد: تجارت نیاز ب��ه فرهنگ غنی و 
تأثیرگ��ذار در جامعه اس��ت تا روند توس��عه ی 

اقتصادی به آسانی طی شود.
رئیس اتاق بازرگانی اضاف��ه کرد: آرزوی ما 
صادرات بدون نفت اس��ت و ه��م اکنون تاش 
ما این اس��ت بدون احتس��اب نفت و گاز بتوانیم 
اف��کار خود را روی صادرات غی��ر نفتی متمرکز 
کنیم. البته این پتانس��یل در کش��ور ما وجود دارد 
اما نیازمند برنامه ریزی دقیق در قالب برنامه های 

اقتصادی مناسب است.

رئیس شورای شهر: 

بهره برداری از مترو تا 2 سال آینده 
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مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفه���ان گف��ت: ب��رآورد می ش���ود اصفه��ان 
 دست کم به 60 هزار فضای پارکینگ تا سال 95نیاز 

داشته باشد.  
به گزارش ایمنا،مهندس مصطفی نوریان با بیان 
این مطلب اف��زود : در حال حاض��ر 92 پارکینگ 
در س��طح ای��ن کانش��هر  با ظرفی��ت نزدیک 10 
هزار خودرو فعال می باش��د این در حالی اس��ت 
که احداث  8 پارکینگ  در دس��ت اجراس��ت  وتا 
پایان س��ال جاری این گنجایش به 12 هزارفضای 

پارکینگ افزایش  می یابد.
وی اظه��ار امی��دواری کرد: تاپایان س��ال 90 
ظرفیت پارکینگ های ش��هر اصفه��ان به 20 هزار 

خودرو افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تا س��ال 95 این کانش��هر به 
60 هزار فض��ای پارکینگ نیاز دارد اظهارداش��ت: 

براساس مطالعات انجام شده از سوی این معاونت  
 س��اخت پارکینگ بر طب��ق نیاز واس��تفاده مقرون 
 ب��ه صرف��ه نیس��ت  و ت��ا پای��ان س��ال 95 میزان 
گنجایش پارکینگ ه��ا به 30 هزار خودرو افزایش 

خواهد یافت.
معاون حمل ونقل وترافیک ش��هرداری فضای 

پارکینگ ه��ای حاش��یه ای این ش��هر را 20 هزار 
خ��ودرو دانس��ت و اعام ک��رد: الزم اس��ت با به 
کارگیری مدیریت پارکینگ عمومی وحاش��یه ای، 
مدیریت تقاضای س��فر و اعم��ال محدودیت های 
ترافیکی ازمش��کات ناش��ی از کمبود جای پارک 
و ترافیک ناش��ی از توقف خودرو در سطح معابر 
شهر به شدت کاسته شود و این مهم در دستور این 

معاونت قراردارد.
وی تصریح کرد: تاش برای جلب مش��ارکت 
بخش خصوص��ی یک��ی از مهمترین سیاس��تهای 
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
 در بح��ث اح��داث پارکینگهای طبقاتی اس��ت و
  در همی��ن راس��تا ای��ن معاونت ت��اش می کند

  ت��ا ب��ا ارائ��ه تس��هیات و امتی��ازات بیش��تر به 
صاحب��ان زمینها، آنها را به مش��ارکت در این زمینه 

تشویق کند.

رئی��س ح��وزه علمی��ه اصفهان گف��ت: رفتار 
شایسته روحانیون موجب تقویت دینداری می شود 
و یک عمل ناپس��ند یا گفتار نسنجیده از روحانیت 
نیز می تواند مردم به ویژه نس��ل جوان را نسبت به 

دین و دیانت بدبین کند. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل »سید حسین مظاهری« 
در آیین عمامه گذاری 170 طلبه در مدرسه »علمیه 
ص��در بازار« اصفهان افزود: عملکرد شایس��ته یک 

روحانی به منزله سرمشق برای کردار مردم است.
وی رعایت تقوای الهی را برای قش��ر روحانی 
امری ضروری دانس��ت و اظهار داش��ت: گفتار و 
ک��ردار پس��ندیده روحانیون موج��ب خوش بینی 
مردم به دین می شود و دینداری آنان را نیز تقویت 

می کند.
آیت اهلل مظاهری معمم ش��دن طاب را امری 
پس��ندیده دانس��ت و گفت: لباس روحانیت، یک 
نش��انه و درجه برای طاب علوم دینی محس��وب 
می ش��ود و ملبس شدن طاب به این لباس، پس از 
احراز شرایط، موجب خرسندی حضرت ولی عصر 

»اروحنا فداه« است.
وی مس��ئولیت طاب��ی ک��ه ملبس ب��ه لباس 

روحانیت می ش��وند را مضاعف برشمرد و بر لزوم 
مراقبت جدی و بیش از گذشته طاب ملبس شده 

تأکید کرد.
آیت اهلل مظاهری در این مراس��م به روحانیون 
توصیه کرد عاوه بر پرهیز جدی از اقسام گناه، در 
برابر گناه دیگران نیز س��اکت ننشینند و با سکوت 

خود، موجب تأیید گناهان دیگران نشوند.
وی تصری��ح کرد: دین��داری جامع��ه مرهون 
زحمات بی دریغ مراجع و علمای گذش��ته و حال 
اس��ت و این موضوع لزوم قدرشناس��ی از مراجع 
تقلی��د و فقهای بزرگوار و احترام به آنان را نمایان 

می کند.
رئی��س ح��وزه علمیه اصفه��ان افزود: س��یره 
روحانیون و علمای س��لف، حاکی از احترام ویژه 
بزرگواران به فقه، فقاهت و مرجعیت است و نسل 
امروز نیز باید از آن بزرگواران سرمشق بگیرد و به 

همان شیوه عمل کند.
ای��ن مرجع تقلید تاش واف��ر علمی طاب و 
جدی��ت آنه��ا در امر تحصیل را نی��ز امری الزم و 
ض��روری برش��مرد و افزود: جدی��ت در تحصیل 
علوم دینی و عمل کردن به برنامه آموزش��ی جاری 
حوزه ه��ای علمیه و نیز اهتمام ب��ه مطالعات دینی 
فراتر از برنامه آموزش��ی موجب می ش��ود طاب 
عل��وم دینی بتوانن��د در مقابل ش��بهاتی که امروزه 
نس��بت به دین و دیانت مطرح می ش��ود، پاسخگو 

باشند.
در ای��ن مراس��م که امام جمع��ه و مدیر حوزه 
علمی��ه اصفه��ان، اس��تاندار، تنی چن��د از علما و 
مس��ئوالن حوزوی و نمایندگان م��ردم اصفهان در 
مجلس شورای اس��امی حضور داشتند، 170 نفر 
از ط��اب حوزه علمیه اصفهان به دس��ت آیت اهلل 

مظاهری ملبس به لباس روحانیت شدند.

جذب کام��ل اعتب��ارت پروژه های آبرس��انی 
و عمران��ی آبفای فریدونش��هردر گ��رو حمایت و 

همراهی مسئوالن شهرستان است.
مدی��ر آبفای فریدونش��هر با بی��ان این مطلب 
گف��ت: ش��رایط آب و هوایی و اقلیم��ی منطقه به 
گونه ای اس��ت ک��ه فصل کاری در عم��ل کمتر از 
ش��ش ماه بوده و همه ساله با اولین بارش برف در 
فصل پاییز، کلیه پروژه های عمرانی تا اواس��ط بهار 

سال بعد به حال تعطیل در می آید.
بهم��ن برات�ی اف��زود: در چنی�ن ش��رایط��ی، 
فراهم س��ازی بس��تر های اجرایی جهت توس��عه 
جبهه ه��ای کاری و هم��کاری ب��ا آبف��ا در اجرای 

پروژه ه��ا از جمله برنامه ها و راهکارهای منطقه در 
این زمینه است.

وی گف��ت: از جمل��ه چالش ه��ای اجرایی در 
اجرای طرح ه��ای عمرانی منطق��ه، عدم همکاری 
افراد حقیقی و حقوقی در اجرای پروژه ها است که 
این مهم نیاز به حمایت و همراهی جدی مسئوالن 

شهرستان در رفع آن دارد.
براتی با اشاره به این که در سال جاری بیش از 
چه��ار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع عمرانی به 
طرح های آبرسانی شهرهای برف انبار و فریدونشهر 
اختصاص یافته اس��ت، گفت: عملیات اجرایی در 
کلیه بخش ها از جمله خط انتقال و س��اخت مخزن 

دو هزار متر مکعبی برف انبار، اصاح شبکه توزیع 
و انشعابات و همچنین حفر و تجهیز چاه های آب 
شرب آغاز ش��ده اما به دلیل برخی موانع، تعدادی 
از این طرح ه�ا از جمل���ه خط انتق�ال و مخ��زن 

برف انبار به حالت تعلیق درآمده است.
وی اب��راز امیدواری کرد ب��ا اهتمام و جدیت 
مسئوالن شهرستان، هر چه زودتر عملیات اجرایی 
طرح های یادش��ده از سر گرفته ش��ود. اداره آبفای 
فریدونش��هر با برگ��زاری8 جلس��ه ضمن دعوت 
از مس��ئوالن شهرس��تان، معتم��دان محلی و ریش 
س��فیدان شهر برف انبار، نسبت به توجیه و تشریح 

کامل طرح های آبرسانی اقدام کرده است.

توزیع 
کود اوره در 

شهرستان دهاقان
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی س��ازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان با توزیع کود اوره بین 
دامداران شهرس��تان طرح غنی سازی و افزایش 
ارزش غذایی علوفه های دامی اجرا شد. توزیع 
ک��ود اوره یارانه دار در راس��تای افزایش بازده 
پروتئی��ن اق��ام علوفه ای اس��ت و اجرای این 
طرح موج��ب افزایش تولی��د پروتئین دامی از 
قبیل گوشت و شیر خواهد شد، با اضافه کردن 
مقدار 85 تن به نسبت 3 درصد اوره به سیلوی 
ذرت باع��ث افزایش کیفیت و می��زان پروتئین 

2833 تن سیلوی ذرت شده است.

برگزاری کالس 
آموزشی آنفوالنزای 

نوع A در 
شهرستان نطنز

ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی س��ازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان تعداد 30 نفر از پرسنل 
مدیریت جهاد کشاورزی نطنز و مراکز خدمات 
و ادارات وابس��ته در دوره آموزش��ی یک روزه 
آنفوالنزای نوع A ش��رکت کردن��د و از طریق 
مباح��ث تئوری و تصویری راههای پیش گیری 
از ابتا به بیماری آنفوالنزای نوع A را دریافت 

کردند.  

همزمان با ایام دهه ی فجر
طرحهای برق رسانی 
شهرستان لنجان به 
بهره برداری می رسد

ــده رود: مدی��ر برق  ــگار زاین ــان- خبرن لنج
شهرستان لنجان گفت: تجهیز باب پست زمینی واقع در 
محل های فوالد شهر، اصاحات اساسی شبکه های 
نیرو رس��انی واقع در شهر زاینده رود، برق رسانی به 
محله سده لنجان، رفع حریم شبکه 20 کیلو ولت واقع 
در باغ بهادران، ورودی محله ی  دو رباط و ملک آباد 
از جمله پروژه های قابل افتتاح در دهه ی فجر است. 
مهندس استکی افزود: برای اجرای طرحهای یاد شده 
3 میلیارد و 840 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت 

توزیع برق استان اصفهان هزینه شده است.

خبر 
 مردم در احیاء و توسعه ی منابع طبیعی

 نقش حیاتی دارند
شهرکرد- خبرنگار زاینده رود: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه الزمه ی احیا و توس��عه ی منابع طبیعی مشارکت مردمی است،گفت: مشارکت مردم و بهره 
برداران در امر حفاظت از منابع طبیعی بسیار حیاتی است و بدون مشارکت مردمی تمام فعالیت های 

دولتی و صدور بخشنامه ها عقیم و بی نتیجه است.
کاویانی منابع طبیعی را یکی از ارکان اصلی توسعه ی پایدار دانست و افزود: باید حفظ و صیانت 
از منابع طبیعی به فرهنگ تبدیل ش��ود و مردم باید مزیت های حفظ مراتع، منابع و مضرات تخریب 

را بشناسند.
وی با بیان اینکه اساسی ترین هدف سازمان مراتع و جنگل ها جلوگیری از هدر رفت آب است، 
افزود: با هماهنگی مردم و مسئوالن می توان در حوزه آبخیزداری از طریق احداث سد و هم از طریق 

احیاء جنگل ها و حفاظت از منابع طبیعی کمک زیادی به حفظ محیط زیست کرد.
مدیر کل منابع طبیعی چهار محال و بختیاری به قدرت نفوذپذیری آب در خاک اراضی جنگلی 
اش��اره و تصریح کرد: ارزش ذخیره آب در جنگل، تولید علوفه، ممانعت از وقوع س��یاب، حفاظت 
خاک و جلوگیری از فرس��ایش، ایجاد اش��تغال، ارزش تفرج گاهی و حفظ محیط زیس�ت از اث�رات 

غیر مستقیم منابع طبیعی است.
کاویانی یکی از دالیل کاهش آب را تخریب مراتع و منابع طبیعی عنوان و خاطرنشان کرد: بحران 
آب بسیار نگران کننده است و باید با برنامه ریزی و فرهنگ سازی در راستای حفظ منابع طبیعی از 

آلودگی هایی که در رودخانه ها به وسیله انسان ها و کارخانجات ایجاد می شود جلوگیری کنیم.
 وی با بیان اینکه ساالنه میزان قابل توجهی از آبهای زیرزمینی کشور پایین می رود اظهار داشت: 

این منابع نامحدود نیست و زمانی می رسد که دیگر غیرقابل بهره برداری می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به میزان گنجایش ذخیره ی آب 
در سدهای استان گفت:حداقل 6 میلیارد مترمکعب آب ذخیره مخازن سدهای کارون و زاینده رود از 

حوضه های آبخیز این استان تأمین می شود.
کاویانی بیان داشت: از جمله سدهایی که در جلوگیری از پرت آب های استان نقش مؤثری ایفا 
می کند حوضه ی آبخیز سدهای کارون 3،4، حوضه ی سد زاینده رود، باتاق گاوخونی و حوضه ی 

سد دز است.
وی تصری��ح کرد: اجرای عملی��ات آبخیزداری نظیر احداث س��دهای خاکی، حفاظت و احیای 
جنگل ها و مراتع، ایجاد سطوح آبگیر باران به منظور توسعه باغات دیم در اراضی منابع طبیعی شیب 
دار، ساحل سازی رودخانه های فصلی و دائمی از جمله تمهیداتی است که می تواند روند تخریب را 

کند و تاحدودی از فرسایش خاک و ورود به شیب سدها جلوگیری کند.

با هزینه ای بالغ بر 262 میلیارد
بهره برداری از پروژه های عظیم گازسانی به 32 

روستا در استان اصفهان
همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان اصفهان، پروژه های عظیم گاز رسانی در 32 

روستا به بهره برداری رسید.
 همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت و با هزینه ای بالغ بر 262 میلیارد و 800 میلیون ریال، 
پروژه های عظیم گازسانی به 32 روستا از توابع شهرستان های خوانسار، شهرضا، سمیرم، برخوار و میمه 

و کاشان به بهره برداری رسید.
 ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن پروژه ها، تعداد روس��تاهای به��ره من��د از گاز طبیعی به بی��ش از 680 

روستا رسید.

  وزیرکار و امور اجتماعی در آران و بیدگل:
اصالح قانون کار با رویکرد سه جانبه گرایی 

خواهد بود
وزیرکار و امور اجتماعی با بیان اینکه اصاح قانون کار در دولت نهم با مطرح کردن آن نهایی شد 
ودر شرف ارائه به مجلس برای تصویب است، افزود: آنچه که در اصاح این قانون مهم است با رویکرد 

سه جانبه گرایی است.
عبدالرضا ش��یخ االس��امی درادامه بازدید از مراکز صنعتی شهرس��تان آران و بیدگل در گفتگوی 
اختصاصی با  ایلنا در آران و بیدگل با بیان این مطلب افزود: در اصاح یا تغییر قانون کار حتما به گونه ای 
عمل خواهد شد که فضای کسب وکار بهبود پیدا کند و منافع ونظرهر سه بخش دولت،جامعه کارگری و 

کارفرمایی به نحو بهتر و مناسب تری تأمین شود.
وی درجواب این سؤال در مورد کم رنگ شدن توجه دولت به تشکات کارگری افزود: اصاً چنین 
چیزی صحت ندارد دولت و وزارت کار به همه تشکات اعم از کارگری و کارفرمایی توجه ویژه دارد 
و رویکرد ما در وزارت کار و امور اجتماعی به صورت کاماً آش��کار و محس��وس در جامعه کارگری 

وکارفرمایی مشهود بوده است.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه ما به جامعه کارگری اعتقاد و اعتماد داریم افزود: اینها همه 
مردم عزیز، متدین، انقابی پاک وصمیمی این کشور هستند که ممکن است در کسوت کارگری و دیگری 
در موقعیت کار فرمایی باشد و اینها همه شهروندان، خواهران و برادران عزیز ما وجزء مردم این کشور 
هستند و ملت ایران را تشکیل می دهند و ما به این ملت بزرگ اعتقاد و باور داریم که جزء بهترین ها 
هستند و می دانیم این تشکلها مجموعه پرخیر وبرکتی بوده که انرژی و توان آنها در هم جمع می شود و 

می تواند در پیشبرد اهداف دولت وحتی تأمین منافع ملت به نحو بارزی نتیجه بخش و مؤثر واقع شود.
عبد الرضا ش��یخ االسامی در پاسخ سؤالی درخصوص استخدام وتأمین امنیت شغلی مربیان حق 
التدریس در مراکز آموزش فنی وحرفه ای سراسر کشور که دارای سابقه هستند، گفت: اولویت و ترجیح 

ما به طور کلی در به کارگیری نیروها درشرایط پایدار و فراهم کردن امنیت شغلی است.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه سیاست بر این است که مراکزآموزش فنی وحرفه ای به شدت 
وسرعت دراعماق ودربیشترین سطح جامعه وکشور توسعه پیداکند افزود: دربعضی ازمواقع نیزسیاست 

دولت بر این است که این افراد را از بدنه دولت که مراکز فنی  وحرفه ای می باشد جداکند.
شیخ االسامی در پایان با اشاره به اینکه ما نمی توانیم با اتکا به منابع دولتی و استفاده از کارکنان دولتی 
همه کارها را انجام دهیم درحالی که این کار می تواند به خوبی و سادگی از طریق مشارکت بخشهای 
مردمی انجام گیرد خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی ماهم بر واگذاری مراکز آموزش وفنی وحرفه ای به 
خود مردم است که امکان توان فراوانی نیز درجامعه ما برای تحقق چنین امری وجود دارد وسازمان نیز 

نظارت، سیاست وحمایتهای الزم را در این جهت به عمل می آورد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان:
420 طرح اشتغال در سطح دهاقان به اجرا درآمد

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان از به اجرا درآمدن 420 طرح اشتغال در سطح شهرستان دهاقان 
خبر داد.

ابراهیم زارعی در گفتگو با فارس در دهاقان اظهار داشت: تاکنون کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان موفق 
به اجرای 420 طرح اشتغال در این شهرستان شده است.

وی افزود: براساس آمار به دست آمده در میان یک هزار و 400 طرح اشتغال ارائه شده، 420 نفر از مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان به مرحله خود کفایی رسیده اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره ( دهاقان گفت: در این سال با به اجرا در آمدن این طرح، 420 نفر از دایره 
امداد خارج شده و پرونده خودکفایی آنها تهیه و تنظیم شده است.

زارعی ادامه داد: یکی از معروف ترین و پر طرفدارترین و در عین حال موفق ترین قسمت های زمینه اشتغال 
برای جوانان پسر بخش ساخت بهترین شومینه های گازی در قسمت سرامیک و سفال است.

وی با توجه به توانمندی های بانوان مددجو اضافه کرد: توانمندی های قالی های دس��ت باف و گلیم های 
مددجویان شهرستان در بازارهای داخلی و خارج از شهرستان حرف اول را می زند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( دهاقان با توجه به برگزاری پی  در  پی کارگاه های آموزش اشتغال ویژه 
مددجویان اشاره کرد: امیدواریم تا پایان این سال نیز بتوانیم 350 زمینه و طرح اشتغال در این شهرستان به 

مرحله اجرا برسانیم.
زارعی گفت: به فعلیت رساندن و به اجرا درآوردن این 350 زمینه و طرح اشتغال نیازمند کمک های بی شائبه 

فرمانداری، سازمان فنی و حرفه ای، اداره اشتغال و اداره جهاد کشاورزی در سطح شهرستان است.
وی تصریح کرد: موفقیت 420 طرح اشتغال مددجویان، ضامن و نشان دهنده موفق شدن دوباره این نهاد در 

اجرای طرح اشتغال 350 نفری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان خبر داد:

اتالف 30 تا 60 درصد 
انرژی در ساختمان های 

استان اصفهان
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان 
اصفه��ان گفت: بی��ن 30 تا 60 درص��د انرژی در 

ساختمان های این استان هدر می رود.
غامحسین عسگری در گفتگو با فارس در اصفهان 
با بیان اینکه مقاومت اس��کلت ساختمان ها در این 
اس��تان با توجه به اجرای مقررات ملی س��اختمان 
به 80 درصد رس��یده اس��ت، افزود: اجرایی شدن 
مقررات ملی س��اختمان در س��طح شهر اصفهان به 

90 درصد رسیده است.
وی ادام��ه داد: اج��رای ای��ن مق��ررات در بخش 
تأسیس��ات و معماری ساختمان های استان اصفهان 

تا 50 درصد اجرایی شده است.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان 
اصفهان ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر 20 مبحث 
از 21 مبحث مقررات ملی س��اختمان آماده س��ازی 
و در دسترس س��ازمان ها قرار گرفته است، گفت: 
با توجه به نامگذاری امس��ال به نام اصاح الگوی 
مصرف، س��ازمان نظام مهندس��ی استان از اول مهر 
س��ال جاری مبحث 19 مقررات ملی س��اختمان را 
ب��رای اجرا به تمام مهندس��ان و مجریان طرح های 

ساختمانی بخشنامه کرده است.
وی اظهار داش��ت: با همکاری ای که با شهرداری 
ب��رای اجرای ای��ن مبحث صورت گرف��ت، مقرر 
ش��د که از تیر ماه امس��ال پروانه پای��ان کار برای 
س��اختمان هایی که این ط��رح را اجرا نکنند، صادر 

نشود.
عس��گری با بیان اینکه از کل انرژی ای که در کل 
کشور تولید می ش��ود، 40 درصد در ساختمان های 
مسکونی و تجاری استان اصفهان مصرف می شود، 
اف��زود: بی��ن 30 ت��ا 60 درصد از این ان��رژی، در 

ساختمان های استان هدر می رود.
وی عمده تری��ن دالی��ل ه��در رف��ت ان��رژی در 
ساختمان های استان را استفاده نکردن از عایق های 
حرارت��ی در ک��ف و دیواره��ا و دوج��داره نبودن 

پنجره های ساختمان ها عنوان کرد.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه استفاده از مصالح غیراستاندارد 
در س��اخت و س��ازها س��بب اتاف انرژی زیادی 
می ش��ود، ادامه داد: در س��ال 83 ب��ا مصوبه هیأت 
دولت 23 قلم کاالی س��اختمانی مشمول استاندارد 
اجباری ش��دند و تولیدکنندگان موظف ش��دند که 

این استاندارد  ها را در تولیدات خود به کار برند.
وی بیان داش��ت: ش��ن، ماس��ه و آجر از مصالحی 
هس��تند که به حد نهایی استانداردسازی نرسید ه اند 
و اصفهان تا رس��یدن به حد مطلوب استاندارد در 

مصالح ساختمانی فاصله  زیادی دارد.

چهارم دی ماه
گردهمایی 

فارغ التحصیالن 
رشته های پزشکی بخش 

میمه برگزار می شود
چهارم دی ماه امسال بخش��داری میمه میزبان 
فارغ التحصیان رش��ته های پزش��کی و پیراپزشکی 

بخش میمه خواهد بود.
به گزارش فارس از میمه، مشاور و بازرس ویژه 
ریاست دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان در مراسم 
طرح های زودبازده و کارآفرینی اظهار داشت: قرار 
بر این ش��د که فارغ التحصیان رش��ته های پزشکی 
و پیراپزش��کی بخش میمه در یک روز معین و در 
سالن جلسات بخش��داری میمه گرد هم آیند و از 
نقطه نظراتش��ان در پیش��برد بهداشت و درمان این 

منطقه استفاده کنیم.
محمدرضا روس��تا اف��زود: ای��ن هماهنگی با 
محوری��ت بخش��داری میمه ص��ورت گرفته و در 
ح��ال حاض��ر مش��غول تکمی��ل بان��ک اطاعاتی 
فارغ التحصیان رشته های مذکور هستیم تا بیشترین 

بهره برداری از این گردهمایی انجام شود.
بخ��ش میمه دارای ظرفیت ق��وی از این لحاظ 
اس��ت که ب��ا توج��ه به جمعی��ت بخ��ش، از حد 

استاندارد هم باالتر است.
وی ه��دف از برگ��زاری ای��ن گردهمای��ی را 
انتق��ال تجربی��ات ذکر کرد و بیان داش��ت: از آنجا 
ک��ه نیروهای بس��یاری در رش��ته های پزش��کی و 
پیراپزش��کی در بخش فارغ التحصیل شده اند و در 
قسمت های مختلف ش��اغل هستند و نخبگان برتر 
اس��تان به ش��ما می روند، قرار ش��د تا آن��ان را در 
یک گردهمایی جمع کنیم و برای پیش��برد اهداف 
بهداش��تی درمانی بخش میمه و پس از آن استان و 

کشور یک سری راهکارهایی ارائه کنیم.
مش��اور و بازرس ویژه ریاس��ت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ادامه داد: این راهکارها در ارتقای 
س��طح علمی بخش مثمر ثمر اس��ت، چراکه افراد 
آگاهی در این تشکل گرد هم می آیند و با هم تبادل 

نظر خواهند داشت.
وی خاطرنش��ان ک��رد: به طور قط��ع وقتی در 
س��طح بخش اطاع رسانی الزم انجام شود، افرادی 
هم که در حال حاضر در مقاطع مختلف مش��غول 
تحصیل هستند، تشویق می شوند و مطمئن می شوند 
ک��ه اگر به تاش خود ادامه دهند به نقاط مثمر ثمر 

و مدارج باالتر می رسند.
طبق برنامه ریزی های ابتدایی این گردهمایی در 

روز جمعه چهارم دی ماه برگزار خواهد شد.

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

آران و بیدگل

شهرکرد

دهاقان

فریدون شهر

لنجاننطنزدهاقان

میمه

رئیس شورای شهر اصفهان تأکید کرد:

مسکن و اشتغال رویکرد اصلی کشور

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
اصفهان تا سال 95 به 60 هزار فضای پارکینگ نیاز دارد

رئیس حوزه علمیه اصفهان:
 رفتارشایسته روحانیون، دینداری را تقویت می کند

 جذب اعتبارات عمرانی آبفای فریدونشهر 
در گرو حمایت مسئوالن شهرستان

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: رئیس شورای شهر 
اصفهان در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه محور 
حرکت کشور باید به سمت ساماندهی به بخش های 
مس��کن و اش��تغال باشد، گفت: ش��هرداری به منظور 
ساماندهی مسکن برای انبوه سازان بستر ساخت مسکن 
را فراهم کرده است و تاکنون به 10 الی 15 درصد آنها 

تسهیات داده شده است.
ح��اج رس��ولی ها با اش��اره ب��ه نی��از جامعه به 
آموزش های بهداشتی- درمانی افزود: با یک هزینه ی 
کم می توان جلوی میلیارده��ا تومان هزینه که بعدها 
به دوش کش��ور گذاشته می ش��ود را گرفت و اکنون 
ایجاد خیریه سامت در رأس برنامه های خیریه های 

بیمارستان ساز و شورای شهر قرار دارد.
وی در ادامه با اش��اره به ترافیک ش��دید در چند 

روز اخی��ر تصریح کرد: توقف در راس��تگرد خیابان و 
توقف های دوبله، سوبله و نبود مأمور راهنمایی رانندگی 
و همچنین عدم توجه به پارکینگها از جمله دالیل اصلی 

ترافیک چند روزه ی اخیر است.
رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان ادامه داد: معاونت 
راهنمایی و رانندگی به رغم اینکه نیروی کافی در سطح 

شهر ندارد، اجازه استخدام نیروی جدید نیز ندارد.
مندس حاج رسولی ها آلودگی هوا را یکی از آثار 
مخرب ترافیک شهری عنوان و خاطرنشان کرد: براساس 
آمار محیط زیست آلودگی هوای شهر نسبت به سال قبل 
کاهش یافته ولی هنوز با استانداردهای میانگین روزهای 

هوای پاک فاصله ی زیادی داریم. 
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  ستاد مبارزه با مواد مخدر: 
بودجه درمان معتادان 
کشور برای سال آینده 

دو برابر می شود  
جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
بودجه درمان معتادان کش��ور برای سال 89 دو برابر 

می شود.    
» طاها طاهری« در گفتگو با ایرنا، افزود: در حال 
حاضر بودجه درمان معتادان کشور 60 درصد از کل 
بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر است که این بودجه 

برای سال آینده دو برابر خواهد شد. 
وی افزود: بر اس��اس دستور رئیس جمهوری در 
جلسه 124 ستاد مبارزه با مواد مخدر، به این ستاد یک 
سال فرصت داده شد تا تمامی یک میلیون و 200 هزار 

معتاد کشور را تحت پوشش درمان قرار دهد. 
طاهری ادامه داد: البته این به معنای درمان قطعی 
معتادان نیست بلکه آنان فقط تحت پوشش درمان قرار 
می گیرند.  جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
تصریح کرد: در حال حاضر 624 هزار نفر معتاد تحت 
پوش��ش درمان قرار دارند ک�ه از ای�ن تع�داد ح�دود 
30 درص��د در درمان ماندگار ش��دند که این رقم در 
کاهش یا بروز آس��یب های اجتماعی نش��ان دهنده 
موفقیت چشمگیری است.  طاهری با بیان اینکه ستاد 
مبازره با مواد مخدر در تحت پوشش درمان قرار دادن 
معتادان جدی بوده اس��ت، گفت: برخ��ی افراد نمی 
خواهن��د و نمی توانند این توفیق��ات را باور کنند اما 
عده ای ناظر منصف نیز هستند که به این موفقیت ها 

اذعان دارند.

بازداشت 120 سرشاخه 
گلدکوئیست در فرودگاه

به گزارش واحد مرکزی خبر سرپرست دادسرای 
فرودگاه  های تهران گفت: 120 تن از سرش��اخه های 
اصلی شرکت هرمی گلدکوئیست، هنگام بازگشت از 

بانکوک بازداشت شدند.
احمد اسدیان افزود: این عده هنگام ورود به کشور، 
در فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( بازداشت شدند. 
آنان برای شرکت در همایشی که شرکت گلدکوئیست 

در بانکوک برگزار کرده بود به تایلند رفته بودند.
اسدیان با بیان اینکه پرونده  این افراد در دادسرای 
رش��ت مطرح اس��ت، گفت: دادسرای رش��ت برای 
بازداشت این افراد به دادسرای تهران نیابت قضایی داده 
بود و ما نیز با شناسایی شماره پرواز این افراد، آنها را در 

فرودگاه بازداشت کردیم.
وی با اشاره به اینکه این افراد پس از بازداشت در 
اختیار مأموران قرار گرفتند تا آنها را به دادسرای رشت، 
اعزام کنند افزود: پرونده این افراد در دادس��رای رشت 
رسیدگی خواهد شد. سرپرست دادسرای فرودگاه  های 
تهران با هش��دار به جوانان گفت: طبق قانون مجازات 
اخالگران در نظام اقتصادی کشور، فعالیت در شرکت 
هرمی جرم اس��ت و با افرادی که به اینگونه فعالیت ها 

وارد  شوند، به شدت برخورد می شود.
وی افزود: این  گونه افراد، فعالیت ش��ان را قانونی 
معرفی می کنند و آن را تجارت الکترونیک می  نامند اما 
در واقع این اقدامات فریب کاری است و کاهبرداری 
محسوب می شود و به موجب قانون خاص، جرم است 

و مجازات سنگین دارد.

سقوط یک خودرو روی 
پشت بام یک خانه در 

فرحزاد
ناتوانی راننده یک دس��تگاه خودروی سواری در 
کنترل آن باعث س��رنگونی خودرو به دره ای به عمق 
15 متر ش��د و خودرو مذکور بر روی پشت بام منزل 

مسکونی که در عمق دره قرار داشت فرود آمد.
ب��ه گزارش مهر، وقوع این حادثه س��اعت 10:13 
صبح دوشنبه در دره فرحزاد اتفاق افتاد و در پی آن ستاد 
فرماندهی آتش نشانی بافاصله آتش نشانان ایستگاه 58 

را به محل حادثه روانه کرد.
فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه گفت: به علت 
شیب تند کوچه و ناتوانی راننده در کنترل خودرو این 
وسیله نقلیه به دره ای به عمق 15 متر که در انتهای آن 

یک منزل مسکونی ساخته شده است افتاد.
علی حاج مهدی قلی افزود: آتش نشانان به علت 
فاصله زیاد درخواس��ت حضور گروه نجات کردند و 
با کمک آنها و استفاده از تجهیزات ویژه نجات موفق 
ش��دند خودروی واژگون شده را از روی سقف منزل 
مسکونی و از عمق دره به سطح جاده برسانند. در این 

حادثه خوشبختانه راننده خودرو آسیبی ندید.

توس��عه رس��انه ها، ب��اال رفتن س��ن ازدواج، 
حاکمی��ت روحی��ه فردگرای��ی، بح��ران هویت، 
ناکارآم��دی خانواده ها در ارضاء نیازها و عواطف 

از جمله دالیل گسترش این نوع رابطه ها است.
یکی از مس��ائل مهم اجتماعی در س��ال های 

اخیر مسأله روابط دختران 
و پس��ران اس��ت. درب��اره 
این پدیده، مانند بس��یاری 
پدیده های اجتماعی دیگر، 
و  متف��اوت  دیدگاه ه��ای 
گاهًا متضادی وجود دارد. 
اکث��ر والدی��ن،  مربی��ان و 
کس��انی ک��ه دغدغه حفظ 
آموزه ه��ای  و  س��نت ها 
دارند،  را  اخاق��ی  دینی- 
با نگاهی انتقادی تر به این 

پدیده توجه می کنند.
در ماههای اخیر برخی 
اجتماعی  امور  کارشناسان 
و مسئوالن فرهنگی کشور 
با ابراز نگرانی از نابسامانی 
رواب��ط دختران و پس��ران 
نوج��وان و جوان، صبحت 
در  جنس��یتی  تفکی��ک  از 
دانشگاهها به میان آورده اند 

تا جایی که علی مطهری عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اس��امی، ازدواج موقت را برای 
دانش آموزان دبیرس��تانی توصیه ک��رده و یا مریم 
بهروزی دبیر کل جامع��ه زینب که جزء مدافعان 
تک جنس��یتی کردن دانش��گاهها اس��ت دوشیفته 
کردن دانشگاهها را برای احتیاط اختاط دختران 

و پسران جوان پیشنهاد داده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان امور 
تربیتی و روانشناسی این نوع رابطه را مرحله ای از 
بلوغ فکری و رشد شخصیت می دانند که موفقیت 
در آن به معنای موفقیت در فرآیند اجتماعی شدن 
است. گروهی دیگر از متخصصان علوم اجتماعی 
نیز روابط دختر و پس��ر را از ویژگی های جوامع 
م��درن یا در حال گ��ذار به س��وی مدرنیته تلقی 

می کنند.
ام��ا آنچه باعث می ش��ود مواض��ع گروه های 
مختلف، صرف نظر از گ��روه جوانان در موضوع 
رواب��ط دختر و پس��ر تا این حد متنوع باش��د، به 

فقدان پژوهش های مستند بر می گردد.
در این خصوص یک جامعه ش��ناس و عضو 
هی��أت علمی دانش��گاه تهران می گوی��د: روابط 
دخت��ران و پس��ران در ای��ران و حت��ی جهان در 
دوره های مختلف زمانی دچار تحوالت بس��یاری 
ش��ده است. حتی این روابط در تهران و شهرهای 
بزرگ متفاوت با ش��هرها و روس��تاهای کوچک 

است.
وی ادامه داد: جامعه شناس��ان روابط دختران 
و پس��ران را به 4 دس��ته کلی تقسیم کردند. دسته 
نخست این روابط، در پایین ترین طبقات فرهنگی 
جامعه شکل می گیرد و بسیار سنتی و گاهی بدوی 
به آن نگریسته می ش��ود. نوع دیگر آن رابطه های 
کاس��یک و یا س��نتی که عمومًا به خواستگاری  
منجر می ش��ود اس��ت که ام��روزه اکث��راً در میان 

بازرگانان و قشر سنتی جامعه دیده می شود.
وی نوع س��وم این رابطه ه��ا را رابطه  قبل از 
ازدواج و میان یک دختر و یک پس��ر عنوان کرد 
و گفت: ای��ن نوع رابطه ها عموم��ًا بدون اطاع 

خان��واده اس��ت و در بس��ی�اری از مواق�ع اگر با 
آگاه سازی جوان همراه نباشد مشکاتی از جمله 
برهم ریختگی روحی و جس��می برای جوان در 

پی دارد.
این استاد دانش��گاه با ابراز تأسف و انتقاد از 

ن��وع آخر، ای��ن رابطه ها را رابطه میان یک پس��ر 
ب��ا چند دختر و یا یک دختر با چند پس��ر عنوان 
کرد و گفت: ای��ن نوع روابط نه مطابق با موازین 
اخاق��ی و نه اس��امی اس��ت و هر روز ش��اهد 
گس��ترش آن در میان خانواده ها و متاشی شدن 
پیوندهای خانوادگی هستیم. باید متأسف تر شویم 
که این مسأله بین متاهلین نیز بسیار دیده می شود 
ک��ه در این باره مس��ئوالن فرهنگ��ی جامعه باید 

فکری منطقی و مطابق با شأن جامعه کنند.
فقدان پژوهش های کافی درخصوص روابط 
دختر و پسر در ایران، معلول مسائلی است که از 
آن جمله می توان به حساسیت های عمومی جامعه 
در طرح موضوعات و مسائلی که به حوزه روابط 
جنسی و خصوصی افراد مربوط می شوند، اشاره 

کرد. در این قبیل مس��ائل،  از یک طرف اشخاص 
غالب��ًا از بیان واقعیت ها طفره می روند و از طرف 
دیگ��ر مؤسس��ات و س��ازمان های متول��ی امور 

پژوهشی، مطالعاتی در این باره انجام نمی دهند.
این جامعه ش��ناس برجسته همچنین با اشاره 
به نبود آمار دقیق در این خصوص، سن آغاز این 
روابط را از س��نین تکلیف، یعنی در میان دختران 
در 10 تا 15 سالگی و در پسران 15 تا 20 سالگی 
که همزمان با آغاز بلوغ جنس��ی و جسمی است، 

عنوان می کند.
وی تغییر ش��کل روابط دختران و پس��ران را 
وابسته به تغییر کمیت دیدگاه جوانان و همچنین 
توس��عه تکنولوژی و ماهواره و رسانه ها دانسته 
و تأکید کرد: تس��هیل روابط دختر و پسر، توسعه 
جمعی،  ارتب��اط  وس��ایل 
تغیی��ر در گروه های مرجع 
جوان��ان، ب��اال رفتن س��ن 
ازدواج، حاکمی��ت روحیه 
فردگرای��ی، بحران هویت، 
در  خانواده ها  ناکارآم��دی 
ارض��اء نیازه��ا و عواطف 
زوجی��ن از جمل��ه دالیل 
گس��ترش این نوع رابطه ها 

است.
کمیس��یون  عضو  یک 
اجتماعی مجلس ش��ورای 
اس��امی نی��ز با انتق��اد از 
وضعی���ت موج����ود در 
این باره گفت: دیدگاههای 
غلطی در فرهنگ ما وجود 
دارد که باعث ش��ده گاهی 
جوانان از حق مسلم خود 
که آشنایی با جنس مخالف 
برای ازدواج است محروم 
شده و یا آنچنان فضا باز بوده که جوان و نوجوان 

در این راه به بن بست رسیده است.
وی تصری��ح ک��رد: خان��واده و آم��وزش و 
پرورش نقش مهمی می توانند در آموزش جوانان 
و هدفمن��د کردن رابطه هایی ک��ه میان دختران و 
پس��ران قبل از ازدواج دارند، داش��ته باشند و به 
این روابط ش��کل و سروسامانی مطابق با موازین 

اسامی و اخاقی دهند.
 در این میان نباید نقش آموزش و پرورش و 
نهادهای فرهنگی و دانش��گاه ها چشم پوشی کرد. 
نظام آم��وزش و تربیت  م��ا  از تربیت دختران و 
پس��ران برای پذیرش نقش ه��ای متفاوت غافل و 
موجب ش��ده هر دو جنس ب��ه رغم وجود غرایز 
و نیازهای متفاوت و گاه متضادشان، در برقراری 
ارتباط با یکدیگ��ر، در موقعیت ها و فرصت های 

متفاوت یکسان رفتار کنند.
یک روانشناس برجسته با اشاره به اینکه تغییر 
زندگ��ی جوانان و ضعف بنیان خانوده و طاق از 
عوامل مهم گرایش آنها به س��مت جنس مخالف 
اس��ت، گفت: امروز جوانان و نوجوانان نسبت به 
گذش��تگان خود کار و فعالیت کمتری دارند، در 
مقابل تفریحات س��الم کمتری نیز دارند و انرژی 
در بدن آنها به طور مثبت اس��تفاده نمی ش��ود در 
ضم��ن از غذاهایی اس��تفاده می کنن��د که محرک 

است.
وی همچنین عدم کنت��رل خانواده بر جوانان 
را نی��ز بس��یار مؤثر در این امر دانس��ته و تصریح 
کرد: دور شدن از طبیعت و فطرت و دین باوری 
و باوره��ای عرفانی از عواملی اس��ت که س��بب 
می ش��ود ارتباط ها در میان جوانان شکل دیگری 

که امروزه شاهد آن هستیم به خود بگیرد.
با این هم��ه آنچه بیش از پی��ش لزوم آن در 
جامعه احساس می ش��ود این است که مسئوالن 
فرهنگ��ی جامعه تمام امکان��ات و تاش خود را 
در اص��اح فرهنگ جامعه ب��ه کار بگیرند زیرا تا 
فرهنگ س��ازی درس��ت صورت نگی��رد خورده 
کارها نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت. 

روابط دختر و پسر  و آینده مبهم جامعه
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طرح تخصیص سهمیه به دانشجویان متأهل نیازمند 
ضمانت اجرایی است

انصراف زوج جوان از سومین طالق قبل از برگزاری 
جشن عروسی

اختصاص سهمیه 20 درصدی به دانشجویان 
متأهل برای تحصیات تکمیلی فی نفس��ه طرح 
خوبی است اما ما نباید اجازه دهیم این طرح دچار 

آفت شود.
به گزارش ش��بکه ایران، فاطمه آجرلو عضو 
کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس با بیان 
مطلب فوق افزود: پدیده های اجتماعی از عوامل 
مختلفی تأثیر پذیر هستند و ما نمی توانیم برای حل 
یک معضل اجتماعی تنها به یک عامل توجه داشته 

باشیم.
آجرلو در ادامه افزود: اقداماتی شبیه اختصاص 
سهمیه برای تحصیات تکمیلی دانشجویان متاهل 
و تشویق جوانان به امر ازدواج از طریق این طرح 
نیازمند بررسی های دقیق تری است تا محاسن آن 
زیر س��ؤال نرود. وی با بیان این مطلب که نباید 
اجرای این طرح باعث آسیب به دیگر دانشجویان 
و تضییع حقوقشان شود گفت: به اعتقاد من باید 
برای حل معضل ازدواج در کش��ور یک بس��ته 

پیشنهادی آماده شود که شامل موارد دیگری چون 
اشتغال جوانان، مسکن و سربازی و بخشی از آن 

به موضوع تحصیات اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون آموزش در ادامه افزود: برای 
حل مشکل ازدواج جوانان باید گروهی از محققان 
حوزه اجتماعی بایکدیگر همفکری کنند تا غیر از 
فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان راهی نیز 

برای تداوم زندگی های تازه شکل گرفته بیابند.
وی در توضی��ح گفته های خ��ود افزود: البته 
فراهم کردن ضمانت اجرایی برای این طرح را نیز 
نباید از نظر دور داشت، چرا که این طرح می تواند 

یک نقطه قوت برای دولت به شما رود.
آجرلو در پای��ان گفت: ما تا کنون طرح های 
مشابهی در زمینه تحصیل جوانان داشته ایم که با 
موفقیت روبه رو بوده اس��ت، مانند طرح سهمیه 
رزمندگان که به بسیاری از رزمندگان و جانبازان 
کش��ور کمک کرد به ادامه تحصیل بپردازند و در 

صحنه های علمی کشور به خوبی ظاهر شوند.

زن و مرد جوانی که برای سومین بار طی یک 
س��ال گذشته قصد داشتند از یکدیگر جدا شوند 
وقتی فهمیدند پس از آن دیگر نمی توانند با هم 

ازدواج کنند، از تصمیم شان منصرف شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این زن و شوهر 
که س��میرا و حامد نام دارند در حالی برای نهایی 
کردن پرونده طاق ش��ان به دادگاه خانواده رفته 
بودند که نمی دانستند اگر زن و شوهری سه مرتبه 
از هم طاق بگیرند دیگر نمی توانند به راحتی به 

عقد یکدیگر درآیند.
سمیرا هنگامی که در برابر قاضی قرار گرفت، 
گفت: من و ش��وهرم یک س��ال اس��ت که عقد 
ک��رده ایم اما در این مدت به خاطر اختافهایمان 
نتوانس��تیم جشن عروسی بگیریم و حتی در این 
مدت دو مرتبه نیز از هم جدا شدیم و هم اکنون 
نی��ز برای س��ومین بار قصد داری��م از هم طاق 

بگیریم.
او در مورد زندگی اش گفت: چند هفته بعد از 
عقد اختافهایمان آغاز شد و حامد مدام به محل 
کارم آمد و مزاحمم می شد و با وجود اینکه به او 
گفته بودم دوس��ت ندارم به محل کارم بیاید او به 
این کارش ادامه داد تا اینکه اختافمان باال گرفت 
و تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. شاکی ادامه داد: 
چند ماه قبل در یکی از شعبه های دادگاه خانواده 
پرونده طاق توافقی تشکیل دادیم و از هم جدا 
ش��دیم اما چند روز بعد از این ماجرا او دوباره به 
سراغم آمد و قول داد رفتارش را تغییر دهد و من 

از آنجا که هنوز به وی عاقه مند بودم برای همین 
دوباره در یک دفترخانه عقد کردیم.

وی اف��زود: چن��د ماهی از عق��د مجددمان 
گذش��ته بود که حامد دوباره رفتار گذشته اش را 
از سر گرفت و مدام به محل کارم می آمد و وقتی 
فهمیدم شرایط هیچ تغییری نکرده است بهترین راه 
را طاق دیدم و دوباره با حامد به دادگاه رفتیم و 

از هم جدا شدیم.
این زن گفت: چند روز پس از دومین طاق 
بزرگترهای فامیل به این فکر افتادند که ما را آشتی 
دهند و آنها در یک میهمانی ما را غافلگیر کردند و 
من و حامد را مقابل هم قرار دادند ما هم مجبور 
ش��دیم با هم آش��تی کنیم و برای سومین بار به 

محضر برویم و عقد کنیم.
وی افزود: بعد از این با هم قرار گذاش��تیم تا 
دوباره با هم اختاف پیدا نکرده ایم جشن عروسی 
برگزار کنیم اما چند هفته قبل از این مراسم بحث 
بر س��ر تعداد میهمان ها به بهانه ای برای جدایی 
تبدیل شد و برای سومین مرتبه به دادگاه آمده ایم 

تا از هم جدا شویم.
بر اساس این گزارش، در این هنگام قاضی به 
گفتگو با زوجین پرداخته و به این نکته اشاره کرد 
که اگر آنها برای سومین بار از هم جدا شوند، برای 
ازدواج مجدد با یکدیگر موانعی خواهند داشت. 
سمیرا و حامد که تا آن لحظه از این موضوع خبر 
نداشتند، وقتی ماجرا را فهمیدند با هم آشتی کردند 

و از دادگاه خارج شدند.
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  درحالی که آفریقای جنوبی خود را به تدریج 
برای برگزاری مس��ابقات فوتبال جام جهانی 2010 
آماده می کند، تمرینات وی��ژه ای را برای مأموران 

پلیس خود پیش بینی کرده است. 
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، در شهر 
کیپ تاون حضور مأموران پلیس همه جا مش��هود 
اس��ت. 41 هزار مأمور پلیس  در این ش��هر امنیت 
هزاران گردش��گری را که برای ش��رکت در مراسم 
قرعه کشی جام جهانی به این شهرآمده بودند، تأمین 

کردند. 
اما این پرس��ش مطرح است که آیا این مأموران 
کام��ًا برای مبارزه با جنایت��کاران احتمالی آمادگی 

دارند. 
یک مأم��ور پلیس که دچار اضافه وزن اس��ت 
می گوی��د از لحاظ روح��ی کامًا آماده اس��ت اما 

ازنظرجسمی هنوز آماده نیست. 
بسیاری از مأموران پلیس درآفریقای جنوبی با 
اضافه وزن ش��دید و ش��کم بزرگ مواجه اند. بیش 
از70 درص��د از مأموران پلی��س دچار چاقی مفرط 

هستند. 
دول��ت برای پایان دادن ب��ه این وضع تنها یک 

چاره پیدا کرده و آن ورزش اجباری برای این نیروها 
است. 

ماموران مجبورهستند روزانه بیش از پنج ساعت 
در ورزش��های ایروبیک ش��رکت کنند. این کاسها 
تا زم��ان برگزاری جام جهانی ب��رای همه مأموران 

اجباری است. 
جاکوب ماتاال مأمور پلیس و از قهرمانان سابق 
بوکس آفریقای جنوب��ی مأموریت دارد در کمتر از 
هفت ماه اضافه وزن مأموران پلیس آفریقای جنوبی 
را ک��م کن��د. وی می گوید از زمان��ی که تمرینات 
فشرده را آغاز کرده ام شاهد کاهش قابل توجه وزن 
آنان بوده ام. من همچنین مراقب تغذیه آنها هستم. 

هدف پلیس کاهش میزان جرائم تا زمان برگزاری 
جام جهانی عنوان شده است. درحال حاضر روزانه 

50فقره قتل در این کشور به ثبت می رسد. 

هم اکن��ون ویندوز 7 نخس��تین 
مراحل تطابق و سازگاری با کاربران 
را پشت سر می گذارد و کارشناسان 
در حال بررس��ی محبوبیت اولیه آن 
نزد مردم هس��تند. ام��ا در این میان، 
مایکروس��افت از هم اکن��ون ب��رای 
طراحی نسخه آتی این سیستم عامل 
دس��ت به کار ش��ده و تنه��ا در ماه 
گذشته آگهی اس��تخدام برای هفت 
ش��غل جدید ب��ه منظ��ور کار روی 
سیس��تم عامل ویندوز 8 را منتش��ر 

کرده است.
 Ars Technica فناوری  س��ایت 
اعام کرد لیس��ت این هفت ش��غل 
جدی��د در بخ��ش مرک��ز کاریابی 
مایکروس��افت در س��ایت اینترنتی 

ای��ن ش��رکت آورده ش��ده اس��ت. 
هم اکن��ون عن��وان برخ��ی از ای��ن 

مش��اغل ویرایش ش��ده یا از روی 
س��ایت مایکروس��افت حذف شده 

است اما Ars Technica همچنان 
لیس��ت  که  می س��ازد  خاطرنش��ان 

کامل این مش��اغل روی سایت آنها 
موجود است. قرار است نسخه آتی 

سیس��تم عامل مایکروسافت در سال 
2012 میادی وارد بازار ش��ود و بر 
اس��اس شایعه های منتشر شده، این 
سیستم عامل از فناوری 128 بیتی نیز 

پشتیبانی می کند.
شرکت مایکروسافت قصد دارد 
از س��ال مالی 2011 میادی تمرکز 
داخلی خود بر ویندوز 8 را تقویت 
و آزمایش ه��ای داخل��ی روی این 
سیستم عامل را از این تاریخ آغازکند. 
س��ال مالی 2011 مایکروس��افت از 
ژوئیه 2010 آغاز می ش��ود و بر این 
اس��اس، غول نرم اف��زاری جهان دو 
س��ال فرصت دارد تا پیش از عرضه 
نسخه نهایی این سیستم عامل، آن را 

مورد آزمایش قرار دهد.

ماموران پلیس آفریقای جنوبی دچار چاقی مفرط هستند

شرکت مایکروسافت طی ماه گذشته آگهی استخدام نیروی کاری برای 
سیستم عامل جدید خود موسوم به ویندوز 8 را منتشر کرد

خبر جامعهحوادث

 افقی
د شاه  ، اعجازگر خطاّ نستعلیق که جااّ 1- ُغداّ

عباس او را گردن زد
2- بی وفا، نوعی مجسمه

ه گو 3- سودای ناله، بهبودی زخم، قصاّ
4- بزه، واحد سطح، ُخدعه، کمربند

5- آویزه پرده، تاج شاهی، پهلوان
6- آحاد، به نفع او، از اصول دین، رمق

7- س��بزی پیچ پی��چ، ش��هری در ایران، 
کارگردان شب جنایت

8- میوه قابل خوردن، گونه، مهیاّا کردن
9- کال، کاشف راکتور اتمی، ظاهر بنا

10- رئیس جیمز باند، آسیس��تان، حرف 
نداری، وسام

11- ش��هر مازندرانی، لحن و آهنگ، پایان 
کار

12- حنا، کیس، نیمه بینا، پیامبر کشتیبان
13- رجحان و برتری، حشره پرنده ای که 
هش��ت پا دارد اماّا نمی تواند راه برود، ماده 

نیست
14- واحد مسافت، شیر درنده

15- کاش��ف زالندن��و که توس��ط بومیان 
آدمخوار زنده زنده خورده ش��د، نام جدید 

کشور برمه

عمودی
1- استاد حافظ و خالق کتابهای گوهرنامه و 

کمال نامه، ضد راست
2- تیم فوتبال هلند، ارجمند و عزیز

3- نصف دجله، نوعی ظرف، بزاق دهان
4- پنهانی، این نه، خوراک طیور، نسیم سرد

5- در ردیف پنجم افقی هم آمده، س��یاّاره 
مریخ، رخنه

6- هنرپیشه، هرگزنه، چک، مادر ورزشها
7- جواب آن هوی است، کام، بازار اوراق 

بهادار
8- سری فیلم های سیلوستر استالونه، جغد، 

خردمند
9- مس��قط الراس و زادگاه، زبان کامل در 

دنیا، متاع خافکار
10- دری��ا، حری��ر، نت حرام، ش��خص 

فراموشکار
11-  کاش��ف ماالریا، بازیگر سیاهپوست 
فیلم های امریکایی با نام کوچک ادی، ناتو 

و آب زیرکاه
12- ستون، گلوله، ابر غلیظ، معدن

13- حمدونه، آل، رطوبت
س آلمانها، مبارک و میمون 14- رود مقداّ

15- لقب س��ران مافیا یا رود آرام، نوشت 
افزار
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ــر و  ــط دخت ــهیل رواب تس
پسر، توسعه وسایل ارتباط 
جمعی، تغییر در گروه های 
مرجع جوانان، باال رفتن سن 
روحیه  ــت  حاکمی ازدواج، 
ــی، بحران هویت،  فردگرای
ــدی خانواده ها در  ناکارآم
ــف  ــا و عواط ــاء نیازه ارض
ــل  ــه دالی ــن از جمل زوجی
ــترش این نوع رابطه ها  گس

است.



برگ انجیری
) monstera deliciosa( 

 

گیاهی بسیار مقاوم است. هوای گرم و مرطوب ایده آل 
آن است تغییرات درجه حرارت را به راحتی می پذیرد، 
ریشه های هوایی آنها احتیاج به تغذیه و تکیه گاه خزه 

دار دارند و برای افراد مبتدی گیاهی مناسب است.
نیازها :

نور:
نزدیک پنجره با نور غیر مستقیم نیم سایه نیم آفتاب نور 
دلخواه این گیاه است. مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.

نور مستقیم آفتاب باعث سوختگی برگها می شود. 
دما :

اگرچه ت��ا 10 درجه مقاومت می کند ولی کمتر از 13 
درجه را دوست مقاومی است. در زمستان در صورت 
افت دما اگر به گیاه خیلی کم  آب بدهید مقابل س��رما 

مقاومت می کند. در تابستان غبار پاشی کنید.
آبیاری :

در بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک گلدان خشک 
شود همچنین آب بیش از اندازه برای گیاه مضر است.

خاک :
ترکیبی از خاک برگ  )مقدار خاک برگ بیشتر باشد(، 
کود آلی و خاک باغچه )گل رس ( برای این گیاه مناسب 

است.
تکثیر:

در بهار چون قلمه ها دارای ریش��ه هوایی هس��تند به 
راحتی تکثیر می شود و هر 3 یا 4 قلمه ای را که ریشه 
کامل داده در یک گلدان کاشته و وسط گلدان یک قیم 
خزه دار قرار دهید تا گیاه روی این قیم رشد کرده و باال 

رود که منظره زیبایی به گلدان می دهد. 
البته بعضی از گونه های این گیاه احتیاج به قیم ندارند. 
همیش��ه روی برگها را با پارچ��ه ای نرم از گرد و غبار 

پاک کنید.

هر 15 ثانیه یک زن توسط 
شوهرش در برزیل مورد 
ضرب و شتم قرار می گیرد

بر اس��اس گزارش رس��انه های »برزیل« این موضوع 
مش��خص ش��د که در ه��ر 15 ثانیه یک زن توس��ط 
شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و در برخی 
از موارد نیز مشاهده شده که زن جان خود را از دست 

می دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری زنان ایران، در 
گزارش رسانه های برزیل آمده است که در هر 15 ثانیه 
یک زن یا به عبارتی دو میلیون و 100 هزار نفر در سال 
توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرند 
که اکثر این زنان به دلیل شدت جراحات جان خود را 
از دس��ت داده و یا راهی بیمارس��تان می شوند، این در 
حالیست که بر اساس یک قانون که پس از سال 1983 
میادی به تصویب رسید، این موضوع مشخص شد که 
باید زنان مورد حمایت دولت و نهادها و سازمان های 

حمایت از حقوق زنان قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش در سال 1983 میادی اکثر قتل ها 
ناشی از خشونت های خانگی در این کشور بوده، طی 
این 15 سال نیز زنان برای احقاق حقوق از دست رفته 
خود بسیار تاش کردند و در نهایت پارلمان این کشور 
به قانون حمایت از حقوق زنان و حذف خشونت علیه 

زنان رأی مثبت داد.
به گزارش ایونا، بر اساس اعام انجمن های حمایت از 
حقوق زنان و سازمان های غیر دولتی در این کشور، اکثر 
این زنان توسط پسران، برادران و یا پدرشوهر های خود 

مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
  

افزایش مرخصی ساعتی 
مادران شاغل اماراتی

گروهی از کارشناسان مسائل بهداشتی امارات از وزارت 
بهداشت این کشور درخواست کرده اند به منظور مقابله 
با سوء تغذیه نوزادان، ساعات مرخصی مادران شاغل در 

ادارات این کشور افزایش یابد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری زن��ان ای��ران، این گ��روه از 
افزایش نگرانی درباره آمار روبه رش��د تغذیه نوزادان با 
جایگزینهای ش��یر مادر از جمله شیر خشک و به تبع 
آن پیامدهای س��وء بهداش��تی برای نوزادان، در جامعه 
امارات خبر داده اند. بر اساس پیشنهاد کارشناسان مسائل 
بهداشتی امارات که روز یکشنبه منتشر شد، به موجب 
طرحی 12 بندی از دولت امارات در خواس��ت شده تا 
ساعات مرخصی مادران نوزادان شیرخوار افزایش یابد.  
در حال حاضر مادران ش��اغلی که نوزادان ش��یرخوار 
دارند، می توانند روزانه در ساعات کاری از یک ساعت 
مرخصی برای تغذیه نوزاد اس��تفاده کنند. افزایش این 
مرخصی به دو س��اعت در ط��ی 18 ماهه اول زندگی 
این پیشنهاد ماه گذشته نیز در کنفرانس شیر مادر که با 
شرکت کارشناسان کشورهای حاشیه خلیج فارس در 
العین امارات برگزار شد مورد توجه قرار گرفت. عاوه 
براین در این تقاضا نامه درخواست شده که مرخصی 45 

روزه زایمان به 14 هفته در امارات افزایش پیدا کند.
در اکثر کشورهای پیشرفته جهان مرخصی زایمان زنان 

از سه ماه تا یک سال می باشد.

ضرورتی برای توسعه دانشگاههای 
تک جنسیتی وجود ندارد

  همسر رئیس جمهوری:
 دفاع از حقوق زنان مستلزم انتخاب راه درست 

است

دو سوم کار جهان را زنان انجام می دهند

سومین جشنواره دختران آفتاب، اردیبهشت 
سال آینده برگزار می شود

بغض خانواده اسیردژخیم اعتیاد 

دوران سالمندی

وقتی که زمان ارزش طال پیدا می کند

رئیس دانش��گاه الزه��را)س( در خصوص 
برخ��ی اظه��ارات مبنی ب��ر ض��رورت ایجاد 

دانش��گاههای تک جنس��یتی 
بیان کرد: این مس��أله، یک نظر 
اس��ت ولی اینکه ت��ا چه حد 
قابلیت اجرا داشته باشد بحث 
دیگری اس��ت، با این حال به 
نظر من لزومی برای توس��عه 
دانش��گاههای تک جنس��یتی 

احساس نمی شود.
محبوبه مباشری در گفتگو 
با ایس��نا، ب��ا بیان اینک��ه البته 
بنده از تأس��یس دانشگاه هایی 
الزهرا)س( اس��تقبال  همچون 
می کنم، افزود: به این علت که 

استقبال از این دانشگاه روز به روز بیشتر می شود 
و تعداد دانشجویان و موقعیت آنها نشان دهنده 

این امر است.
وی با بی��ان اینکه با تفکیک جنس��یتی در 
دانش��گاهها صرفاً موافق نیس��تم، اظه��ار کرد: 
بسیاری از مسئوالن کش��وری و دانشگاهی در 

دانشگاه های اروپایی با آن پوشش خاص مردم، 
درس خوانده ان��د و در حال حاضر از س��امت 
خوب��ی  روح��ی  و  نفس��انی 

برخوردارند.
مباشری با بیان اینکه صرف 
اختاط باعث ایج��اد و رواج 
آس��یب های خاص نمی شود، 
خاطر نشان کرد: در این زمینه 
باید ریشه ها را تقویت کرد، اگر 
دانشگاه ها را از هم جدا کنیم با 

جامعه چه می کنیم.
دانشجویان  داد:  ادامه  وی 
پس از فارغ التحصیلی مجدداً 
وارد بازار کار می شوند آیا بازار 

کار را باید جدا کرد؟!
رئیس دانشگاه الزهرا)س( در خاتمه تصریح 
کرد: محیط دانشگاه محیط بسیار سالمی است که 
اگر افراد در خانواده درست تربیت شده باشند، 
مکانی برای تعامات سالم است و هیچ مشکلی 
ه��م پیش نخواه��د آمد، در این میان تأس��یس 

دانشگاه های تک جنسیتی نیز ضرورتی ندارد.

همسر رئیس جمهوری گفت: دفاع از حقوق 
زنان و رفع هر گونه ظلمی به این قش��ر نیازمند 

انتخاب و شناسایی راه درست است.
اعظم الس��ادات فراحی در جمع مش��اوران 
امور بانوان دس��تگاهها و ادارات استان اصفهان 
افزود: در غیر این صورت ظلم مضاعفی به زنان 

اعمال می شود.
وی اظهار داشت: در این رابطه نیاز است با 
شناخت بیشتر معارف اسامی و با کمک منابع 

قرآن، احادیث و احکام مانع این ظلم شویم.
وی گفت: همچنین می ت��وان با آگاهی از 
شگردها و عملکرد دشمنان بشریت در رابطه با 

تعالیم زن به راهکارهای خوبی دست یابیم.
وی مهمترین راهکار را استفاده از مشورت و 
همفکری برشمرد و افزود: با این شیوه می توان 

از تج��ارب و راه حلهای ابتکاری و خاق بهره 
مند شد.

فراحی، طرح مس��ائل و مشکات استان از 
س��وی مسؤالن در س��فر هیأت دولت و رئیس 
جمهوری ب��ه اصفهان را نش��ان از تعهد باال و 

دلسوزی مسؤالن این خطه عنوان کرد.
»مریم فاتحی زاده« مشاور استاندار اصفهان 
در امور بانوان و خانواده نیز گفت: شخص رئیس 
جمهوری و همس��رش بحق احیاگر ارزشهای 
انقاب اسامی هستند که می خواست با توطئه 
دشمنان به انحراف کشیده شود. وی توجه ویژه 
رئیس جمهور ب��ه وضعیت زنان در پس��تهای 
مدیریت��ی در س��طح وزارتخان��ه و اختصاص 
اعتبار ویژه برای بانوان را نشان دهنده کفایت و 

توانمندی وی در اداره امور کشور عنوان کرد.

بر اس��اس اطاعات به دست آمده از کار و 
درآمد زنان در جهان، دو س��وم ساعات فعالیت 
انجام ش��ده جهان توسط زنان در داخل و خارج 
از منزل صورت می گیرد و این در حالی است که 
میزان درآمد و دارایی آنان بس��یار کمتر از مردان 

است.
به گزارش خبرگزاری زنان ایران، بر اساس 
پژوهشی که توسط علی اکبر صادقی کارشناس 
ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تربیت 
معلم تهران در مورد آسیب های اقتصادی صورت 
گرفته است، فقر مطلق در میان خانواده های زن 
سرپرست بیش��تر از خانواده های مرد سرپرست 

است.
مفه��وم فقر مطلق در جامعه، ب��رای افرادی 
ب��ه کار می رود که درآمدش��ان از حداقل درآمد 
معیشتی معین کم تر باشد و زیر خط فقر زندگی 

کنند.
بر اساس این پژوهش، در سال 70 میزان فقر 
مطلق در زنان سرپرست خانوار 17/5 درصد بوده 
و درآمد آنها اجازه دس��تیابی اعضای خانواده به 
حداقل های نیازهایشان را نمی داده است. آمار فقر 
مطلق در سال 75 با  35 درصد رشد به 52 درصد 

رسیده و در س��ال 80 این آمار نسبت به 5 سال 
گذشته با کاهش 6/8 درصدی به 45/2 رسید.

اما خانواده های مرد سرپرس��تی که زیر خط 
فقر زندگی می کردند در سال های مشابه از آمار 

کمتری برخوردار بودند.
 در سال 70 تعداد خانواده های مرد سرپرستی 
که زیر خط فقر زندگی می کردند در مقایس��ه با 
خانواده های زن سرپرست 2/7 درصد کمتر بوده 
است و در سال 75 این آمار با کاهش قابل توجه 
35/5 درصدی روبه رو بوده  اس��ت. در سال 80 
ای��ن آمار در ادامه روند نزول��ی خود 20 درصد 

کاهش داشته  است.
مهمترین مسأله ای که زنان سرپرست خانوار 
با آن روبه رو هس��تند مسأله اقتصادی است و با 
باال رفتن تعداد افراد تحت تکفل زن، این مسأله 

حادتر می شود.
بر اس��اس اطاعات به دس��ت آمده از کار 
و درآم��د زن��ان در جهان، با اینک��ه نیمی از کل 
جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، یک سوم 
ساعات کار ثبت شده و دو سوم کار انجام شده را 
زنان انجام می دهند اما میزان درآمد و دارایی آنها 

بسیار کمتر از مردان است.

به گزارش خبرنگار خبرگ��زاری زنان ایران، 
اولین نشس��ت هماهنگی و هم اندیشی سومین 
جش��نواره دختران آفتاب ب��ا هدف هماهنگی و 
تعامل بیش��تر ارگان ها و س��ازمان های مشارکت 
کنن��ده این جش��نواره، با حضور رئی��س و دبیر 

جشنواره و مسئوالن 
از  نمایندگان��ی  و 
وزارت امور خارجه، 
کش�����ور،  وزارت 
وزارت بهداش��ت و 
درمان، مجمع جهانی 
اهل بیت)ع(، مجمع 
مذاه��ب،  تقری��ب 
و  فرهنگ  س��ازمان 
اس��امی،  ارتباطات 

سازمان تبلیغات اسامی، نیروی انتظامی، بسیج 
خواهران، آیسس��کو، دانش��گاه آزاد اس��امی، 
هال احمر، سازمان اوقاف و امور خیریه و صدا و 
سیما در محل مجمع جهانی اهل بیت)ع( برگزار 
شد. بر اساس این گزارش،  پس از 8 ماه بررسی، 
تعامل و تبادل نظر مسئوالن سازمانهای مرتبط و 
صاحب نظران و اساتید عرصه »عفاف و حجاب« 
کش��ور، اولین نشس��ت هماهنگی س��ازمانها و 
ارگانهای مشارکت کننده برگزار و قطعیت برپایی 
سومین جشنواره دختران آفتاب در اردیبهشت ماه 

سال 89 اعام شد.
 براس��اس این گزارش، »مهدی بیاتی« دبیر 
س��ومین جش��نواره دختران آفتاب ضم��ن ارائه 
گزارشی از روند شکل گیری، تفاوتها و فعالیت 
کمیته های چهارگانه س��ومین جشنواره دختران 

آفتاب گف��ت: اصلی ترین وجه تمایز س��ومین 
جش��نواره با دو دوره قبل مشارکت پر رنگ و با 
قوت س��ازمان ها و وزارتخانه های مختلف است 
که بر خاف دوره های گذش��ته در این جشنواره 

سازمان های بسیاری مشارکت خواهند داشت.
س��ومین  دبیر 
جش��نواره دختران 
آفتاب با اش��اره به 
فعالیت چهار کمیته 
علم��ی، بین الملل، 
اجرای��ی و کمیت��ه 
 8 از  دانش��گاهی 
ماه گذش��ته افزود: 
بتوانیم  امیدواری��م 
محوریت  با  کاری 
علمی- فرهنگی و با فرآیند ایرانی - اسامی در 

کشور و در عرصه بین الملل ارائه دهیم.
بنابراین گزارش، »شکوفه گل خو« دبیر کمیته 
علمی س��ومین جش��نواره دختران آفتاب با بیان 
اینکه پس از معرفی نمایندگان از سوی سازمان ها 
و وزارتخانه ها، کمیته علمی را در این جش��نواره 
تش��کیل دادیم، اظهار کرد: ب��رای بخش داخلی 
جش��نواره،برای هر روز محور خاصی مشخص 
ش��ده و قرار اس��ت در طول روزهای برگزاری 
میهمانان و س��خنرانان مرتبط به بیان دیدگاهها و 

سخنان خود بپردازند.
و  س��ازمان ها  تمام��ی  از  همچنی��ن  وی 
وزارتخانه ه��ا دعوت کرد تا در صورتی که نقطه 
نظری در مورد حضور اندیشمندان و سخنرانان 

دارند به کمیته علمی پیشنهاد دهند.

ــین پور - به اعتقاد تحلیل گران  ریحانه حس
اجتماع��ی، اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان یکی از 
مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که 
زمینه ساز بروز بس��یاری از آسیب ها و انحرافات 
اجتماعی می باش��د. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد 
با مس��ائل اجتماع��ی ارتباط دو جانبه اس��ت. از 
یک س��و اعتیاد، جامعه را رو به رکود و انحطاط 
می کشاند و از سوی دیگر پدیده ای است که ریشه 
در مس��ائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
دارد. اعتی��اد، گرایش ف��رد را به اصول اخاقی و 
معن��وی و ارزش های اجتماع��ی کاهش می دهد. 
ب��ه طوری که آسیب شناس��ان اجتماعی، اعتیاد را 
به مثابه »جنگ ش��یمیایی خانگی« و »جنگ بدون 
مرز« می دانند. س��ازمان بهداشت جهانی )1999(، 
مس��أله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع و 
مصرف را در کنار س��ه مسأله جهانی دیگر یعنی 
تولید و انباشت ساح های کشتار جمعی، آلودگی 
محیط زیس��ت و فقر و شکاف طبقاتی، از جمله 
مسائل اساسی بر شمرده است که حیات بشری را 
در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی 
در عرص��ه جهانی مورد تهدی��د و چالش جدی 
ق��رار می دهد و در عرصه ملی نیز کش��ور ایران، 
ب��ه جهت س��اختار جمعیتی،موقعیت ژئوپلیتیکی 
و فق��دان اس��تراتژی و طرح جامع مل��ی مبارزه 
با عرض��ه، کاهش تقاض��ا و درمان معت��ادان، به 
عنوان یکی از آس��یب پذیرترین کشورهای جهان 
در مقابل مس��أله مواد مخدر اس��ت. گزارش های 
آماری حاکی از گس��ترش فزاین��دة اعتیاد به مواد 
مخدر می باشد. به طوری که اعتیاد، بعد از بیکاری 

و گرانی، سومین معضل اجتماعی است.
این در حالی اس��ت که براس��اس گزارشات 
آماری غیر رس��می، اکثر معت��ادان، مردان متأهل 
هس��تند که 86 درص��د آنها دارای یک تا ش��ش 
اوالد هستند. به عبارت دیگر میانگین بعد خانوار 
معت��ادان، ح��دود 4 نفر می باش��د. چنانچه تعداد 
معتادان کش��ور را در تع��داد اعضای خانواده آنها 
ضرب کنیم و بس��تگان نزدیک این اف��راد را نیز 
به ش��مار آوریم، رقم باالئی خواهد شد. بنابراین 
اعتیاد، گسترة وسیعی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مطالعات نش��ان می دهد که خانواده های معتادان، 
تفاوت چش��مگیری با خانواده های عادی دارند، 
ب��ه گونه ای که روابط زوجی��ن، روابط پدر معتاد 
ب��ا فرزن��دان و رواب��ط اجتماعی خان��واده و نیز 
کارکردهای مختلف خانواده نظیر کارکرد جنسی، 
اقتصادی، آموزش��ی و... مختل می شود. هرکدام 
از این موارد می تواند منش��اء مشکات عدیده ای 

برای خانواده  محسوب شود. 
نابسامانی و فروپاشی خانواده

ش��واهد آم��اری حاک��ی از آن اس��ت که 34 
درص��د از طاق های کش��ور، ناش��ی از اعتیاد و 
مسائل مرتبط با مواد مخدر می باشد و 60 درصد 
علل درخواس��ت طاق از س��وی زن��ان، اعتیاد 

همس��ر و عدم دریاف��ت نفقه می باش��د، بنابراین 
تعداد بس��یاری از خانواده ها تحت تأثیر مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم پدیده ش��وم اعتیاد هستند و طاق 
یک��ی از پیامدهای عمدة اعتیاد اس��ت که به نوبه 
خود می تواند دلیلی برشیوع و گسترش اعتیاد نیز 
باش��د. اعتیاد ش��وهر غالبًا منجر به برهم خوردن 
نقش ها و وظایف خانوادگی می ش��ود، به گونه ای 
که بار مس��ئولیت زنان خانه دار را می افزاید و آنها 
را تحت فش��ار قرار می دهد. همسر مردان معتاد، 
در مورد خود، وضعی��ت زندگی و آینده خانواده 
خ��ود در رنج و عذاب هس��تند. اضط��راب آنها 

برآیندی از اشتغال ذهنی آنها در مورد بی فرجامی 
و از هم پاش��یدگی زندگی اس��ت. آنه��ا به دلیل 
فش��ار کارهای منزل، مش��کات اقتصادی ناشی 
از بیکاری همس��ر معتاد، یکنواختی زندگی، عدم 
رابطه صمیمانه با همس��ر و... مضطرب و افسرده 
هس��تند.زنان در خانواده هایی با همس��ر معتاد، به 
فرض مقاومت باید بیشترین فشارها را از هر سو 
تحم��ل کنند و به تنهایی مس��ئولیت یک خانواده 
نابسامان را به دوش بکشند. آنها هم با سرپرستی 
ف��رد معتاد و هم با خطر ابت��ای خود و فرزندان 
ب��ه اعتیاد مواجهند. ای��ن مباحث در حالی مطرح 
می شود که عمده ترین آس��یب خانوادگی اعتیاد 
به مواد مخدر بر روابط عاطفی، جنس��ی و روانی 
زن و ش��وهر در خانواده می باش��د. اعتیاد شوهر 
ب��ه انزوا و دوری از همس��ر و عدم تعلق عاطفی، 
ج��ر و بحث و درگیری و نزاع بین زن و ش��وهر 
منتهی می شود. این وضعیت تأثیرات نامطلوبی بر 

شخصیت فرزندان می گذارد. 
روابط نامشروع در خانواده 

دکت��ر فری��د خض��ری روانپزش��ک از دیگر 
تبعات اعتیاد مردان را در خانواده  تضعیف قوای 
جنسی دانسته و می گوید: افراد معتاد دچار افت 

برانگیختگی جنسی هس��تند که در کنار وضعیت 
فیزیولوژیک و روانشناختی آنان، موجب می شود 
نگرش ها و باورهای غیرمنطقی نس��بت به روابط 
زناش��وئی خود پیدا کنند. معتادان و همسران آنها 
معم��والً تب��ادل عاطفی بس��یار کم��ی دارند. این 
وضعیت نارضایتی از روابط زناش��وئی را تشدید 
می کند و تأثیر نامطلوبی بر روابط زناشوئی دارد، 
زیرا اختال روابط زناش��وئی، عاوه بر مشکات 
جس��می و روانی برای زنان، بس��یاری از آنان را 
به جهت بی تفاوتی و بی غیرتی همس��ر معتاد، به 
س��وی برقراری روابط نامش��روع سوق می دهد؛ 
البت��ه اتخ��اذ این رویه مش��روط ب��ه ویژگی های 
ف��ردی، تربیت��ی و مذهب��ی زنان اس��ت.معموالً 
ش��وهر معتاد، مواد مخدر را در اختیار همسرش 
می گذارد و او را در دوراهی اعتماد و عدم اعتماد 
به ش��ریک زندگی قرار می دهد، او سعی می کند 
که به دالیل ذیل همس��رش را نیز معتاد کند: سوء 
استفاده از همسر جهت تهیه مواد مخدر؛ پوشاندن 
خصوصیات غیرقابل قبول خود و انتقام جویی و 
تافی از همس��ر؛ جلوگی��ری از متارکه و جدایی 
همس��ر؛ جلوگیری از نزاع و سرزنش های همسر؛ 
داش��تن ش��ریک و همدم برای مواقع استعمال و 
حاالت نشئگی؛ عاقه به همسر در جهت رهایی 

او از دردهایی چون درد زایمان، سرطان و....
اعمال خشونت 

ای��ن مباح��ث در حالی مطرح می ش��ود که 
مص��رف مواد در من��زل همچنین باع��ث  فقدان 
کارکردهای مناس��ب خانواده، مش��اهده مصرف 
مواد توس��ط والدین و خش��ونت آت��ی می تواند 
احتمال ارتکاب کودکان به خش��ونت خانوادگی 
و نیز مصرف مواد را در بزرگس��الی افزایش دهد 
که تداوم بین نس��لی اعتیاد و خش��ونت را همراه 
با تغییرات س��اختاری خانواده به دنبال دارد و در 
این ش��رایط رواج دور باطل اعتیاد و خش��ونت 

خانوادگی افزایش می یابد.
افت تحصیلی 

عملکرد آموزش��ی ضعیف، فرار از مدرسه و 
افت تحصیلی نیز عواملی هستند که خطر مصرف 
ال��کل و مواد را در نوجوان��ان افزایش می دهند. 
ای��ن عوامل با وجود کودکان آس��یب دیده و نیز 

خانواده های درگیر اعتیاد ارتباط نزدیکی دارند.
در عین حال چون اکثر معتادان فکر می کنند 
ک��ه در  کاخ دروغین و تصوری، خود را در امان 
احس��اس می کنند؛ غافل از آنکه شخصیت آنان با 
مصرف مواد مخدر تباه می ش��ود. اس��تعمال این 
م��واد نه تنها آن��ان را از جامعه و انس��انیت بیزار 
و دور می کن��د، بلکه س��عادت و س��امت فردی 
آنان را نیز به خطر می اندازد. مصرف مواد مخدر 
موج��ب عزلت و فرار آن��ان از اجتماع و افزایش 
طاق ,فساد و بی بند و باری در خانواده می شود 
ک��ه خود از عوام��ل رفتاره��ای ضداجتماعی  و 

فروپاشی خانواده هاست.

ــمیه قنبری- مهدکودک واژه ای آشنا برای  س
همه است. مکانی که کودکان ساعاتی لذت بخش 
از روز را در آن سپری کرده و به انجام فعالیت های 
مورد عاقه شان می پردازد اما از شنیدن کلمه مهد 
س��المند چه مضمونی در ذهن تداعی می ش��ود؟ 
مهد سالمند مکانی است که مطابق با نیاز سالمندان 
طراحی ش��ده و به نیازهای ضروری افراد مس��ن 
پاس��خ می دهد. مکانی مناس��ب ب��رای پر کردن 
س��اعات تنهایی، خان��ه نش��ینی و از کار افتادگی 
س��المندان. از زمان تأس��یس اولین مرک��ز روزانه 
فرهنگی، آموزش��ی ویژه میانساالن و سالمندان یا 
همان مهد س��المند در اصفهان 8 س��ال می گذرد. 
مرکزی که در آن میانس��االن و س��المندان با انجام 
فعالیت های مورد عاقه اوقات خوشی را در کنار 
یکدیگر می گذرانند. نیلوفر هرندی زاده مؤس��س 
مرکز رنگین کمان س��پید در م��ورد انگیزه اش از 
تأس��یس مرکزی برای ارائه خدمات به س��المندان 
می گوید: سال ها زندگی در کنار پدربزرگم باعث 
شد تا از نزدیک با ویژگیهای دوران سالمندی آشنا 
شوم. دورانی که افراد با وجود داشتن توانایی انجام 
بس��یاری از امور تنها به دلیل کهولت سن از انجام 
فعالیت های اجتماعی محروم می ش��وند. آن هم 
درست در زمانی که به دلیل بازنشستگی و پراکنده 
شدن فرزندانشان از کنار والدین در شرایط بحرانی 
به س��ر می برند. تصور کنید فردی که سال ها در 
عرصه فردی- اجتماعی فعال و پویا بوده یک مرتبه 
مجبور به ترک فعالیت و خانه نشین شود. افرادی 
که هنوز شور زندگی در آنها زنده است اما به دلیل 
فراهم نبودن شرایط و بس��تری برای فعالیت آنها، 
این ش��ور در بس��یاری از آنها به یأس و نا امیدی 
تبدیل می شود. بنابر همه ی این دالیل با همکاری 
خانواده تصمیم به تأسیس مرکزی برای سالمندان 
گرفتم. هرندی زاده با اش��اره به مشکات ابتدای 
فعالیت مؤسس��ه می گوید: برگزاری کاس های 
آموزش��ی ب��رای افرادی که س��ن آنه��ا حداقل از 
40 س��ال به باال باش��د آن هم با ش��رایط فرهنگی 
جامعه ایرانی چندان کار آس��انی نبود برای شروع 
حت��ی برخی از کاس های آموزش��ی را با 2 یا 3 
نفر برگ��زار می کردیم. کاس های��ی که به دلیل 
همخوانی با نیازه��ا و تواناییهای افراد در این رده 
س��نی  به س��رعت مورد اس��تقبال قرار گرفت. به 
طوری که حتی بدون تبلیغات تعداد قابل توجهی 
از شرکت کنندگان در روزهای آموزشی را افرادی 
تش��کیل می دارند که اصطاحا دهان به دهان در 
مورد مؤسسه ش��نیده و برای شرکت در جلسات 
راغب ش��ده بودند. استقبال از کاسها به گونه ای 
است که درحال حاضرهر کاس حداقل با 15 نفر 

برگزار می شود.
برنامه های مؤسس��ه رنگین کمان سپید شامل 
دو بخش است. بخش��ی که افراد 40 تا60 ساله را 
تحت پوشش قرارداده و برنامه هایی که برای افراد 
باالی 60 س��ال برنامه ریزی ش��ده است. مؤسسه 
رنگین کمان س��پید این فرصت را برای میانساالن 
و س��المندان فراهم آورده تا در زمینه های هنری- 
فرهنگی، که به دلیل مشغله های خانوادگی فرصت 
چندان��ی برای پرداختن به آنها نداش��تن را در این 
دوره از زندگ��ی و با آس��ودگی خاطر انجام دهند. 
برگزاری و ش��رکت در کاس��هایی چون نقاشی، 
قرآن، یوگا، ادبیات و زبان انگلیس��ی باعث ش��ده 

تا این افراد در زمینه پرورش اس��تعدادهای درونی 
خود دوباره تاش کند.

مهین علی عس��گری 70 س��اله ک��ه از طریق 
دوستانش با مؤسس��ه رنگین کمان سپید آشنا شد 
معتقد اس��ت حض��ور در کاس های آموزش��ی 
مؤسس��ه س��بب ش��ده تا او دید بهتری نسبت به 
فرزندانش داشته باشد. خانم عسگریان می گوید: 
تا قبل از حضور در مؤسس��ه گم��ان می کردم که 
فرزندانم چندان که باید به من توجه و رس��یدگی 

نمی کردند چراکه زمان زیادی را در خانه تنها بودم 
اما اکنون با پرشدن بخشی از وقتم، این سوءتفاهم 
نس��بت به فرزندانم کامًا از بین رفته است. رفتار 
صمیمی و دوستانه پرسنل مؤسسه را باید به درستی 
یکی از عوامل موفقیت این مهد س��المند دانست. 
برگزاری جلسات ماهیانه، برنامه های گردشگری، 
فراهم آوردن فضایی برای گپ وگفتگو بین اعضا 
س��بب ش��ده تا ارتباطات جدیدی بین افراد شکل 
بگیرد. اعضای مؤسس��ه در جلس��ات هم نش��ینی 
وقت خ��ود را با خواندن کت��اب، خاطره گویی و 
حتی خاطره نویس��ی پر می کنند فعالیت هایی که 
تأثیر بس��یار مثبت��ی در روحیه افراد داش��ته و آنها 
را ب��ه زندگی امیدوارتر کرده اس��ت. اما تمام افراد 
حاضر در مؤسس��ه رنگین کمان سپید را سالمندان 
و میانساالن تش��کیل نمی دهند خانم عادل، معلم 
جوانی است که به تدریس زبان انگلیسی مشغول 
اس��ت. از اف��راد در م��ورد تفاوت ه��ای تدریس 
برای کودکان و نوجوانان با س��المندان پرس��یدم. 
خانم عادل می گوی��د: تجربه تدریس برای هردو 
گروه س��نی را داش��تم اما اگر واقعیت را بخواهید 
از تدریس برای س��المندان لذت بیشتری می برم، 
افرادی که با وجود داش��تن سن وسال باال با هدف 
و انگیزه یادگیری س��ر کاس حاضر می ش��وند. 
برخ��اف اکثر نوجوانان و جوانان که آنها از س��ر 
اجبار و برای گذر زمان در کاس های این چنینی 
ش��رکت می کنند. خانم عادل می گوید چیزی که 
از فعالیت در این مؤسس��ه یاد گرفتم، اینکه زمان 
چه میزان ارزش��مند است. بارها ش��نیده بودم که 
می گفتند: زمان طا س��ت. ام��ا حاال وقتی تاش 
افرادی در این سن و سال را برای یادگیری می بینم 

مفهوم واقعی این جمله را بهتر درک می کنم.

فرنگیس رضوانی 64 ساله را خانواده اش برای 
حضور در مؤسسه تشویق کرده اند، خانم رضوانی 
می گوید: به دلیل نگهداری از فرزند معلولم دچار 
افسردگی ش��ده بودم به طوری که کمترین ارتباط 
را با دیگران داش��تم، کمتر در میهمانی ها شرکت 
می کردم اما از زمانی که با مؤسس��ه رنگین کمان 
سپید آشنا شدم، روحیه ام بسیار تغییر کرد مشکل 
افس��ردگی من تا حدی ب��ود که مجبور به مصرف 
قرص ش��ده بودم اما حاال مش��کلم به طور کامل 
برطرف شده است و به طوری که عاوه بر شرکت 

در کاس های دیگر مؤسسه نیز راغب شده ام.
نیلوف��ر هرن��دی زاده می گوی��د: در بح��ث 
سالمندان نیازمند فرهنگ سازی بیشتری هستیم تا 
بتوانیم ش��رایط مناس��ب تری را برای فعالیت این 

قشر در جامعه فراهم کنیم.

اخبار بانوان
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خبر

گزارش

گلخونه

تا قبل از حضور در مؤسسه 
ــه  ک ــردم  می ک ــان  گم
ــدان که باید  فرزندانم چن
ــیدگی  ــن توجه و رس به م
ــرا که زمان  نمی کردند چ
زیادی را در خانه تنها بودم 
اما اکنون با پرشدن بخشی 
ــوءتفاهم  ــن س ــم، ای از وقت
نسبت به فرزندانم کامالً از 

بین رفته است.



سالمت

حاج رضایی مشاور فنی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان شد

عماد رضا بهترین گلزن 
خارجی تاریخ لیگ برتر  

 »عم��اد محم��د رض��ا« 
تی��م  عراق��ی  بازیک��ن 
مقابل  بازی  در  س��پاهان 
استقال چهل و هشتمین 
لی��گ  در  را  خ��ود  گل 
برت��ر فوتبال ایران به ثمر 

رس��اند و بهترین گلزن خارج��ی تاریخ لیگ برتر 
لقب گرفت. 

عم��اد رضا در فصل 84 لیگ برتر برای اولین بار با 
پیراه��ن فوالد به میدان رفت و 8 گل برای این تیم 
به ثمر رس��اند. این بازیکن از فصل 85 تاکنون در 
س��پاهان حضور دارد و 40 گل نیز برای این تیم به 
ثمر رس��انده اس��ت. بدین ترتیب او با زدن 48 گل 
باالت��ر از آدریانو آلوز برزیلی قرار دارد که 47 گل 

به ثمر رسانده. 
بدین ترتیب عماد رض��ا بهترین گلزن خارجی در 

تاریخ لیگ ایران نیز محسوب می شود.

تاریخ دور اول انتخابی 
جام جهانی 2014 برزیل 
از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم شد 

 تنها چند روز بعد از 
جهانی  جام  کش��ی  قرعه 
جنوبی،  آفریق��ای   2010
آس��یایی  کش���وره��ای 
را  برنام��ه خود  می توانند 
انتخابی  بازی ه��ای  برای 
آغاز   2014 جهان��ی  جام 
کنند.  دور نخس��ت بازی های انتخابی جام جهانی 
2014 برزی��ل از روز 16 مهر س��ال آینده )8 اکتبر 
س��ال 2010( آغاز می ش��ود. روز دوم رقابت ها نیز 

20 مهرماه سال 1389 پیگیری می شود.
بخش مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز 
جزیی��ات بازی ه��ای انتخابی ج��ام جهانی 2014 

برزیل را به طور کامل اعام نکرده است.
تیم های ژاپن، استرالیا،  کره جنوبی و کره شمالی 

از آسیا به جام جهانی 2010 صعود کردند. 
 

اوساسونا نتوانست از 
گل مسعود شجاعی

 دفاع کند 
ایس��نا، هفته  به گ��زارش 
سیزدهم رقابت های اللیگا 
با تس��اوی اوساسونا و برد 
والنسیا و ویارئال همراه بود. 
اوساس��ونا در بازی برابر 
ماالگا ابتدا ب��ا گل دقیقه 

47 مسعود شجاعی از حریف پیش افتاد اما هشت 
دقیقه مانده به پایان مس��ابقه دروازه اش را باز شده 
دی��د. آپونی��و در دقیق��ه 82 دروازه تیم ش��جاعی 
و نکون��ام را باز کرد تا اوساس��ونا ب��ه پنجمین برد 

فصلش نرسد. 
در دیگر دیدارها والنس��یا بازی باخته را برد و 2 بر 
یک از سد آتلتیک بیلبائو گذشت. ویارئال هم 3 بر 

دو ختافه را از پیش رو برداشت. 
در جدول اللیگا بارس��لونا با 36 امتیاز از 14 بازی 
همچنان صدرنش��ین اس��ت. رئال مادرید با 31 و 

والنسیا با 28 امتیاز دوم و سوم هستند. 
نتیجه دیدارها: 

آتلتیک بیلبائو یک - والنسیا 2 
ویارئال 3 - ختافه 2 

تنریف 2 - اسپورتینگ خیخون یک 
اسپانیول صفر - راسینگ سانتاندر 4 

ماالگا یک - اوساسونا یک 
مایورکا 4 - رئال ساراگوسا یک

رقابتهای بوکس 
قهرمانی کشور 

در خرم آباد برگزار 
می شود 

مدی��ر کل تربی��ت بدنی 
ب�رگ��زاری  از  لرست��ان 
رقابتهای بوکس قهرمانی 
کش��ور ی��ادواره اس��تاد 
مل��ک  ای��رج  مرح��وم 
حس��ین پور در خرم آباد 

خبر داد. 
میرزاحس��ین ساالروند در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این دوره از رقابتها 19تا 22آذر ماه س��ال جاری در 
مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار می شود. 

رقابته��ا  از  دوره  ای��ن  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
400ورزش��کار در قال��ب 32 تی��م از اس��تان های 

مختلف کشور با هم به رقابت می پردازند. 
مدیر کل تربیت بدنی لرس��تان با اشاره به موفقیت 
تیم بوکس لرس��تان در س��طح مل��ی و بین المللی 
 اظهار داش��ت: با توجه به اس��تعدادهای موجود در 
اس��تان، لرس��تان توانمندی برگزاری ای��ن دوره از 

رقابتها را دارد. 
س��االروند اف��زود: این دوره از رقابته��ای قهرمانی 
کش��ور با همکاری فدراس��یون بوک��س جمهوری 

اسامی در خرم آباد برگزار می شود.

سرمربی بسکتبال شهرکرد:
بدهکارترین تیم لیگ برتر کشورهستیم  

ش��هرکرد،خبرنگار زاین��ده رود : س��رمربی تیم 
بس��کتبال شهرکرد، با اشاره به نبود حمایت مالی 
گفت: تیم بسکتبال شهرکرد در نیم فصل نخست 
لیگ برتر به عنوان بدهکارترین تیم شناخته شده 

است.    
»ناصر مهدیان« افزود: تیم بس��کتبال شهرکرد از 
سال گذشته سه میلیارد و 400میلیون بدهی دارد 
و هی��چ پولی ب��رای پرداخ��ت بدهی های خود 

ندارد. 
به گفته وی،تنها کمکی که امسال به تیم بسکتبال 

ش��هرکرد ش��د حدود 220میلیون ریال از سوی تربیت بدنی چهارمحال وبختیاری بود که از این 
میزان نیز یکصد میلیون ریال جهت ورود به لیگ برتر به فدراس��یون بس��کتبال پرداخت ش��ده 

است. 
وی تصریح کرد: ملبغ باقی مانده نیز صرف هزینه های رفت و برگشت، حضور در لیگ برتر و 

قراردادهای بازیکنان تیم بسکتیال شهرکرد شده است. 
سرمربی تیم بسکتبال شهرکرد یادآور شد: با این بدهی و عدم حمایت مالی از تیم شهرکرد این 

تیم به عنوان یک تیم بدهکار و ورشکسته در رقابتهای لیگ برتر حضور دارد. 
مهدیان، به حضور بیش از دو هزار نفر تماش��اگر در دیدارهای این تیم اش��اره کرد و گفت: نمی 
توان به خاطر این تماش��اگران که س��رمایه اصلی ورزش کشور هستند، تیم را از لیگ برتر کنار 

کشاند و باید به هر قیمتی تیم را در لیگ برتر نگهداشت. 
به گفته وی تیم بس��کتبال شهرکرد برای کسب نتیجه نیازمند حمایت مالی مسئوالن است و اگر 

این تیم حمایت شود نتایج قابل قبولی در لیگ خواهد گرفت. 
وی تصریح کرد: تیم نوجوانان و جوانان ش��هرکرد در بازی های آتی بیش از گذشته هم�اهنگ 

می شود و در بازی با لوله as شیراز نشان داد که توان پیروزی را دارد. 
تیم ش��هرکرد در دور رفت لیگ برتر باش��گاههای ایران با یک پیروزی و شکس��تهای متعدد در 

جایگاه آخر جدول رده بندی مسابقات قرار گرفت.

برگزاری رقابتهای اتومبیلرانی رتکس مکسن 
قهرمانی جهان

رقابتهای اتومبیلرانی رتکس مکس��ن قهرمانی جهان از 19 تا 21 آذرماه در شرم الشیخ مصر 
برگزار می شود.

زهره وطن خواه دبیر فدراس��یون اتومبیلرانی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران افزود: رقابت 
اتومبیلرانی رتکس مکس��ن قهرمانی جهان با حضور 216 راننده از 63 کشور جهان از 19 تا 21 

آذر ماه در شرم الشیخ مصر به آغاز می شود.
وی افزود: تیم ملی ایران متش��کل از س��ید فرهاد موسوی و مهیاد میر مرادی به سرمربیگری 
س��هیل عیادی و کوین کوکو و سرپرس��تی سید جواد موسوی روز ش��نبه 14 آذر به این رقابتها 

اعزام شدند.
وی تصریح کرد: با وجود سرمربیگری عیاری و کوکو می توان در مسابقات امسال درخشش 

خوبی را پیش بینی کرد، تمرینات تیم ایران از فردا در شرم الشیخ مصر آغاز خواهد شد.

ضعف ماهیچه علت درد زانوی دوندگان
پژوهشهای جدید نشان داد که ضعف ماهیچه ها به احتمال زیاد عامل بروز شرایط دردناکی است که 

از آن به عنوان درد زانوی دوندگان یاد می کنند. 
به گزارش ایسنا پژوهشگران در این خصوص عقیده دارند افرادی که به این عارضه مبتا می شوند از 
عضات کوادریسپت )شامل چهار ماهیچه مختلف جلو ران تا زانو( و همسترینگ )عضات پایینی 
پش��ت ران تا زانو( ضعیفی برخوردارند و بر این اساس زانوی خود را در حد الزم در زمان دویدن و 
یا پریدن خم نمی کنند و لذا فش��ار در تمامی قس��متهای زانو پخش نش��ده و تنها در یک بخش 

متمرکز می شود. 
این عارضه یک نفر از هر 4 فرد ورزشکار را تهدید می کند و در نهایت به آرتروز منجر می شود. 

نتایج تحقیق یاد شده در مجله آمریکایی پزشکی - ورزش به چاپ رسیده است. 

تیم پارتیزان بلگراد صربستان قهرمان مسابقات 
کشتی فرنگی باشگاه های اروپا شد 

مراس��م قرعه کش��ی لیگ قهرمانان 2010 آسیا برگزار ش��د و نمایندگان ایران حریفان خود را 
شناختند.

به گزارش فارس، مراس��م قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا در کواالالمپور برگزار شد و تیم های 
استقال تهران، مس کرمان، سپاهان و ذوب آهن اصفهان حریفان خود را شناختند.

گروه بندی و سهمیه تیم های آسیایی به ترتیب زیر است:

امی��ر قلعه نویی س��رمربی تی��م فوتبال فوالد 
مبارکه س��پاهان پس از دیدار تیمش با اس��تقال 
 ته��ران در گفتگو ب��ا ایرنا، افزود: ح��اج رضایی 
 یک��ی از مربی��ان و کارشناس��ان ب��زرگ فوتبال
  اس��ت ک��ه ب��ه کادر فن��ی تی��م س��پاهان اضافه 

خواهد شد.
وی اظه��ار داش��ت: با توجه به قرعه کش��ی 
آس��یا  باش��گاه های  ج��ام  فوتب��ال   مس��ابقات 
 ت��اش می کنی��م ب��ا همفک��ری او از حریف��ان 
خود در جام باش��گاه های آسیا شناخت بیشتری 

پیدا کنیم.

قلع��ه نوی��ی تصریح ک��رد: ح��اج رضایی با 
پیشنهاد من و موافقت »محمد رضا ساکت« مدیر 
عامل باش��گاه سپاهان به عنوان مش��اور فنی تیم 

فوتبال باشگاه سپاهان منصوب شد.
وی ی��ادآور ش��د:حاج رضای��ی از 16 آذر 
همزمان با قرعه کش��ی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا، فعالیت رسمی خود در باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان را آغاز کرده است.
ح��اج رضای��ی دی��دار تیم های س��پاهان و 

استقال را از جایگاه ویژه نظاره کرد.
در ای��ن دیدار تی��م فوتبال س��پاهان با نتیجه 
دو بر صفر از س��د تیم اس��تقال تهران گذشت و 
جای��گاه خود را در صدر جدول لیگ برتر فوتبال 

ایران استحکام بخشید.

ــده  ــگار زاین ــان، خبرن اصفه
رود:  

مس��ابقات قهرمان��ی منتخ��ب 
رزم آوران کش��ور که در خراسان 
رضوی از تاری��خ 88/8/26 لغایت 
88/9/15 برگزار شده بود قهرمانان 

خود را شناخت.

رده ی نونهاالن: 
1- سید معین هاشمی مدال نقره

2- امیر ساالر جالی مدال نقره
رده ی نوجوانان:

1- مسعود آقاجانی مدال طا
2- محمد شیخی مدال نقره
3- مهدی وحید مدال نقره

4- س��ید مهرداد مرتض��وی مدال 
برنز

 رده ی جوانان و بزرگساالن:
1- مرتضی عظیمی مدال طا

2- ابوالفضل رئیسی مدال برنز

قهرمان قهرمانان مسابقات 
ورزش رزم آوران مشخص شدند

رقابت ه��ای انتخاب��ی تی��م ملی 
کاراته پس از چهار روز رقابت سنگین 
و فش��رده 762 کاراته کا با ش��ناخت 
نفرات برتر به پایان رسید.  به گزارش 
مهر، این رقابت ها پنجشنبه گذشته با 
حض��ور 762 کارات��ه کا در دو بخش 
کاتای تیمی و انفرادی و کومیته انفرادی 
در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد. 
براساس برنامه ریزی کمیته مسابقات 
فدراسیون کاراته روز نخست رقابتهای 
کاتا و سه روز بعد مبارزات کومیته در 

اوزان مختلف برگزار شد. سالن شهید 
کبکانیان شرایط برگزاری مسابقاتی با 
این حجم را نداشت و همین موضوع 
مش��کاتی را برای مربیان ایجاد کرده 
ب��ود. در روز پایان��ی این مس��ابقات 
حضور مهران بهنام فر عضو پیش��ین 
تیم ملی و مربی تیم جوانان برای عاقه 
مندان جالب توجه بود. وی دو س��ال 
قبل از تی��م ملی کناره گیری کرد ولی 
بعد از دوسال تجربه مربیگری تصمیم 

به بازگشت به تیم ملی گرفته است.

ذوب آهن به دنبال تمدید 
 قرارداد با 

هندبالیست های کره ای
مس��ئوالن تیم هندبال ذوب آهن برای تمدید قرارداد با بازیکنان کره ای 

خود وارد عمل شدند.

ب��ه گزارش فارس باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان برای تمدی��د قرارداد 
بازیکنان ک��ره ای تیم هندبال خود که تنها برای یک ماه و برای حضور در 
مسابقات جام باشگاه های آسیا با مسئوالن این باشگاه قرارداد بسته بودند 

تاش می کنند تا رضایت آنها را جلب کنند. 
این بازیکنان در جام باش��گاه های آسیا عملکرد خیره کننده ای داشته و 

تأثیر زیادی در کسب پیروزی های تیم هندبال ذوب آهن داشتند. 
روند ابتدایی مذاکرات و موافقت باشگاه انجام شده است و تنها مشکل 

موجود در راه تمدید قرارداد با این بازیکنان مبلغ قرارداد آنها است. 

به گزارش ایس��نا، »الکساندر تاتارینوف«، 
»الکس��ی ایوانوف« و »الکس��ی میش��ین« سه 
پیروزی را برای تیم روس��یه به دست آوردند 
ام��ا در مس��ابقه 120 کیلوگ��رم »الکس��اندر 
آنوچی��ن« ب��ه »رادومیر پتکووی��چ« باخت تا 
قهرمانی درمیان تعجب همگان به صربس��تان 

برسد.  
اما تیم آسکی ترکیه که با نفراتی همچون 
نظمی آولوجا، رضا کایالپ، س��لجوق جبی، 
مهمت اوزال، رحمان بینیجی و هاش��م بایکار 
امید زیادی به قهرمانی داشت، در نیمه نهایی 
چهار بر سه به تیم کارلین باخت و در نهایت 
با شکست چهار بر سه مقابل پرموگا اوکراین 

به مقام چهارم باشگاه های اروپا رسید. 
در مس��ابقه نیم��ه نهایی س��لجوق جبی 
قهرم��ان وزن 74 کیلوگ��رم جه��ان از ترکیه 
مغل��وب الکس��ی ایوانوف ش��د، در 84 کیلو 
الکسی میشین روسی به نظمی آولوجا باخت 
و در 96 کیلوگرم تپلوخوف روس��ی از س��د 

مهمت اوزال گذشت. 
ــدار فینال به ترتیب  ــج انفرادی دی نتای

زیر است: 
 کارلین روس��یه 3 - پارتی��زان بلگراد 4 

)اسامی تیم روسیه در ابتدا آمده است( 
55 کیلوگرم: ای��وان تاتارینوف )برنده( - 

کریستین فریس 
60 کیلوگرم: ای��وان کوپاکوف - داوور 

استفانک )برنده( 
66 کیلوگ��رم: آدام کوراک - الکس��اندر 

)برنده( 
74 کیلوگرم: الکس��ی ایوانوف )برنده( - 

گوران بوالتوویچ 
84 کیلوگرم: الکس��ی میش��ین )برنده( - 

آرتور شاهینیان
96 کیلوگرم: واس��یلی تپلوخوف - رستم 

توتروف )برنده(
 - آنوچی��ن  الکس��اندر  کیلوگ��رم:   120

رادومیر پتکوویچ )برنده( 

صعود تیم های 
سیستان و بلوچستان و 
لرستان به مرحله بعدی 

مسابقات فوتبال 
روستایی و عشایری

خبرنگار زاینده رود: 
در حالی که اصفهان میزبان مسابقات فوتبال منطقه 2 روستایی و عشایری 
کشور بود نتوانست از گروه خود صعود کند و در نهایت دو تیم سیستان و 

بلوچستان و لرستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کردند.
این مس��ابقات به مدت 5 روز از تاری��خ 88/9/10 لغایت 88/9/15 در 
محل اردوگاه ش��هید بهشتی اصفهان بین  تیمهای لرستان،آذربایجان شرقی، 
گلستان، اصفهان و سیستان وبلوچستان برگزار شد که میزبانی این مسابقات 

بر عهده هیأت ورزش روستایی و عشایری بود.

 بدمینتون 
ایران در 
3سال 
گذشته رشد 
قابل قبولی 
داشته است 

جام جهانی

دبیرفدراسیون:

دبیر فدراس��یون بدمینتون گفت: موفقیت بدمینتون بازان کشورمان 
در رقابتهای بین المللی آفریقای جنوبی و بحرین، نش��ان از رش��د 

کیفی این رشته ورزشی در سه سال گذشته دارد. 
محمدرضا پوریا در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: موفقیت بدمینتون 
ب��ازان کش��ورمان در رقابتهای بین المللی آفریق��ای جنوبی که ماه 
گذش��ته در این کشور برگزار شد و همچنین کسب2 مدال طا،2 
نق��ره و2 برنز در رقابتهای بین المللی بحرین که به تازگی به پایان 
رس��یده نش��ان از رشد مناسب بازیکنان کش��ورمان در سطح آسیا 

دارد. 
دبیر فدراس��یون بدمینتون کش��ورمان افزود: این رش��د را می توان 
در عوامل��ی چون برنامه ریزی، س��ازماندهی و برگزاری اردوهای 
آمادگی با حضور مربیان خارجی که دارای دانش روز این رش��ته 

هستند جستجو و مورد بررسی قرار دارد. 
وی گفت: در رقابته��ای بین المللی بدمینتون بحرین، بازیکنانی از 
کش��ورهای هند، سریانکا، مراکش، مصر، س��وریه، اردن و ایران 
حضور داش��تند که تیم بحری��ن از بازیکنان اندونزیایی که تابعیت 

دوگانه دارند برخوردار بود. 

دبیر فدراسیون بدمینتون خاطرنشان کرد: در قسمت بانوان، تیم دو 
نفره کش��ورمان توانستند به مدال طای این رقابتها دست یابند که 

این خود یکی از موفقیت های مهم در بخش بانوان است. 
پوریا گفت : در سه سال گذشته حضور نوا آرمادا مربی اندونزیایی 
و دو بازیک��ن تمرین��ی ب��ه نام های محمد و دی دی در قس��مت 

پسران و خانم پروواتی به عنوان مربی بانوان و خانم دینا به عنوان 
حریف تمرینی بانوان توانسته است حرکت رو به جلو ملی پوشان 

بدمینتون کشورمان را رقم بزند. 
دبیر فدراس��یون بدمینتون گفت: مس��ئوالن فدراسیون بدمینتون با 
به کارگیری مربیان و بازیکنانی با دانش روز این رش��ته از کش��ور 
اندون��زی در نظر دارن��د نمایندگان کش��ورمان را برای حضوری 

پرقدرت در بازیهای آسیایی سال 2010 گوانگجو آماده کنند. 
پوری��ا گف��ت: تاکنون با اج��رای برنامه های دقیق و کس��ب نتایج 
مناس��ب در رقابتهای بین المللی، این امر محقق ش��ده و امیدوارم 
تا زمان آغاز بازیهای آس��یایی گوانگجو بتوانیم به شرایط مد نظر 

دست یابیم. 
دبیر فدراس��یون بدمینتون همچنین اظهار داش��ت: در این راس��تا 
هفته آینده علی ش��اه حسینی و محمدرضا خردمندی دو بازیکنان 
برجس��ته بدمینتون کش��ورمان راهی رقابتهای بین المللی بدمینتون 

هند خواهند شد. 
وی رقابته��ای بین الملل��ی هند را به خاطر حض��ور بازیکنان برتر 

جهان میدان مناسبی برای شرکت کنندگان کشورمان عنوان کرد. 

کاشیما آنتلرز- کاوازاکی- گامبا اوزاکا- قهرمان جام حذفی

جون بوک هیوندای- سوان سامسونگ- پوهانگ استیلرز-سونگنام ایلهوا چونما

بیجینگ گوآن- چانگ چون یاتای- هنان جیانیه- پاندونگ

االهلی- العین- الجزیره

ملبورن ویکتوری- آدالید یونایتد

بنیادکار- پاختاکور

پرسیپورا

الغرافه- السد

ژاپن

کره جنوبی

چین

امارات

استرالیا

ازبکستان

هند

قطر

A گروه
        

     

B گروهC گروهD گروه
1

2

3

4

 االهلی)عربستان(
 الغرافه)قطر(

الجزیره)امارات(
 استقالل)ایران(

 العین)امارات(
 سپاهان)ایران(

 الشباب)عربستان(
 پاختاکور)ازبکستان(

 السد)قطر(
 االهلی)امارات(

 مس کرمان)ایران(
 الهالل)عربستان(

 ذوب آهن)ایران(
2 االتحاد)عربستان(
 بنیادکار)ازبکستان(

 برنده مرحله پلی آف غرب آسیا

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

پایان رقابت 762 کاراته کا پس از چهار روز  
بازگشت بهنام فر به تاتامی 

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن در گروه مرگ و  استقالل 
در گروهی مناسب قرار گرفت
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حضرت رسول اکرم )ص( :
اگر از ترس خدا از چیزی درگذری خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

۲۷۴۹۰هر گرم طالی 18 عیار

1۲۶۷۰۰هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

۲۷۵۰۰۰ یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

۲۷۴۵۰۰یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

۹۹۵ ۹۹۲دالر آمریکا

۹۴۰۹۴۴دالر کانادا

1۴۷۷1۴81یورو

1۶۴1 1۶3۵پوند انگلستان

۲۶۴۲۶۶ریال عربستان

3۴۷۶3۴83دینار کویت

۲۷۰۲۷1درهم امارات

وصیت نامه شهید 
علیرضا  نیکان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هرگزمپنداری��د که آنان��ی که در راه خدا کش��ته 
می شوند مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان 

روزی می خورند.
وقتی رزمندگان ما می خواهند به خط مقدم جبهه 
بروند انگاری که می خواهند به حجله عروسی بروند 
)امام خمینی(. همیشه درسرنماز دعایم این بود که مرگم 
شهادت در راه خدا باشد چون که کشته شدن در راه حق 
آرزوی ماست گرچه دشمن تشنه به خون گلوی ماست 
واگر شهید شدم بزرگترین افتخارم این است که رهبرم 
روح اهلل و پدر و مادرم معلمان ش��هادتم بودند و دیگر 

افتخارم این بود که درعصر امام خمینی می زیستم.
من این راه را با آگاهی کامل برگزیدم و برای حفظ 
دین خدا قدم بدین راه نهادم. شما باید پیام رسان خون 
شهیدان باشید و بدانید تمام این توطئه ها که ابرقدرتها 
می کنند برای از بین بردن این راه اس��ام است و شما 
بای��د نگذارید این ظالمان کوچکترین ضربه ای به این 
انقاب وارد کنند. آگاه باش��ید آنها هیچ وقت س��اکت 
نمی شینند. همچنان درفکرتوطئه های تازه تر هستند. 
از روحانیت مبارز پیروی کنید و حامی آنان باش��ید که 
آنان ادامه دهندگان  خط انبیا هستند. ما همیشه از داخل 
ضربه خورده ایم و از منافقان. مواظب این شیطان صفتان 
باش��ید وگول آنها را نخورید. همیشه گوش  به فرمان  
امام امت باشید و فقط فرمان اورا اطاعت کنید. درآخر 
از هم��ه خانواده ام می خواهم اگر از من بدی دیده اید 
مرا ببخشید و از شهادت من راضی باشید. خدایا خود 
گواهی که بهترین چیز که در دنیا دارم و تنها هدیه ای 
است که می توانم به پیشگاهت تقدیم کنم جانم است 

وامیدوارم که پذیرفته باشی.
چند قطعه شعر برای مادر:

بیا مادر به خواب امشب به چشم پرگناه من
مرا آهسته خاکم کن تو ای تنها پناه من

اگر هرگز نمی سازم ترا ازخواب خوش بیدار
برو آهسته خواب امشب فدای آن رخ ماهت

خدایا ب��ه پدر و مادرم صبرعنای��ت بفرما، توأم با 
آگاهی.

به امید گستردگی اس��ام در جهان به رهبری امام 
خمینی.

کشته شدن در راه حق آرزوی ماست
گرچه دشمن تشنه به خون گلوی ماست 

)والسام(                علیرضا نیکان   مورخه : 64/6/9                                                                                       

کالم نور

کاریکاتور

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران در شهرکرد
 افتتاح شد 

کتاب »علی فی القرآن« پرشمارگان ترین
 اثر هفته گذشته  

موسیقی قومی و عشایری ایران بررسی می شود  در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

روی خط فرهنگ

مدیر هن��ری اداره کل حفظ آثار و 
نش��ر ارزش های دفاع مقدس اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه 
مس��تند 10 سردار ش��هید این استان با 
عنوان »مرواریده��ای خاک« به زودی 
از ش��بکه های مل��ی تلویزی��ون پخش 

می شود.
به گزارش س��ایت س��اجد، سجاد 
ریاحی اظهار داشت: استان چهار محال 
و بختیاری 47 س��ردار شهید را تقدیم 
این خاک و انقاب در دفاع از کش��ور 
ک��رده ک��ه در مرحله نخس��ت زندگی 
سرداران شهید سیدعبداهلل حسینی، ایرج 
آقا بزرگی، زال یوس��ف پور، عبدالصمد 

امیریان، س��هراب نوروزی، الیاس ارجمند، نوروز 
صالح��ی، حس��ینعلی ترک��ی، رض��ا رحمانی و 
س��یدکمال فاضل، با عن��وان »مرواریدهای خاک« 
به تصویر کش��یده شده  است و مابقی سرداران در 

دوره های زمانی آینده به تصویر کش��یده خواهند 
شد. 

وی ادام��ه داد: اداره کل حف��ظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��ای دفاع مق��دس این اس��تان مجموعه 
مس��تند »مرواریدهای خاک« را ب��ا هدف معرفی 

و شناساندن س��رداران شهید این استان به 
مردم کشور تولید کرده است. 

ریاحی خاطرنش��ان کرد: این مجموعه 
مستند مرحله تدوین را پشت سر گذاشته 
و کار مونتاژ آن به زودی آغاز خواهد شد 
و پس از آن برای تأیید نهایی و بازبینی به 
تهران ارس��ال می شود تا تأیید نهایی صادر 
ش��ود؛ پ��س از گذراندن ای��ن مراحل این 
مجموعه مس��تند برای پخش به شبکه های 

ملی تلویزیون ارسال می شود. 
مدی��ر هن��ری اداره کل حف��ظ آثار و 
نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهار محال 
و بختی��اری گفت: زمان هر قس��مت این 
مجموع��ه 10 قس��متی 30 دقیق��ه در نظر 
گرفته ش��ده ولی مس��ئوالن پخش صدا و س��یما 
با زم��ان 20 دقیقه موافقت کرده ان��د که در حال 
رایزن��ی ب��رای حل این مش��کل و پخ��ش آن از 

تلویزیون هستیم.

شهرکرد،خبرنگار زاینده رود- جشنواره فیلم 
کوت��اه بام ایران با رویکرد اصاح الگوی مصرف 
روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد 

آغاز شد.    
این  اجرای��ی  دبی��ر 
جش��نواره گفت: در این 
جش��نواره 38 فیلم کوتاه 
چهارمحال  فیلمس��ازان 
س��ینما  در  وبختی��اری 
مجتم��ع مهر ش��هرکرد 

پخش می شود. 
کارگ��ران  »ج��واد 
آیی��ن  در  دهک��ردی« 

آغازین این جش��نواره افزود: این جشنواره در سه 
محور اصلی اصاح الگ��وی مصرف، بام ایران و 

بخش آزاد با رقابت فیلمسازان ادامه می یابد. 
وی گف��ت :ای��ن آثار در قالب فیلم مس��تند 

و داس��تانی با رویکرد اجتماع��ی در چهارمحال 
وبختیاری تولید شده است. 

وی افزود جش��نواره فیلم کوتاه ب��ام ایران با 
همکاری اداره کل و اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرستان شهرکرد و انجمن 
فیل��م کوت��اه چهارمحال 
وبختیاری 16تا18آذرماه در 
مجتمع فرهنگی هنری مهر 
شهرکرد برگزار می شود. 

کارگ��ران دهک��ردی 
گف��ت: در حاش��یه ای��ن 
جشنواره کارگاه فیلمسازی 
و نقد و بررسی با حضور 
»شهرام مکری« از فیلمسازان صاحب سبک ایران 
برگزار می ش��ود.  چهارمحال وبختیاری به دلیل 
ارتفاع از س��طح دریا به بام ایران ش��هرت دارد و 

شهرکرد مرتفع ترین مرکز استان در کشور است.

کتاب های منتشر شده با موضوع دین در هفته 
نخس��ت آذرماه با ادامه رکود نسبی در نشر این 
آثار، همچنان رتبه چهارم نشر کشور را به خود 
اختصاص داده اند. اما کت�اب »علی فی القرآن« به 
عنوان پرشمارگان ترین اثر هفته گذشته شناخته 
شد.  به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران همزمان 
با ورود به س��ومین م��اه از فصل پاییز، رکود در 
انتشار کتاب های دینی در نشر کشور به مانند ماه 
پیش همچنان باقی است و این کتاب ها همچنان 

در رتبه چهارم نشر کشور باقی مانده اند. 
بر این اس��اس کتاب های منتش��ر ش��ده با 
موضوع دین در هفته نخس��ت آذر سال جاری 
)30 آبان ت��ا 4 آذر( با اختصاص 127 عنوان به 
خود، پس از کتاب های آموزشی، ادبیات و علوم 

عملی در رتبه چهارم نشر کشور قرار گرفتند. 
ای��ن آثار در قال��ب 103 اثر تألیفی و 24 اثر 
ترجمه ش��ده روانه بازار کتاب ش��ده اند که در 
73 عن��وان با چاپ نخس��ت و در 54 عنوان نیز 
با تجدید چاپ همراه بوده اس��ت. در این میان 
سهم استان تهران از انتشار این آثار 64 عنوان و 

سهم سایر شهرستان ها نیز 63 عنوان کتاب بوده 
است که این کتاب ها با شمارگان متوسط 3138 
عنوان و متوس��ط 245 صفحه روانه بازار کتاب 

شده است. 
در این هفته همچنین کتاب »استمرار انقاب 
عاش��ورا: تحلیلی پیرامون والی��ت عهدی امام 
رضا)ع(« که توس��ط انتش��ارات مسجد مقدس 
جمکران روانه بازار کتاب ش��ده است با قیمت 
3500ری��ال عنوان ارزانترین کتاب و قرآن کریم 
با ترجمه »مهدی الهی قمش��ه ای« که انتشارات 
»آوای رها« آن را روانه بازار کرده   است با قیمت 
400 هزار ریال عنوان گرانترین کتاب را به خود 
اختصاص داد. همچنین کتاب »علی فی القرآن« 
نوشته »ابوحسین محمدی« که نشر گلزار کتاب 
آن را روانه بازار کتاب کرده اس��ت با شمارگان 
40 هزار نسخه عنوان پرشمارگان ترین اثر را به 

خود اختصاص داد. 
یادآوری می شود در هفته نخست آذرماه و 
در مجموع 400 ناش��ر آثار 1016 مولف و 199 

مترجم را در قالب 1079 کتاب منتشر کرده اند.

میزگرد بررس��ی وضعیت موسیقی قومی و 
عش��ایری ایران در خانه هنرمندان ایران بررسی 

می شود. 
به گزارش ف��ارس، در این برنامه که 22 آذر 
در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود جهانگیر 
نصراشرفی پژوهشگر موسیقی به ایراد سخنرانی 

در خصوص موس��یقی قومی و عش��ایری ایران 
خواهد پرداخت که در صحبت های خود وضعیت 

این ژانر از موسیقی را بررسی خواهد کرد. 
در این میزگرد عاوه بر سخنرانی نصراشرفی 
هنرمندان جوان و پیشکسوت موسیقی به اجرای 

موسیقی عشایری می پردازند.

 مدیر هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

مجموعه مستند 10 سردار شهید چهارمحال و بختیاری پخش می شود

بودجه فرهنگی کشور 2 برابر می شود
رئی��س جمه��ور از دو براب��ر ش��دن بودجه 

فرهنگی کشور در سال آینده خبر داد.
محمود احمدی نژاد در دیدار با بیش از 600 
نفر از نخبگان و فرهیختگان استان اصفهان اف�زود: 
این درحالی اس��ت ک�ه در دولت نهم هم بودجه 

فرهنگی کش��ور 3 برابر 
بودجه دولت های قبلی 

شده بود.
جمه��ور  رئی��س 
را  علمی��ه  م��دارس 
تروی��ج  پایگاه ه��ای 
اندیش��ه اس��ام ن��اب 
محم��دی دانس��ت و با 
تشریح دو نگاه دینی و 
غیر دینی به عالم هستی 
گفت: بیش��تر مشکات 
امروز بش��ریت به دلیل 
همی��ن نگاه غی��ر دینی 

است.
عید  ن��ژاد  احمدی 
کمال  نقط��ه  را  غدی��ر 
دی��ن و متعل��ق به همه 
انسانها دانست و گفت: 

م��رز بندیهای دنیای امروز را معاندان و دش��منان 
پیامب��ران الهی ایج��اد کرده اند و گ�رنه اس��اس 
توحی��د، معاد، نبوت و حقیقت انس��ان کامل بین 

همه پیامبران الهی مشترک است.
وی تصریح ک��رد : م�أموریت مهم امروز م�ا 
مش���ارکت در تعیین س���اختار جدید مناس��بات 

جهانی است.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه دول��ت امریکا 
از کوچکترین اص�احات در من�اس��بات جهانی 
ن�اتوان اس��ت، گف��ت: امریکا با زور اس��لحه و 
قدرت نظامی س��عی در اس��تیا بر مل��ل دیگر و 

مناسبات سیاسی جهان دارد.
احم��دی نژاد با بی��ان اینکه نبای��د اجازه داد 
نظرات اس��تعماری و استکباری به شیوه جدید بر 
ملت ها تحمیل ش��ود اف��زود: عنصر اصلی که ما 
را به پیش��رفت و توسعه س��وق می دهد مباحث 
فرهنگی اس��ت و اندیشه ملت ایران در این زمینه 

قابل عرضه به جهانیان است.
وی ب���ا اش��اره ب��ه زندگ��ی مس��المت آمیز 
مسلمانان ایرانی با پیروان ادیان دیگر گفت: ما در 
ای�ران همه عضو یک خانواده هستیم و اقلیت ها 

بخش ارزشمندی از میراث ایران زمین هستند.
رئی��س جمه��ور با بی��ان اینکه کلیس��ا برای 
مسلمان�ان مقدس است و آنان می ت�وانند رو ب�ه 
قبله در کلیس��ا نماز بخوانند اف���زود : در دولت 
نهم 12 کلیس��ا ج�زء آث�ار ت�اریخ��ی و می�راث 

فرهنگی در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید که 
این متعلق به کشور ماست.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود 
به مش��کات کش��اورزان و خش��کی زاینده رود 
اشاره کرد و گفت : م�ا هم ع�اقه مندیم ک�ه همه 

آب این رودخانه دراختیار کشاورزان قرار گیردکه 
البته ش��دنی نیس��ت اما باید هم کنترلهای الزم را 
برای جلوگیری از هدر روی آب داش��ته باشیم و 

هم شبکه های آبی�اری نوین را توسعه دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد تا 5 سال آینده همه 
ظرفیته�ای موجود در بخش کش��اورزی استان به 

سوی کشاورزی نوین سوق پیدا کند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه برای جبران 
خسارتهای ناشی از خشکسالی دولت 120 میلیارد 
تومان در سفر قبل به استان اصفهان اختصاص داد 
گفت: از اس��ت�اندار پرس��یدیم که چ�را ای�ن پول 

به جای جبران خس��ارت کشاورزان و اعطای وام 
ب��ه آنها فقط صرف اجرای طرحهای کش��اورزی 

شده است.
رئی��س جمه��ور گف��ت : اگ���ر جای��ی مثل 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی ب�ا 5 میلیون ت�وم�ان 
اش��تغال  تس��هی�ات 
ایجاد ش��ود دولت هم 
حمای��ت خواهد کرد و 
برای توس��عه ش��هرکها 
ه��م کمک ویژه در نظر 

خواهیم گرفت.
ب�ا  ن��ژاد  احم��دی 
برنامه های  ب�ه  اش��اره 
دول��ت دهم در ع�رصه 
ورزش ه��م گف��ت: در 
نشس��ت هی�أت دولت 
برای تکمیل ورزش��گاه 
نق��ش جه��ان  ب��زرگ 
میلی��ارد   30 اصفه��ان 
تخصیص  اعتبار  تومان 
یاف��ت و این مجموع�ه 
به زودی به بهره برداری 

می رسد.
وی در خصوص ظرفیتهای استان اصفهان نیز 
گفت: همه مناطق این اس��تان ب�رخ�وردار نیست 
و مناطق محروم زیادی در استان است که باید به 

صورت ویژه به آن نگاه کرد.
رئیس جمهور گفت: اگر ظرفیت های بالقوه 
اصفهان را بالفعل کنیم نه در منطقه خاورمیانه که 

در جهان جزء 10 کشور برتر خواهیم بود.
وی گف��ت : از اصفهانی ه��ا انتظار داریم در 
ای��ن دوره جدی��د نقطه عطف حرکت بش��ر که 
جهان نیازمند فرهنگ اسامی و ایرانی ناب است 
نقش پیش��گام داشته باشند که شایستگی این مهم 

را دارند.
احم��دی نژاد با بیان اینک��ه اصفهان فقط مال 
اصفهانی ها نیس��ت بلکه متعلق ب��ه همه ایرانیان 
اس��ت، گفت : اگ��ر از منظر فرهنگ��ی نگاه کنیم 
اصفه��ان نه نصف جهان که هم�ه جه�ان اس��ت 
و م�ا ب�ای�د همیش��ه ش�اهد تجل�ی زیبات�ری�ن و 

ناب ترین هنر و فرهنگ در این دیار باشیم.
در این دی�دار نمایندگان روح�انیان، استادان، 
دانش��جویان، فرهنگی��ان، هنرمندان، سیاس��یون، 
کش���اورزان، صنعتگ��ران، ن���وآوران، خی��ران، 
ورزش��کاران و جوان��ان و ارامن��ه در س��خنانی 
ب��ه بی���ان دیدگ�اه ه��ای تش��کل های خود در 
خصوص مس��ائل مختلف پرداختند و مس��ائل و 
مش��کات صنوف خود را با رئی��س جمهور در 

میان گذاشتند.
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ــکالت  احمدی نژاد به مش
کشاورزان و خشکی زاینده 
رود اشاره کرد و گفت : مـا 
هم عـالقه مندیم کـه همه 
آب این رودخانه دراختیار 
گیردکه  قرار  ــاورزان  کش
البته شدنی نیست اما باید 
هم کنترلهای الزم را برای 
ــدر روی  از ه ــری  جلوگی
ــم  ــیم و ه ــته باش آب داش
شبکه های آبیـاری نوین را 

توسعه دهیم.


